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

Den 7 Junij des vorigen jaars overleed te 's Gravenhage in 64jarigen ouderdom
een man, die zoowel om zijne uitstekende bekwaamheden als heel- en verloskundige,
als ook om zijne groote verdiensten als mensch en burger algemeen geacht werd.
Over den roem toch, dien hij bij de faculteit bezat, was slechts ééne stem, gelijk ook
het vertrouwen, dat zijne lijders in hem stelden, onbeperkt kon genoemd worden.
Hem komt derhalve in meer dan een opzigt de eer toe, dat wij zijne wetenschappelijke
en praktische loopbaan in dit tijdschrift vermelden.
den

Jan Gijsbert Vorstman werd den 6 November 1797 te Delft geboren, alwaar
zijn vader met veel roem de heelkunde uitoefende, en een dergenen was, die zoowel
door voorbeeld als woord veel bijdroegen tot verheffing van den heelkundigen stand
uit de diepte, waarin zij sinds lang verzonken lag. Het kon dan ook niet anders, of
een man, die blijken gaf van moed en geestkracht te bezitten, moest van grooten
invloed zijn op den zoon, wien hij lust tot het vak wist in te boezemen,
niettegenstaande zijne oorspronkelijke keuze eene andere was. Reeds vroeg
openbaarde zich bij dezen een onverzadelijke lust tot studie, waarvoor hij alle
genoegens wist op te offeren. Nadat hij van zijn verdienstelijken vader gedurende
drie achtereenvolgende jaren het eerste onderrigt had genoten in de praktische
heelkunde, begaf hij zich op jeugdigen leeftijd naar Amsterdam, waar hij zich weldra
met ijver op de wetenschappelijke heelkunde toelegde, en zijn naam spoedig gunstig
bekend werd. Vooral woonde hij met onverflaauwde belangstelling de lessen over
de ontleed en natuurkunde van den mensch van Prof. G. Vrolik bij, die hem steeds
onder de besten zijner tijdgenooten rekende. Van zulk een wel doorbragten studietijd
zou hij weldra de vruchten gaan plukken.
Naauwelijks toch in den Haag gevestigd (1817), werd hij
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bekroond met de zilveren medaille wegens zijne Verhandeling over de Vijt, in
beantwoording der prijsvraag, in 1819 uitgeschreven bij het Genootschap ter
bevordering der Hleelkunde te Amsterdam. Kort daarop, in het jaar 1822,
beantwoordde hij, in vereeniging met zijnen vader, de door het Provinciaal
Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen uitgeschrevene prijsvraag
over den Kanker, waaraan de gouden eereprijs werd toegekend. Voortdurend
werkzaam en met lust tot de wetenschap bezield, leverde hij vervolgens verschillende
bijdragen en verhandelingen in verschillende tijdschriften, vooral in dat van
Boerhaave, aan genees-, heel-, verlosen artsenijmengkunde gewijd, waarin als het
belangrijkste van hem kan aangemerkt worden zijne: Proeve over den aard en de
verdeeling der slagader-gezwellen; Een woord over de Mola vesicularis; Eenige
wenken aangaande de natuur en zetel der spinaalirritatie; Eenige praktische wenken,
ontleend uit: die Beobachtungen und Vorschläge aus dem Gebiete der praktischen
Medicin von Marshall Hall, en meer anderen, die in den derden tot achtsten jaargang
van dat tijdschrift te vinden zijn (1844-1848). In het jaar 1846 gaf hij eene vertaling
van Kilian's beschrijving van het Elythromochlion met eene begeleidende voorrede,
en vier jaren later zijne Twee heelkundige waarnemingen eener slagaderbreuk, als
eene bijdrage tot de kennis en behandeling dezer gebreken, door de Electro-punctuur
en de onderbinding, waardoor hij een der eersten was in ons vaderland, die de
electro-punctuur bij de behandeling der slagaderbreuken in toepassing bragten.
Voorts bestaat er van hem eene onuitgegeven verhandeling over de
retentio-plaeentae, alsmede eene rijke verzameling van verloskundige
waarnemingen, die over een tijdvak van 44 jaren loopen. De hulde, die aan zijn
wetenschappelijk streven ten deel viel, bleek uit den ijver, waarmede verschillende
geleerde genootschappen hem als om strijd het lidmaatschap opdroegen; want
behalve dat hij reeds in den aanvang van zijne loopbaan onder de leden van de
genees- en heelkundige genootschappen te Amsterdam, Utrecht, Hoorn en
Rotterdam werd gevonden, was zijn naam ook weldra buiten 's lands bekend bij
zijne benoeming tot lid van de Societé de Medicine d'Anvers.
Doch behalve op eigen gebied, was hij ook op dat van his-
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torie, litteratuur en aesthetiek geen vreemdeling, integendeel, hem kenmerkten eene
belezenheid en goeden smaak, zoo als die slechts zelden worden aangetroffen, bij
iemand, die door bezigheden van allerlei aard is overladen. Deze universele kennis
en de beschaafde manieren, die hij zich wist eigen te maken, stelden hem in staat
met iedereen, hoe hoog geplaatst ook, om te gaan, en verzekerden hem bij
voortduring de algemeene hoogachting, die men hem toedroeg.
Wat nu zijne praktischen loopbaan betreft, hierin slaagde hij bij uitnemendheid.
In het jaar 1823 tot stads-chirurgijn aangesteld, bekleedde hij deze betrekking met
den meesten lust en ijver tot aan het jaar 1839, toen men hem tot heelmeester van
het burgergasthuis benoemde, aan hetwelk hij tot aan zijnen dood verbonden bleef.
Hij geraakte hierdoor in de gelegenheid zijne heelkundige kennis op ruimere schaal
in toepassing te brengen, waardoor zich zijn naam als bekwaam operateur later
vestigde, en hij onder de middelbare en hoogere klassen der maatschappij eene
chirurgische praktijk erlangde, zoo als geen zijner ambtgenooten in de stad zijner
inwoning bezat.
Vooral echter in verloskundig opzigt werden zijne bekwaamheid en ervaring bij
het toenemen zijner praktijk boven elke verdenking verheven, hetgeen alle zijne
ambtgenooten, zelfs zijne meest verklaarde tegenstanders, moesten erkennen. In
het bezit van eene groote vaardigheid, gepaard met bedaard overleg, toegerust met
een praktischen en veel omvattenden blik, getrouw in het bezoek zijner lijders, en
bezield met het edel streven, om allen, van welken rang of stand ook, gelijkelijk met
al zijne magt bij te staan, werd hij eindelijk in de stad zijner inwoning de man, dien
men bij voorkeur begeerde, en die zich door eigen kracht boven velen zijner
tijdgenooten wist te verheffen, zonder daartoe middelen te bezigen, die men
tegenwoordig veelal ziet aangewend, om spoediger opgang te maken. Welken dunk
men van zijne bekwaamheid ook in andere opzigten koesterde, bleek veeltijds bij
de meeste gevallen van geregtelijk-geneeskundigen aard, waarin men zich steeds
van zijne voorlichting bediende.
Het kon dan ook niet anders, of de roep zijner bekwaamheden drong tot de hoogste
standen in de maatschappij door; en groot moet hem de zelfvoldoening geweest
zijn, toen
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hij niet alleen als heelkundige aan het hof van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden
werd aangesteld, maar het ook H.M. de koningin goedgunstig behaagde, hem H.D.
vertrouwen te schenken.
Hij was tevens lid en seeretaris van de plaatselijke commissie van geneeskundig
toevoorzigt, en lid van de provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en
toevoorzigt in Zuid-Holland. In beide commissiën wist hij zich hoogst verdienstelijk
te maken, zoowel door naauwgezette uitvoering van alles wat hem werd opgedragen,
als door zijne overige werkzaamheden aan beide betrekkingen verbonden.
Gedurende een tijdvak van 44 jaren wijdde hij zich met onverdroten ijver aan de
beoefening en uitoefening der heel- en verloskunde: termineerde in dat tijdsverloop
bij de 4000 verlossingen, verrigtte talrijke heel- en verloskundige operatiën met een
doorgaans gewenschten uitslag, en liet ten slotte een gevierden naam achter. Hij
overleed onverwachts aan de gevolgen eener hersen-beroerte, zonder dat hem het
geluk te beurt mogt vallen, het laatste tijdperk zijns levens in te treden, om daarin
rust te vinden na zoo vele opofferende werkzaamheden en ligehamelijke
vermoeijenissen, die aan het leven van een heel- en verloskundige onafscheidelijk
zijn verbonden. Zijne nagedachtenis zal zeker bij velen in dankbare herinnering
bewaard blijven, daar hij niet alleen voor velen een redder was in nood, maar ook
in den waren zin des woords voor zijne lijders leefde en werkte.

Inleiding.
Hoezeer de volgende beschouwing der slavernij in de Zuidelijke Staten van
Noord-Amerika haar doel ter voorkoming van den burgeroorlog niet heeft bereikt
en hoezeer ook menigeen der lezers van dit tijdschrift zich niet met de zienswijze
van den schrijver zal vereenigen, achten wij zijn betoog toch belangrijk genoeg om
er de aandacht op te vestigen. Wij meenen dat in onzen tijd, bij de nog hangende
debatten over de emancipatie der slaven in de Nederlandsche koloniën, het
onderwerp die belangstelling wel verdient. Wij twijfelen of onze philantropen en ook
die edele vrouwenschaar, die zich zoo zeer beijverd ter mzameling van gelden om
aan-
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vankelijk enkele slaven vrij te koopen, twijfelen, of zij de zaak wel zoo van alle zijden
en zoo naauwkeurig hebben overwogen als de Amerikaansche bisschop. Zijn betoog
over de billijkheid der afscheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Staten moge
voor ons minder belangrijk zijn, wij hebben echter dit laatste en bekorte deel van
het geschrift, toch niet willen achterhouden, daar het te zamen een goed geheel
maakt en de geheele kwestie behandelt, die reeds zoo lang den Amerikaanschen
Staat beroerd heeft en nu dreigt te ontbinden.
E d a m , 1861.
T. NIEUWENHUISEN,
Gep. Ambtenaar van de Kust van Guinéa.

Open brief
Van den hoog eerwaarden heer John H. Hopkins D.D.L.L.D. bisschop
van Vermont; over de beschouwing der slavernij volgens den bijbel en
hare verhouding tot de Amerikaansche constitutie.
Burlington, Vermont, 30 Januarij 1861.
Ik heb uw verzoek ontvangen, om u mijne zienswijze mede te deelen omtrent de
uitspraken der Heilige Schrift over de slavernij, alsook omtrent de constitutionele
verhouding der twistende partijen bij de spanning waarin onze unie verkeert. Ik
breng u mijnen hartelijken dank voor dit bewijs van vertrouwen en wil u antwoorden
met die rondborstigheid, welke ik mij ten pligt stel bij de verdediging der waarheid.
Het woord ‘slaaf’ komt slechts tweemaal voor in onzen Engelschen bijbel; maar
het woord ‘dienstknecht,’ gewoonlijk door onze overzetters gebezigd, heeft in de
Hebreeuwsche en Grieksche tekst doorgaans de beteekenis van slaaf. - Wij lezen
echter op menige plaats van ‘huurlingen’ en van ‘knechten en maagden.’ De eersten
waren geene slaven, maar de laatsten wel, zijnde het onderscheid juist hetzelfde
als in onze dagen. Slavernij moet alzoo beschouwd worden als: ‘dienstbaarheid
voor het leven, overgaande op het nageslacht.’ En deze dienstbaarheid blijkt, als
eene geregelde instelling, door alle eeuwen heen bestaan te hebben, naar de
getuigenis der gewijde zoowel als der ongewijde geschiedenis.
Intusschen wil ik het algemeen gevoelen niet tegenspreken,
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dat slavernij op zich zelve een kwaad is. Ik meen echter dat daarmede de stelling
der meer ijverige bestrijders nog niet bewezen is, dat de slavernij een bepaald
zedelijk kwaad, eene dadelijke zonde zoude zijn. Het komt mij voor dat het geschil
bepaald van godsdienstigen aard is, en alleen door den bijbel kan worden
uitgewezen. Want immers zal ieder Christen zich vereenigen met de uitspraak van
den apostel, ‘dat zonde de overtreding der Wet is;’ namelijk van de Wet, die is vervat
in de schriften, op het gezag van God, den oppersten Wetgever ‘die magtig is te
behouden of te verderven’ van zijn woord is geen beroep. Er is geen grooter opstand
in Zijne oogen, dan die tegen Zijnen verklaarden wil. En daarom heeft uw eigen
schrijven de kwestie zeer teregt verwezen naar de eenige onfeilbare bron van
waarheid, het Woord van God. Indien het eene zaak betrof die van mijne persoonlijke
neigingen, van mijnen smaak of mijn gevoel afhankelijk was, dan zoude ik als ieder
ander gereed zijn de instelling van de slavernij te veroordeelen, want al de
omstandigheden mijner opvoeding, gewoonten en maatschappelijke positie, staan
lijnregt daartegen over. Maar als Christen ben ik dringend gehouden ‘niet wijs te
zijn in eigene oogen.’ Als Christen ben ik verpligt mijne zwakke en dwalende rede
te onderwerpen aan het gezag van den Almagtigen. Dan slechts kan ik zeker zijn
van mijne zienswijze, wanneer ik weet dat zij in overeenstemming is met het woord
van Hem, voor wiens regterstoel ik welhaast mij zal hebben te verantwoorden. Ik
ga dan nu over tot de uitspraken van de heilige schrift, welke sinds lang reeds eene
volle overtuiging bij mij te weeg bragten, en dit, naar ik vertrouw, eveneens zullen
doen bij ieder onbevooroordeeld onderzoeker. Nadat de stellige uitspraken des
bijbels zijn behandeld, zal ik de tegenwerpingen der bestrijders met alle mogelijke
verschooning overwegen.
De slavernij komt het eerst in den bijbel voor in de opmerkelijke profetie van den
patriarch Noach: ‘Vervloekt zij Canaän; een knecht der knechten zij hij zijnen
broederen, Gezegend zij de Heer, de God van Sem, en Canaän zij zijnen knecht.
God breide Jafet uit en wone in Sems tenten, en Canaän zij hem eenen knecht!’
(Gen. IX: 25, 26 en 27). De schandelijke bespotting waaraan Cham zich schuldig
maakte
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jegens zijnen waardigen vader, wiens medelijden hem nog zoo kort te voren van
den zondvloed had gered, bood de onmiddelijke aanleiding tot deze merkwaardige
voorzegging, waarvan de wezentlijke vervulling voor zijn nageslacht bespaard bleef.
Nadat de kennis van God bij hetzelve was verloren gegaan en die nakomelingen
besmet waren met de afschuwelijke ondeugden der Heidensche afgoderij,
verordende de Almagtige, de geheele ontaarding van het geslacht voorziende, hen
tot dienstbaarheid of slavernij onder de afstammelingen van Sem en Jafet,
waarschijnlijk, omdat Hij die voor hen de meest geschikte oordeelde. En de
geschiedenis bewijst hoe naauwkeurig deze voorzegging tot op dezen dag is vervult.
Vervolgens komen wij tot de overtuiging dat de slavernij door God was bekrachtigd
in den tijd van den aartsvader Abraham wiens 318 knechten (lijfeigenen ‘in zijn eigen
huis geboren’ Gen. XIV: 14) zijn aangewezen, met diegenen die hij voor zijn Geld
uit den vreemden gekocht had, als geschikte voorwerpen voor de besnijdenis (Gen.
XVII: 12). Zijne vrouw Sarah had eveneens eene Egyptische slavin, Hagar genaamd,
die hare dienstbaarheid ontvlood. En de Engel des Heeren gebood haar naar hare
meesteres terug te keeren en zich te vernederen. Indien de philantropen van onzen
tijd, die ook belijden den bijbel te gelooven, den raad van dien Engel als hunnen
gids hadden willen volgen, dan zoude dit de Vrede en de Welvaart onzer Unie
bewaard hebben.
Het derde voorbeeld van de wettigheid der slavernij komt voor in het laatste der
Tien geboden, gegeven van den berg Sinaï en algemeen erkend door Joden en
Christenen, als de ZEDELIJKE WET. ‘Gij zult niet begeeren uws naasten huis; gij zult
niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijne dienstmaagd
noch iets dat uws naasten is’ (Exod. XX: 17). Het lijdt geen twijfel dat de grondregels
van eigendom ‘iets dat uws naasten is’ op het geheele voorschrift betrekking heeft.
Ik voorzie wel zeer goed het bezwaar van velen tegen het begrip van eigendom op
een menschelijk voorwerp en zal dit ter regter plaatse overwegen bij de
tegenwerpingen. Evenzeer voorzie ik de verwondering onzer vrouwen, dat de wet
hen in gelijken toestand plaatst met
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den slaaf, met het huis en het vee. Maar de zaak is toch volkomen waar. De
echtgenoot heeft een werkelijk eigendomsregt op zijne vrouw, wijl zij voor het leven
verpligt is hem te dienen en te gehoorzamen. Er staat tegenover dat de vrouw een
dergelijk eigendomsregt heeft op den man, die verpligt is haar voor het leven lief te
hebben en te onderhouden. Het karakter van eigendom is zonder twijfel gewijzigd
naar zijne bestemming. Maar wat het dan ook zij, personen of zaken, wat de wet
aan iemand toewijst, wordt noodwendig zijn eigendom.
Eene vierde proef die ik ten gunste der slavernij volgens den bijbel wil aanvoeren,
is nogtans duidelijker, daar zij ontleend is aan den uitgedrukten regel, welke door
de goddelijke wijsheid voor Zijn uitverkoren volk Israël werd daargesteld. Zoo staat
er: ‘Als gij een Hebreeuwschen knecht koopen zult, die zal zes jaren dienen; maar
in het zevende zal hij uitgaan om niet. Indien hij een gehuwd man was, zal zijne
vrouw met hem uitgaan. Indien zijn meester hem eene vrouw gegeven heeft en zij
hem zonen of dochters zal gebaard hebben, zoo zullen de vrouw en de kinderen
voor den meester zijn en hij zal slechts alleen uitgaan.’ (Exod. XXI vs. 2-4). Wij zien
hier, dat de scheiding van man en vrouw in dit laatste geval stellig wordt bevolen,
ten einde het eigendomsregt van den meester te handhaven. Maar de man kan ook
zelf vrijwillig het lot van vrouw en kinderen blijven deelen, want de wet vervolgt:
‘Indien de knecht ronduit verklaren zal, dat hij zijn' meester, zijne vrouw en kinderen
te lief heeft om vrij uit te gaan, dan zal zijn meester hem aan den post der deur
brengen; hij zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem voor altijd
dienstbaar blijven.’ Welk Christen zal met deze wetten voor zich, kunnen volhouden,
dat de Hooge God onzedelijkheid of zonde verbindt aan den staat van slavernij?
Nog komt in datzelfde hoofdstuk voor, de behandeling der slaven, bijzonder ten
opzigte van den graad der straf, welke de meester zal mogen opleggen, waarvan
wij lezen: ‘Wanneer ook iemand zijnen dienstknecht of zijne dienstmaagd met eenen
stok slaat, dat hij onder zijne handen sterft, die zal zekerlijk gewroken worden; als
hij nogtans een of twee dagen overeind blijft, zal hij niet gewroken worden, want
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het is zijn eigendom.’ (Exod. XXI: 20, 21). En verder vs. 26 en 27: ‘Wanneer iemand
het oog of een tand van zijn dienstknecht of zijne dienstmaagd uitslaat, hij zal hem
laten gaan om oog of tand. ‘Hieruit zien wij dat de meester tot op zekere hoogte
gemagtigd was lijfstraf uit te oefenen. Als het gevolg van die straf doodelijk was,
werd hij regterlijk veroordeeld. Maar in elk ander geval werd het verlies van zijn
eigendom als genoegzame boete beschouwd.
De volgende uitspraak der Goddelijke wet is vervat in het merkwaardige voorschrift
van het Jubilé: ‘En gij zult dat vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in den
lande, voor al zijne inwoners; het zal U een jubeljaar zijn en gij zult wederkeeren
een ieder tot zijne bezittingen en een ieder tot zijn geslacht.’ (Lev. XXV: 10). Dit
voorschrift echter betreft geenszins de slaven, maar bepaalde zich tot de Israëlieten,
die ‘eene bezitting en familie hadden,’ ten gevolge de oorspronkelijke verdeeling
van het land Kanaän. Het onderscheid is duidelijk blijkbaar uit hetzelfde hoofdstuk
vs. 39-46 met 55, waar wij lezen: ‘Indien uw broeder bij u zal verarmd zijn, en hij
zich aan u zal verkocht hebben, zult gij hem niet doen dienen als een slaaf. maar
als een daglooner, als een bijwoner zal hij u zijn. Tot het jubeljaar zal hij u dienen;
dan zal hij uitgaan, hij en zijne kinderen met hem, en hij zal tot zijn geslacht en tot
de bezitting zijner vaderen wederkeeren. Want gij zijt mijne dienstknechten, die ik
uit Egyptenland uitgevoerd heb, en zij zullen niet verkocht worden gelijk slaven.
Aangaande uwen slaaf of uwe slavin, die zullen van de volken zijn die rondom u
wonen, van hen zult gij eenen slaaf of eene slavin koopen. Gij zult ze ook koopen
van de kinderen der bijwoners, die bij u als vreemdelingen verkeeren, en uit hunne
geslachten, die zij in uwe landen gewonnen hebben en zij zullen u tot eene bezitting
zijn. En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uwe kinderen na u, opdat zij de
bezitting erven, en gij zult hen voor altijd doen dienen. Maar over uwe broeders de
kinderen Israëls, een ieder over zijn broeder, gij zult over hen geene wreede
heerschappij voeren. Want de kinderen Israëls zijn Mij tot dienstknechten, Mijne
dienstknechten zijn zij, die Ik uit Egypteland heb uitgevoerd. Ik ben de Heer Uw
God.’
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Het hier gemaakte onderscheid tusschen de tijdelijke diensten van den Israëliet en
de voortdurende dienstbaarheid van de Heidensche volken valt ieder in het oog.
En deze duidelijke en stellige verordening geeft den waren zin aan van een ander
voorschrift, dat door de ultra Abolitionisten zoo gaarne wordt aangehaald; ‘Gij zult
eenen knecht aan zijnen meester niet overleveren, die van zijnen heer tot u zal
ontkomen zijn. Hij zal bij u blijven, in het midden van u, in de plaats die hij zal
verkiezen, in eene van uwe poorten, waar het goed voor hem is, en gij zult hem niet
verdrukken.’ (Deuter. XXIII: 15/16).
Dit moet klaarblijkelijk verwijzen naar het geval met een slaaf die aan zijnen
vreemden Heidenschen meester was ontvlugt, het kan met geene goede reden
worden toegepast op de eigene slaven van de Israëlieten. Het is duidelijk dat het
anders de vorige verordening van den Wetgever zou vernietigen, want het zoude
waarlijk zeer ongerijmd zijn het volk te zeggen: ‘dat zij hunne dienstknechten en
dienstmaagden van den Heidenschen vreemdeling zouden koopen om hun duurzaam
eigendom en het erfdeel hunner kinderen te zijn,’ als desniettemin de slaven de
vrijheid zouden hebben om weg te loopen en vrij te worden wanneer zij wilden. Het
is een welbekende stelregel in de uitlegging van alle wetten, dat elke zinsnede
behoort te worden opgevat in eenvormige beteekenis met het geheel. En voorzeker
betaamt het dat wij dien regel eveneens op de Goddelijke wetgeving toepassen.
De meening die ik voorsta is ten allen tijde bekrachtigd geworden door de lceraars
der Joodsche wet, zoowel als door de meeste Christelijke schriftverklaarders.
Zóó is dan de instelling der slavernij geordend door den God van Israël voor zijn
uitverkoren volk, en zoodanig voortgezet gedurende vijftien eeuwen, tot op de nieuwe
bedeeling van het Evangelie. Laat ons nu zien welke verandering die in de zaak
heeft gemaakt. Ik veronderstel daarbij, dat wij als Christenen gehouden zijn aan de
uitspraken en het voorbeeld van onzen Heiland en zijne apostelen.
Bij dit belangrijk onderzoek rijst terstond de vraag, wat onze goddelijke Verlosser
heeft getuigd omtrent de slavernij en hare meerdere of mindere geoorloofdheid. En
het antwoord is zeer eenvoudig, dat Hij zich daarover in het geheel
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niet heeft uitgelaten. Geen enkel woord vinden wij er van bij de vier Evangelisten,
die ons Zijn leven en leer hebben beschreven. De slavernij was intusschen in dien
tijd in geheel Judéa. Het Romeinsche keizerrijk bevatte, volgens den
geschiedschrijver Gibbon, naar eene zeer gematigde berekening niet minder dan
60,000,000 slaven. Hoe voorspoedig en eendragtig zoude onze roemrijke republiek
steeds zijn, indien de welbespraakte, ijverige strijders voor de zaak der afschaffing,
insgelijks naar het voorbeeld van den Heiland hunne tong wisten te bedwingen.
Maar heeft de Heer dan toch niet stilzwijgend de slavernij afgekeurd, door eene
nieuwe leer tegenover de Mozaïsche wet in te stellen? Hooren wij daarover zijne
eigene duidelijke verklaring: ‘Meent niet, zegt Hij, dat ik gekomen ben om de wet
en de profeten te ontbinden, maar om ze te vervullen.’ (Matth. V: 17). In dit opzigt
is deze enkele aanhaling volkomen beslissend.
Sommigen echter zeggen, dat het groote Evangelische beginsel, liefde tot God
en liefde tot den naasten, noodwendig de veroordeeling der slavernij medebrengt.
Doch wij weten immers dat ditzelfde beginsel de hoofdinhoud was van de Mozaïsche
wet. En waarom zou de toestand der slavernij daarmede onbestaanbaar moeten
zijn? - In de betrekking van meester en slaaf bestaat, naar de verzekering onzer
Zuidelijke broederen, meer onderlinge liefde, dan er doorgaans gevonden wordt
tusschen den huurder en den huurling. En ik kan dat zeer goed aannemen, om de
eenvoudige reden dat het eene betrekking is voor het leven en dat de partijen daarom
wederzijds belang in elkander zullen stellen.
Een ander voorbeeld waaruit wij zien dat de Mozaïsche wet niet geacht moet
worden in tegenspraak te zijn met het Evangelie, ontleen ik aan de bewering der
apostelen tegen Paulus. omtrent 20 jaren na de stichting der eerste christenkerk te
Jeruzalem: ‘Gij ziet broeder hoevele duizende Joden er zijn die gelooven, en dat zij
allen ijveraars zijn der wet.’ (Hand. XXI: 20b). Hoe kon men zulk eene getuigenis in
waarheid geven, indien de wet door de nieuwe leer vernietigd was?
Maar de voorschriften van Paulus zelf, geven ons een dui-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

12
delijk inzigt in de zaak, en beslissen de geheele kwestie. Zoo schrijft hij in zijnen
brief aan de Efezen: ‘Gij dienstknechten (in het oorspronkelijke Grieksch lijfeigenen
of slaven) zijt gehoorzaam uwen heeren naar het vleesch, met vreeze en beving;
in eenvoudigheid des harten, gelijk als aan Christus; niet naar oogendienst als
menschenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van
God van harte, dienende met goedwilligheid den Heer en niet de menschen; wetende
dat zoo wat goed een iegelijk zal gedaan hebben hij dat zelve van den Heer zal
ontvangen, hetzij dienstknecht hetzij vrije. En gij heeren, doet hetzelfde bij hen,
nalatende de dreiging, als die weet, dat ook uw eigen Heer in de hemelen is, en dat
geene aanneming des persoons bij hem is.’ (Efez. VI: 5-9).
Nogmaals herhaalt Paulus dezelfde voorschriften aan de Colossensen: ‘Gij
dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uwen heeren naar het vleesch, niet met
oogendiensten als menschenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten,
vreezende God. Gij heeren, doet uwen dienstknechten regt wetende dat ook gij een
Heer hebt in de hemelen.’ (Col. III: 22 en IV 1).
En wederom geeft Paulus hieromtrent in krachtige bewoordingen een voorschrift
aan den opziener (eersten bisschop) der gemeente te Efezen, zijn geliefden
geestelijken zoon Timotheus, zoo schrijft hij: ‘De dienstknechten, voor zoo velen
als er onder het juk (dat is het juk der slavernij) zijn, zullen hunne heeren alle eer
waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worde. En die
geloovige heeren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar
zullen hen te meer dienen, omdat zij geloovig en geliefd zijn, als die deze weldaad
mede deelachtig zijn, leer en vermaan deze dingen. Indien iemand eene andere
leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heer Jezus
Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet
niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welken komt nijd,
twist, lasteringen, kwade overdenkingen, verkeerde krakeelingen van menschen,
die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, meenende
dat de godzaligheid een gewin zij.’ (1 Timoth. VI: 1-5).
Ten laatste spreekt Paulus in den brief aan Filemon over
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diens voortvlugtigen slaaf, dien hij tot het christelijk geloof had bekeerd, dan meester
vergiffenis vragende voor zijnen berouwhebbenden leerling. ‘Ik bid u dan voor mijnen
zoon Onesimus, (zegt hij) welken ik in mijne banden heb geteeld, die eertijds u
onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; welken ik wedergezonden heb; doch gij
neemt hem, dat is mijne ingewanden weder aan, welken ik wel had willen bij mij
houden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies. Maar ik heb
zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uwe goeddadigheid niet zoude zijn
als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veelligt is hij daarom voor eenen
kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben;
nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk
een' geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u beide in het vleesch
en in den Heer. Indien gij mij dan houdt voor een medgezel, zoo neem hem aan
gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe!
Ik Paulus heb het geschreven met deze mijne hand, ik zal het u betalen, opdat ik u
niet zegge, dat gij ook u zelven mij daartoe schuldig zijt.’ (Zendbr. aan Filemon
10-19).
Het bewijs uit het nieuwe testament is alzoo volledig geleverd, dat de slavernij
niet door het Evangelie is vernietigd.
Vergelijk nu de houding der ultra Abolitionisten met die van Christus en Zijnen
door den geest bezielden apostel in deze zaak.
‘De Goddelijke Verlosser bestraft opentlijk de schijnheilige Fariséen, ‘die de wet
van God krachteloos maakten door hunne overleveringen.’ Hij spaarde evenmin de
weelderige Sadducéen. Hij stelde de huichelende schriftgeleerden opentlijk ten
toon, ‘die de eereplaatsen bij de feesten beoogden en er genoegen in vonden door
het volk Rabbi, Rabbi genoemd te worden.’ Hij noemt den magtigen viervorst Herodes
‘die vos’ geheel onverschillig omtrent des konings ongenoegen. Hij berispt streng
het Joodsche gebruik, om hunne vrouwen, om de nietigste redenen te verlaten, en
handhaaft de oorspronkelijke heiligheid van het huwelijk. Hij zegt van de bedrogene
menigte Zijner vijanden ‘dat zij kindcren des
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duivels zijn en dat zij zullen volharden in de zonden hunner vaderen.’ Hij maakt een
geesel van dunne touwen en drijft de koopers en verkoopers uit den tempel. En
terwijl Hij alzoo op zulke krachtige wijze de zonden van allen rondom Hem bestraft
en met Goddelijk gezag Zijne uitspraken doet, verklaart Hij tevens zich zelven als
den bepaalden vriend en beschermer der armen, verkondigende Zijne gezegende
leer op den berg, aan de zee of opentlijk op de straten; geneest hunne ziekten, deelt
in hunne behoeftige levenswijze, en, rijken en grooten voorbijgaande, kiest Hij Zijne
apostelen uit de geringste standen en de visschers van Galiléa. Onder dat alles
leeft Hij in het midden der slavernij, onder het Romeinsche gezag in
overeenstemming met de Mozaïsche wet in stand gehouden, en uit geen enkel
woord daartegen. Is het dus niet duidelijk dat hij de slavernij niet beschouwde als
zonde of zedelijk kwaad. En welk verschil is meer in het oog loopende dan dit
voorbeeld van Christus aan de eene zijde, en de luide en bittere aanklagten van
onze antislavernij -predikers en politici aan den anderen kant. Immers, ofschoon zij
zich Christenen noemen, verzetten zij zich hierin niet alleen tegen Gods woord,
veroordeelende de slavernij als de zonde bij uitnemendheid en als de uiterste
onbeschaafdheid; maar, vreemd genoeg, zij doen dit in den naam van dien Heiland,
Wiens geheele gedragslijn het tegenovergestelde van de hunne was. En hetzelfde
verschil komt uit bij de vergelijking met den grooten apostel der Heidenen. Hij predikt
den slaaf gehoorzaamheid aan zijnen meester, om Christus wille, met
toegenegenheid en onderwerping, en stelt dit voor als een hoofdtrek van
godsdienstigen pligt. Hij predikt den meester, regtvaardigheid en lankmoedigheid
jegens zijnen slaaf, wetende dat zijn eigen meester in de hemelen is. Hij vindt eenen
voortvlugtigen slaaf, bekeert hem tot het Christendom, en zendt hem dan naar zijn
vorig huis terug met een hartijken brief van aanbeveling. Waarom geeft Paulus den
voortvlugtige niet liever den raad, om zijne vrijheid te vorderen en zijn regt des noods
met geweld te verdedigen. Waarom schrijft hij aan zijnen leerling Philemon niet over
de verschrikkelijke zonde van iemand in slavernij te houden, en legt hij hem niet als
een' heiligen pligt op, al zijne slaven vrij te laten, op het gevaar af zijner ziel? -
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Het antwoord is zeer eenvondig. ‘Paulus door Gods geest bezield, kende den wil
van zijnen Meester, en begeerde slechts dien wil te gehoorzamen.’ En wie zijn wij,
die in onze hedendaagsche vrijheid zouden vermeenen, het Woord van God te
mogen op zijde stellen, het voorbeeld van Christus te mogen minachten en de
prediking der apostelen te mogen verwerpen, om voor ons zelven eene hoogere
wet uit te denken, dan die vervat is in deze heilige schriften, welke ons gegeven zijn
‘als een licht voor onzen voet en eene lamp op ons pad.’ Wie zijn wij, dat wij
eigendunkelijk de woorden des bijbels zullen uitschrappen, om aan den hoogen
God voor te schrijven wat of Hij zal hebben aan te merken als zonde en te beloonen
als pligt? Wie zijn wij, die gereed staan om de leer des bijbels met voeten te treden
en de constitutie van ons land in stukken te scheuren, om het daarna in de
onberekenbare verschrikkingen van een' burgeroorlog te storten, terwijl wij daarbij
vrijmoedigheid wanen te hebben, den God Israëls te bidden, dat Hij onze openbare
daden van opstand tegen Zijn hoog en magtig bestuur, zal zegenen. Wee onze
unie, waar de blinde de leidsman wordt des blinden. Wee den mensch, die strijd
durft voeren tegen zijnen Maker!
Echter wil ik mijne talrijke en achtingswaardige vrienden onder deze populaire
begoocheling niet beschuldigen van eene gewetenlooze bestrijding der waarheid.
Zij zijn zonder twijfel in de beschouwing van de meeste der vraagstukken door eene
valsche philantrophie meêgesleept. Ver van de Zuidelijke Staten verwijderd, zonder
practische kennis van den toestand, en van hunne kindschheid gewoon eene
onberekenbare waarde aan hunne eigene vrijheid te hechten, zijn zij uit den aard
geneigd het Negerras te beklagen, en te gelooven dat de slaaf zich bij uitstek
(1)
ongelukkig moet gevoelen . Zij hebben geen lust om over dit onderwerp de

(1)

Gedurende mijn verblijf aan Afrika's Westkust, was ik meermalen in de gelegenheid dezelfde
opmerkingen te maken als hier door den schrijver worden blootgelegd. En wel verre dat ik
de slavernij zoude willen verdedigen, moet ik toch erkennen, dat juist de verwijdering van den
Neger uit zijn vaderland (waar de rijke natuur hem met alles in de hand werkt, om aan zijne
aangeborene luiheid en dierlijkheid toe te geven,) als het eenige en zekerste middel moet
beschouwd worden. om hem een beter gevoel zijner waarde en een meer gezet streven naar
beschaving deelaehtig te doen worden. Alvorens dit heeft plaats gehad, alvorens de Neger
nuttig heeft leeren werken, en meer prijs zal stellen op huiselijk geluk, durf ik de afschaffing
der slavernij als eene onmogelijkheid beschouwen. Wat toch zou het baten, zoo in onze
Indische koloniën de emancipatie der slaven bij de wet worde geregeld, als aan Afrika's Zuiden Westkust de gruwelen blijven voortduren, waarvan menigmaal de nieuwsbladen gewagen?
Ja! wat meer is, zoo door die afschaffing hun het vooruitzigt op geldelijk voordeel geheel
benomen wordt, en die gruwelen als het ware daardoor worden geprovocecrd! Men zende
zendelingen! Maar wat helpt ééne enkele stem onder zoovele duizenden? Wat bekommert
de Neger zich om redenen, die hij grootendeels niet begrijpt Waarom zal hij zich de moeite
geven die te leeren bevatten? Zijne voorvaders deden immers als hij. Neen! door de Negers
in massa, buiten hun land, aan maatschappelijke orde en arbeidzaamheid te gewennen, dan
onder de hunnen terug te zenden, om door hun voorbeeld de anderen op te wekken, acht ik
voor mij het eenigste en zekerste middel, om het edele en groote doel te bereiken, namelijk
om den Neger te ontheffen van den ergsten vloek die op den mensch kan rusten; dat is: DEN
VLOEK DER ONWETENDHEID!
De Vertaler.
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H.S. te onderzoeken en (ik moet het tot mijn leedwezen zeggen) zij zijn niet genegen
om den bijbel half zoo veel te bestuderen, als zij het de nieuwsbladen, den laatsten
roman en het modejournaal doen. In die schriften vinden zij eene menigte stuitende
schetsen van de slavernij, en zij vragen niet of die beschouwingen wel juist en
(2)
geloofwaardig zijn . Somtijds komt er een vlugteling in het spel, die ter regtvaardiging
van zijn gedrag doorgaans een overdreven verhaal van zijnen vorigen toestand zal
geven, en onze goede lieden nemen dit alles aan zonder den regel te bedenken,
‘dat men eerst beide partijen hooren moet, eer men oordeel velt.’ Zonder twijfel zijn
zij zeer begaan met den armen onderdrukten Afrikaan en zijn, hoogst edelmoedig,
gezind het stelsel van slavernij van ganscher harte te verwerpen. En nu kiest de
welsprekende prediker dit onderwerp telkens als het meest geliefde bij zijne hoorders.
Het thema is inderdaad zeer geschikt om de gemoederen in beweging te brengen,

(2)

Wie heeft ‘de Negerhut’ (Uncle Tom's Cabin) van Mevr. H. Beccher Stowe niet gelezen? Rij
de kennismaking echter met den sleutel op dit werk, van dezelfde schrijfster, verdwijnen
grootendeels de illusiën, die door dezen uiterst geëxalteerden Roman zoo hoog zijn opgevoerd.

De Vertaler.
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en het is gewoonlijk niet moeijelijk de belangstelling van de vergadering op te wekken,
wanneer de veronderstelde zonden van anderen, voor wier verzoeking de hoorders
gespaard bleven, tot het voorwerp van bestraffing worden gemaakt. Als het oogenblik
gunstig is en de algemeene opinie genoeg is opgewonden, vat de politicus het
onderwerp op en maakt de anti-slavernij tot het wachtwoord van partijschap. Ten
slotte volgt de drukpers het spoor der leiders en het vuur wordt zoodoende steeds
meer aangeblazen, tot dat het zich vertoont als een schitterend licht, dat door de
uitzinnige menigte als door den hemel ontstoken, wordt begroet, tot zoolang de vlam
hunne eigene bezittingen begint te bedreigen. Zoodanig is de bedenkelijke loop
geweest van het Noordelijk gevoelen omtrent het onderwerp der slavernij. De groote
meerderheid is allerwegen door de kracht der gewoonte of door misleiding ingenomen
met de dwaling, welke zij meent in overeenstemming te zijn met de menschelijke
regten. Ik kan echter dezelfde verschooning niet laten gelden voor hen, die door
hunne ambtsbetrekking geroepen zijn de leerstellingen des bijbels wel te verstaan
en zich in te prenten. Op deze klasse onzer geordende leeraars rust daarom eene
groote verantwoordelijkheid. Door hunne heilige roeping plegtig verbonden om Gods
woord te verkondigen en Christus en zijne apostelen na te volgen als boden des
vredes en van broederliefde onder de menschen, schijnen zij, tot mijne bevreemding,
zeer onverschillig omtrent deze belangrijke verpligting. Doch het is mij niet geoorloofd
hen te oordeelen.
Nogtans wil ik volgens mijne eigene belofte de verschillende tegenwerpingen der
afschaffers opzettelijk in overweging nemen en een voor een beantwoorden, waartoe
ik thans overga.
De eerste bedenking, die men tegen de slavernij maakt, is ontleend aan de
beroemde acte onzer onafhankelijkheid, waarin wij lezen: ‘dat alle menschen in
gelijken rang zijn geschapen, dat zij door den Schepper zijn begiftigd met zekere
onvervreemdbare regten, waartoe in de eerste plaats behooren het leven, de vrijheid
en een trek naar geluk. Deze beweringen worden door ons ‘tastbare waarheden’
genoemd. Maar ik kan die niet als zoodanig erkennen. Ik meen dat men in-
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tegendeel nader aan de waarheid is; als men van de geboorte af een groot verschil
opmerkt naar ligchaam en geest, en in elken toestand van het maatschappelijk
leven. Wij zien de menschen overal in verschillende rassen verdeeld, die zoo zeer
onderscheiden zijn, dat sommige geleerden de onmogelijkheid staande houden,
dat zij allen denzelfden stamvader zouden hebben. Waar is de gelijkheid naar het
ligchaam tusschen het kind, geboren met de erfelijke teekenen van kropgezwel of
tering, en de jonggeborene vol gezondheid en kracht? Waar is de gelijkheid naar
den geest, van den een die met talenten en genie is begaafd, en den anderen wiens
geestvermogens aan het idiotisme grenzen? Waar is de gelijkheid van
maatschappelijken stand, tusschen den zoon van den Eskimo of Hottentot, en den
erfgenaam van den Amerikaanschen staatsman of van den Engelschen pair? En
wat die zoogenaamde onvervreemdbare regten betreft, ik ontken bepaald dat eenig
mensch zoodanige regten zoude hebben sedert de verschijning der zonde in de
wereld. Het leven is niet alleen vervreemdbaar door de uitspraken der wet, maar
ook nog door ontelbare rampen en gewelddadigheden, onder allerlei vormen. De
vrijheid is niet vervreemdbaar door de straf der gevangenis, maar door de
onweêrstaanbare magt der maatschappelijke vormen op den wil, den gemoedsaard,
de vooroordeelen, de gewoonten en de belangen der menschen, zoodat men zelfs
in de volmaaktste maatschappij bezwaarlijk iemand zal kunnen vinden, die werkelijk
de vrijheid in woord en daad bezit. En wat de vatbaarheid van geluk en het najagen
daarvan betreft, helaas hoevelen berooven zich zelven van die gewaande regten,
niet alleen waar zij in eenzame cellen hunne dwaasheden moeten betreuren, maar
wij zien dit evenzeer in de ongebonden lusten en driften waaraan zij zich toegeven,
in de gevolgen van onberaden huwelijken, in de verkeering met slecht gezelschap,
in de moeiten en smarten van ziekte en armoede, welke de zonde achtervolgen, in
de diepe ellende van den speler en van den dronkaard, ja tot in de wanhoop van
den zelfmoordenaar!
Indien men echter blijft volhouden, dat degelijke en onvervreemdbare regten van
alle menschen voor 't minst in een politieken zin geldig zijn, dan wil ik wel toegeven,
dat dit
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de meest aannemelijke zijde der stelling is, maar ik zie toch niet in dat hiermede
alle bezwaar zal opgeheven zijn. De drijvers van die stelling zullen toch wel willen
erkennen, dat in den werkelijken toestand de menschen geboren worden in alle
mogelijke ongelijkheid, onder slavernij, onder despotismus, onder aristocratie en
onder elken anderen vorm van politieken strijd en politieke verdrukking, zoodat het
wel zeer ongerijmd is van het gelijke geboorteregt te spreken. En bovendien kan
immers geen menschenkind op eenige regten hoe ook genaamd aanspraak maken,
sedert wij door de zonde alles verbeurd hebben en onder het verdiend vonnis liggen
der overtreding van Gods wetten. Onze eenige hoop is op Gods genade en
vergevensgezindheid en Hij bewijst die naar Zijn vrijen wil en Zijn welbehagen,
zonder eenig aanzien des persoons noch van gewaande regten; terwijl wij nogtans
op Zijne heiligheid en liefde zoowel als op Zijne onpeilbare wijsheid, zooals die in
het Christendom aanschouwelijk zijn, ons volkomen vertrouwen mogen stellen.
Het is inderdaad nog al vernuftig uitgedacht, om de meergenoemde stelling van
de menschelijkheid, ‘eene tastbare waarheid’ te heeten, want het is blijkbaar genoeg
dat het bewijs niet kan geleverd worden. Om de groote verscheidenheid der
menschelijke rassen wel te schatten, mogen wij maar eens met ons zelven beginnen,
en ik wijs u dan op den hoog bevoorregten Anglosaksischen volkstam, die nu aan
het hoofd staat der beschaving, ofschoon hunne voorouders voor twintig eeuwen
nog heidensche barbaren waren. Van hen mogen wij de afgaande lijn volgen naar
de Turken, de Chinezen, de Tartaren, de Japanezen, de Egyptenaren, de Hindoes,
de Indiaansche stammen, de Laplanders, de Abyssiniërs, de Afrikanen, en hoe is
het dan mogelijk zich te verbeelden dat zij allen in gelijkheid geboren zouden zijn?
Men zou even goed kunnen beweren dat alle boomen, alle bergen, zecën en rivieren
gelijk zijn, dat alle dieren des velds, alle vogelen des hemels elkander gelijken. Dit
is er echter ver van af, en het schijnt God veeleer te behagen eene buitengewone
weelde in de verscheidenheid zijner scheppingen ten toon te spreiden, zoodat geen
twee voorwerpen van eenig geslacht gevonden worden, die elkander volkomen
gelijk zijn. Die orde en verscheidenheid kunnen wij in de
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rangschikking van alle rijken der natuur, evenzeer als in de menschelijke rangen
opmerken. Wij zien dat stelsel bij de dieren, van den trotschen leeuw tot de
vreesachtige mol, van den arend tot het colibrietje, van den walvisch tot de zeester.
Wij zien hetzelfde plan bij de insectensoorten, sommigen vlug, betrekkelijk krachtvol,
anderen traag en week; sommigen zich bewegende als onder een geregeld bestuur,
alléénheersching in den bijenkorf, adelregering in den mierenhoop, terwijl de vliegen
in het geheel zonder gezag schijnen te zijn. In overeenstemming met dit goddelijk
bestel biedt de levenlooze schepping de rijkste verscheidenheid. Het azuren gewelf
des hemels is bezaait met flonkerende sterren, allen verschillende in grootte,
verschillende in pracht, en voor het oog onderdoende voor de pracht der zon. De
aarde is bekleed met eene verkwistende afwisseling van planten, van den grootschen
palm tot het nederige mosplantje. Het rijk der delfstoffen blinkt met goud, zilver,
ijzer, koper en edelgesteente in alle mogelijke vormen en kleuren. Van de
mammothgroeve tot het kleinster kristal, van de granietrotsen tot het zand aan den
oever, allerwegen zien wij rijke verscheidenheid, verschillende vormen en ongelijke
soorten. Toch heeft elke soort zijne eigene bestemming en zijne eigene schoonheid
en het groot geheel vereenigt zich in den verheven lofzang, tot roem van de wijsheid,
de goedheid en de ontzagverwekkende almagt van den oneindigen Schepper!
Deze korte en eenvoudige schets van de orde in de natuur moge eenigzins ten
bewijze strekken, dat de ongelijkheid bij de menschen geene uitzondering op den
regel is. Het is naar het mij voorkomt Gods wil dat het zoo zijn zou en niemand kan
die beschikking veranderen. En hetzelfde heeft plaats in onzen politieken toestand.
Wij mogen wel eens naar hartelust roemen van onze gelijkheid, maar in werkelijkheid
is het zoo niet. Onder andere beschaafde natiën wordt dit zelfs niet eens beweerd.
Geen rijk evenaart in dit opzigt het vrije en magtige Engeland, en toch wie zou zoo
dwaas zijn, politieke gelijkheid te eischen onder een monarchaal bewind, bij erfelijke
opvolging van adel en bij de sinds onheugelijke tijden bestaande magt der
aristocratie. De meeste toenadering tot de politieke gelijkheid bestaat gewis bij ons,
en bij ons alleen. En nogtans wáár wordt
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zij te midden van den roem van het algemeene stemregt gevonden? Indien de
politieke gelijkheid iets beteekenen zal, zal wel ieder gelijke aanspraken moeten
hebben op eervolle ambten en bedieningen. Maar nu weten wij toch wel dat de
kracht van iederen regeringsvorm bestaat in het systeem der administratie en tevens
dat niet iedereen daarvoor even groote geschiktheid en kunde heeft. Wij beweren
wel dat het volk bij ons regeert; maar toch zijn wij overtuigd dat slechts een
betrekkelijk klein getal, onder dezulken die door talent, door opvoeding of natuurlijken
tact uitmunten, of ook door een zamenloop van gunstige omstandigheden het zoo
ver brengen, inderdaad het volk beheerscht. De man met den kalkbak op den
schouder komt, ja wel voor den candidaat stemmen; de candidaat zelf kan niets
meer doen wat den vorm der verkiezing betreft. Hebben zij nu daardoor dezelfde
politieke gelijkheid? Wie vereenigde de partij waartoe de candidaat behoort? Wie
bestuurde de vergadering die hem op de lijst bragt? Wie ontwierp de redevoeringen
voor de gelegenheid? Wie ondersteunde de pers? Had de arme opperman eenig
deel, eenigen invloed op de voorbereiding van het werk? Neen? even weinig als de
bak dien hij draagt. Kan eenige menschelijke magt soms van hem een candidaat
maken. De gedachte zou hoogst ongerijmd zijn. En wáár is nu de politieke gelijkheid,
zelfs in ons gelukkig land van algemeene stemgeregtigheid? Neen, alle menschen
zijn in verschillende toestanden ongelijk op de wereld. Hunne verstandelijke
vermogens zijn ongelijk, hunne opvoeding en betrekkingen zijn ongelijk, en hunne
vrijheid bestaat evenmin als hunne gelijkheid. De arme is geroepen om den rijke te
dienen, en de rijke dient op zijen beurt den arme door hem voor zijne diensten te
betalen. De politieke partij is gedrongen om de leiders te dienen, en de leiders
worden evenzeer gedrongen om te werken en te zwotgen ten believe van hunne
partij. De menigte is afhankelijk van enkelen die de gave en de geschiktheid hebben
om te besturen, en die weinigen zijn wederom afhankelijk van de magt der menigte.
Van den hoogsten tot den laagsten trap in den maatschappelijken staat is dus eene
groote ongelijkheid bij eene onderlinge afhankelijkheid. En zoo zien wij dat hoewel
sommigen niet onderworpen zijn aan die
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bijzondere soort van slavernij welke in de Zuidelijke Staten onderhouden wordt,
nogtans eene algemeene dienstbaarheid ons verbindt, die wij de slavernij der
omstandigheden zouden kunnen noemen, hoewel zij in het dagelijksche leven de
wet der noodzakelijkheid heet.
Ik vrees dat ik wat al te breedvoerig geweest ben in het betoog ter verwerping
van de vermaarde voorstelling in de onafhankelijkheidsverklaring van onze unie,
maar de reden zijn dat ik weet hoe diep dat beginsel in het algemeen bij de natie
geworteld is. Duizenden bij duizenden hebben het omhelsd en het is het uitgangspunt
geworden van de vijandelijke gevoelens tegen de slavernij van het Zuiden. Maar
het verwondert mij niet dat die gevoelens zoo algemeen zijn. Zij zijn wondervol
berekend om den hoogmoed en de eerzucht van het menschelijke hart te streelen
en daarom zijn zij krachtige middelen tot politieke omwentelingen. Het was met die
bedoeling, gis ik, dat zij in het vermaarde document ingelascht werden, dat de
onderwerping aan de Britsche kroon openlijk verwierp. Uitdergelijke beginselen
werden eenige jaren later dezelfde leerstellingen door het Fransche directoire
afgekondigd, te midden van een verschrikkelijken opstand. Gelijkheid, vrijheid en
broederschap, de regten van den mensch, waren toen de wachtwoorden van het
opgeruide volk, terwijl hunne krankzinnige leiders het decreet van Godverloochening
verkondigden, eene beruchte boeleerster gekroond werd als de godin der rede en
de guillotine dagelijks de straten van Parijs vervulde met het bloed van duizende
slagtoffers der volkswoede.
Ik vermeld deze zaken niet omdat ik de omwenteling in onze koloniën en in
Frankrijk op dezelfde leest wil schoeijen. God beware mij, dat ik het in het oogloopend
verschil tusschen die beiden zou voorbij zien. Aan de eene zijde was er godsdienstig
gevoel, ware vroomheid en belanglooze vaderlandsliefde. Aan de andere zijde was
de waanzin van het atheïsme, de vermetelheid der roofzucht en het ‘schrikbewind.’
In niet één kenteeken is er overeenstemming te vinden, uitgenomen daarin dat
dezelfde valsche leer van de ‘gelijkheid en regten van den mensch’ door beiden
was aangenomen. Intusschen was de invloed op de kwestie der slavernij zeer
verschillend. De Amerikaansche omwenteling
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heeft geene verandering hoegenaamd daarop uitgeoefend, terwijl de Fransche
omwenteling eenen algemeenen opstand in hunne kolonie St. Domingo ten gevolge
had, welke eindigde in een vreeselijk bloedbad, zoo als de wereldgeschiedenis
naauwelijks een tweede voorbeeld oplevert.
En zoo kom ik tot mijn laatste aanmerkingen, op die vermaarde verklaring, en
verzoek mijne lezers dezelve rijpelijk te overwegen.
In de le plaats dan schijnt het onbetwistbaar, dat de onderteekenaars in het geheel
niet aan het negerras gedacht hebben, bij de uitspraak van gelijke geboorteregten.
Het is bekend dat de heer Jefferson destijds een slavenhouder was en dit gebleven
is tot aan zijn' dood. Even zeker is het dat de meesten van de verdere
onderteekenaars insgelijks slavenhouders waren. Iedereen weet dat de slavernij
lang te voren in alle koloniën was ingevoerd, en met uitzondering van één staat nog
lang daarna werd volgehouden. Het kan dus niet verondersteld worden, dat die
bekwame en wijze mannen met zichzelven in tegenspraak wilden zijn, door aan het
negerras regten toe te kennen, die zij niet geneigd waren aan hetzelve te verleenen.
Een van beiden is zeker, dat wij die schreeuwende onregtvaardigheid aan onze
liberale voorvaderen zullen moeten toekennen, of moeten aannemen dat de kwestie
der slaven niet in overweging is genomen.
Maar de aangehaalde woorden leveren nog niet het eenige bewijs van die
meening. Wij vinden in de inleiding van de staatsregeling eene zinsnede, die geheel
op dezelfde wijze moet verklaard worden. Daar noemen zich de opstellers: ‘Wij, het
volk van de Vereenigde Staten.’ Wie zijn het volk? Ongetwijfeld zijn het de vrije
ingezetenen die voor de constitutie gestemd hebben. Worden de slaven gerekend
een deel van het volk uit te maken. Voorzeker niet. De negerbevolking had geene
stem, geen stemregt, geen invloed hoegenaamd in deze zaak. Het is dus wel zeer
duidelijk, dat beide deze staatsstukken in gelijken zin moeten verklaard worden. De
slaven waren niet begrepen in de onafhankelijkheidsverklaring, om dezelfde reden
dat zij niet tot het volk behoorden; tot de natie die de constitutie aannam. En dewijl
het nu een vasten regel is, dat ieder
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moet verklaard worden overeenkomstig de kenbare bedoeling van den schrijver,
zoo acht ik hiermede het pleit voldongen ten opzigte der eerste tegenwerping welke
omtrent de slavernij in onze Zuidelijke Staten wordt ingebragt.
En nogtans al ben ik reeds zeer uitvoerig geweest in mijn betoog, wil ik er nog
iets bijvoegen. Te weten: ik wil herinneren dat het staatsstuk waarvan ik sprak
eigenlijk geen deel uitmaakt van ons tegenwoordig stelsel, zoodat de verklaringen
daarin vervat, al mogten ze de vermeende uitlegging dulden, nog niets ter zake
doen. Het gezegde ontwerp was meer dan zeven jaren vóór de uitvaardiging van
de constitutie aangeboden en werd toen verworpen. Wanneer dus onze redenaars,
onze leeraars en onze staatsmannen zich daarop beroepen, in hunne voorstelling
van de menschelijke regten, als de hoogste uitspraak, die de werkelijke constitutie
en landswetten beheerscht, dan moet ik allezins mijne bevreemding betuigen over
dergelijke beweringen, welke inderdaad in het oog der wereld zeer dwaas moeten
heeten. Ten slotte bestrijd ik die populaire denkbeelden uit volle overtuiging, niet
alleen omdat ik ze al te maal onwaar en bedriegelijk acht, maar vooral wijl hunne
strekking lijnregt in strijd is met de voorschriften van het Evangelie en met de hoogste
belangen van ieder mensch. Welke toch is de invloed van die leer der menschelijke
gelijkheid? Zal zij het hart niet met hoogmoed, nijd en twist vervullen? Zal zij den
knecht niet opzetten tegen zijnen heer, den arme tegen den rijke, den zwakke tegen
den sterke, den onwetende tegen den wijze? Zal niet het gevolg zijn, dat alle
maatschappelijke banden zullen losgerukt worden en de pligt der ondergeschiktheid
niet verder zal worden betracht dan voor zoover zij dienen kan ter bevordering van
zelfzuchtig en geldelijk belang, met verwerping van den eerbied voor ouderdom,
voor stand, voor wet, voor Gods Voorzienigheid en Zijn Heilig Woord? Ik weet het
wel dat diezelfde leer der gelijkheid ook eene andere zijde ter beschouwing aanbiedt,
en dat zij den mensch aanzet tot een' aanhoudenden strijd naar vooruitgang. Hare
gewone uitwerking is dat ieder ontevreden wordt met zijn lot en zoolang hij iemand
boven zich ziet, er op uit is hem te evenaren, zoo mogelijk hem voor-
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uit te streven in tijdelijke welvaart, eer en aanzien. Er is wel geen magtiger hefboom
dan deze in alle standen en kringen van het maatschappelijk leven zoo als wij
daarvan in onze Noordelijke Staten vooral de ervaring hebben. Daaraan hebben
wij voor een groot deel de opkomst en den bloei van onzen koophandel, van ons
fabriekwezen van onzen landbouw, van onze steden en van onze rijkdommen en
beschaving te danken. Maar verdient dit alles nu onze onverdeelde hulde? Is die
rustelooze ijver, dat streven en zwoegen naar stoffelijke welvaart zoo zeer
prijzenswaardig. Bedenken wij eens of het wel geheel overeenstemt met de leer
des bijbels, aangaande eene Alwijze Voorzienigheid, die het menschelijk lot bestuurt,
die ons vermaant tot dankbare tevredenheid met ons deel van aardschen voorspoed;
dat wij voedsel en deksel hebbende, daarmede vergenoegd moeten zijn, en dat wij
het eigendom van een ander niet mogen begeeren. Bedenken wij eens wat er ter
zijde van onzen grooten vooruitgang bij ons ontbreekt aan de orde en de goede
trouw, aan de onkrenkbare bediening van het regt, aan de standvastige
pligtsvervulling onzer overheden, zoowel als aan de betamelijke onderwerping en
gehoorzaamheid in alle klassen der maatschappij, inzonderheid bij den dienstbaren
stand en bij onze kinderen in het familieleven. Of weten wij het niet, dat alle magten
door God zijn ingesteld en dat hij die ze wederstaat veroordeeld zal worden; weten
wij het niet, dat nijd en twist en alle booze gezindheden uit de christelijke
maatschappij moeten verbannen worden, en dat wij vrede en liefde moeten
beoefenen, wetende dat de dienst van Christus de eenige volmaakte vrijheid is en
dat ons waar geluk niet afhangt van onze aardsche welvaart of van onzen
betrekkelijken stand in de maatschappij, maar van de getrouwe volbrenging onzer
persoonlijke pligten in iederen toestand, met het oog op God en op den Heer Wiens
wij zijn en Wien wij dienen.
Ten opzigte van de meerdere tegenwerpingen der Abolitionisten kan ik korter
zijn. Men beschuldigt onze Zuidelijke landgenooten van wreedheid in de behandeling
hunner slaven, omdat de weêrspannige slaaf met ligchamelijke straffen moet boeten.
Maar onze wetten in het Noorden staan immers hetzelfde toe met betrekking tot
kinderen en leer-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

26
lingen. Hetzelfde systeem gold ook tot voor korten tijd bij het leger en bij de marine.
De geeselstraf plagt eene gevestigde instelling te zijn in Engeland en in
Massachusetts, en dezelfde tucht werd gedurende de vorige eeuw zelfs op vrije
inwoners toegepast. In de Israëlitische wet waren geeselslagen, het getal van 40
niet te boven gaande verordend en die straf werd nog in den Christelijken tijd aan
Paulus uitgeoefend. De Heiland zelve maakte een geesel van dunne touwen toen
hij de wisselaars uit den tempel dreef. Zijn onze moderne philantropen genadiger
dan Christus en wijzer dan de almagtige God?
Maar nu wordt gezegd, dat de arme slaven barbaarsch behandeld worden. Het
zal zeker wel somtijds het geval zijn, gelijk het evenzeer met soldaten en zeelieden
en zelfs met vrouwen en kinderen gebeurt. Maar op het stelsel van slavernij kan
dat misbruik niet van regtstreeksche toepassing zijn, wijl zoowel het eigenbelang
als de zedelijke pligt daartegen opkomt. De eigenaar van het paard en den os zal
zelden zijne redelooze beesten met hardheid behandelen, want hij verlangt hunne
diensten en kan er met zachtmoedige behandeling te beter op rekenen. Veel meer
moet men hetzelfde gedrag van den meester jegens den slaaf verwachten, waar
nog daarenboven het menschelijk gevoel invloed heeft, want als de slaaf niet
tevreden en niet aan zijn meester verknocht is, zal hij niet alleen onwillig werken,
maar hij kan dan van een vriend in een vijand en wreker verkeerd worden. Maar in
allen geval zijn de voorbeelden der barbaarsche behandeling zeker zeer weinigen
en moeten zij stellig worden aangemerkt als uitzondering op den regel. Intusschen
zie ik geene reden om de bewering van onze Zuidelijke naburen tegen te spreken,
dat hunne slaven tot de gelukkigste werklieden in de wereld behooren, in alle hunne
behoeften wordt door hunnen meester voorzien. Hunne huisgezinnen zijn zeker van
een te huis en van hun onderhoud voor het leven. In ziekte worden zij vriendelijk
verpleegd. In den ouderdom worden zij welwillend ondersteund. Zij zijn onbezorgd
voor hunne toekomst. Daarenboven wordt voor hunne godsdienstige opleiding
gezorgd. En voorts is hunne arbeid niet te zwaar en hebben zij vele vrije dagen. En
ten gevolge van dat alles hebben zij gewoonlijk eene sterke ge-
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hechtheid aan hunnen meester en is het niet ongewoon, dat de slaaf die in eene
mismoedige vlaag ontvlugt is, daarover weldra berouw heeft en wenscht terug te
keeren in zijnen af hankelijken maar evenwel zeer dragelijken, ja betrekkelijk
gelukkigen toestand.
Nog eene andere tegenwerping vereischt onze aandacht. Zij bestrijdt het beginsel
der slavernij, omdat het tot onzedelijkheid leidt. Doch ik ontken wederom de
volledigheid en de kracht van die bedenking. Geenszins wil ik de waarschijnlijkheid
betwisten, dat er voorbeelden van losbandigheid zijn onder de slavenhouders, maar
ik meen dat wij ze evenzeer vinden bij hen die zich beroemen dat hun stand en
omgeving zooveel zedelijker is. Wat de ondeugden onder de slaven zelve betreft,
zal het moeijelijk te bewijzen zijn, dat die de zonden der lagere klasse in de
maatschappij zouden overtreffen; b.v. van de sabbatschennis, van vloeken en
zweren, dobbelen, dronkenschap en vechterijen, van grove mishandeling van vrouw
en kinderen, van losbandigheid en oneerbaarheid, tot in de laagste uitersten van
schaamtelooze ontucht; gezwegen van de geordende benden van bedriegers, dieven
en huisbrekers. In waarheid meen ik te moeten betwijfelen of niet meer vergrijpen
tegen de christelijke deugden gepleegd worden in de enkele stad New-York, dan
onder de heele slavenbevolking der vijftien staten te zamen. Ik juich intusschen de
heilzame plannen tot de verbetering der misbruiken van de slavernij van harte toe,
wijl het mij voorkomt, dat ze van een' weldadigen invloed zullen zijn door terugwerking
op den zedelijken toestand onzer geheele maatschappij.
Wederom wordt er een ander bezwaar ingebragt en door vele verstandige mannen
ondersteund, dat de instelling der slavernij stuitend is, wijl zij de grondstelling in zich
sluit van een eigendom van menschen. Maar ik acht die bewering een groot
misverstand. Geen slavenhouder zal dat regt van eigendom verder uitstrekken dan
op den arbeid van zijne slaven. Moet men niet bij eenig nadenken erkennen, dat
de verstandelijke vermogens, die eigenlijk tot het kenmerk der menschelijke natuur
behooren, niet kunnen gebonden worden? Maar aanspraak te hebben op den arbeid
van anderen is onder verschillende vormen in geheel het maatschap-
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pelijk leven iets zeer gewoons. De moeijelijke arbeid van den eenen is het onderpand
van de dienst des anderen in de verschillende toestanden, en alzoo is het
wederkeerig eigendomsregt der beide partijen voldoende gewaarborgd. De ouders
hebben een uitsluitend regt op den arbeid hunner kinderen, tot op hunnen
een-en-twintigjarigen leeftijd, met magt om dat eigendomsregt op eenen anderen
over te dragen, volgens de regelen van het leerlingschap. Hun regt voorzeker eindigt
met de meerderjarigheid der kinderen, want deze worden dan geacht het ouderlijk
opzigt voortaan te kunnen ontberen. Gesteld echter dat die kinderen zoo weinig
ontwikkeld waren, dat zij geene geschiktheid hadden voor het goed gebruik hunner
vrijheid, zou er dan geene goede reden zijn om de tucht en het eigendomsregt als
zoodanig te doen voortduren? In dien toestand nu zien wij den Neger, zoowel door
de instellingen van den bijbel als volgens onze constitutie. God gaf in Zijne wijze
voorzienigheid den patriarch Noach de voorzegging in den mond, dat Canaän de
dienstknecht der dienstknechten zoude zijn voor de nakomelingschap van Jafet.
En dezelfde Goddelijke wijsheid heeft den Neger zeer geschikt gemaakt voor zijne
bestemming, wijl hij daarin eene genoegzame mate van levensgeluk geniet en niet
op dien hoogen verstandelijken trap staat om van zijne geheele vrijheid een goed
(1)
gebruik te kunnen maken .
Er zijn wijsgeeren en beoefenaars der natuurlijke historie geweest, die het
Afrikaansche Negerras naauwelijks voor menschen erkenden, en het als overgang
beschouwden tusschen den baviaan en het menschelijk wezen. Ik voor mij verwerp
die meening met geheel mijn hart, want de h.s. leert mij dat de Neger onze
natuurgenoot en broeder is. Echter volgt daaruit nog niet dat hij mijns gelijken zoude
zijn. Gelijkheid wordt zelfs in eene kleine familie schaars gevonden. In hetzelfde
huis verkrijgt de eene broeder dik-

(1)

Dit is mij in hun vaderland meermalen gebleken, en wordt ook door hen zelven gevoeld, ja!
is mij door weldenkende Negers meer dan eens betuigd: ‘dat zij zonder het toezigt van de
blanken (biermede meenen zij de Ambtenaren ter kuste van Guinéa) zeker diep ongelukkig
zouden zijn, en elkander zouden uitmoorden.’
DE VERTALER.
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wijls een meesterschap op de overigen door de meerderheid zijner talenten of
andere omstandigheden. In Engeland erft de oudste broeder de nalatenschap en
de jongeren hebben een minderen rang. De oudste zoon der vorstelijke familie wordt
ten gezetten tijde koning en zijne broeders van stonde aan zijne onderdanen. Alzoo
is het Anglo-Saksische ras koning en het Afrikaansche is onderdaan, zoo als dit
door de beschikkingen der Voorzienigheid op het wereldtooneel als ieders
bestemming is aangewezen. En ofschoon er nu en dan uitzonderingen mogen zijn
op den regel van de mindere ontwikkeling van het Negerras, meen ik dat die gevallen
buiten de inmenging van verhevener bloed toch zeer zeldzaam zijn. In alle dergelijke
gevallen moge de meester er in voorzien, door vrijwillige emancipatie. Maar het is
opmerkelijk dat zulke emancipatie reeds meermalen is gegeven, en doorgaans heeft
gefaald, zoodat de Neger in plaats van in zijnen maatschappelijken toestand te
rijzen dikwijkls nog lager gezonken is. Over het geheel acht ik de vier millioen Negers
in de Vereenigde Staten volstrekt ongeschikt tot een goed gebruik hunner vrijheid.
Wij hebben reeds onderscheidene bedenkingen tegen de slavernij overwogen,
maar nog niet opzettelijk stil gestaan bij het woord van vrijheid in den mond der
Abolitionisten als het hoogste goed van den mensch, terwijl zij de dienstbaarheid
van den slaaf als het toppunt der menschelijke ellende beschouwen. ‘Hoe zoude
het u aanstaan,’ zeggen zij, ‘een slaaf te zijn?’ Ik beweer dat de beantwoording van
die vraag geheel van de omstandigheden af hangt. Als de burgemeester van
New-York aan een van de handelsvorsten aldaar vroeg: ‘hoe zou het u aanstaan
een politie-dienaar te zijn.’ Dan denk ik dat men die vraag als eene grove beleediging
zoude opvatten en het antwoord van de verontwaardiging getuigen zou. Maar als
diezelfde vraag gedaan werd aan een Ierschen areider, hij zou die met genoegen
aanhooren en zijn maatschappelijken stand wel gaarne willen verbeteren. Het is
duidelijk dat de opovatting van het voorstel geheel afhangt van den toestand der
personen zelve en dat op gelijke wijze de vernedering van den mau uit den AngloSaksischen stam tot den slavenstand eene terugstootende gedachte zijn moet.
Daarentegen is het voor den Neger van
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de kust van Guinea, die in de grootste barbaarschheid en in de diepste onkunde,
onder al de gruwelen van het Heidensch bijgeloof en van de dwingelandij van den
despoot van Dahomy leeft, eene zeer gewenschte verandering, als hij in de dienst
van den slavenhouder in onze Zuidelijke Staten verplaatst wordt en nevens een
onbezorgd bestaan, opleiding vindt tot zedelijke en godsdienstige ontwikkeling.
Helaas, die vrijheid welke men den Neger toewenscht, is niet slechts boven zijnen
stand en zijne vatbaarheid, maar zeer vele anderen van hoogeren aanleg zijn er
niet eens voor berekend, om hunne vrijheid goed te gebruiken. Hoevele duizenden,
die vrij zijn naar de wet, zijn inderdaad de slaven van hunne lusten en begeerten
en geketend door de banden des satans, niettegenstaande hunne gewaande vrijheid.
In den strengsten zin heeft niemand op aarde volstrekte vrijheid, want deze behoort
alleen aan God. En nu is het de roem van den Christen, dat hij in den volsten nadruk
het eigendom, ja de lijfeigene is van onzen goddelijhken Verlosser, die ons met zijn
dierbaar bloed gekocht heeft, terwijl naar het getuigenis van den apostel, wederom
in de dienst van Christus de eenige volmaakte vrijheid is.
Eindelijk moet ik nog bij eene laatste bedenking stil staan, welke ontleend is aan
de scheiding van het familieleven, zoo als die door de slavernij meermalen ontstaat.
Eer ik de volle kracht van dit bezwaar ga bestrijden, wil ik opmerken dat dezelfde
scheiding ook bij den vrijen arbeid en elders in de maatschappij gezien wordt. De
arbeider die een groot gezin heeft, is zeer dikwijls genoodzaakt van zijne kinderen
te scheiden. Als hij ze in zijn armoedig gezin niet kan onderhouden, worden ze
uitgezouden, om elders hunnen kost te zoeken en onder vreemde meesters te
dienen. Ook de echtgenooten worden in de lagere klassen wel eens om dergelijke
redenen gescheiden. Hoevelen, zelfs uit beteren stand, hebben hun gezin verlaten,
om in de goudstreken hunne fortuin te zoeken. Hoe menigeen uit de oude wereld
is met zulk een doel naar onze staten of naar Australië gereisd, terwijl hij zijne naaste
betrekkingen achterliet, in de onzekerheid of hij ze immer zoude weêrzien. Niet
zelden zijn de voorbeelden, dat vrouw en kinderen uit volstrekte ligtzinnigheid en
goddeloosheid verlaten worden. Maar hoe gedurig weder heeft
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die scheiding plaats bij de soldaten en zeelieden, waar het voeren van oorlog en
de onderhouding van handelsbetrekkingen dit noodzakelijk meêbrengt. Dit nu zijn
alle vrije menschen, maar levende onder de slavernij der omstandigheden.
Men grondt de afschaffing der slavernij, in verband met de scheiding van vrouw
en kinderen, op de afschaffing der veelwijverij, welke onder de Mozaïsche wet nog
werd in stand gehouden en meent dat de afschaffing van die gewoonte, uit eerbied
voor het huwelijk, ook noodzakelijk de vernietiging der slavernij insluit. De
gevolgtrekking heeft echter geen genoegzamen grond, zoo als ik u bij de bijbelsche
beschouwing daarvan wil overtuigen. Toen de Farizeën tot den Zaligmaker kwamen
met de netelige vraag: ‘of het den mensch geoorloofd was zijne vrouw te verlaten
om allerlei oorzaken?’ beriep de Heer zich op de schriften van het O.T., waarin
stelling geleerd wordt. En als zij nog volhieden en gewag maakten van den
scheidbrief, welke Mozes vergund had, antwoordde Hij, ‘dat Mozes dit wegens de
hardheid hunner harten had toegestaan, maar dat het alzoo niet van den beginne
geweest was, en dat overspel alleen de genoegzame reden was tot ontbinding van
het huwelijk.’ De veelwijverij wordt hier wel niet bepaald besproken, maar in de
verheffing van het huwelijk tot deszelfs oorspronkelijke waarde, als verbindtenis van
éénen man met ééne vrouw, toch kennelijk afgekeurd. In beginsel nu heeft de
scheiding met de veelwijverij dit gemeen, dat ontevredenhied met de ééne wettige
vrouw daartoe de aanleiding was, en daarom sprak de Heer het zoo nadrukkelijk
uit: ‘Hetgeen God zamengevoegd heeft, scheide de mensch niet;’ en met deze
uitspraak heeft de Heiland zoowel de willekeurige ontbinding van het huwelijk als
de zamenleving met meerdere vrouwen veroordeeld, ofschoon beide toestanden
onder de Mozaïsche wet niet bepaald verboden waren, en nadat de veelwijverij in
den tijd des Zaligmakers niet meer in zwang was, toch de andere verkeerdheid nog
niet ongewoon schijnt geweest te zijn. Maar ik heb het reeds hiervóór aangetoond,
dat de Heer zich ten opzigte der slavernij volstrekt niet heeft uitgelaten, en dat uit
de brieven van Paulus zeer duidelijk blijkt, dat zij met de christelijke zedewet
volkomen bestaanbaar was. Ook is het zeer
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zeker, dat de eerste Christelijke kerk in hare grondstellingen hiermede
overeenstemde, want de veelwijverij was nooit geoorloofd, noch ook de echtscheiding
om beuzelachtige redenen. Daarentegen werd de slavendienst gehandhaafd en
slechts de liefderijke behandeling der slaven aanbevolen en voor de uit te oefenen
tucht eenige regels gesteld. Bisschoppen en geestelijken hielden slaven, in latere
tijden waren lijfeigenen van beiderlei kunne in dienst der kloosters. In het algemeen
werd geen' twijfel omtrent dit onderwerp gekoesterd, tot op het laatst der voorgaande
eeuw, toen het nieuwe licht begon door te breken, dat nu de oogen van zoovelen
verblind heeft.
Alzoo heb ik dan de zaak der slavernij uitvoerig besproken en het besluit van mijn
betoog is geen ander, dan: ‘dat de slavernij van den Negerstam, zoo als zij in de
Zuidelijke Staten gehandhaafd wordt, gewettigd is door het oude en nieuwe
testament, en naar mijn bescheiden oordeel het meest geschikt voor de vatbaarheid
en ontwikkeling der nakomelingschap van Cham. Uit deze slavernij ontsproot de
belangrijke kolonie Liberia, door slavenhouders aangelegd tot een toevlugtsoord
voor hunne vrijgelatene lijfeigenen, en welke bestemd is om eenen grooten zegen
te worden door haren toekomstigen bloei en welvaart. Ik wil ook niet voorbij zien
het zendelingwerk der Engelschen en van onze eigene landgenooten onder de
slaven, maar meen ik toch dat de opleiding tot het Christendom, zoo als die onder
de slavenbevolking in het Zuiden wordt aangekweekt en beoefend, in vergelijking
(1)
oneindig meerdere vruchten draagt , omdat de vloek van Kanaäns geslacht daardoor
aanmerkelijk verzwakt en voor zeer velen reeds in eenen zegen verkeerd wordt!

(1)

En geen wonder! Want hoezeer de ijver der missionairs ter kuste van Guinéa bewondering
verdient, leidt veelal het passieve Christendom, hetwelk zij verkondigen, er toe, om den Neger,
uit zijn aard reeds lui en vadsig, nog trager te maken, en daarenboven wordt hij nog opgeblazen
op zijne meerdere kennis van eenige gebeden, die hij niet verstaat of begrijpt, en dus
werktuigelijk naspreekt; terwijl men in de Zuidelijke Staten der slaven, leert bidden en - werken;
hen betengelen kan en tevens bewaart voor menige uitspatting, hetwelk in hun vaderland
voor de zendelingen eene onmogelijkheid is.
DE VERTALER.
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En hiermede de beantwoording van uwe eerste vraag in al haren omvang volbragt
hebbende, blijft mij nu nog over met een korter antwoord uwe tweede vraag te
behandelen, welke de politieke kwestie met het Zuiden ten onderwerp heeft,
waardoor ons land in deze dagen zoozeer beroerd wordt.
Het wettige regt van iederen staat op het behoud van zijne eigene huishoudelijke
instellingen is door de constitutie gewaarborgd en door vele latere wetten en
regterlijke uitspraken steeds gehandhaafd. Inderdaad kan de bestrijding van dat
goede regt op geenerlei wijze geregtvaardigd worden. Maar ongelukkigerwijs hebben
de Noordelijke Staten nogtans reeds gedurende eene reeks van jaren de regten
van het Zuiden stelselmatig bestreden met schijnbaar menschlievende en christelijke
bedoelingen. In verschillende vormen en handelingen ziet men die vijandelijke
houding geopenbaard, zoo als b.v. in de belemmering der vervolging van eenen
voortvlugtigen slaaf, waarbij zelfs aan den meester en de overheid het gezag betwist
wordt en beiden met persoonlijke en gewelddadige tegenkanting worden bedreigd,
terwijl opzettelijke zamenspanning ter bevrijding van den gevangen slaaf niet zelden
gezien wordt. Voorts is er geen einde aan de opruijende en beleedigende taal der
dagbladen; aan hatelijke redevoeringen van volksvergaderingen en geleerde
genootschappen; aan de opgewondene welsprekendheid van onze kanselredenaars,
en aan de aantrekkelijke voorstellingen der populaire romanschijvers, waar zij de
schaduwzijde van de slavernij breed uitmeten en met sterke kleuren afschetsen.
Anti-slavernijvereenigingen zijn ingesteld en tractaatjes en reislectuur moeten tot
het lidmaatschap daarvan opwekken. Van al deze pogingen der Abolitionistische
partij is reeds eene ongelukkige uitbarsting gezien in Virginia, toen een braaf, maar
opgewonden man, ondersteund door het geld en de medewerking van anderen, de
slaven wilde wapenen, om het wettig bestuur omver te werpen. Wij hebben het
gezien, hoe die vermetele aanslag en de daarbij betoonde moed door velen werd
toegejuicht en hoe de vermetele geestdrijver in zijne nederlaag als martelaar voor
de zaak der vrijheid is beschouwd. Wij hebben gezien hoe de liberale partij in de
zaak der verkiezingen van den nieuwen president laatstelijk
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heeft gezegevierd en hoe men daarmede het doel heeft bereikt, om de oude
constitutiëele wetten en regten van de unie feitelijk van hunne kracht te berooven.
Niet zonder reden zijn de Zuidelijke Staten alsnu overtuigd geworden, dat hunne
gewone toestand onhoudbaar bleef, en dat zij welligt een algemeenen opstand
onder hunne slaven te verwachten hadden. Zij hebben daarom de afscheiding van
het noorden onder billijke voorwaarden voorgeslagen, doch tegelijk ook te kennen
gegeven, dat zij des noods hunne regten krachtdadig zouden handhaven. Daarom
worden zij gebrandmerkt als verraders der constitutie, en zoo zijn wij thans genaderd
tot de uitbarsting van eenen burgeroorlog, welks gevolgen, indien God het niet
verhoedt, eene aaneenschakeling van rampen kunnen zijn, waaraan men niet zonder
huivering en afschuw denken kan. En zoo kom ik tot de beoordeeling der kwestie,
welke zich opdoet in de bepaalde vraag: ‘of de Zuidelijke Staten het regt hebben,
wegens eenige redenen, zich van de unie te scheiden, en, indien zij het regt mogten
hebben, of de aangevoerde redenen dan voldoende zijn om hunne zaak te
regtvaardigen?
Naar mijn bescheiden oordeel is hun regt tot scheiding onbetwistbaar, hoewel ik
toegeef dat de kwestie, als geheel nieuw zijnde, niet zonder eenig bezwaar is. Het
komt mij voor, dat de vernuftige bestrijders der afscheiding niet genoeg deze zaak
hebben bestudeerd en in de dwaling zijn vervallen, om grondbeginselen van het
regt in het algemeen toe te passen op eene constitutie als de onze, welke in de
wereld geheel éénig is. Waar ergens vinden wij in de jaarboeken der menschheid
dergelijke beginselen verkondigd, om dertien Souvereine Staten te zamen te
(1)
verbinden onder één hoofdbestuur ? Het groote en magtige verbond der

(1)

De Schrijver schijnt niet te weten, dat de Amerikaansche constitutie aan de instellingen onzer
voormalige Republiek (1581-1795) ontleend is. Het is door onze landgenoote Mevrouw de
Wed. Storm, die sedert ruim 5 jaren in Amerika reist, gedurig opgemerkt, hoezeer de
Amerikanen. en daaronder mannen van naam, onkundig zijn van den grootcn invloed, dien
ons voorgeslacht, zoowel door voorbecld als verleende hulp, op de beschaving en ontwikkeling
van Amerika gehad heeft.
DE VERTALER.
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Unie Sui Generis is een geheel bijzondere toestand en sluit de eigene zelfstandigheid
van wetten en bestuur voor elken staat niet uit, dan voor zoover die inrigtingen door
het centraal gezag beheerscht worden. Doch nu is het niet te verwonderen, dat in
het tegenwoordige geval, wijze mannen verlegen zijn, om de gewigtige kwestie der
afscheiding op te lossen, waarin de constitutie niet voorzien heeft. Er wordt over
het onderwerp in onze grondwet niet gesproken. En nogtans geeft het 10e artikel
der verbeteringen aanleiding om te besluiten, dat de constitutie noch het regt, noch
de daad der afscheiding verbiedt. Het gemelde artikel zegt: ‘De magt welke door
de constitutie niet aan de Vereenigde Staten is opgedragen, noch aan de bijzondere
staten ontnomen is, blijft voorbehouden aan de verschillende staten of aan het volk.’
Indien dus elke Souvereine Staat een eigen regt heeft, en dit regt onbeperkt in dit
artikel wordt erkend, waarom zoude het dan eene daad van verraad zijn het uit te
voeren. Doch ik wil niet ontkennen, dat ter andere zijde dit regt in de constitutie
ingrijpt, wijl door de afscheiding de Unie verbroken wordt en de magt van onzen
staat zeer aanmerkelijk zal verzwakt worden. Deze feitelijke gevolgen zijn niet te
wederspreken. Maar aan wien de schuld? Immers aan de Noordelijke Staten, die
bepaald de constitutie hebben verkracht en geschonden door hunne benadeeling
van de welvaart der zuidelijke gewesten. Het is opmerkelijk, dat in de inleiding onzer
constitutie niet gesproken wordt ‘van eene altijddurende unie,’ maar van een meer
volkomen vereenigingsband, waarbij het regt, de inwendige rust, de voorziening in
de gemeenschappelijke verdediging, de uitbreiding der algemeene welvaart en de
instandhouding van de zegeningen der vrijheid tot in volgende geslachten verzekerd
worden. Op die weldaden onzer constitutie hebben de Zuidelijke Staten niet minder
aanspraak dan hunne Noordelijke landgenooten, en als zij die aanspraak willen
doen gelden, mogen ze daarom niet als verraders des vaderlands uitgescholden
worden. Het verraad jegens den staat wordt in art. 3 § 3 beschreven, als alleen
gelegen in oorlogvoering of het aangaan van verbonden met vijanden en derzelver
ondersteuning. En nu willen de Zuidelijke Staten immers geen oorlog voeren, tenzij
in de hoogste noodzakelijkheid daartoe
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gedwongen wordende. Zij willen geene vijanden, maar in allen geval vervreemde
vrienden blijven en zijn gereed, om in eene minnelijke schikking alle punten van
verschil over eigendomsregten te vereffenen, en daarover eene eerlijke en
vriendschappelijke onderhandeling te voeren.
Zoodanig is de ware toestand der zaak bij onpartijdige beschouwing, waardoor
wel deugdelijk de scheiding geregtvaardigd wordt. En wil men zich nog meer daarvan
overtuigen, men verplaatse zich dan in den tijd van de opstellers der constitutie en
stelle zich eens voor, dat zij de tegenwoordige geschillen hadden kunnen voorzien.
Twaalf staten van de dertien waren destijds slavenstaten en niemand had gedroomd
van de zonde der slavernij, noch van de krachtige bestrijding dezer instelling uit een
politiek beginsel. Verbeeld u eens, dat eenig profeet aan de vergadering toen had
voorspeld, dat na tachtig jaren het afschaffingsgevoelen de overhand zoude krijgen
en de Zuidelijke Staten de minderheid van de unie zouden uitmaken; dat zij al den
tegenstand zouden ondervinden, dien wij nu voor hen bereid zien. Zou bij dien blik
in de toekomst, de unie wel in het geheel in stand gekomen zijn? Of zou men althans
niet de sterkste waarborgen ter bescherming van huishoudelijke belangen der
Zuidelijke Staten in de wetten hebben vastgesteld?
Welnu, als mijne roepstem algemeen gehoord kon worden, ik zou het overluid
willen zeggen: Laat ons handelen in den geest, welke onze vaderlandsche mannen
en helden van dien tijd bezielde. Laten wij aan onze zuidelijke broeders al die regten
geven en al die toegenegenheid betoonen, welke hun door de ontwerpers der unie
zouden toegekend zijn? Laat ons met de zich afscheidende broederen in eenen
liefderijken en verzoenenden geest onderhandelen, en de booze drijfveêren tot
eenen burgeroorlog verre wegwerpen, opdat ons dierbaar vaderland niet de
schrikkelijke gevolgen van eenen openbaren strijd ervare. Laat de kwestie der
afscheiding onàerworpen zijn aan de uitspraak van het hoogste geregtshof, waaraan
de beslissing in de verschillen over de wetten toekomt. Laat de kwestie der forten
geregeld worden door eenige bevriende mogendheid, indien wij niet anders
daarmede tot vereffening kunnen komen. En laten dan de Abolitionisten van het
noorden zich tevreden stellen met de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

37
voorschriften van Christus en van zijnen grooten apostel in de zaak der slavernij,
vertrouwende dat de Voorzienigheid het lot der slaven wel onberispelijk zal blijven
besturen, in afwachting dat het zuiden uit eigen beweging te eeniger tijd voorstellen
zal doen en maatregelen beramen tot de maatschappelijke verheffing van het
negerras.
Ziedaar dan de slotsom mijner gevoelens, die ik vrijmoedig blootgelegd heb, als
een opregt, hoewel onwaardig dienaar van den vorst des vredes en als een ware
voorstander en verdediger van de zaak der unie. Het is die unie, welke ons in Gods
gunst heeft opgevoerd tot eene eervolle en invloedrijke plaats onder de natiën der
wereld. Het is de vaan der unie, welke ons leger en de vloot ter overwinning geleid
heeft. De helden en patriotten der revolutie zijn hunnen roem verschuldigd aan de
groote gevolgen, welke die revolutie gehad heeft, en geen bondgenootschap van
eenigen vrijen staat kan met het onze in eenig opzigt gelijk gesteld worden. Dit alles
wordt erkend door de geheele wereld en is in de ziel van ieder onzer landgenooten
diep ingedrukt. Het is een deel van het onderwijs op onze scholen, en elk kind uit
alle oorden van onze groote republiek heeft reeds met de moedermelk die liefde en
ingenomenheid met de unie ingezogen. Waarlijk al mag het onze zuidelijke broederen
gelukkeu, zich in vrede af te scheiden, zij zullen nogtans daarbij door eene smartelijke
herinnering gekweld worden als zij op den luister en al de weldaden der unie
terugzien.
En nu heb ik dan mijne taak volbragt in de beantwoording uwer beide vragen,
waarbij ik nog alleen herhalen wil, dat ik de overtuiging van pligt en geweten heb
gehoorzaamd, boven den invloed van vooroordeel en neigingen, die mij tot de
gevoelens der andere partij zouden doen overhellen.
Ik moet intusschen ronduit verklaren dat ik geen staatsman ben. Reeds zijn veertig
jaren verloopen sedert ik tot de verkiezingen in onzen staat heb medegewerkt, Maar
als christen ben ik geroepen de leer van mijnen Zender en Zijne apostelen als mijnen
gids te beschouwen, en als burger van ons dierbaar vaderland ben ik verpligt de
constitutie te ondersteunen en de grondregels van wet en orde
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te verdedigen, waarmede de rust en het welzijn van den staat in het naauwste
verband staan. Het is niet voor de eerste reis dat ik mijne gevoelens heb
uitgesproken.In een geschrift te Buffalo uitgegeven in 1850 en nogmaals in 1851
in een werk getiteld: ‘The American Citizen (de Amerikaansche Burger) heb ik
dezelfde gevoelens over de slavernij verkondigd. Ik heb er toenmaals een ontwerp
voor de trapsgewijze afschaffing bijgevoegd, met onderwerping aan de inzigten van
het Zuiden en aandrang op de algemeene medewerking dewerking van ons bestuur.
Vroeg of laat verwacht ik een dergelijken maatregel, maar het komt aan slaven-staten
toe de leiding van zulk eene beweging te hebben. Middelerwijl behooren hunne
wettige regten en huishoudelijke instellingen door ons geëerbiedigd te worden!
Aan het einde mijer beschouwingen gekomen, ben ik mij wel bewust hoe
onsmakelijk zij voor de groote meerderheid mijner landgenooten zullen zijn, in wier
midden mij Gods voorzienigheid mijne plaats beschikt heeft. Het zou hun zeker veel
welkommer wezen, indien ik mij opregt had kunnen vereenigen met hunne
doorgaande zienseijze en met de gevoelens van velen mijner vrienden, aan wier
kunde en braafheid ik volgaarne allen lof wil geven. Maar het zou hier eene volstrekt
zedelijke lafhartigheid verraden, als ik ter wille van de populariteit mijn waarheidszin
zoude onderdrukken. Het zal niet lang meer duren dat ik verschijnen zal voor den
regterstoel van den Almagtigen en Onfeilbaren Regter, die ons door Zijnen geest
bezielde schriften gaf, tot een rigtsnoer in alle zedelijke en godsdienstige zaken.
Mijne grijze haren waarschuwen mij dat ik welligt zeer spoedig kan opgerpepen
worden om verantwoording te doen van mijn rentmeesterschap over de ontvangen
talenten. En nu vrees ik het oordeel niet van den Hemelschen Regter over eene
eerlijke en nederige poging ter handhaving van het gezag van Zijn woord, in
overeenstemming met de constitutie en de welvaart van mijn dierbaar vaderland.
Met innige bede dat de geest der wijsheid, der eensgezindheid en der broederlijke
liefde onze nationale vergadedering benevens de wetgeving der verschillende Staten
en den souvereinen wil van ons geheele volk moge bezielen,
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om tot eene gelukkige vereffening der bestaande geschillen te geraken, verblijf ik
met veel achting, uw toegenegen dienaar in Christus
John. H. Hopkins,
Bisschop van de Diocese van Vermont.

Eugénius en Josephine.
(Geschiedkundig verhaal.)
I.
De inwoners van het kleine dorpje St. Hilaire, digt bij Bordeaux in het zuiden van
Frankrijk gelegen, hadden zich aan den avond van een schoonen zomerdag in Junij
1801, op het kerkhof verzameld, waar zij een kring vormden om een ouden krijgsman,
die hun een verslag van de laatste schitterende heldenfeiten van Napoléon voorlas.
De jonge lieden luisterden met de grootste aandacht naar de ophelderingen die de
veteraan hun hieromtrent gaf, en uit de geestdrift waarmede men vroeg en
antwoordde, bleek genoegzaam de krijgshaftige geest, welke iedereen in die tijden
bezielde. Onder de lagere standen en de middenklasse in Frankrijk waren de
krijgskundige verdiensten van Napoléon vooral het onderwerp van het gesprek.
Hoog klopte het jeugdige hart in den boezem als het van de aanhoudende
bevorderingen hoorde gewagen van die jonge lieden die gelukkig genoeg waren,
door daden van onversaagden moed de aandacht te trekken van den grooten
krijgsheld.
Op een kleinen afstand van de hoofdgroep stond een jong mensch, wiens uiterlijk
deed zien dat hij tot een stand in de maatschappij behoorde, verheven boven de
lieden die zich hier onder elkaar op hunne plaats bevonden. De krampachtige
beweging zijner vingers en het aandachtige in geheel zijne houding gaven duidelijk
te kennen hoeveel belang hij stelde in al 't geen hij zag en hoorde, en op fluisterenden
toon deed hij deze woorden als tot zich zelven gesproken hooren: ‘Zal ik hier
werkeloos blijven, terwijl anderen een hoogen rang innemen, en tot den roem van
mijn vaderland medewerken? en bij deze woorden straalden moed

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

40
en onversaagdheid op het schoone en geestige gelaat van Eugénius Dumont.
Eugénius was de zoon van een officier die vroeger onder de koningsgezinden
had gediend, door eigen verdiensten tot dezen rang was opgeklommen onder
Napoléon, dien hij vereerde, maar ten gevolge van bekomen wonden zich
genoodzaakt had gezien zijn ontslag te nemen, en van een jaargeld te leven, dat
hem voor zijne veeljarige en gewigtige diensten was toegelegd. Eugénius deelde
natuurlijk reeds vroegtijdig de gevoelens van zijn vader en lang vóór het bereiken
van den mannelijken leeftijd schepte hij er behagen in om van allerlei denkbeeldige
heldenfeiten te droomen. Maar tegenover dezen krijgshaftigen geest openbaarde
zich een andere invloed - de liefde. Hij beminde zoo als de man maar zelden bemint,
zijne aangebedene was de schoone en begaafde dochter van den heer de Clairville,
wiens uitgestrekte goederen digt bij het buitenverblijf van kaptein Dumont gelegen
waren en zij gevoelde voor Eugénius eene gehechtheid, welke slechts door hare
zedigheid en door hare deugd binnen de juiste grenzen werd gehouden.
De heer de Clairville had zich sedet den tijd dat Napoleon aan het bewind kwam,
naar deze zijne goederen terug getrokken, in zijn hart was hij een ijverig
koningsgezinde en zeer aan de familie Bourbon verknocht, uit bijzondere
beweegredenen deed hij eenige stappen van toenadering tot de regeringspartij van
den dag, maar toen hij bemerkte dat er weinig kans was, dat een Bourbon weder o
den troon zou komen, trok hij zich geheel en al van de wereld terug en verliet zelden
of nooit de grenzen van zijne bezittingen te St. Hilaire. Eerst werd er onder zijne
bekenden veel over deze afzondering gepraat, maar dit hield al spoedig op en zelfs
degenen die hierin het meeste belang hadden gesteld, vergaten al spoedig dat er
een Clairville bestond.
Zijne dochter Josephine evenwel leefde in veler harten; hare goedheid en
weldadigheid, de vriendelijkheid waarmede zij zelfs de armste dorpelingen
behandelde, was allen bekend, en de behoeftigen spraken onophoudelijk ove de
vele weldaden die zij hun bewees. Allen roemden haar hoog en niemand noemde
haar naam zonder er eene zegening bij te voegen.
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De strijd tusschen liefde en zucht naar roem was groot, en het hart van Eugénius
klopte soms snel, als hij de legioenen van Frankrijk in zijne verbeelding in slagorde
zag geschaard, aangevuurd door hunnen grooten en magtigen bevelhebber, omringd
door een talrijken en schitterenden staf. Dan weder schemerde hem het beeld van
de schoone Josephine voor de oogen en de voorstellingen van slagveld en
oorlogstooneel werden door zachtere aandoeningen vervangen. Deze tegenstrijdige
gewaarwordingen kwelden hem zeer want hij wist maar al te goed, dat als er geene
gewigtige veranderingen in zijne omstandigheden plaats grepen, de heer de Clairville
nooit de toestemming zou geven tot een huwelijk met zijne dochter, Hij dacht dat
de middelen om deze verandering te bewerkstelligen voor de hand lagen, en bij
hoopte zoo mogelijk onde het oog des keizers een hoogen rang in het leger te zullen
verkrijgen. Vast besloten verliet hij de groep en wandelde langzaam naar de woning
van kaptein Dumont terug. Juist had hij een schaduwrijk laantje ingeslagen dat naar
het buitenverblijf zijns vaders voede, toen hij door een tikje op den schouder door
het voorwerp dat geheel zijne ziel innam, uit zijne overpeinzingen werd gewekt.
“Wel lieve Josephine,” riep Eugénius in blijde verassing uit, “dit is een geluk waarop
ik niet had durven hopen.”
“Gij waart zeer afgetrokken en het komt mij voor dat gij nog al zwaarmoedig
gestemd zijt, ik hoop toch dat er niets onaangenaams is voorgevallen.”
“Niets van belang, maar ik dacht er over om St. Hilaire voor eenigen tijd te verlaten
en gij kunt begrijpen liefste, dat het denkbeeld om diegenen vaarwel te zeggen die
hier achterblijven, niet geschikt is om mij op te vrolijken.”
“Maar waarom gaat gij dan heen?”
“Omdat ik vertrouw, dat als ik u nu verlaat, ik in staat zal zijn om eens onder meer
gunstige omstandigheden tot u te kunnen wederkeeren, en u dan voor immer de
mijne te kunnen noemen.”
“En op welke wijze zou uw afijn tot dit gewenschte doel kunnen leiden?”
Luister Josephine, ik zal het u uitleggen. Gij weet wel dat uw vader onder de
tegenwoordige omstandigheden nim-
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mer zijne toestemming tot ons huwelijk zal geven. Gij zijt rijk, ik ben arm, dit zal uw
vade mij dadelijk tegenwerpen en ik ken u te goed om te denken, dat gij een stap
zoudt willen doen dien hij niet goedkeurde. Er ligt nu een uitgestrekt veld voor mij
open en ik hoop bij de zegevierende legers van Frankrijk een rang te zullen
verwerven, die mij het regt geeft, wat stand en fortuin betreft, uwen vader om uwe
hand te vragen.’
‘Wees niet te haastig Eugénius, om dit plan ten uitvoer te brengen, denk er eens
goed over na; misschien stemt mijn vader er nog in toe, hij heeft mij nu wel allen
omgang met u verboden, maar toch hij is zoo goed, misschien eindigt hij nog met
aan onze wenschen gehoor te geven.’
‘Neen, neen, Josephine, hoe groot zijne liefde voor u ook zijn moge, dit zal hij
nimmer doen, hij wenscht zich een schoonzoon die een hoogeren rang in de
maatschappij inneemt dan waarop Eugénius Dumont aanspraak kan maken.’
‘O! Eugenius,’ riep Josephine uit, ‘haal u zulke schrikbeelden niet in 't hoofd.
Hebben wij niet gezworen elkander niettegenstaande alle hinderpalen, te beminnen?
Ja, en Eugénius wees verzekerd dat geen ander beeld dan het uwe ooit een plaats
in mijn hart zal kunnen innemen.’
‘Deze verzekeing liefste Josephine is overbodig, want de vele bewijzen van uwe
gehechtheid zijn zoo diep in mijne ziel gegrift, dat ik hieraan nooit zal twijfelen.’
Josephine gaf hiero geen antwoord. stilzwijgend zetten de geliefden hunne
wandeling voort, en zij waren zoo zeer in gedachten verzonken, dat zij niet eens
bemerkten zich in de nabijheid van het kasteel van Clairville te bevinden, tot zij uit
hunne overpeinzingen wakker schrikten, door het welbekende geblaf van den
huishond.
‘Wij zijn digt bij huis Eugénius, en hier moet ik u verlaten,’ zeide Josephine, ‘anders
mogt vader ons eens ontmoeten.’
‘Vaarwel liefste Josephine,’ hernam Eugénius, ‘morgen avond bij zonsondergang
zal ik u bij den wilgenboom opwachten.’
‘Zeg mij niet vaarwel,’ zeide Josephine, ‘het klinkt zoo droevig; dit zal tijds genoeg
zijn als het noodlottige uur slaat, maar wij willen hopen dat dit nog ver in 't verschiet
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is.’ - Schielijk wendde zij zich nu van hem af, om hare aandoening te verbergen, en
sloeg den weg in naar het kasteel, terwijl zij nog zachtjes het woord, ‘tot morgen,’
deed hooren.
Tot morgen! tot morgen! hoeveel kan er niet gebeuren tusschen het op- en
ondergaan der zon. Toen Josephine het kasteel bereikte, vond zij daar tot hare
vewondering alles in rep en roer, en naar de reden vragende, vertelde men haar,
dat de heer de Clairville bevolen had, de reiskoets in twee uren tijds gereed te
maken.
‘En werwaarts heeft mijn vader plan zich te begeven?’ vroeg zij een der bedienden.
‘Hiervan heeft mijnheer de Clairville ons niets gezegd mejufvrouw, maar gelastte
ons u te verzoeken, dadelijk na uwe tehuiskomst in de bibliothek te komen.’
Josephine begaf zich met het voorgevoel van naderende bezwaren derwaarts,
en met een kloppend hart tikte zij zachtjes aan de deur der bibliotheek.
‘Binnen!’ riep de heer de Clairville op een toon, niet geschikt om het onrustig
gemoed van Josephine tot bedaren te brengen.
‘Gij wandelt des avonds nog zeer laat,’ zeide haar vader, toen zij binnen trad.
‘Schept gij zoo veel behagen in den maneschijn? vroeg hij spotachtig. Of hebt gij
op die omzwervingen gezelscha aangetroffen, dat u beter bevalt, dan dat wat zich
binnen het kasteel bevindt?’
‘Ik zal geenszins ontkennen dat ik gezelschap heb gehad lieve vader, maar geloof
niet dat deze omstandigheid ooit inbreuk zal maken o mijne liefde en mijne
verpligtingen omtrent u.’
‘Uwe daden zijn met uwe woorden zeer in tegenspraak Josephine,’ antwoordde
haar vader, ‘gij weet dat de voortdureende omgang met iemand die in stand zoo
veel lager is dan gij, mij zeer onaangenaam is, en toch blijft gij hierin volharden,
even als of dit mij hetzelfde genoegen gaf dat het u verschaft, voorwaar een
zonderling bewijs van uwe genegenheid mijwaarts.’
‘Lieve vader,’ antwoordde Josephine, op droefgeestigen toon, ‘het spijt mij altijd
zeer, als ik u verdriet aandoe; ik kan niet ontveinzen dat ik Eugénius Dumont bemin,
en
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als gij hem naar waarde kendet, dat zoudt gij niet op minachtende wijze over hem
spreken.’ - ‘Nu, nu,’ zeide de heer Clairville, op zijn horlogie ziende, om aan het
gesprek een einde te maken, ‘ik zal u toch niet voorthelpen in uwe gehechtheid aan
Eugénius maar wij kunnen nu onzen tijd niet met dit onderwerp verspillen; want
binnen een uur moeten wij ons o weg naar Bordeaux bevinden, van daar naar Parijs
en in de vrolijke kringen van die groote stad, hoop ik dat gij kennissen zult vinden,
die wat het fortuin betreft, meer met u zullen overeenkomen dan Eugénius Dumont.’
‘Mag ik vragen waarom gij zoo veel haast maakt? lieve vader!’
‘Om gewigtige bezigheden,’ antwoorde hij haar, waarop hij spoedig het vertrek
verliet.
Josephine was als door een donderslag verpletterd, wel was zij in den beginne
verwonderd te hooren dat haar vader St. Hilaire zou verlaten, maar zij dacht dat het
voor zaken was, en dat hij zich niet ver van zijne goederen zou verwijderen, maar
toen hij haar beval, om binnen een uur zich voor eene reis naar Parijs gereed te
maken, toen doorzag zij hiervan op eenmaal het doel. Na den dood harer moeder
die stierf juist op een tijd dat zij de meeste behoefte aan hare leiding had, was zij
nooit verder geseest dan Bordeaux. Zelfs het afzijn van haar vader had gedurende
de drie laatste jaren nooit langer geduurd dan vier uren. Zij hield er zich van
overtuigd, dat hij in deze gewigtige zaken het grootste belang stelde, anders zou
hij zich de onaangenaamheden om zoo op eens die reis te ondernemen, niet getroost
hebben; het was haar duidelijk dat hij haar met zich nam, om daardoor hare
betrekking met Eugénius af te breken, en zij werd met weemoed vervuld bij de
gedachte, hoe treurig hij gesteld zou zijn, als hij op eenmaal haar overhaast vertrek
vernam. Wat nu te doen? Josephine was nimmer lang besluiteloos, spoedig sneed
zij een haarlok af die om haar hoofd golfde, en wond die in een brief van den
navolgenden inhoud:
‘Dierbare Eugénius! Wanneer gij deze regelen ontvangt, kan ik mij wel voorstellen
hoe gij gestemd zult zijn, als ik mijn eigen gemoedstoestand naga; toen ik u dezen
avond verliet, dacht ik weinig dat dit misschien voor zeer langen
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tijd zou zijn. Stel u mijne verwondering en mijne droefheid voor Eugénius toen mijn
vader mij een half uur nadat gij mij verlaten hadt beval, mij onmiddelijk voor een
togt naar Parijs reisvaardig te maken, het was waarlijk als of gij er dezen avond een
voorgevoel van hadt, ik vrees dat mijn vader nimmer zijne toestemming tot onze
verbindtenis zal geven, ik voel dat het eenige oogmerk waarom hij mij naar de
hoofdstad met zich neemt is, om eene scheiding tusschen ons te bewerken, maar
hij vertelde mij dat het om zaken van gewigt was. Maar zijt verzekerd diebare
Eugénius dat ik geen behagen zal scheppen in die volgepropte zalen te Parijs, want
dit zou alleen kunnen zijn als gij daar tegenwoordig waart. Spoedig zal ik mij te
midden van dat vrolijke leven in de hoofdstad bevinden, maar ik zal mij daar even
zoo alleen gevoelen als op mijne eenzame wandelingen hier in den omtrek; wakende
of slapende zal ik in gedachte altijd bij u zijn. Hoe gaarne zou ik een middel weten
om briefwisseling te houden eer gij St. Hilaire verlaat, maar daar ik niet weet waar
wij in Parijs onzen intrek zullen nemen, zoo kan ik u geen adres opgeven. Zoodra
ik kan zal ik u dit doen weten, de tijd ontbreekt mij om meer te schrijven, dus zeg ik
u voor ditmaal vaarwel. Het inliggende is een lok van mijn haar, dat ik u als een
onderpand mijner liefde zend; nog eenmaal dus vaarwel, laat ons hoen dat de
omstandigheden ons eenmaal gunstiger mogen zijn.’
Altijd de uwe Josephine.
De morgen na het vertrek van Josephine was verrukkelijk schoon, Eugénius
Dumont sloeg dat heerlijke schouwspel gade, en dronk de frissche morgenlucht in
na een rusteloozen nacht te hebben doorgebragt, hij stond daar in gedachten
verzonken tegen een boom geleund, de armen over de borst gekruisd, zich geheel
in de toekomst verdiepende. Twee uren had hij aldus doorgebragt, en wie weet hoe
lang of hij zich nog aan deze droomerijen zou hebhen toegegeven, als zijn vader
kapitein Dumont, die hem nu genaderd was, hem niet had aangesproken.
‘Zijt gij weêr bezig luchtkasteelen te bouwen Eugénius? ik vertrouw dat de
grondslagen goed zijn.’
Eugénius schrikte op bij deze woorden, hij werd eenigzins verlegen, maar gaf
geen antwoord.
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‘Gij schijnt er u op toe te leggen, het gevaar van te spraakzaam te zijn te vermijden,
men zou waarlijk denken dat gij voor stom wildet doorgaan.’
‘Vergeef het mij vader; als ik u in den laatsten tijd niet behandeld heb, zoo als het
behoort, dan spruit dit geenszins voort uit gebrek aan kindelijken eerbied, ik weet
dat gij mij hiervan niet zult verdenken.’
‘Neen, dit weet ik wel, maar ik moet bekennen dat het mij in den laatsten tijd nog
al gehinderd heeft, dat gij niet alleen uwe huisgenooten zoekt te ontwijken, maar
dat ook onze gasten in hetzelfde lot moeten deelen. Kolonel de Vere, een mijner
oude vrienden en krijgsmakkes, kwam gisteren avoud laat aan, ik had u aan hem
willen voorstellne, maar gij waart reeds vroegtijdig vertrokken.’
‘Hiet zou mij spijten, als men mij eenige onhoffelijkheid kon verwijten jegens
diegenen die slechts eenigzins met mijn vader in betrekking staan.’
‘Ik geloof u Eugénius,’ zeide kapitein Dumont. ‘gij moet dit nu zoeken te vergoeden,
door u met den kolonel die zich opoedig weder bij zijn regiment, het zesde der
kurassiers moet vervoegen, bezig te houden, en daar zijn verblijf slechts zeer kort
kan zijn, moeten wij het hem zoo aangenaam mogelijk zoeken te maken.’
‘Naar welk oord van Frankrijk moet hij zich begeven,’ vroeg Eugénius met veel
belagstelling?
‘Naar Lyon, waar zijn regiment ligt, en van daar naar het groote leger waar hij
zonder twijfel schitterende bedrijven zal zien, want Napoleon schijnt reusachtige
plannen te hebben, die nu echter nog voor zijne veldheeren verborgen zijn, zoo ten
minste denkt er de kolonel over.’
‘Lieve vader zeide Eugénius,’ wiens hart sneller klopte, ‘sedert lang heb ik
gewenscht onder Napoleon dienst te nemen; kan ik hier langer werkeloos blijven,
terwijl anderen hu bloed veil hebben voor de eer van Frankrijk en trachten hun lang
eene waardige plaats onder de volkeren te doen bekleeden?’
Dumont was zeer getroffen door den toon waarop deze woorden werden
uitgesproken, en hij was regtmatig trotsch op zijn edelen zoon. Na eenige aarzeling
antwoordde bij: Als dit uw wensch is mijn zoon, dan ben ik er verre af, u dit
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te weigeren, en zelfs al wilde ik ook, gij zoudt spoedig worden opgeroepen. Frankrijk
heeft de hulp van al hare zonen noodig, en zal men kunnen zeggen dat ik mijn kind
terug houd? Neen, bij alle heiligen ga mijn zoon! dat de hemel u bescherme. Ik zal
er dezen morgen met kolonel de Vere over spreken, misschien kan hij u voorthelpen,
in hem zult gij een tweeden vade vinden, die in alles uwe belangen behartigen zal.’
‘Duizendmaal dank dierbare vader,’ riet Eugénius opgewonden uit, ‘dit zal de
eerste stap zijn op de ladder der fortuin, en spoedig hoop ik daarop eene aanzienlijke
hoogte te bereiken.’
‘Stel er u niet te veel van voor mijn zoon. men moet in de dagen die wij thans
beleven, al bijzonder uitmunten, om zijne kameraden te overtreffen, die allen ook
met geestdrift zijn bezield, ik zeg dit niet om u te ontmoedigen, ik hoop dat het geluk
u zal dienen, maar een ding is zeker, door verdienste alleen kan men zich de gunst
van Napoléon verwerven. Als gij die eenmaal hebt, dan is uwe toekomst ver kerd.’
Spoedig bereikten vader en zoon hunne woning, waar zij het ontbijt gereed vonden
en de kolonel die zich met het lezen van den ‘Moniteur’ onledig hield.
‘Zoo kapitein’ riep hij uit, terwijl hij het nieuwspapier ter zijde legde, ‘gij hebt het
dezen morgen van mij gewonnen. Zeker uw zoon.’ voegde hij er bij, terwij hij opstond
en Eugénius de hand toestak, ‘bij God Mars! gij ziet e manhaftig uit. Gij zoudt aan
het hoofd van eere comagnie mijner kurassiers een goed figuur maken. Dumont!
Dumont! riep hij weder uit, de schoone mannelijke gestalte van Eugénius nogmaals
beschouwende, in deze onrustige tijden kan uw zoon nie hier blijven. Bij Jupiter! gij
zult den knaap bederven. Geef heef hem aan mij over, en ik wil er mijn leven onder
verwedden, dat hij den rang van officier zal hebben, eer er twee jaren verloopen
zijn.’
‘Dit zal juist de vervulling zijner wenschen zijn kolonel, gij voorkomt zijn verlangen.’
‘Dit blijft dan afgesproken, ik heb twee plaatsen van vaandrig te vergeven, gij zult
de eene hebben, - wanneer kunt gij tot de afreis gereed zijn?’
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‘Al dadelijk, als gij zulks verkiest!’
‘Dit is gesproken zoo als het een soldaat betaamt,’ hervatte de kolonel. ‘Elk
oogenblik moet men gereed zijn, onder het ontbijt zullen wij al vast afspeken,
wanneer gij u bij mijn regiment zult vervoegen.’

II.
Na den dood van mevrouw de Clairville, juist toen Josephine haar elfde jaar bereikte,
had de Clairville, zoo als wij hierboven hebben gezegd, zich van de wereld
afgezonderd. Daar zijne staatkundige gevoelens zich niet vereenigen konden met
de boven drijvende partij, en de dod zijner echtgenoot voor hem een onherstelbaar
verlies was, zoo werden al zijne wenschen binnen de grenzen van zijne goederen
beperkt.
Bij den aanvang van haar zestiende jaar had hij Josephine naar eene voorname
kostschool te Bordeaux gebragt, en daarna had zij here plaats op het kasteel
ingenomen, zij leefde daar zeer afgezonderd, met deze uitzondering dat als zij zin
had eens eene verre wandeling te maken, de heer de Clairville haar veroorloofde
die tot aan de uiterste grenzen van zijn landgoed uit te strekken, hoewel het altijd
noodig was, om in deze onrustige tijden op zijne hoede te zijn.
Eens op een schoonen Meimorgen, juist twee jaren nadat Josephine de school
te Bordeaux verlaten had, gevoelde zij lust, door het schoone natuurtafereel hiertoe
opgewekt, de gewone grenzen van hare wandeling te overschrijden. De zon daalde
reeds in het westen, en zou spoedig geheel ondergaan. Ondertusschen vertoonden
zich in het oosten onrustbarende donkere wolken, welke spoedig eene algeheele
duisternis veroorzaakten en alle elementen in oproer bragten. Maar zelden zag men
zulk een hevigen storm als nu woedde. Onophondelijk rolde de donder en flikkerde
het weerlicht. Vruchteloos zag Josephine naar eene schuilplaats om, zij knielde
neder, bad en weende, maar de onverbiddelijke storm bleef even hevig aanhouden.
Naauwelijks was zij op de kniën gevallen om de hulp der Voorzienigheid af te
smeeken, toen de bliksem een ouden boom naast haar neêrvelde en in duizend
stukken deed splijten. Tot hiertoe had

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

49
Josephine zich zelve beheerscht, maar dit was te veel en zij viel bewusteloos neder.
Op dit gewitig ogenblik naderde een jong mensch; uit geheel zijn voorkome kon
men afleiden, dat vrees niet in zijn woordenboek stond, en toch scheen het
natuurtooneel een diepen indruk op hem gemaakt te hebben. Spoedig bereikte hij
de plaats waar Josephine schijnbaar levenloos neêrlag. Het zou moeijelijk zijn te
zeggen of verwondering of medelijden de overhand had. Het duurde eenigen tijd
eer hij tot de overtuiging kwam, dat hetgeen hij zag, werkelijkheid was, en hij stond
als betooverd het liefelijke wezen dat daar voor hem lag aan te staren. Maar het
was een karaktertrek van Eugénius Dumont om te handelen, en de kostbare
oogenblikken niet met overdenkingen te verbeuzelen; daarom nam hij Josephine
op als ware zij een kind geweest, en met allen mogelijken spoed sloeg hij den weg
naar de landhoeve in. Twee lange mijlen had hij af te leggen, en dit deed hij in
weerwil der woedende elementen in ongeloofelijk weinig tijds. Onder de verstandige
en liefderijke verzorging zijner tante, eene ongehuwde zuster van kapitein Dumont,
die sedert den dood zijner echtgenoot bij hem inwoonde, kwam Josephine spoedig
bij, en nadat zij deze dame had bedankt voor de aan haar verleende hulp, vroeg
zij, wien zij toch die wonderaarlijke redding te danken had, nadat men haar
hieromtrent had ingelicht, wenschte zij haren redder te worden voorgesteld, om hem
hare erkentelijkheid te kunnen betuigen; Eugénius kwam hierop binnen, en zoo
ontstend eene kennismaking die hoe langer hoe inniger werd.
Op den morgen na overhaaste vertrek van Josephine, verliet Eugénius met
sombere voorgevoelens bezield de ontbijttafel, nadat het voorwerp zijner gedachten
reeds door een aanmerkelijken afstand van hem gescheiden was. Naauwelijks had
de klok elf geslagen, toen een knecht van het kasteel hem Josephine's brief
overreikte. Snel brak hij het zege, het eerste wat hij zag was de haarlok die hij
onstuimig aan zijne lippen drukte, waarop hij den brief las.
Als versteend bleef Eugénius eenigen tijd staan, toen gaf hij zijn hart in de
volgende aandoenlijke uitroepingen lucht: ‘Weg, weg! zonder eens afscheid te
nemen! O! wat zou ik geven voor een onderhoud van slechts vijf minuten. Jose-
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phine gaat het vrolijke leven te Parijs te gemoet, en ik begeef mij naar het bloedige
slagveld! Maar dit troost mij, dat Josephine mij nooit zal vergeten, hoe lang onze
scheiding ook duren moge. Dit zigtbaar bewijs van hare gehechtheid,’ zeide hij, de
haarlok nogmaals kussende, ‘is mij meer waard dan de heiligste verzekeringen, ik
wil die als een nimmer vergankelijk bewijs o mijn hart dragen, dat slechts ophouden
kan te beminnen, als het niet meer zal kloppen.’ Nogmaals kustte hij het dierbare
voorwerp, hechtte het aan een lint en hing het op zijn boezem.
Spoedig brak de dag aan tot het vertrek bepaald. Vader en zoon namen een
teeder afscheid van elkaâr, en ook in de oogen van de twee oude vrienden blonk
een traan, als hadden zij er een voorgevoel van dat zij elkander nimmer zouden
wederzien.
De kolonel en Eugénius sprongen in den zadel, wuifden met de band een laatst
vaarwel, en gaven hunne paarden de sporen.
Eenigen tijd reden zij stilzwijgend voort, in hunne eigen gedachten verzonken,
eindelijk bereikten zij den grooten weg die naar Lyon voerde, en toen werd hunne
aandacht door meer gewoel en levendigheid afgetrokken. Overal zagen zij lotelingen,
die zich naar hunne afdeelingen onder hunne oversten, of naar het groote leger
onder Napoléon begaven. Dit opwekkende toonel oefende spoedig een gunstigen
invloed op Eugenius uit, en van lieverlede verliet hem de treurige stemming waarin
hij verkeerde, De kolonel glimlachte, toen hij deze verandering bespeurde, en daar
hij hem gaarne wat wilde opvrolijken, begon hij hem allerlei kluchtige geschiedenissen
uit het kamp te verhalen.
Na eene aangename reis van drie dagen bereikten zij Lyon, waar Eugénius
onmiddelijk aan zijne medeofficieren werd voorgesteld, die hem zeer goed bevielen,
en spoedig daarna kwam het bevel, dat het regiment zich bij het leger van Murat in
Italie moest vervoegen.
Terwijl de jonge krijgsman deze vermoeijende reis had af te leggen, bevond
Josephine zich in een sierlijk gemeubeld hôtel in de staat St. Honoré te Parijs, waar
de heer de Clairville zijn intrek had genomen, en daar deze wijk niet zeer woelig
was, beviel het hem hier zeer goed; een druk ver-
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keer in de wereld viel niet in zijn smaak, en zoo leefden zij hier gedurende twee
jaren in stille afzondering; - maar hoe nu verder met Josephine te handelen? Zijn
oogmerk om bij haar het beeld van Eugénius te verdrijven door het verkeer in
aanzienlijke kringen, en het bijwonen van allerlei vermaken, kon niet bereikt worden.
Hij besloot mevrouw de Beauville, de zuster zijner overledene vrouw, om raad te
vragen, en deze nam het jonge meisje gaarne onder hare leiding.
Mevrouw de Beauville was eene dame die uitmuntende hoedanigheden bezat,
en in de eerste kringen der maatschappij verkeerde, zij was sterk gehecht geweest
aan hare overledene zuster; maar de heer de Clairville stond niet hoog bij haar
aangeschreven. Zij was zeer met het denkbeeld ingenomen, dat zij misschien een
gunstigen invloed op het levenslot harer nicht zou kunnen uitoefenen. en hoopte
haar zoo mogelijk een rijk huwelijk te laten doen. Trotsch op Josephine's schoonheid,
schepte zij behagen in hare opregtheid en hare openhartigheid.
Eenigen tijd nadat Josephine haren intrek bij mevrouw de Beauville had genomen,
kwam de tijding te Parijs, dat Napoléon eene groote overwinning had behaald.
Overal werden toebereidselen gemaakt om deze gebeurtenis luisterrijk te vieren;
er moest een groot diner en bal plaats hebben op de Tuilerien, en mevrouw de
Beauville achtte het tijdstip gunstig, om hare nicht bij deze gelegenheid hare intrede
in de wereld te laten doen en haar in de aanzienlijke kringen in te leiden. Juist had
zij haar negentiende jaar bereikt, en elkeen was verrukt over hare schoonheid.
‘Josephine!’ zeide hare tante o den dag vóór het bal, ‘ik zal morgen avond trotsch
op u zijn.’
‘Hoe zoo, lieve tante?’ vroeg Josephine.
‘Wel, gij zult allen door uwe schoonheid en bevalligheid overschaduwen, en vele
aanzienlijke jongelieden zullen zich alle moeite geven, om met een glimlachje van
u begunstigd te worden.’
‘Gelukkig weet ik, lieve tante, dat gij veel houdt van jokkernij, anders zoudt gij mij
wel een weinigje ijdel kunnen maken.’
‘Neen lieve, ik spreek volkomen ernstig.’
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‘Dit kan ik niet gelooven.’
‘Wel waarom niet?’
‘Omdat ik zeer wel weet, hoeveel mij ontbreekt.’
‘Nu, wij zullen zien, en als gij er na morgen avond niet anders over denkt, dan
geloof ik dat het maar goed zou zijn als ik bij de abdis der St. Angélokerk een goed
woord voor u deed.’
‘Neen, neen lieve tante! hoewel ik veel achting heb voor de goede abdis, zoo zou
ik toch niet gaarne met haar in zulk eene naauwe aanraking komen. Zal papa ons
vergezellen?’
‘Ik geloof het niet; maar waarom vraagt gij dit?’
‘Omdat ik het zoo vreemd vind, dat hij nimmer aan het hof verschijnt.’
‘Het zou mij aangenaam zijn, als hij ons derwaarts geleidde,’ zeide mevrouw de
Bcauville, ‘het zou eenige vooroordeelen, die men tegen hem heeft, kunnen
wegnemen.’
‘Lieve tante,’ riep Josephine hoogst verwonderd uit, ‘welke vooroordeelen kunnen
er jegens mijn vadr bestaan; ze zijn toeh zeker van allen grond ontbloot?’
‘Deze vraag kan ik niet zoo dadelijk ontkennend beantwoorden, maar daar ik dit
onderwerp heb aangeroerd, dat echter mijn plan juist niet was, zoo is het misschien
beter u eenige inlichtingen te geven, dan er u in deze onrustige tijden onwetend van
te laten. Gij weet, uw vader is immer ijverig koningsgezind geweest, niettegenstaande
hij zoch naderhand met het nieuwe bestuur heeft willen vereenigen, zoo verdenkt
men hem in gemeenschap me anderen tegen de nieuwe regering zamen te spannen,
en indien dit zoo ware, dan zou de zaak ernstig genoeg zijn.’
Josephine's oogen vulden zich met tranen, en zij bleef eenige oogenblikken in
treurig gepeins verzonken. De komst van de heer de Castio, Spaansch afgezant,
bragt echter eene verandering in het gesprek te weeg.
‘Dit is een genoegen, waarop ik niet bad durven hopen,’ riep hij uit, na aan
Josephine te zijn voorgesteld. De algemeene roep heeft voor ditmaal de grenzen
der waarheid niet overschreden.’
De gezant rigtte tot het schoone meisje nog vele fijne compimentjes, maar de
komst van meer bezoekers belette haar hierop te antwoorden.
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Aan den avond van den gewigtigen dag rolden er een groot aantal rijtuigen door de
voornaamste straten, schitterende equipages verdrongen elkaâr, zoodat het eenigen
tijd duurde eer de vigilante, waarin zich mevrouw de Beauville bevond, voor het
hôtel kon stilhouden. Dadelijk bij hare aankomst geleidde men haar in de groote
zaal, die zoo prachtig was versierd, dat men zou gedacht hebben zich in het paleis
van een oosterschen vorst verplaatst te zien. De tafel was aan het einde der zaal
een weinig verheven. en de zetel bestemd voor de keizerin, die haren afwezigen
gemaal moest vertegenwoordigen, prachtig versierd. Dit alles maakte, zoo als
mevrouw de Beauville verwacht had, een diepen indruk op Josephine, die hartelijk
wenschte dat Eugénius hier tegenwoordig mogt zijn, om met haar al dien luister en
al die schatten van natuur en kunst te bewonderen.
Mevrouw de Beauville had hare nicht verteld, dat het bij soortgelijke gelegenheden
niet gebruikelijk was voorgesteld te worden, maar dat zij hiertoe nu toch eene
bijzondere vergunning had.
Het duurde niet lang of een ceremoniemeester trad naar haar toe, om de dames
naar de keizerin te geleiden. Deze bevond zich in eene zaal, even prachtig versierd
als de vorige; zij sprak eenige vriendelijke woorden tot Josephine, en tante en nicht
verwijderden zich weder. Na den afloop der voorstelling keerde de keizerin naar de
feestzaal terug, waar tafels met de keurigste spijzen waren aangerigt. Zelden had
men zooveel schoonheid, geest en talent vereenigd gezien. Het leger, het zeewezen,
de regtzaal en de kerk, waren op de waardigste wijze vertegenwoordigd, en hieronder
mengden zich de grootste vernuften en de meest uitstekende schoonheden van
Parijs.
Ten tien ure werden de balzalen geopend en Josephine kreeg vele uitnoodigingen
tot den dans, maar alle werden door haar afgeslagen. Zij had tusschen twee bejaarde
heeren plaats genomen, met wie zij een levendig gesprek voerde, toen mevrouw
de Beauville op den arm van een jong officier geleund, op haar toetrad en hem haar
als den heer de Brinvilliers, kolonel der jagers, voorstelde.
De kolonel geleidde haar onder de dansers en bij de too nen van een vrolijke
dansmuzijk zag men hare vlugge gestalte
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al walsende voorbijzweven. Zij voelde zich echter een weinig verlegen toen de
opgetogen kolonel haar aan 't einde der wals naar hare plaats terug geleidde, en
haar met beleefdheden overlaadde.
‘Het dansen,’ zeide hij, ‘zoude een heerlijk tijdverdrijf zijn, als men dit altijd met
zulk eene schoone dame kon doen, als gij zijt.’
Josephine gaf geen antwoord, oplettend sloeg zij een heer gade, dien zij bemerkt
had dat aanhoudend het oog op haar vestigde, en nu met eene andere dame over
haar sprak.
Om aan de complimenten van den kolonel te ontkomen, en eenige frissche lucht
in te ademen begaf zij zich even naar het balcon, toen zij zachtjes op den schouder
werd getikt, en zich omkeercnde den bewusten heer uit de balzaal voor zich zag.
‘Neem het mij niet kwalijk dat ik u stoor, heb ik niet de eer mijufvrouw de Clairville
te zien?’
‘Zoo is mijn naam, maar eer ik uwe verontschuldiging aanneem, veroorloof mij
naar de reden van deze stoornis te vragen.’
‘Als ik mij niet vergis, dan zal deze brief u dit duidelijk maken,’ zeide hij haar dien
overhandigende, ‘en ik moet mij nu als een goed vriend en krijgsmakker van den
schrijver voorstellen.’
Josephine herkende dadelijk de hand, spoedig was zij in een levendig gesprek
met den majoor de St. Piere gewikkeld, die haar vele bijzonderbeden aangaande
haar minnaar vertelde, zij werd hierin echter gestoord door hare tante die haar overal
had gezocht, en haar nu naar de balzaal terug leidde.
Eerst laat in den morgen had zij gelegenheid haar vurig verlangen om den brief
te lezen te bevredigen; zoodra zij zich op hare kamer bevond brak zij het zegel,
maar hare tranen vloeiden zoo overloedig, dat de letters haar voor de oogen
schemerden. Eugenius meldde haar, dat hij haar verscheidene malen geschreven
hebbende, zeer verwonderd was nimmer eenig antwoord te hebben ontvangen, hij
verzekerde haar van zijne onveranderlijke trouw, en betuigde dit ook wederkeerig
van haar te hopen, eindelijk uitte hij
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den wensch dat zij St. Pierre een brief voor hem mogt meêgeven, daar hij wel
begreep dat haar vorig schrijven niet teregt moest gekomen zijn enz. Josephine
deed wat hij verlangde, maar daar de heer de St. Pierre een geheel jaar op
onderscheidene plaatsen werd opgehouden, duurde het een geruimen tijd eer hij
zijn last kon volbrengen.

III.
den

In den morgen van den gedenkwaardigen en glorierijken 2 December 1805, werd
Dumont reeds vroegtijdig door het schelle trompetgeschal uit zijne sluimering gewekt
en spoedig bevond hij zich op zijn post. In eene groep vereenigd stonden daar de
bekwaamste maarschalken en veldheeren, met Napoléon in hun midden, om over
ontelbare legerscharen die de bloem van Europa uitmaakten het bevel te voeren.
Er werden wonderen van dapperheid verigt; ook Dumont werd door den keizer
opgemerkt en nog aan den avond van denzelfden dag hechtte Napoléon met eigen
hand hem het legioen van eer op de borst, terwijl hij hem tot den rang van kolonel
bevorderde.
Zijne jeugdige droomen waren dus al spoedig verwezentlijkt, maar was Dumont
gelukkig? Nu hij tot dezen rang in de maatschappij was opgeklommen, zou hij gerust
om de hand van Josephine durven vragen, maar in drie lange jaren had hij niets
van haar vernomen, Zou zij nog altijd aan de wenschen van haren vader weêrstand
hebben kunnen bieden, zou hij haar niet tot een huwelijk hebben kunnen dwingen?
Spoedig zou hij evenwel uit de onzekerheid zijn, de vrede tusschen Rusland en
Pruissen was gesloten, hierdoor kon de keizer zich eenigen tijd naar Parijs begeven,
en Dumont kreeg verlof hem derwaarts te vergezellen.
De heer de Clairville dien wij te Parijs hadden verlaten, werd zeer verdacht met
de koningsgezinden in Engeland te heulen, en werkelijk had hij de partij der Bourbons
aldaar vele geheime inlichtingen gegeven. Het gelukte hem echter altijd om aan het
waakzaam oog der overheid te ontsnappen; gedurende de jaren 1806 en 1807
verwijderde hij zich meermalen twee of drie weken lang uit Parijs en liet Josephine
dan geheel aan de zorg van mevrouw de Beauville over,
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werwaarts hij zich dan begaf of wat het doel dezer uitstapjes ware, dit wist niemand,
en vroeg men de reden, dan had hij altijd een ontwijkend antwoord gereed.
Mevrouw de Beauville bekommerde zich niet veel om deze zaak, maar voor
Josephine was het eene bron van veel kommer en verdriet. Zij vermoedde te regt,
dat hij zich in gevaalijke staatkundige aangelegenheden liet meêslepen, en werd
dit ontdekt, wat zou hiervan het gevolg zijn? Haar lijdensbeker was vol; zij twijfelde
bijna niet meer aan de zekerheid dat Eugenius haar door den dood was ontrukt; na
den brief door St. Pierre meêgebragt, had zij iets meer van hem vernomen. Weinig
dacht het lieve meisje dat in deze zelfde kamer, slechts door een dun beschot,
datgene voor haar oog verborgen was, wat haar hart van vreugde zou hebben doen
opspringen. Mevrouw de Beauville had al de brieven van Dumont ontvangen, en
deze, zonder het zegel te verbreken, in eene geheime lade van hare schrijftafel
geborgen, hierbij had zij ook de brieven die Josephine aan haren minnaar, aan zijn
vader en aan de oude huishoudster op het kasteel had geschreven, bijgevoegd: zij
hoopte steeds dat hare nicht de hand van de Brinvilliers zou aannemen, daar dit
huwelijk in hare oogen verre te verkiezen was.
De heer de Clairville had zijne bijzondere redenen om mevrouw de Beauville in
de hand te werken. De Brinvilliers deelde met hem dezelfde staatkundige gevoelens,
en hij hoopte door een huwelijk met zijne dochter hiervan voor zich partij te trekken.
De Brinvilliers die het alzoo van den kant des vaders en der tante niet aan
aanmoediging ontbrak, liet niet na Josephine het hof te maken, maar de tegenzin
dien zij altijd tegen hem had gekoesterd, werd hierdoor hoe langer zoo sterker. De
Clairville maakte zich weder tot een zijner geheime togten gereed, maar nog vóór
zijn vertrek wilde hij zijne dochter zoeken over te halen, en begaf zich daarom
onmiddelijk naar het hôtel zijner schoonzuster.
Josephine bevond zich alleen in hare kamer, uit geheel haar voorkomen sprak
de treurige stemming waarin zij zich bevond.
‘Wel mijn lief kind wat ziet gij er mistroostig uit, gij moet niet zoo zitten treuren!’
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‘Gaarne zou ik er mij tegen inzetten lieve vader, als ik maar kon.’
‘Welk eene dwaasheid,’ zeide de Clairville, terwijl hij haar hartelijk kustte.
Josephine was hierdoor zeer verrast, want gedruende de laatste vier jaren, had hij
haar geenszins blijken van vaderlijke teederheid gegeven. ‘Is er niet iets dat gij
gaarne hebben zoudt?’
‘Ach neen lieve vader,’ hernam zij hare armen om zijn hals slaande, ‘er is niemand
meer die mij lief heeft of belang in mij stelt.’
Deze woorden werden op zulk een toon gesproken, dat zij het hart van den heer
de Clairville week maakten, en het duurde eenigen tijd eer hij kon antwoorden.
Eindelijk zeide hij: ‘ik ben tot u gekomen lief kind, om u over iemand te spreken die
u hartelijk bemint, en wiens toekomstig geluk geheel van uwe beslissing af hangt.’
‘Vader, indien gij wist hoezeer deze woorden mij treffen, dan zoudt gij dit
onderwerp nooit aanroeren. Ik wil alles doen wat gij verlangt, maar ik bid u dring
hierop niet aan, ik heb slechts eenmaal in mijn leven bemind en nooit kan ik een
ander aldus lief hebben.’
‘Neen Josephine, ik zal u niet dwingen, maar wetende dat dit het eenige middel
is om mijn hoofd van de guillotine te redden, zoo ben ik tot dit uiterste gekomen. O,
mijne dochter!’ riep hij hartstogtelijk uit, zoudt gij mij naar het schavot kunnen zien
slepen, als gij weet dat door de hand van de Brinvilliers aan te nemen, gij dit kunt
voorkomen?’
‘O! dit is vreeselijk,’ riep het arme meisje uit, ‘hoe hebt gij u in zulke
zamenzweringen kunnen wikkelen?’
‘Kom tot bedaren, dan zal ik u alles uitleggen. Ik was immer een hevig
koningsgezinde, en met anderen heb ik meêgewerkt om Napoléon van den troon
te stooten, en de kroon aan den regtmatigen vorst van Frankrijk terug te geven.
Brinvilliers is hiervan onderrigt, en hij vraagt uwe hand als het loon zijner
stilzwijgendheid. Nu Josephine, zal hij u naar het altaar, of het geregt mij naar het
schavot geleiden?’
‘Ik wil u redden, lieve vader, maar geef mij nog eene maand tijd.’
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‘Die wensch wordt u toegestaan, nu zijt gij weder mijne lieve volgzame dochter, en
bij mijne terugkomst zal ik u toonen, hoezeer ik dit offer weet op prijs te stellen; nu
moet ik mij naar Boulogne begeven, en ik denk aldaar drie weken te blijven.
Zoo had hij half door bedrog, half door een vertoon van teederheid het arme
meisje de belofte afgeperst, eene zaak te volvoeren, dat altijd zijn lievelingsdenkbeeld
geweest was.
Na zijn vertrek bleef Josephine een geruimen tijd roerloos zitten, een stroom van
tranen gaf haar hart eenige verligting en toen begaf zij zich nog treuriger gestemd
ter ruste.
Nog slechts vijf dagen had de Clairville als visscher verkleed in eene hut digt bij
Boulogne doorgebragt, toen het geregt hem op 't spoor kwam; niettegenstaande
zijne vermomming werd hij dadelijk door Fouché herkend, en als staatsgevangene
naar Parijs overgebragt. Men achtte het noodig, zijne woning en die van mevrouw
de Beauville te doen doorzoeken, ten einde te weten of er zich nog meer verdachte
paieren onder zijne berusting bevonden. Mevrouw de Beauville was juist op dezen
tijd afwezig, zij had eene reis naar Italie moeten ondernemen, en Josephine die niet
had kunnen besluiten haar derwaarts te vergezellen, was alleen te huis gebleven.
Juist had Josephine de ontbijttafel verlaten, toen twee politie-agenten vrij onstuimig
binnen traden.
‘Wat wilt gij?’ vroeg Josephine een weinig verschrikt.
‘Wij zoeken slechts papieren,’ antwoordde een hunner.
‘Welk soort van papieren?’
‘Zulke als ik vertrouw dat wij hier niet zullen vinden. Maar om uwe meubelen niet
noodeloos te beschadigen, moest gij ons uwe sleutels geven.’
Josephine beefde van 't hoofd tot de voeten. ‘Mag ik vragen,’ zeide zij, ‘of er ook
nog iemand anders dan mevrouw de Beauvilliers wordt verdacht?’
‘Alleen de heer Clairville, die zich nu in de gevangenis bevindt, vier dagen geleden
is hij te Boulogne in hechtenis genomen, omdat men bij hem papieren had gevonden,
die hij van een Engelschen smokkelaar ontvangen had.’
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Bij het vernemen dezer tijding viel Josephine bewusteloos op den grond, de officier
van het geregt schelde om hul en zette zijn onderzoek voort; eerst vond men niets,
eindelijk echter werd het geheime laadje ontdekt, waarin zich de nog ongeopende
breven van Dumont bevonden, het geregt nam deze in beslag en verliet het huis.
Josephine besloot haren vader in de gevangenis te gaan opzoeken, het viel haar
niet moeijelijk hiertoe de toestemming te verkrijgen, dagelijks begaf zij zich derwaarts,
den vierden dag na zijne gevanggenneming begon men met 't verhoor, dat acht
dagen duurde. Men vond overtuigende bewijzen zijner schuld, het doodvonnis werd
uitgesproken, en men wachtte slechts op de komst van Napoléon om dit te
onderteekenen.
Op den zevenden Mei 1808 deed Napoléon door zijne trouwe volgelingen Berthier
en Dumont (die den veldmaarschalksstaf van Frankrijk verkregen had) vergezeld,
zijne intogt in Parijs. Nadat hij zich aan het ogewonden volk had vertoond, en de
kreten van: leve de keizer, hadden opgehouden, begaf hij zich naar zijn kabinet en
liet Fouché bij zich komen.
‘Wel,’ zeide de keizer toen hij binnen trad, ‘zijn mijne onderdanen in eene goede
stemming of hebt gij eenige zamenzweringen ontdekt?’
‘Het aantal is juist zoo groot niet Sire, maar er is een geval, dat ik voor uwe
majesteit moet bloot leggen.’
‘En wat is dat?’ vroeg Napoléon kort af, terwijl hij met zijn voet op den grond
stampte, dat altijd zijne gewoonte was, als 't een of ander hem niet beviel.
‘De inhechtenisneming van den heer de Clairville,’ antwoordde Fouché, ‘hij heeft
tegen uwe majesteit zamengespannen en met de vijanden van Frankrijk geheuld.’
‘Hebt gij bewijzen?’ vroeg Napoléon.
‘Hier zijn ze sire,’ antwoordde Fonché, terwijl hij het pak met brieven aan den
keizer overhandigde.
Napoléon legde het pakket op de tafel, nam een der brieven op, en uit de
onderteekening zag hij, dat het een schrijven was van kapitein Dumont, van het
zesde regiment kurassiers, bij het groote leger aan den Rhijn. ‘Wat beduidt dit?’
vroeg hij, ziende dat het adres luidde: aan mejufvrouw Josephine de Clairville.
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‘Het zijn brieven sire, die wij ten huize van mevrouw de Beauville gevonden hebben.’
Napoléon hierdoor nieuwsgierig gemaakt, liep alle brieven vlugtig door. Zij
behelsden echter niets anders dan de betuigingen van onveranderlijke liefde,
sommigen wijdden uit over de goedheid en grootheid van Napoléon.
De keizer liet Fouché vertrekken, schelde en beval dat generaal Dumont bij hem
moest komen.
‘Is u iets bekend van deze brieven?’ vroeg hij toen Dumont binnen trad.
Dumont wist nog niets van 't geen met den heer de Clairville was voorgevallen.
‘Ja Sire,’ antwoordde hij zeer verwonderd, ‘dezen brief schreef ik, toen ik mij aan
den Rhijn bevond, en deze,’ zeide hij een weinig verlegen, de hand van Josephine
herkennende ‘Is van mejufvrouw de Clairville,’ zeide de keizer, ‘voor wie gij eene innige
genegenheid schijnt te gevoelen. Over haar vader is het doorvonnis uitgesproken,
daar hij zich aan hoog verraad heeft schuldig gemaakt; ik vertrouw dat gij met hem
in geene andere betrekking staat, dan door de liefde tot zijne dochter.’
Dumont bleef eenige oogenblikken sprakeloos staan.
‘Geeft gij mij geen antwoord?’ vroeg de keizer driftig.
‘Verwondering en zorg hadden mij voor een oogenblik de spraak benomen sire!
Omtrent mijnheer de Clairville weet ik zeer weinig, maar mejufvronw de Clairville
bemin ik hartstogtelijk.’
De keizer glimlachte en zide: ‘generaal ik geloof u,’ en zijne hand vattende voegde
hij er bij: ‘het doet mij leed dat de wetten onder deze omstandigheden een offer
vragen, dat u diep moet smarten. Maar de dochter van den heer de Clairville zal u
alles vergeden. Neem deze brieven mede, die ongeopend in het hotêl van mevrouw
de Beauville zijn gevonden.’
Dumont vertrok haastig, spoedde zich naar zijn verblijf, las de brieven van
Josephine, begreep dat ook de zijnen onderschept waren en begaf zich nu ijlings
naar het hôtel van mevrouw de Beauvilliers.
Hij werd in een sierlijken salon gelaten, Josephine half ziek van kommer over
haren vader lag op de sopha, zij stond op
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om den vreemdeling, die bij haar was aangediend, te ontmoeten. ‘Mijne Josephine!’
riep Dumont uit, en de geliefde lag half bewusteloos in zijne armen. Nu volgde eene
verklaring aangaande het stilzwijgen, waarover beiden zich zoo zeer verwonderd
hadden.
‘Maar het is meer dan tijd, dat ik mij naar mijn vader in de gevangenis begeef.’
‘Mag ik u vergezellen? Zou uw vader mij willen zien?’
‘Mijn arme vader is na die noodlottige gebeurtenis veel veranderd, hij zal u
vriendelijk ontvangen Eugenius!’
Beiden begaven zich derwaarts. - ‘Kan ik iets voor u doen mijnheer? Ik heb veel
invloed bij den keizer.’
‘Mijn doodvonnis is door Napoléon geteekend, alle pogingen zouden vruchteloos
zijn, maar ik ga den dood onverschrokken te gemoet, die ik erken verdiend te
hebben.’
Tot laat in den avond bleven Dumont en Josephine in dit treurige verblijf, en de
laatste nam zich voor, zelve naar den keizer te gaan, en onverzeld, geheel in 't wit
gekleed, ging zij den volgenden morgen derwaarts.
De keizer bevond zich in zijn kabinet, en was bezig met Dumont, Berthier en
Bernadotte op eene groote landkaart, de laatste krijgsverrigtingen na te gaan; het
ontsnapte hem geenszins, dat Dumont zoo treurig gestemd was, hij begreep dit
zeer goed, want het onderhoud in de gevangenis was hem door een der cipiers
medegedeeld. Eene geestige opmerking door hem tot Berthier gerigt, verwekte een
algemeen gelach, toen een kamerdienaar eene dame aandiende, die den keizer
persoonlijk over zaken van het grootste gewigt wenschte te spreken.
‘Laat haar binnen komen.’
‘Eene liefelijke gestalte, geheel in 't wit gekleed, trad op den keizer toe: ‘Vergiffenis
genadige heer! Vergiffenis voor mijn vader!’
De krachten begaven haar, en indien Dumont niet ware toegeschoten, dan zou
zij op den grond zijn gevallen; zij kon niet meer spreken, maar Eugenius nam de
taak op zich, maakte haar aan den keizer als mejufvrouw de Clairville, de dochter
van den heer Clairville, die weldra zijne straf zou ondergaan, bekend, en riep
nogmaals zijne ontferming in.
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‘De wetten van het land hebben den heer de Clairville wegens hoog verraad ter
dood veroordeeld, en het staat niet in mijne magt dit vonnis in te trekken.’
Josephine haalde naauwlijks meer adem, Dumont leidde haar naar het rijtuig
terug, hetwelk haar spoedig naar haar hôtel terug voerde.
De Clairville had de jonge lieden doen belooven, dat het huwelijk den dag vóór
zijne onthoofding in alle stilte zou worden voltrokken, daar hij dan, aangaande het
lot zijner geliefde dochter verzekerd, gerust kon sterven. Volgens zijn verlangen
had de plegtigheid, waarover zulk een sombere tint was gespreid, op den bestemden
tijd plaats. De priester gaf den zegen en het jonge paar was getrouwd.
‘Amen,’ zeide eene diepe basstem; - bij dezen welbekenken klank zag Eugenius
verrast op, en zijne oogen ontmoetten Napoléon.
De keizer stond daar met een glimlach op het gelaat, met de armen over de borst
gekruist en in beide handen een klein pakje houdende. Zijne regterhand naar
Eugenius uitstrekkende, zeide hij: ‘Dit behelst uwe benoeming tot graaf, en de
middelen om diensvolgens uw stand op te houden,’ en dit voegde hij er bij tot
Josephine, ‘is een paarlensnoer als huwlijksgift en eene algeheele vergiffenis voor
uwen vader.’
Het was altijd het streven van Napoléon om den ouden adel des lands met
diegenen, die door verdienste tot een hoogen rang waren opgeklommen, door het
huwelijk verbonden te zien. Spoedig was Napoléon verdwenen, om de
dankbetuigingen van het jonge paar te ontgaan.
In eene geheel andere stemming begaven zij zich naar den heer de Clairville, die
Napoléon tot zulk eene grootmoedige daad niet in staat had geacht; daarna vertrok
het gelukkige drietal weder naar St. Hilaire, waar de oude kapitein Dumont zijn zoon
als graaf van het keizerrijk en maarschalk van Frankrijk mogt terug zien, en waar
de goede oude tante Marie hem somtijds nog als ‘de kleine jongen’ van vroegeren
tijd behandelde.
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G.J. Bos.
Steend. v. P. Blommers, te 's Hage.
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Een zonderling nieuwjaarsgedicht.
Novelle.
Door P. van de Velde Mz.
I. Oudejaarsavond.
't Was helder, vriezend weêr, de sterren schenen met tooverachtigen gloed op de
witte, met sneeuw bedekte daken der huizen, op welker vensterruiten de scherpe
noordoostewind eene geheele flora van kristalheldere bloemen had geschilderd. In
de straten heerschte een levendig gewoel, niet alleen door de koude, welke de
ledematen tot eene versnelde beweging aanspoort, maar ook door de velerlei
toebereidselen, die hier en daar gemaakt werden tot viering van een feest, dat op
zeer verschillende wijzen zoude herdacht worden. Wanneer de klok hare twaalf
slagen te middernacht deed hooren, dan zoude het jaar zijnen loop wederom volbragt
hebben, en dat afscheid nemen van het oude en dat welkom heeten van het nieuwe
geeft immers aanleiding tot zoo vele zeer uiteenloopende bijeenkomsten. Bij weinigen
toch gaat die oudejaarsavond geheel onopgemerkt voorbij. Hoe menig huis, waar
men dansend het nieuwe jaar intreedt, terwijl alles wordt aangewend om door
schitterende toiletten uit te munten en nieuwe veroveringen te maken. Maar er zijn
ook anderen, die dien avond in den huiselijken kring doorbrengen, waar elk lid zich
aan onschuldige vrolijkheid overgeeft. Maar er is ook menigeen, die arm en eenzaam
in zijne nederige woning zit, en zich aan overpeinzingen overgeeft, welke zich op
dien avond menigvuldiger aan zijn gemoed opdringen: nog anderen trachten de
zorgen van 't vervlogene jaar in de armen van den slaap te vergeten, en zoo viert
of herdenkt of vergeet elk dien avond, al naarmate hij op eenen minderen of
meerderen trap van beschaving staat.
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In een sierlijk gemeubeleerd vertrek van een huis in de hoofdstraat zat de griffier
Leonard Smit, en schreef ingespannen voort. Nu en dan zag hij een oogenblik van
zijn papier op, om daarna met des te meer ijver voort te gaan. Eindelijk scheen hij
gereed te zijn; een lachje van tevredenheid vertoonde zich op zijn gelaat, toen hij
het geschrevene nog eens over las, en de woorden: ‘zoo is het goed!’ ontsnapten
zijne lippen.
Daar werd gescheld en eenige oogenblikken later kwam een jong mensch in
balkostuum de kamer binnen, terwijl een geur van fijne parfumeriën zich door het
vertrek verspreidde. Hij bleef een oogenbliik staan en riep met de grootste verbazing
uit:
‘Maar, mijn hemel! zijt ge dan schrijver of dichter geworden, dat gij alles om u
heen zóó kunt vergeten? Als geketend aan uwe schrijftafel, wanneer fortuna u uit
de oogen der jonge schoonen toelacht! Onbegrijpelijk!’
Gedurebde dien uitroep had Leonard het papier snel weggeworpen, wendde zich
daarna tot zijnen bezoeker en zeide:
‘Neem mij niet kwalijk, graaf! Binnen tien minuten ben ik gereed!’
‘Die tien minuten zullen nog al elastiek zijn!’ antwoordde de graaf, terwijl hij
bedacht, hoeveel uren hij aan zijn toilet had besteed. Na dat Leonard in een zijvertrek
was gegaan, bekeek hij zijne gestalte in den grooten spiegel, trok nog hier en daar
een plooitje regt, en wierp toen, door een klein opengebleven plekje in het glas,
eenen blik op het tegenoverliggende, schitterend verlichte gebouw. Daar waren hij
en zijn vriend, de griffier, geïnviteerd op een groot souper en bal bij den president
van het geregtshof, en daarom was hij hem ook komen afhalen. Spoedig wendde
hij zich om, toen Leonard à quatre épingles te voorschijn kwam.
‘Dat gaat mijn begrip te boven!’ riep de graaf verbaasd. ‘Mephistopheles zelf moet
u geholpen hebben, anders hadt gij zoo spoedig niet gereed kunnen zijn!’
Lagchend ging de griffier naar zijne schrijftafel, nam snel een toegevouwen papier,
deed het in een couvert en zeide, terwijl hij het adres schreef:
‘Ach, beste vriend! 't is alles zeer natuurlijk! reeds voor een uur was ik bijna geheel
gekleed, want ik had mijnen
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oppasser verlof gegeven, om den oudejaarsavond bij zijne familie door te brengen.
Ziedaar de reden, waarom ik zoo spoedig gereed ben.’
‘Ge zijt de edelmoedigheid in persoon!’ zeide de graaf, ‘daar gij uwen onderhoorige
verlof geeft, zich te vermaken en daardoor zelf voor uw toilet kunt zorgen; hieraan
heb ik het dan ook zeker te danken, dat uwe hospita mij aanzag met den blik van
een Medusahoofd, zoodat ik van schrik bijna in een zoutpilaar was veranderd!’
‘Nu!’ hernam zijn vriend vrolijk, ‘de kracht dezer Medusa schijnt op u nog geen
invloed uitgeoefend te hebben, want ik vind, dat gij vreeselijk druk en bewegelijk
zijt. Maar, dat is waar ook, wie zal nu dezen brief op den post brengen?’
‘Nu nog mooijer!’ riep de graaf lagchend, ‘denkt ge dan, dat de post, u ten gevalle,
om middernacht nog open is? Zend hem morgen vroeg door uwen oppasser.’
‘Ja maar men moet niet weten van waar de brief komt!’ antwoordde de griffier
verlegen.
‘Ah zoo! ik raad het reeds, een nieuwjaarswensch in poëzij! Nu, als gij dien aan
mij wilt toevertrouwen, zal ik de bezorging wel zóó inrigten, dan men niets kan
vermoeden.’
Hij nam den brief aan; door nieuwsgierigheid gedreven, wierp hij een' blik op 't
adres, ontstelde, verbleekte, en stak den brief schielijk in den zak van zijn' rok.
Smit had de ontroering van den graaf niet opgemerkt; hij was naar het raam
gegaan en zijne oogen rigtten zich naar het tegenoverliggende huis, welks verlichte
ramen het vieren van een feest verrieden. Dat huis was voor hem het doel zijner
wenschen; spoedig wendde hij zich tot den ongeduldig wordenden vriend, vloog
met hem den trap af en zij verlieten de woning. Toen het geluid hunner voetstappen
was weggestorven, sloot de oude hospita de deur, deed het licht op de kamer van
den griffier uit en strompelde toen naar haar eigen vertrek.
‘Hè! wat is 't buiten koud! hoe gelukkig dat ik bij mijn kagchel kan blijven!’ Na deze
stichtelijke overdenking ging zij naast den kagchel in haren leuningstoel zitten, en
spoedig had Morpheus haar in 't rijk der droomen gevoerd, en op haar rimpelig
gelaat nu en dan een lachje getooverd.
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II. Familiebetrekkingen.
Leonard Smit was de zoon van eenen koopman, wiens groot vermogen hij eens
met een' broeder en eene zuster moest deelen. Hoewel hij zich alle gemakken des
levens kon verschaffen, was hij eenvoudig en leefde zeer matig. Tot verkwistens
toe mild voor anderen, was hij jegens zich zelven spaarzaam. Onder de leiding
eener uitmuntende moeder had hij eene voortreffelijke opvoeding genoten en zijn
jeugdig gemoed had den smaak voor het schoone en goede behouden. Zijn verstand
had zich gunstig ontwikkeld en men mogt de schoonste verwachtingen van hem
koesteren. Na afloop zijner studiën kwam hij in de hoofdstad, waar de bekenden
zijner ouders hem gaarne in hunnen kring opnamen.
De verstrooijingen en genoegens der hoofdstad sleepten ook hem in hunnen kring
mede, zonder evenwel eenen merkbaren invloed op hem uit te oefenen. Onder vele
jonge lieden uit de eerste familien, welke zijne vriendschap trachtten te winnen,
gelukte dit vooral aan den jongen graaf Kasimir van Renkum. Met eenen
beminnenswaardigen humor begiftigd, wist deze al de kleine onaangenaamheden
des levens schertsend te behandelen, en zijne geestige invallen en gezegden
maakten langzamerhand eenen aangenamen indruk op den meer ernstigen Leonard.
Maar de graaf was daarenboven in de hoogste mate ligtzinnig, zoodat hij dikwijls
meer uitgaf, dan zijne middelem hem veroorloofden. Reeds meer dan eens had
Leonard hem uit eene pijnlijke verlegenheid gered, zonder dat Kasimir zijne uitgaven
daarom scheen te verminderen. Hij hoopte, even als zoo vele anderen, op een rijk
huwelijk, en meende reeds eene c o n q u è t e gemaakt te hebben in de dochter van
den president van het geregtshof.
De president had eene dochter, Blanca geheeten. Hare ouders vergoodden haar;
en, wat men wel eens anders ziet, toch had zij die gebreken niet, welke
voorgetrokkene lievelingen bezitten. Evenwel had zij één gebrek, namelijk eene
groote neiging tot verkwisting, hetwelk zij, zoo als haar vader dikwijls zuchtend
opmerkte, van hare moeder had geërfd. De president was gelukkig niet blind voor
dit ge-
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brek, en juist daarom droeg hij zorg, om eene al te intime kennismaking met graaf
van Renkum te voorkomen, want hij was overtuigd, dat deze karakters volstrekt niet
voor elkander geschikt waren.
Graaf van Renkum had zijnen vriend bij deze familie geïntroduceerd, en bemerkte
spoedig, dat de president hem met veel voorkomendheid, ja zelfs met onderscheiding
behandelde. Zijne ligtzinnigheid deed hem evenwel dit dreigend gevaar over het
hoofd zien; daarenboven was hij verzekerd, dat de moeder van Blanca te zeer
aristocraat was, om een mogelijk aanzoek van iemand uit den koopmansstand te
begunstigen.
Blanca gaf aan niemand de voorkeur; jegens ieder was zij vriendelijk en
voorkomend. De jonge dandy's waren verrukt over hare lieftalligheid, maar niemand
kon zich beroemen, dat hij met hare bijzondere opmerkzaamheid was vereerd
geworden. Leonard's gestalte, bedaardheid en ingetogenheid maakten evenwel
indruk op haar. Hij was iemand van een schoon voorkomen. Zijne donker blaauwe
oogen, vol uitdrukking en diepen ernst, rustten somwijlen heimelijk op de lieftallige
gedaante en....zij bemerkte het. Maar het oog der ijverzucht had het ook bemerkt.
Kasimir, die eveneens een schoon man was, en daarenboven den naam had van
zeer rijk te zijn, werd door moeders van huwbare dochters als eene zeer gewenschte
partij beschouwd.
Ook hij was geboeid door de schoone Blanca. De hulde, die Leonard haar bewees,
was hem dus alles behalve aangenaam. Maar met zijne gewone zorgeloosheid
dacht hij dat die medeminnaar wel onschadelijk zoude blijven. De brief, welken hij
voor Leonard zoude bezorgen, was aan Blanca gerigt. Deze ontdekking maakte
eenen pijnlijken indruk, doch hij had te veel in de wereld verkeerd, om zulks niet te
kunnen bedwingen.
Zoo stonden de zaken, toen de oudejaars-avond de beide vrienden in het salon
van den president te zamen bragt.

III. De soirée.
Voor het huis van den president stond eene massa men-
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schen, die met nieuwsgierigheid en bewondering de rijk uitgedoschte menschen
aangaapten, die uit de schitterende equipages stegen. Van daar vlogen hunne
blikken naar de hel verlichte ramen, om zoo mogelijk iets van al die pracht en
heerlijkheid te ontwaren.
In de zalen scheen de avond in vollen dag veranderd te zijn, zoo vele lichten
waren er aangestoken. De fonkelende juweelen en edelgesteenten der dames
weerkaatsten die lichtstralen duizendvoud, en in de hooge, prachtige spiegels
verdubbelde zich die tooverachtige glans. Allerlei rijke uniformen wedijverden met
de kostbare toiletten der oudere en jonge dames. Bedienden liepen onafgebroken
heen en weder, om de aangekomene gasten allerlei ververschingen toe te dienen,
terwijl eene heerlijke muziek zich deed hooren.
Te midden van die schitterende assemblée bevond zich de algemeen gevierde
dochter des huizes, die vol lieftalligheid en bevalligheid de honneurs waarnam. In
hare golvende gazen robe met zilveren sterren en haar bekoorlijk kapsel in het rijke,
blonde haar, zweefde zij van de eene vriendin naar de andere, terwijl zij voor ieder
een vriendelijk woord gereed had.
De vrouw van den president, eene nog zeer schoone vrouw, wist met bevalligheid
en gepaste waardigheid de eer van het huis op te houden. Zij ontving hare gasten
met dien tact, welken den menschen uit de groote wereld zoo eigen is. Het kostbare,
zware kleed van damast, met kanten omzet, en de diamanten, die haar versierden,
gaven haar een koninklijk aanzien. Vrij van stijfheid en gemaaktheid, bewoog zij
zich hoogst gemakkelijk, te midden van al die pracht en die menigte gasten.
De president, een zeer hupsch en beschaafd mensch, had spoedig na de gewone
begroeting de heeren aan de l'hombretafel geleid, waar men zich tot spelen
nederzette. Zijne vrouw noodigde de oudere dames uit, om dit voorbeeld te volgen.
Zij, die geene dochters medegebragt hadden, namen dit aanbod gretig aan, de
anderen vonden er meer genoegen in, om toezigt te houden over hare dochters,
en zich te verheugen, wanneer een straal van hoop hare toekomst verlichtte.
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Ongeduldig wachtten de jongelieden op het teeken tot den dans, toen onze beide
vrienden binnenkwamen. Na de wederzijdsche begroetingen en de gewone
voorstellingen, schikte men zich eindelijk tot den dans, en eindelijk vlogen de zoo
lang in toom gehoudene paren op de toonen der ruischende muziek.
‘Zeg mij toch,’ vroeg mevrouw van Namen aan de baronnes d'Ivon, ‘zeg mij toch,
wie is dat lange jonge mensch met donker haar, die met mijne Mathilda danst?’
‘'t Is de griffier Smit, antwoordde de aangesprokene.
‘Tot welke familie behoort hij?’ vroeg de belangstellende dame.
‘Hij is de zoon van eenen koopman!’
‘Hoe? en brengt men dan zoo iemand op onze soirées?’
‘Wel zeker, lieve! en waarom ook niet? Eene ton gouds weegt tegenwoordig op
tegen de oudste brieven van adeldom. Zijne moeder, eene nicht mijns vaders, dacht
er ook zoo over, toen zij, de arme freule, de vergulde hand van den rijken minnaar
aannam. Na verloop van eenige jaren, kwam haar oom van moeders zijde, die jaren
lang afwezig was geweest, uit de West-Indiën terug, benoemde haar tot universele
erfgenaam, en zoo bragt zij haren man bijna even zoo veel ten huwelijk, als hij reeds
bezat!’
‘Dat verandert!’ antwoordde mevrouw van Namen, ‘gij zult mij genoegen doen,
hem bij ons te introduceren, misschien kan mijn echtgenoot nog wel iets voor hem
doen, en daar hij een bloedverwant van u is, wil ik mij de belangen van dat jonge
mensch wel aantrekken!’
Terwijl dit gesprek over Leonard gehouden werd, had Kasimir gelegenheid
gevonden, om met Blanca een gesprek aan te knoopen, al was dit dan ook van
eenen geheel anderen inhoud. Gedurende eene pauze, terwijl er ververschingen
werden rondgediend, bemerkte hij, dat er eene roos van haar kleed viel. Spoedig
raapte hij ze op, en zeide, terwijl hij haar die terug gaf:
‘Hoe benijdenswaardig is de gelukkige, wien het eens vergund zal zijn, uw
levenspad met bloemen te versieren!’
‘En als die bloemen eens in doornen veranderden?’ hernam zij.
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‘Als gij zulk eene ongelukkige keus deedt, dan doodde ik den verwoester van uw
geluk!’
‘Bloedvergieten is onnoodig!’ riep Blanca lagchend, ‘daarmede zoudt gij mij geene
dienst bewijzen! Waarom zoudt gij uw leven ook in gevaar brengen?’
‘Waarom? Welk eene vraag! Omdat mijn leven u toebehoort, en slechts aan u is
toegewijd!’
‘Uwe bewering is vrij stout!’ antwoordde zij, ‘ik hoop evenwel, ‘dat gij mij niet voor
zoo arrogant zult houden, om zulk een offer van u aan te nemen. Maar hoe vindt
gij die schilderij, welke mijn vader op de tentoonstelling heeft gekocht?’ vroeg zij,
om aan 't gesprek eene andere wending te geven.
De schilderij stelde Herkules voor, die, buiten zich zelven van smart, zich in eenen
afgrond stort. ‘O!’ antwoordde de graaf, ‘de draden van het lot eens minnaars
vereenigen zich dikwijls tot een weefsel, dat hem, die het draagt, nog heviger foltert
dan het gewaad van Deïanira!’
‘Dan is 't eene dwaasheid, om te beminnen!’ hernam Blanca blozend en stond
op; juist werd het teeken tot den dans gegeven en het gesprek afgebroken. Het
gelukte Kasimir niet, om weder op dat onderwerp terug te komen, zelfs niet aan
tafel, hoewel hij naast haar was geplaatst.
In den morgenstond kwam hij te huis met het bewustzijn, dat hij geen voet breed
gronds gewonnen had. Leonard bemerkte wel, toen hij afscheid nam van zijnen
vriend, dat deze zeer koel was, doch zijn hart was te zeer vervuld met het beeld
van haar, aan wie hij noch door woorden, noch door blikken zijnen toestand had
verraden, dan dat hij over andere dingen kon denken.
In hevige opgewondenheid kwam de graaf op zijne kamer, en liep die driftig op
en neder. De ontevredenheid over de gedane ontdekking, dat Leonard aan Blanca
niet onverschillig was, gevoegd bij de uitwerking van den in ruime mate gebruikten
wijn, had zijn bloed in eene hevige gisting gebragt. Hij beschouwde den brief, welks
bezorging hij op zich had genomen, en in een oogenblik kwam de gedachte bij hem
op, om den brief te vernietigen. In weerwil van alle ligtzinnigheid was zijne inborst
nog te goed, om zulk eene gedachte niet dadelijk te verwerpen. Daar herinnerde
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hij zich de overeenkomst van zijn schrift met dat van Leonard, en dit deed hem op
eenen anderen inval komen.
Hij riep zijnen knecht, gaf hem den brief en gelastte hem, om dien den volgenden
morgen om negen uur bij den president te bezorgen, en zich op de eene of andere
wijze te laten ontvallen, dat zijn meester de schrijver van den brief was. De knecht
doorgrondde spoedig, wat zijn meester begeerde, en beloofde, dat hij voor alles
zou zorgen.

IV. De nieuwjaars-morgen.
De prachtige pendule in de huiskamer van den president had zoo even negen
geslagen; de heer des huizes zat in zijnen leuningstoel, blies den blaauwen rook
van de geurige havanna voor zich uit en dronk met langzame teugen den
aromatischen drank, die de Levant ons oplevert. Zijne echtgenoot, in een elegant
morgengewaad gedost, diende hem den heerlijken drank uit de zilveren koffijvaas
toe, en vergat daarbij niet, zich zelve gedurig te bedienen.
‘Ik kan mij het gedrag van Blanca niet verklaren!’ sprak zij, het stilzwijgen
afbrekende. ‘Kasimir is zulk een beschaafd en aangenaam mensch, en toch schijnt
hij geen' indruk op haar te maken!’
‘O, dat is zeer goed,’ antwoordde haar echtgenoot, ‘zij heeft waarlijk nog zoo'n
haast niet!’
‘Dat bedoel ik ook niet, maar ik moet bekennen, dat ik den graaf gaarne als
schoonzoon zoude aannemen.’
‘Hm!’ zeide de president met een bedenkelijk gezigt, ‘ik niet!’
‘Hoe! Gij niet? En waarom niet?’
‘Dat zal ik u zeggen, beste vrouw. De man, die onze Blanca gelukkig zal maken,
moet een vast karakter hebben; hij moet met zachten ernst hare gebreken
verbeteren, en vooral zelf vrij zijn van die gebreken!’
‘Ons kind gebreken!’ riep zijne vrouw, ‘gij ziet toch al zeer scherp!’
‘Zeker doe ik dat, beste vrouw. Ik ben niet blind voor de gebreken van mijne
dochter. De graaf is niet geschikt, om haar een leidsman, een raadsman op den
levensweg te zijn.’
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Zijne vrouw bezat te veel tact, om hem bepaald tegen te spreken; zij vergenoegde
zich dus, met zachtjes het hoofd te schudden, hetwelk gewoonlijk een bewijs was,
dat zij niet met zijne denkwijze overeenstemde. In dit oogenblik ging de deur open
en Blanca trad binnen. De rozen der gezondheid bloeiden op haar gelaat. Zij groette
hare ouders, hernieuwde nogmaals haren wensch, bij de intrede van den nieuwen
jaarkring uitgesproken, en werd met de grootste teederheid door hen ontvangen.
‘Wat komt die langslaapster laat!’ zeide haar vader lagchend.
‘Nu!’ voegde de moeder er bij, en gaf Blanca een tikje op de wang, ‘wij zullen het
ontbijt maar wat langer laten duren, 't is nieuwjaars-morgen!’
‘Wat brengt Marie daar toch?’ vroeg de president, die de kamenier zag
binnenkomen, en daarop iets aan Blanca overreiken.
‘Van wien komt die brief?’ vroeg Blanca.
‘De knecht wilde het eerst niet zeggen, maar eindelijk wist ik er toch achter te
komen. De brief komt van graaf van Renkum.’
De vrouw van den president lachte en haar echtgenoot deed een sterken trek
aan zijne sigaar.
Nadat Blanca het adres naauwkeurig had bezien, brak zij den brief open. De
blikken harer ouders hingen letterlijk aan hare gelaatstrekken. Zij ontvouwde een
papier en sprakeloos zonken hare handen in haren schoot.
‘Wat is dat?’ vroeg haar vader schielijk.
Blanca gaf hem het papier, en barstte te gelijk in een luid lagchen uit. De president
en zijne vrouw lazen het ook en zagen toen elkander vragend aan, want het papier,
dat Blanca's lachlust zoo zeer had opgewekt, was eene kleermakersrekening aan
den heer Smit.
‘Wat moet dat beteekenen?’ vroeg de moeder van Blanca aan haren man.
‘'t Moet eene vergissing zijn,’ hernam deze, ‘maar hoe komt de graaf er toe, om
dit aan ons te zenden?’
‘Hm! dat zal de tijd wel ophelderen. 't Is nu tijd, om ons te gaan kleeden!’ Moeder
en dochter stonden op.
‘Adieu, papa!’ riep Blanca, haren vader omarmende, en
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verliet vrolijk de kamer, gevolgd door hare moeder, die niet zoo tevreden scheen
als zij.

V. De verklaring.
Zwijgend, en in diepe gedachten verzonken, stond Leonard voor het raam zijner
studeerkamer, en hield het oog gevestigd op het tegenover liggende huis, dat een
voor hem dierbaar wezen bevatte. Blanca's oog had hem vol liefde toegelagchen,
de zoete hoop straalde hem daaruit tegen en zijn hart klopte hoorbaar bij die
gedachte. In dit oogenblik drongen de stralen der winterzon zegevierend door den
morgennevel in de kamer en schiepen duizenden gouden sterretjes op de bevrorene
glasruiten. Spoedig had de weldadige warmte het ijs gesmolten; de schitterende
sterren verdwenen en vielen als druppelen langs de ruiten neder. Zou zijne hoop
even zoo vernietigd worden?
Eindelijk brak hij zijne overpeinzing af en zeide tot zich zelven: ‘Hoe vreemd, dat
Kasimir nog niet hier is! Het is hoog tijd om aan den overkant eene visite te maken,
en hij had afgesproken, mij te zullen afhalen!’
Wederom voor de ramen staande, zag hij tot zijne groote verbazing, hoe Kasimir
juist bij den president het huis inging. Deze handelwijze was zoo vreemd, dat hij
zich daardoor hoogst onaangenaam gestemd gevoelde.
‘Wat mag dat beteekenen?’ vroeg hij aan zich zelven, en besloot niet langer te
wachten, maar alleen naar den president te gaan. Op dit oogenblik kwam zijn
oppasser en bragt hem eenen brief van den president. Leonard verschrikte, want
wat kon de president hem te schrijven hebben? Haastig maakte hij den brief open,
en hoe groot was zijne verbazing, toen hij daarin eene rekening van zijn' kleermaker
vond, met de volgende regels:
‘Door een zonderling toeval kwam inliggende rekening ons in handen. Ik ben zoo
vrij, u deze hierbij terug te zenden.’
Leonard vloog naar zijne schrijftafel, wierp de daarop liggende papieren wild door
elkander, en bevond tot zijne verwondering, dat het aan Blanca gerigte gedicht nog
op de tafel lag. Door den haast had hij zich vergist en de reke-
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ning in het couvert gedaan. Hij was gewoon, om op oudejaarsavond alle rekeningen
te ontvangen; van daar was de brief bij ongeluk daarmede verwisseld.
Hij gevoelde, dat het beslissende oogenblik nu gekomen was. Hij was den
president eene verklaring van deze vreemde zaak schuldig. Het gedicht was eene
formele liefdesverklaring, zoodra hij zich dus als den vervaardiger bekend maakte,
was ook de teerling gevallen. Hij stak het in zijnen zak en verliet zijne woning. Toen
hij het huis van den president binnentrad, kwam Kasimir hem met een van vreugde
stralend gelaat voorbij. Lang zag Leonard hem zwijgend na en ging toen verder,
terwijl hij bedenkelijk zijn hoofd schudde.
‘Hij was zoo verheugd, dat hij mij niet gezien heeft!’ sprak hij tot zich zelven, en
't werd hem bang om het hart.
Vriendelijk, zoo als altijd, ontving hem de president, en na de gewone gesprekken
over wind en weder, wist Leonard door eene behendige wending de vreemde zaak
van de rekening op het tapijt te brengen. Rondborstig deelde hij den ouden heer de
waarheid mede en met angstige spanning hoorde deze hem aan; vervolgens stelde
Leonard hem het gedicht ter hand.
‘Daar het gedicht niet voor mij, maar voor mijne dochter bestemd is, zal ik het ook
aan haar ter hand stellen!’ zeide de oude heer met een spotachtig lachje, ‘dan moge
zij raden, wie de dichter is!’
‘Hoogst ongelukkig zoude ik mij gevoelen, wanneer uwe dochter mij deze
handelwijze ten kwade duidde!’ riep Leonard uit.
‘Dat zullen wij wel later hooren!’ antwoordde de president, ‘voorloopig zullen wij
de dames opzoeken.’ Hij bragt hierop den griffier in hare tegenwoordigheid; een
blos bedekte Blanca's gelaat, en ook hij gevoelde eene zekere verlegenheid, toen
hij hare schoone gestalte voor zich zag.
Koel en deftig werd hij door hare moeder ontvangen, die in haar zwaar, zwart
moiré kleed het voorkomen eener koningin had.
Verscheidene heeren verlieten juist het vertrek. Ook hij moest spoedig voor andere
bezoekers plaats maken, hoe gaarne hij daar ook den geheelen dag zoude gebleven
zijn.
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Leonard was zeer bezorgd geweest, dat hij den president te midden van een groot
gezelschap zoude vinden, waardoor hij hem de gewenschte verklaring niet zoude
kunnen doen; hij wist niet, dat deze bevel gegeven had, om den griffier, zoodra hij
aan zijn huis kwam, op zijne kamer te brengen. De president stelde een levendig
belang in den jongeling, daar diens geregelde levenswijze en vast karakter zijne
goedkeuring in hooge mate opwekten. Hij sloeg Leonard veel opmerkzamer gade,
dan deze wel vermoedde.

VI. De zekerheid.
De bezoekers waren vertrokken en het huisgezin had zich aan het diner begeven.
‘'t Is opmerkelijk!’ zeide de president, ‘dat de meeste wonderen op eene zeer
natuurlijke wijze kunnen verklaard worden. De vreemde geschiedenis met de
kleermakersrekening is ook reeds opgehelderd.’
Ter sluiks wierp hij eenen blik op zijne dochter, op wier gelaat eene hevige
spanning te lezen was.
‘Maar kind!’ zeide de president met zacht verwijt, ‘gij laat uwe soep geheel koud
worden!’
Blanca bloosde, en nu ging haar vader voort om de geschiedenis, met eenige
grappen vermeerderd, voor te dragen, terwijl hij zijn verhaal besloot, met aan Blanca
het gedicht ter hand te stellen.
Aandachtig las zij het gedicht, terwijl hare ouders fluisterend met elkander spraken.
De indruk, dien het op haar maakte, ontging haren ouders niet. Na gedane lezing,
gaf zij het aan hare moeder, die het vervolgens aan haren man ter hand stelde.
‘Mag ik?’ vroeg de president lagchende aan zijne dochter, terwijl hij eene beweging
maakte, alsof hij het wilde lezen.
‘Welk eene vraag, lieve papa!’ was het antwoord.
‘Wel, wel! dat klinkt al zeer poëtisch!’ zeide de president, na het gelezen te hebben;
‘maar hoe komt de man er toe, om u iets te schrijven, dat gelijk staat met eene
liefdesverklaring?’
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‘Gij vergeet, lieve papa! dat de brief anoniem is!’
‘Maar wij weten, wie de schrijver is, en daarom hoop ik, dat gij hem zult verzoeken,
om voortaan van zulke uitstortingen des gevoels verschoond te blijven!’
Blanca verbleekte, hare oogen vulden zich met tranen, en ze drongen van onder
de lange wimpers te voorschijn.
‘Kom, kom!’ riep de president, ‘geene tranen op nieuwjaarsdag!’
‘Hebt gij graaf van Renkum heden nog iets van den brief gezegd?’ vroeg de
belangstellende moeder.
‘Volstrekt niet!’ hernam de president, ‘ik wilde zijn dienaar in geene ongelegenheid
brengen! Gij hebt hem immers vriendelijk ontvangen, en daardoor goed gemaakt,
wat Blanca gisteren aan hem misdreven heeft.’
‘Ja, ik wil wel bekennen, dat ik met Kasimir nog al ingenomen ben,’ antwoordde
zij.
De president stond vervolgens van zijne tafel op en ging naar zijne kamer. Zoodra
hij vertrokken was, nam mevrouw hare dochter eens onder vier oogen, en toen
Blanca hare liefde voor Leonard bekende, liet zij zich ook spoedig overhalen, om
hare toestemming te geven, want al werd haar plan daardoor verijdeld, zij was te
zeer van het doorzigt van haren echtgenoot overtuigd, om niet verzekerd te zijn dat
hij eene goede keuze zoude doen.
Nog denzelfden avond kreeg Leonard eene invitatie om de familie van den
president naar de opera te geleiden, en daarna en famille te souperen.
Met moeite kon hij het bepaalde uur afwachten, en met een kloppend hart betrad
hij het huis. De president reikte hem de hand, mevrouw was vriendelijker dan anders
en Blanca lachte hem half verlegen, half schalks toe.
De opera had dien avond voor hem weinig aantrekkelijks; het heerlijk gezang der
prima donna ging voor hem verloren; op verscheidene vragen gaf hij een geheel
verkeerd antwoord. En toch was die avond voor hem een van de merkwaardingste
zijns levens, want in eene der pausen vond hij gelegenheid, om Blanca met zijne
gevoelens bekend te maken, en bijna te groot was zijn geluk, toen hij ontwaarde,
dat zij die gevoelens beantwoordde.
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Die nieuwjaarsdag, die eerste dag des nieuwen jaars, was ook voor hem de eerste
dag van een nieuw leven; nog denzelfden avond gaf de president zijne toestemming,
terwijl hij zeide:
‘Uw karakter is mij een waarborg voor het geluk mijner dochter. Maak haar dan
gelukkig en beschaam onze verwachting niet!’
Het verkeerde nieuwijaarsgedicht had dus de ontknooping verhaast, en zoo had
de list van Kasimir eene geheel verkeerde uitwerking gehad.
Wat den graaf betreft, hij zocht afleiding in het reizen en zijne gewone
zorgeloosheid en ligtzinnigheid zal hem wel spoedig een middel van troost hebben
doen vinden voor het verlies van een meisje, dat een beter lot verdiende, en in
Leonard eenen echtgenoot vond, die haar werkelijk gelukkig maakte.
Beek, December 1861.

Militaire justitie.
Tijdens den dertigjarigen oorlog, toen moord, brand en plundering tot een der goede
hoedanigheden van den krijgsman behoorden, muntte graaf Ernst van Mansfeld
zoowel door dapperheid als ervaring in den krijg uit. Hij was de verklaarde vijand
van Oostenrijk en van alle geestelijke vorsten; onderhield zijne troepen enkel door
plundering en roof en werd dierhalve niet ten onregte de Duitsche Attila genaamd.
Volgens de overlevering moet hij een buitengewoon man en het grootste legerhoofd
van zijn tijd geweest zijn, die door geleden verliezen en nederlagen nog meer te
sten

vreezen was. Hij overleed den 20
November 1626 in veertigjarigen ouderdom,
op een krijgstogt on zulks niet te bed liggende, maar in staande houding, in volle
wapenrusting, slechts door twee zijner hoofdlieden ondersteund.
Onder de officieren van den graaf bevond zich ook de overste Carpezan, de
gemaal eener beeldschoone vrouw, die hem op al zijne togten verzelde. Het regiment
van dien overste lag ten jare 1623 te Lemmingen, eene stad in Oost-Friesland in
bezetting, toen graaf Ernst zijne officieren op
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een nabijgelegen slot tot een feestmaal uitnoodigde, waarbij ook Carpezan
tegenwoordig was. De wijn stroomde er natuurlijk volop en toen deszelfs kracht zich
bij de drinkers deed gevoelen, begonnen eenige bejaarde wapenbroeders, die de
ijverzucht van Carpezan maar al te wel kenden, hem te plagen en een hunner
verklaarde zelfs te weten, dat de schoone echtgenoote meermalen teedere woorden
met den graaf had gewisseld, ja met hem in goede verstandhouding stond. Carpezan
verbleekte bij dat gezegde, verhief zich, zonder een woord te spreken, van zijne
plaats en begaf zich naar den, aan het andere einde van de tafel zittenden en
evenzeer beschonken graaf.
‘Gestrenge graaf!’ vroeg hem de overste, ‘is het waarheid dat gij de boeleerder
mijner vrouw zijt?’
De graaf begon te lagchen. ‘En als dit zoo ware, edele jonker!’ antwoordde hij,
‘dan geloof ik nog niet, dat dit voorregt mij alleen is ten deel gevallen.’
Carpezan verliet woedend het vertrek, beval zijn strijdros voor te brengen en
keerde huiswaarts. Onmiddelijk daarna zond hij om den geestelijke van die plaats
en beval tevens om dadelijk den regiments-beul te doen ontbieden. Toen beiden
aanwezig waren, deelde hij hun mede dat reeds in het volgend oogenblik de
teregtstelling zijner trouwelooze gade zou plaats vinden, en verwijderde zich daarna
om haar te halen. Wanhopend wierp zich de ongelukkige vrouw aan de voeten van
den van woede gloeijenden man en bezwoer hem hare onschuld; de onmenschelijke
overste bleef echter koud voor hare beden. Toen ook de pogingen van den dienaar
Gods te vergeefs waren en hem niet konden vermurwen, bereidde hij haar ter dood
voor en gaf de beklagenswaardige echtgenoote zijnen zegen.
De beul echter weigerde standvastig om haar het hoofd af te slaan, daar bij dit
niet zonder regtspraak durfde en wilde doen. Toen beval Carpezan haar neder te
knielen, ontblootte den hals van het bevende offer, rukte den beul het zwaard uit
de schede, om zelf de teregtstelling te voltrekken; uit vrees voor zijn eigen leven
verklaarde de scherpregter thans zijn ambt te zullen verrigten en scheidde met één
houw het hoofd der ongelukkige vrouw van het ligchaam.
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De justitie liet die uitbarsting van wrevel ongestraft; maar toen de overste zich later
in eene Hollandsche stad bevond, liep het volk te zamen om hem te steenigen;
slechts met moeite gelukte het hem dat verdiende lot te ontgaan en hij verliet nog
in hetzelfde uur de stad. Men zegt, dat Carpezan sedert dat bloedig moordtooneel
niet meer in staat is geweest om te lagchen.

Wie heeft de wereld geschapen?
Bergen, dalen, zeeën, stranden,
Lucht en water, steen en rots
Zijn geen werk van menschenhanden,
Maar alleen van de Almagt Gods.
Wat ons oog rondom ons ziet,
God schiep alles - uit het Niet!
Zon en maan en wereldbollen
Die, als starren zonder tal,
Door 't onmeetlijk luchtruim rollen,
Alles in het gansch Heelal,
Ieder schepsel, groot of kleen
Is het werk van God alleen.
Al wat leven heeft en ademt,
Al wat vliegt, zwemt, kruipt of gaat,
Al wat 's werelds ruim omvademt,
Alles, alles wat bestaat,
Is door 's Heeren oppermagt
Naar Zijn wijsheid voortgebragt.
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In een tijdperk van zes dagen
Was het Scheppingswerk gereed;
Maar alleen Gods welbehagen
Heeft dien tijd daaraan besteed:
Alles in één oogenblik
Lag niet in Zijn wijs beschik.
SOPHIA.
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De keizer-profeet van China.
(Uit het Hoogduitsch van Corvin.)
De ligtgeloovigheid is eene der krachtvolste werkingen in de geschiedenis van 't
menschdom. Een nieuw profeet vindt meer geloof en aanhangers, naarmate betgeen
hij van zijne afkomst en visioenen verhaalt, wonderbaar en ongehoord is.
Verstandige lieden, die eene buitengewone kennis openbaren, worden door hunne
tijdgenooten meest altijd voor dwaas gehouden; maar geschuwde dwazen, die
verheven onzin uitkramen, hebben de meeste kans profeten genaamd te worden.
Eene overtuiging, die zich onder het bereik van 't verstand beweegt, kan welligt
tot geestvervoering leiden; het geloof aan dingen, welke boven het menschelijke
begrip gaan, heeft echter schier altijd geestdrijverij ten gevolge, die woester is,
naarmate haar oorsprong boven 't verstand gaat. Om godsdienstvormen te
bevorderen is geestvervoering alléén niet voldoende; geen godsdienstvorm vond
ooit ingang zonder geestdrijverij, dat leert ons de geschiedenis.
Lieden, die zich zelven profeten noemen, worden immer door de geschiedenis
als zoodanig erkend, wanneer zij geloovigen genoeg vinden, die de waarheid hunner
visioenen door harde schokken en de wereld beroerende gebeurtenissen bewijzen.
Mahomed was zulk een profeet, en ook Hung-Siu-tschuen of gelijk hij thans geheeten
wordt: T'hai-ping-wang is er een. - Alle profeten worden eerst door de beschaafden
onder hun volk uitgelagchen; en wij lagchen nog heden om den onzin der
Mahomedanen en Budhisten, welke beiden zich wederom vrolijk maken over ons.
Voor eene godsdienst die door het verstand alléén kan worden begrepen, is nog
geen volk rijp.
Tijd, deugd en laster, waarheid en dwaling zijn menschelijke begrippen, zij zijn in
de hand der Voorzienigheid alle te zamen magtige werktuigen om hare verborgene
bedoelingen te bevorderen.
Hetgeen wij van ons standpunt in de leer van den Chineschen profeet onzin
noemen, beschermt datgene in die leer, 't welk wij als waarheid erkennen. Deze
zaadkorrel kan eens
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tot een' krachtigen boom opgroeijen, die geheel Azië overschaduwt, en de honderden
millioenen harer bewoners geschikt maken om Europesche beschaving aan te
nemen, wat bij haar ouden godsdienstvorm eene zaak der onmogelijkheid zou zijn.
De afkomst en de eerste handelingen van zulke buitengewone mannen, die door
de Voorzienigheid uitverkoren worden om de wereld te hervormen, zijn in elk opzigt
gewig tig en belangwekkend; en wij verheugen er ons in naauwkeurige berigten te
kunnen mededeelen, betreffende het leven van Hung-Siu-tschuen vóór dat hij
T'hai-ping-wang werd.
Wij ontvingen ze van een' uit China teruggekeerden vriend, die eenigen tijd te
Hongkong heeft gewoond, toen Hung-Jin, een bloedverwant van den Chineschen
profeet, zich in die stad ophield, en daar door een Duitschen zendeling tot het
Christendom werd bekeerd.

I.
De plaats waar Hung-Siu-tschuen in het jaar 1813 werd geboren, is een klein dorp,
op ongeveer dertig Engelsche mijlen van Canton. 't Ligt in eene groote met rijst
bebouwde en van dorpen doorsneden vlakte. Bij helder weder kan men van daar
het White-Cloudgebergte zien, dat zijne kruinen tot in de nabijheid van Canton
verheft. Het getal inwoners van dit dorp bedraagt slechts vier honderd, de meesten
behooren tot de oude en aanzienlijke Hung-familie, de overigen zijn afstammelingen
van andere landverhuizers en spreken het Kia-ping-hau dialekt. Door de
oorspronkelijke bewoners worden zij Hakka's (kolonisten) geheeten.
De dorpelingen zijn zeer arm en elke soort van weelde is hun onbekend, De
voorgevels van hunne huizen staan naar 't zuiden, om gedurende het heete
jaargetijde den verkoelenden zuidwestewind in te laten, en des winters tegen den
kouden noordewind beschut te zijn. Zoodanig huis binnentredende, komt men eerst
in eene tien of twaalf voet vierkante ruimte, daarnaast zijn de keuken en badkamers.
Tegenover den ingang is eene zaal die tot huiskamer dient, vóór open om lucht en
licht door te laten, Aan de beide zijden der zaal bevinden zich de afzonderlijke
vertrekken der huisgenooten. De huizen zijn slechts van
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ééne verdieping en de daken zijn eenvoudig zamengesteld van balken en mos, die
met eene dubbele rij dakpannen zijn belegd, de eene rij met den bolronden kant
naar boven en de andere met den bolronden kant naar onderen, waardoor het water
van het dak kan afloopen. De vloer is van een verhard mengsel van zand en klei,
en de muren zijn van dezelfde materialen vervaardigd, met een weinig meer leem
vermengd. Het dorp bestaat in drie zulke rijen huizen. Voor de eerste rij is een zeer
groote....mestkuil, die op hoogen prijs wordt gesteld, daar de inhoud voor den
landbouw zeer dienstig is. Mest is in China een belangrijk artikel, en men is zoo
zeer doordrongen van het nut dat ze aanbrengt, dat men den onaangenamen geur
er geheel door vergeet. In de nabijheid van een stinkenden poel te wonen, zou een
Europeër zeer ongezond toeschijnen; de Chinezen zijn er evenwel aan gewoon, en
't schijnt ook geen invloed op den gezondheidstoestand te hebben, wanneer men
in aanmerking neemt dat zeer vele bewoners dier dorpen een' hoogen ouderdom
bereiken. Verscheidene voorouders van Siu-tschuen stierven zeer bejaard: een
werd 96, een ander ook over de 90 en Siu-tschuen's grootvader stierf 80 jaren oud.
Naast dezen mestkuil, links van het dorp staat het schoolgebouw. In de derde rij
aan den westkant, staat het huisje waarin de nieuwe keizer-profeet werd geboren.
Bij zijne geboorte kreeg hij volgens Chineesch gebruik zijn eersten naam: ‘schitterend
vuur,’ en toen hij huwbaar was een anderen, dien zijne verwantschap met de
Hung-familie aanduidde. Later, toen hij een geleerde werd, nam hij als zijnen
letterkundigen naam aan, waaronder hij lang bekend was: ‘sierlijk en volmaakt.’
Zijn vader, ofschoon opperhoofd van het dorp, was arm. Hij bezat slechts twee
buffels, eenige zwijnen, honden en eenig gevogelte. Hij bearbeidde met zijne twee
oudste zonen de rijstvelden; Siu-tschuen toonde echter reeds vroeg zooveel lust
en vatbaarheid tot leeren, dat men hem met zijn zevende jaar op school deed. Zijne
leermeesters waren verbaasd over zijne vlijt, en meer dan een weigerde betaling
van hem aan te nemen. Ook kreeg hij ondersteuning van zijne bloedverwanten; zij
waren trotsch op hem en hoopten dat hem eenmaal hooge eer als letterkundige
mogt te
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beurt vallen en hij daardoor zijne familie in groot aanzien zou brengen. Na verloop
van vijf of zes jaar was hij de ‘vier boeken,’ de ‘vijf klassieken,’ de ‘koo-wun’ en de
‘Han-king’ door en las nog in andere, die niet tot de schoolboeken behoorden, en
bestudeerde de geschiedenis van China.
Toen hij zestien jaar oud was moest hij zijne studiën staken, want zijne familie
was te arm om hem de middelen tot verdere voortzetting daarvan te verschaffen.
De jeugdige geleerde moest nu zijn' vader en zijne broeders bij hunnen veldarbeid
helpen, en bragt dikwijls het vee naar de bergen om het daar te weiden. 't Deed een
ieder intusschen leed, dat zijne loopbaan hierdoor zoo bedorven werd, en een vriend
noodigde hem uit een jaar aan zijne studiën deel te nemen, in de hoop veel voordeel
te kunnen trekken uit den omgang met een zoo bekwaam jong mensch. Het jaar
liep ten einde en Siut-schuen had de ossen weder moeten hoeden, ware de
gemeente niet tusschen beide gekomen en had hem tot schoolmeester van het
dorp benoemd - eene betrekking waarbij hij ten minste zijne studiën kon waarnemen.
De plaats die hij thans inneemt, is ongetwijfeld veel beter, toen was hij echter zeer
dankbaar, eene zoo geringe betrekking te bekomen.
De inkomsten van den Chineschen schoolmeester zijn naarmate het getal zijner
scholieren, wier aantal echter niet boven de twintig mag gaan, daar hij een grooter
aantal niet goed zou kunnen onderwijzen. Ieder knaap moet den onderwijzer jaarlijks
leveren vijftig pond rijst, voor extra-levensmiddelen 300 cash (eenige stuivers), 1
katty (1¾ pond) lampolie, 1katty spek, 1katty zout, 1katty thee en bovendien aan
geld van 1½ tot 4 dollars, alles evenredig naar den ouderdom en de bekwaamheden
van den scholier. Het geheele jaar wordt er onderwijs gegeven, behalve 4 weken
vakantie vóór nieuwjaar, in welken tijd de verbindtenis des schoolmeesters eindigt
en eene nieuwe moet worden aangegaan.
Siu-tschuen begon reeds vroeg de examens bij te wonen, om spoedig een
letterkundigen graad te erlangen, waarvan, volgens de in China bestaande wetten,
elke bevordering in de dienst van den staat afhangt. Om den eersten graad die
Siu-tschoi heeft te verkrijgen, moet ieder kandidaat drie examens afleggen, n.l. eerst
het districts-examen (Hientau),
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vervolgens het departements-examen (Fu-khau) en eindelijk het eind-examen in
de hoofdstad der provincie, voor den daartoe van Peking afgezonden keizerlijken
examinator, dit examen heet Thau-khau. Voor het districts-examen melden zich te
Hwa-hien door elkaâr vijf honderd personen aan. Ieder kandidaat moet zijne namen
en die zijner vooronders van drie geslachten aangeven, en bovendien een
getuigschrift meêbrengen van een gegraduëerden uit het district, dat hij werkelijk
tot het regtsgebied daarvan behoort, en alzoo geregtigd is om aldaar een examen
af te leggen.
Is alles in orde bevonden, dan ontvangt ieder kandidaat een vel papier, bijzonder
voor deze gelegenheid vervaardigd en van zijn nommer voorzien. Op dit papier
moet hij zijne opstellen schrijven. Voor den eersten dag worden twee onderwerpen
opgegeven, gekozen uit: ‘de vier boeken;’ de keus van een onderwerp voor een
gedicht wordt aan den kandidaat overgelaten. Deze opstellen worden naar hunne
verdienste gerangschikt en de namen der vervaardigers in tien afdeelingen, alzoo
ieder vijftig bevattende, verdeeld. Na verloop van drie of vier dagen wordt dit herhaald
en zoo lang, tot de kandidaten zevenmaal een opstel en een gedicht geschreven
hebben; de eerste driemaal telkens twee opstellen en een gedicht en de laatste
viermaal slechts één opstel en een gedicht. Wiens naam na deze onderscheidene
examens de eerste op de lijst blijft, wordt tot opziener der districts-examens verkozen.
Daar 'ttelkens gebeurt dat er veel, om den onbeduidenden inhoud of om het slechte
schrift afgekeurd wordt, hetgeen ten gevolge heeft, dat de namen der vervaardigers
van de lijst geschrapt worden, zoo is die lijst bij het einde zeer ingekort en blijven
er ongeveer slechts vijftien of twintig namen staan.
Het tweede examen in de departementsstad gaat op dezelfde wijs. Nadat de
keizerlijke examinator de namen der gegraduëerden uit het departement gekozen
heeft, komen zij in de provinciestad bijeen, en dan duurt het examen slechts een
dag. Uit de veertien districten van Canton worden gewoonlijk meer dan 200
kandidaten gekozen. Zij die den graad van een Siu-tschai verkregen hebben, moeten
den volgenden dag nog eens eene proef doorstaan, om te onderzoeken of zij waarlijk
bekwaamheden bezitten, of dat er vooraf ook bedrog heeft plaats gehad.
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Van deze Siu-tschai's worden er na een later gestreng examen, dat eveneens te
Canton afgenomen wordt, twee en zeventig tot den tweeden letterkundigen graad
verheven, die Keu-jin heet. De Keu-jins van alle achttien provinciën des rijks moeten
voor het derde examen naar Peking reizen, waar 120 of 130 van hen den derden
graad, van Tzin-szu verkrijgen. Alle Tzin-szu's begeven zich eindelijk in het paleis,
om voor de laatste maal in tegenwoordigheid des keizers onderzocht te worden, en
40 of 50 van hen worden alsdan tot medeleden van het Han-lin-collegie benoemd.
Alle gegraduëerden, uitgezonderd de hoogsten, zijn verpligt alle examens bij te
wonen, tot zij hun zestigste jaar bereikt hebben, verzuimen zij die, dan verliezen zij
hunne vroeger verkregen graden.
Bij de district-examens was Siu-tschuen altijd een der eersten op de lijst; te Canton
wilde het hem echter nimmer gelukken en kon hij den hoogen graad van een
Siu-tschai niet verkrijgen.
Hij had nu zijn 23ste jaar berikt en bevond zich wederom te Canton, om zijn geluk
te beproeven, toen hij op straat voor het huis van den directeur der financiën een
vreemdeling ontmoette, in oud-Chinesche kleederdragt, die men alléén op het
Chinesche tooneel en in Cochin-China zag. De vreemdeling droeg een kleed met
wijde mouwen, en zijn haar was in een knoop op 't hoofd zaâm gebonden. Hij
verstond de Chinesche spreektaal niet, maar bediende zich van een tolk om de
toestroomende menigte de toekomst te voorspellen. Toen Siu-tschen naar hem
toekwam, sprak de vreemdeling hem geheel ongevraagd aan en zeide: ‘Gij zult den
hoogsten rang bereiken; wees nooit bedroefd, want het verdriet zal u ziek maken.
Ik wensch uwen braven vader geluk!’
Den volgenden morgen ontmoette Siu-tschuen weder twee vreemdelingen; een
van hen gaf hem negen kleine brochures, die te zamen één werk vormden, onder
den titel van: ‘Keuen schi leang yen,’ of ‘goede woorden tot vermaning voor deze
eeuw.’ Siu-tschuen nam deze boekjes meê naar huis, en na ze even doorgeloopen
te hebben, legde hij ze ter zijde, en dacht er verder niet meer aan.
Het daarop volgende jaar ging hij nogmaals naar Canton
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voor een examen. Eerst was zijn naam de bovenste van de lijst, maar later weder
de onderste; hij werd er zeer verdrietig onder en daardoor zoo ongesteld, dat hij
genoodzaakt was een draagstoel en twee dragers te huren, om zich naar zijn dorp
te laten vervoeren, waar hij den eersten dag van de derde Chinesche maand
aankwam. Hij moest het bed houden en droomde een droom, die hem zeer
verontrustte. Hij zag eene groote menigte menschen, die hem in hun midden welkom
heetten, hij meende, dat 't zijn dood aanduidde. Hij liet zijne ouders en verdere
bloedverwanten roepen en zeide tot hen: ‘mijne dagen zijn geteld en mijn leven zal
weldra zijn einde bereiken. O mijne ouders! ik zal nooit een naam verkrijgen, die u
tot eer verstrekt!’ Na deze woorden viel hij in onmagt en zijne bede broeders, die
hem in het bed regtop hadden gehouden, legden hem neder en dachten als alle
andere aanwezigen, dat hij stervende was.
In dien bewusteloozen toestand had hij zeer zonderlinge gezigten, die hem later
altijd bijbleven, en daarom gewigtig zijn, omdat ze in vervolg van tijd zoo belangrijke
gevolgen hadden.
Zoodra hij zijn bewustzijn had verloren, zag hij een draak, een tijger en een haan
de kamer binnenkomen, en spoedig daarop bemerkte hij eene groote menigte lieden,
die muzijkinstrumenten bespeelden en een kostbaren draagstoel bragten, waarin
hij plaats moest nemen. Men droeg hem naar eene prachtig verlichte zaal, waar
een groot aantal schoone vrouwen en mannen bijeen waren, en die hem onder vele
blijken van vreugde welkom heetten. Toen hij van zijn stoel opstond, geleidde eene
oude vrouw hem naar een water en zeide: ‘O onreine man, waarom hebt gij met die
menschen gemeenschap gemaakt, en u daardoor vernederd? Ik moet u nu rein
wasschen.’ Toen het wasschen geëindigd was, ging Siu-tschuen met onderscheidene
brave, eerwaardige mannen, onder welke hij vele der oude wijzen opmerkte, in een
groot bebouw. Daar werd met een mes zijn lijf geopend, men nam zijn hart en andere
ligchaamsdeelen er uit en plaatste nieuwe in hunne plaats, van fraaije roode kleur.
Zoodra dit geschied was, sloot de wonde zich en hij kon zelfa niet bespeuren waar
de insnijding had plaats gehad.
Aan de wanden der zaal waarin hij zich bevond, hingen
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borden met opschriften, die tot deugd vermaanden, die hij een voor een las. Daarop
ging men in eene andere zaal van onbeschrijfbare pracht en schoonheid. Een
eerwaardig man met gouden baard en in 't zwart gekleed, zat in eene
eerbiedinboezemende houding op de hoogste zitplaats. Zoodra hij Siu-tschuen
(1)
bemerkte, vergoot hij tranen en zeide: ‘Alle menschen in de geheele wereld zijn
aan mij hun aanzijn en hun leven verschuldigd; zij ontvangen van mij voedsel en
dragen van mijne kleederen, maar 't komt bij niemand hunner op om aan mij te
denken en mij te denken en mij te vereeren. Zij maken het nog slimmer: zij nemen
mijne gaven aan en aanbidden den duivel; zij staan op eene afschuwelijke wijze
tegen mij op, en maken mijn toorn gaande. Volg hen niet na!’ - Daarop gaf hij
Siu-tschuen een zwaard en beval hem daarmede de monsters te verslaan, maar
zijne broeders en zusters te verschoonen; toen gaf hij hem een zegel, waarmeê hij
de booze geesten zou kunnen bedwingen, en eindelijk eene gele vrucht om te eten,
aangenaam en zoet van smaak.
Zoodra Siu-tschuen deze onderscheidingsteekenen van oppermagt uit de handen
des grijsaards had ontvangen, begon hij de aanwezigen te vermanen tot hun pligt
om tot den grijsaard op den troon terug te keeren. Sommigen antwoordden op deze
vermaningen: ‘ja, wij hebben onze pligten jegens den eerwaardige vergeten,’
anderen: ‘waarom zouden wij hem vereeren, laat ons vrolijk zijn en met onze vrienden
drinken.’ - Over deze verstoktheid vergoot Siu-tschuen tranen en ging voort hen te
vermanen. - De eerwaardige grijsaard zeide tot hem: ‘schep moed en volbreng uw
werk. Ik zal u in elke moeijelijkheid ondersteunen.’ Daarop wendde hij zich tot de
vergaderde ouden en deugdzamen en zeide: ‘Siu-tschuen is in staat het werk te
volbrengen.’ Toen leidde hij dezen naar buiten en beval hem naar beneden te zien.
‘Zie daar de menschen op aarde in de honderdvoudige verdorvenheid hunner harten.’
Siu-tschuen zag naar beneden en merkte zulk een graad van slechtheid en laster
op, dat hij den aanblik daarvan niet verdragen kon en zijn mond hunne handelingen
niet kon uitdrukken.

(1)

De geheele wereld beteekent in de Chinesche spraakmanier altijd China.
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De indruk was zoo sterk, dat hij ontwaakte en gevoelde dat zijne haren overeind
waren gegaan. Een plotselinge toorn greep hem aan; zijne zwakheid verliet hem in
een oogenblik; hij kleedde zich aan, liep snel uit de kamer en naar zijn vader, voor
wien hij zich diep boog en zeide: ‘de eerwaardige hierboven heeft mij bevolen, dat
alle menschen zich tot mij moeten wenden en dat alle schatten mij zullen toevloeijen.’
Deze ongesteldheid en visioenen hielden veertig dagen aan. In die visioenen
ontmoette hij dikwijls een man van middelbaren leeftijd, welken hij zijn ouderen
broeder noemde en die hem onderrigtte hoe te handelen; hem op zijne togten naar
de verst verwijderde streken vergezelde, om de booze geesten op te zoeken, en
hem bijstond om ze te verslaan en uit te roeijen. Siu-tschuen hoorde onder anderen
ook hoe de eerwaardige grijsaard Confucius beschuldigde, dat hij verzuimd had de
ware leer in zijne werken duidelijk bloot te leggen. Confucius scheen zeer beschaamd
en bekende zijne misslagen.
Siu-tschuen rende in zijne ziekte dikwijls door zijne kamer, sprong en maakte alle
bewegingen van een krijgsman, die in den strijd is, waarbij hij onophoudelijk uitriep:
‘Tsan, jau, Tsan jau, tsanah, tsanah!’ Verslaat de monsters, Verslaat de monsters!
Doodt, doodt hen!
Zijn vader wist niet wat te denken van den toestand waarin zijn zoon verkeerde
en beschuldigde de waarzeggers, die waarschijnlijk eene ongelukkige plaats voor
het graf van een zijner voorvaderen hadden uitgezocht. Hij noodigde daarom eenige
toovenaars uit om de booze geesten te bezweren, maar Siu-tschuen zeide: ‘Wat
zouden die monsters tegen mij vermogen? Ik moet ze ombrengen, ik moet ze
ombrengen! Velen, velen kunnen niets tegen mij!’
Hij zeide dikwijls, dat hij wettig benoemd keizer van China was, en was zeer
verheugd als iemand hem als zoodanig toesprak. Zeide er echter een dat hij
krankzinnig was, dan lachte hij en antwoordde: ‘gij zijt zelf zinneloos.’ Hij ging spoedig
in het geheele departement voor krankzinnig door en men kwam hem zien, wanneer
hij vermoeid van zijn springen was ingeslapen. Gedurende zijne ziekte maakte hij
vele verzen, waarin veel openbaring is maar weinig men-
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schelijk verstand doorstraalt. De geneesheeren lieten hem eene menigte
geneesmiddelen toedienen, welke echter geene uitwerking op zijnen geest hadden.
Op zekeren dag zag zijn vader tusschen eene deur een strookje papier steken,
waarop met scharlaken roode Oost-Indische inkt zeven Chinesche letters geschreven
waren, die beteekenden: ‘De edele grondbeginselen van Tschuen, souvereinen
vorst des hemelschen konings.’ Siu-tschuen werd langzamerhand weder gezond.
Hij verhaalde aan al zijne bezoekers hetgeen hij gedurende zijne ziekte had gezien;
zij vonden het zeer merkwaardig en hielden het niet voor eene openbaring, maar
voor eenvoudige zinsverbijstering.
Deze ziekte was echter van zeer weldadigen invloed op het geheele wezen van
den jongman; hij veranderde zoowel wat zijn karakter als zijn ligchamelijken toestand
betreft. Zijn neef zegt van hem: ‘hij nam zich altijd zeer in acht en was openhartig
en vriendelijk in den omgang; hij werd grooter en sterker, zijn tred vast en gebiedend;
zijne gevoelens vrijzinniger en grootscher.’ Zijn vriend beschrijft hem in een later
tijdperk als ‘een man van middelmatige grootte, met ovaal, blank gelaat, scherp
geteekenden neus, kleine ronde ooren, groote schitterende oogen; zijn blik is
doordringend en niet ligt te verdragen, zijne stem helder en welluidend; wanneer
hij lacht dreunt het geheele huis; zijn haar is zwart, zijn baard lang en rosachtig,
zijne ligchaamskracht is buitengewoon groot en hij heeft een ongemeen scherp
verstand.’
Hoe groot de indruk ook ware, die de meêgedeelde visioenen op Siu-tschuen
maakten, de herinnering daaraan zou evenwel na verloop van tijd uitgestorven zijn,
ware het voedende element niet tusschen beide gekomen. Dit was sinds lang door
de Voorzienigheid voorbereid en bevond zich in de woning van den toekomstigen
profeet en keizer. De lezer zal zich herinneren, dat hij te Canton boeken ontving en
die hij bij zijne boekverzameling nederlegde; ze bleven daar tot het jaar 1843 liggen.
In dat jaar hield Siu-tschuen eene school in het dorp, ‘Waterlelie’ op tien mijlen
afstand van zijne geboorteplaats gelegen, en alwaar de familie Li hem als onderwijzer
had aangesteld. In de vijfde maand van het jaar 1843
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ruimde zijn neef Li op zekeren dag toevallig zijne boekenkast op en vond de
voormelde negen brochures. Op zijne vraag wat ze inhielden, antwoordde
Siu-tschuen, dat hij 't niet wist en verhaalde hoe hij er aan gekomen was. Li nam
de boeken meê naar huis om ze te lezen.
De schrijver van deze ‘goede woorden tot vermaning in deze eeuw,’ noemt zich
zelf: ‘deugd-onderzoeker.’ Zijn gewone naam was Liang Afah, en hij werd door den
zendeling Dr. Milne tot het Christendom bekeerd. Daar 't hem er ernst meê was,
nam men hem zelfs als zendeling aan; hij schreef negen traktaatjes elk van ongeveer
50 bladzijden, die door Dr. Morrisson in manuscript nagezien en in 1832 te Malacca
gedrukt werden. Deze traktaatjes bestonden in een groot aantal hoofdstukken uit
den bijbel, naar de Chinesche vertaling van Dr. Morrisson, vele opstellen over
belangrijke onderwerpen en overdenkingen over stellingen aan den bijbel ontleend.
Toen Li deze boeken aan Siu-tschuen terug bragt zeide hij dat de inhoud
buitengewoon en van die der Chinesche boeken meerendeels afwijkende was. Zijne
nieuwsgierigheid daardoor opgewekt, las Siu-tschuen ze van het begin tot het einde
en met steeds klimmende belangstelling, want hij vond er den sleutel in voor zijne
visioenen! De eerwaardige grijsaard op den troon was God, en de man van
middelbaren leeftijd die hem, Siu-tschuen, onderwees en in het uitroeijen der
monsters had bijgestaan was Jezus, de Heiland der wereld. De afgodsbeelden
waren de monsters en zijne broeders en zusters waren alle menschen op aarde.
Li geraakte gelijk Siu-tschuen zeer in geestvervoering, want de zamenhang dezer
visioenen met den inhoud der boeken scheen hen te duidelijk, om eenigen twijfel
te kunnen overlaten. Uit de boeken leerende dat zij zich moesten laten doopen,
voltrokken zij wederkeerig die plegtigheid op de wijze, zoo als ze in de boeken was
omschreven. Zij aanbaadden God, beloofden geene booze geesten te zullen
aanbidden, geen kwaad te doen en de goddelijke geboden te bewaren; toen goten
zij water op hunne hoofden en zeiden: ‘Reiniging van alle zonden, uittrekken van
den ouden en aandoen van den nieuwen mensch.’ Te zelfder tijd wierpen zij hunne
af-
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godsbeelden weg en verwijderden uit het schoollokaal Confucius' gedenktafel,die
vroeger bij 't binnentreden door de onderwijzers en scholieren altijd vol eerbied werd
begroet.

II.
Den tienden dag van de zesde maand verliet Siu-tschuen het dorp Waterlelie en
bezocht zijn vriend P'hang, in wiens woonplaats hij verscheidene jaren onderwijzer
was geweest. Opgewekt doorhet lezen der voormelde boeken en den zamenhang
van den inhoud daarvan met zijne visioenen, gedroeg hij zich op eene wijze dat
P'hang meende dat de ziekte zijns vriends was teruggekeerd. Hij gaf hem daarom
een vertrouwd persoon mede om hem naar zijne woonplaats te vergezellen. Op
weg sprak Siu-tschuen van de dwaasheid en zonde der afgodendienst en van den
pligt om den waren God te aanbidden. Zijn medgezel hoorde hem eenigen tijd met
verbazing aan en zeide toen: ‘Alles wat gij daar zegt is waarheid. De heer P'hang
zeide mij dat uw verstand weder beneveld was, en verzocht mij u naar uw huis te
vergezellen, opdat gij onderweegs niet in 't water mogt vallen en verdrinken.’
Te huis gekomen haalde Siu-tschuen twee zijner getrouwe vrienden tot zijne
gevoelens over, namelijk Yun-san en Hung-Jin; van den laatstgenogemde zijn deze
berigten betreffende den keizer-profeet afkomstig. Hij doopte hen eerst beide in de
school waarin Yun-san onderwijzer was; later gingen zij echter te zamen naar eene
beek en wieschen hunne zonden symbolisch geheel af. Daarop wierp Siu-tschuen
de afgodsbeelden ook uit de schoolocalen zijner vrienden.
De drie vrienden studeerden nu met den grootsten ijver in de ‘goede woorden ter
vermaning in deze eeuw,’ en werden al meer en meer overtuigd dat Siu-tschuen
de zending was opgedragen om de wereld - namelijk China - tot den waren God
terug te brengen, ‘Deze boeken,’ zeide Siu-tschuen, ‘zijn mij voorzeker met het
bijzonder doel uit den hemel toegezonden, om de waarheid van hetgeen ik vroeger
ondervonden heb te bevestigen. Had ik deze boeken ontvangen zonder daarna die
ziekte te krijgen, dan zou ik 't niet gewaagd hebben aan den inhoud daarvan geloof
te slaan en op eigene aandrift de gebruiken
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en gewoonten der geheele wereld te bestrijden; ware ik ziek geweest en had ik de
boeken niet ontvangen, dan zou ik geen verder bewijs voor de waarheid mijner
visioenen gehad hebben, die men had kunnen beschouwen als de eenvoudige
uitwerking van eene ongestelde verbeeldingskracht.’ Dan verhief hij zijne stem en
zeide koen en vastberaden: ‘Ik heb een bevel onmiddellijk van God, van aangezige
tot aangezigt; de wil des hemels rust op mij. Moet ik daarom smart en tegenspoed
ondergaan en daarom lijden, ik ben besloten tot handelen. Ben ik de bevelen des
hemels ongehoorzaam dan laad ik den toorn Gods op mij; en zijn deze boeken niet
den grondslag van alle ware leeringen die de andere boeken bevatten?’
Die boeken bevatten verscheidene hoofdstukken uit den bijbel en de Chinesche
vertaling strekte nog om Siu-tschuen in zijn geloof te versterken, dat hij de
uitverkorene Gods was; want 't is een kenmerk der Chinesche taal dat men dikwijls
niet naauwkeurig weten kan of een woord in het enkelof meervoud staat; en
toespraken tot alle menschen, voornaamwoorden, zoo als gij, u enz. beschouwde
Siu-tschuen als persoonlijk aan hem gerige. Om de verwarring nog te vermeerderen,
heette het woord ‘Tschuen’ tevens: alles, het al, het volmaakte, - en waar deze
woorden voor kwamen meende Siu-tschuen zijn naam te lezen.
Den 15den van de zesde maand keerde Siu-tschuen naar Waterlelie terug, nadat
hij Hung-Jin opgedragen had om zijne familie en zijne vrienden de nieuwe leer te
prediken. Velen hunner geloofden en lieten zich doopen; anderen namen al het
gehoorde voor waarheid aan, maar vreesden den spot der buren, en nog anderen
beschouwden de nieuwe leer als onzin. Hung-Jin kreeg van zijn ouderen broeder
eene onchristelijke dragt slagen, omdat hij de tafels van Confucius uit het
schoollocaal verwijderd had en daardoor oorzaak was dat de scholieren gezamenlijk
de school verlieten.
Siu-tschuen en Li studeerden te Waterlelie intusschen ijverig voort en hoe meer
zij zich in de geheimen der bijbelsche verzen verdiepten hoe meer hunne geestdrift
werd aangevuurd. Zij lieten twee drie voet lange en negen pond zware zwaarden
vervaardigen met de woorden op de lemmetten gegraveerd:

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

94
‘Monster verdelging zwaard.’ Met deze zwaarden in de handen baden en zongen
zij te zamen.
Aan Siu-tschuen en zijne vrienden werd echter het gezegde bewaarheid: dat een
profeet in zijne geboorteplaats niet wordt geëerd. Daar zij de veelgodendienst
verwierpen en zelfs de heilige tafels van Confucius uit hunne schoollokalen
verwijderden, verlieten hen de schoolieren en zagen zij zich zonder broodwinning.
Daar de profeten ook eten moeten, besloten zij als inkt- en penseelverkoopers naar
eene andere provincie te reizen en daar de nieuwe leer te verkondigen. Hung-Jin,
die om zijn geloof door zijn broeder was geslagen en die veel bespotting had moeten
verdragen, durfde Siu-tschuen niet te vergezellen waarom deze vertrok met Yan-San
en twee andere vrienden om het rijk der onafhankelijke bergbewoners, der Miau-tsze
te bezoeken.
De reizende profeten kwamen weldra in het district Clearfar, waar zij verschillende
leden der familie Li bekeerden, en bevorderden dat Hung-Jin als onderwijzer werd
aangesteld. Hij behield deze plaats verscheidene jaren en doopte ongeveer zestig
personen. Ondertusschen trokken de anderen verder, predikten, bekeerden en
doopten, en de roep, die er van Siu-tschuen uitging, verbreidde zich al verder en
verder. Hij schreef in dezen tijd verscheidene godsdienstige gedichten en opstellen,
die later, veranderd en vermeerderd, meest alle in de ‘keizerlijke openbaring’ van
Thaip'hing, die te Nanking gedrukt is, zijn opgenomen. Later hield hij meest te
Hlwa-Lien zijn verblijf en gaf aldaar schoolonderwijs. In de jaren 1845 en 1846
schijnen de goede gevolgen zijner prediking hem eerst tot de gedachte gebragt te
hebben, dat de verwezentlijking van zijnen keizerdroom mogelijk was. Hij ontmoette
dikwijls Hung-Jin, die nog altijd onderwijzer te Clear-far was en de zwakheid had
gehad, om in zoo ver toe te geven aan de vooroordeelen zijner schoolieren, dat hij
de tafels van Confucius weder in het schoollokaal plaatste, ofschoon hij ze zelf niet
vereerde. Siu-tschuen openbaarde hem niet zelden zijne gedachten. Hij zeide onder
anderen eens tot hem: ‘God heeft de wereld in koningrijken verdeeld en hun den
oceaan tot grens gesteld, gelijk een vader zijne goederen onder zijne kinderen
verdeelt; iedereen moet den wil zijns vaders eerbiedigen en rustig
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het hem toegedeelde besturen. Hoe konden nu die Mand-schu's met geweld China
binnen dringen en hunne broeders van hunne bezittingen berooven?’ En later zeide
hij: ‘Als God mij wil helpen om onze bezittingen terug te bekomen, dan zal ik alle
volkeren leeren hoe ze te behouden, zonder elkander te beleedigen of te berooven;
wij willen met elkander verkeeren, elkaâr de ware leefregelen en wijsheid
mededeelende, en terwijl wij elkaâr met welvoegelijkheid en toegenegenheid
bejegenen, willen wij allen te zamen één Hemelschen Vader dienen en de leer van
één gemeenschappelijken Hemelschen broeder, den Heiland der wereld,
hoogschatten; dit is de wensch mijns harten, sedert mijne ziel naar den hemel is
getrokken.’
Tegen het einde van het jaar 1846 kwam er te Hwa-hien een man uit Canton, die
het berigt bragt, dat een vreemde zendeling, Lo-hau (de heer Roberts) aldaar de
ware leer verkondigde. Hoe gaarne Siu-tschuen en Hung-Jin ook al aanstonds
derwaarts wilden reizen om hem te hooren, konden zij hun post echter niet verlaten;
in het begin van 1847 besloten zij echter daar heen te gaan. De man, welke het
berigt had overgebragt, keerde naar Canton terug en verhaalde de zendelingen van
Siu-tschuen's arbeid en welk gebruik deze van de bij toeval ontvangen christelijke
boeken had gemaakt. Op dit berigt schreef de eerste adsistent van den zendeling,
een Chinees, aan hen en noodigde hen uit naar Canton over te komen. Siu-tschuen
en Hung-Jin voldeden aan deze uitnoodiging en werden vervolgens door den heer
Roberts in de christelijke leer onderwezen. De Chinesche hulp-zendelingen werden
echter weldra afgunstig, vreesden door den talentvollen Siu-Tschuen op den
achtergrond geschoven te worden, en door allerlei slinksche streken deden zij
Hung-Jin besluiten om de theologie op te geven en in de medicijnen te studeren.
Siu-Tschuen keerde van eenen, onder geleide van hulpzendelingen, naar zijne
geboorteplaats ondernomen apostolischen kruistogt te Canton terug en zette zijne
studien voort. De heer Roberts schijnt de zaak niet zeer ernstig opgenomen te
hebben, 't was ook verre van hem de groote bestemming zijns leerlings te gissen,
dien hij ook begon te wantrouwen, toen deze op raad van arglistige mededingers,
den heer Roberts verzocht, hem na den doop eene maandelijksche toelage te geven,
om geheel
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voor zijne studiën te kunnen leven. Wijl maar al te dikwijls dergelijke aanzoeken
werden gedaan, en menigeen zich om de toelage liet doopen, sloeg hij zijn verzoek
voorloopig af en verschoof den doop tot onbepaalden tijd, omdat hij Siu-tschuen er
niet geschikt voor achtte.
Siu-tschuen was een weinig verdrietig over deze weigering en ontdekte te laat,
dat hij in een door benijders gespannen strik was gevallen. Daar hij geen geld had
om te Canton te kunnen leven en ook niet wist wanneer de doop eindelijk zou worden
voltrokken, zag hij daarvan geheel af en besloot nogmaals naar Kwang-su te gaan,
om zijn vriend Jung-yan san te bezoeken. Hij begaf zich in de zesde maand van
1847 op reis, met een paar koperen muntstukken in den zak. Te arm om van een
schip gebruik te maken, moest hij te voet rizen en zijn reiszak zelf dragen. Onderweg
viel hij in handen van roovers, die hem ook nog van het weinige beroofden, dat hij
bezat. Hij wendde zich tot den prefect van Schau-king om ondersteuning; deze
beklaagde zijn ongeluk, maar kon hem niet meer geven dan 400 cash (ƒ 1.40), omdat
hij tot een ander district behoorde.
Met die geringe middelen kon hij weinig verder komen en evenmin terugkeeren;
toen hij daar in treurige gedachten verzonken aan den weg stond, werd hij door een
voorbijganger opgemerkt, die hem toeriep: ‘een gebroken touw is met bindgaren
weder te herstellen, en als het schip aan wal is, is de vaart weêr open.’ Dat is
verstandige taal en volgens mijne leer, dacht Siu-tschuen en hij besloot ‘niet voor
den volgenden dag te zorgen,’ en nam eene plaats op een schip om de reis naar
Kwang-su te vervolgen.
De Chinezen gebruiken gewoonlijk driemaal daags spijs; daar hij echter te arm
was, beperkte hij zich tot eenmaal, wat hem ongeveer zes stuivers kostte. Er
bevonden zich onder de passagiers drie letterkundigen, die een gesprek met hem
begonnen en zeiden: ‘Heer, op uw edel gelaat, kan men gemakkelijk zien, dat gij
een man van talent zijt; daar gij, zonder ongesteld te zijn, zoo matig in 't gebruik van
voedsel zijt, vermeenen wij dat gij behoeftig zijt.’ Siu-tschuen verhaalde hun wat er
met hem was voorgevallen, en antwoordde op hunne vraag, waarom hij naar
Kwang-su reisde, dat hij er heen ging om de leer van den waren
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God te verkondigen. Zij waren zeer verlangend er meer van te hooren, en na verloop
van zeven dagen, zoo lang duurde de reis, had hij hun de leer der christelijke
godsdienst verklaard. Aan het doel der reis gekomen, zeiden zij tot hem: ‘gij moet
niet neêrslagtig zijn; op reis moet men op alles zijn voorbereid. Wij hebben den
kapitein overgehaald, geen reisgeld van u te vorderen, en hier hebt gij eene kleine
som gelds, die wij voor u ingezameld hebben en waarmeê gij uwe reis kunt
vervolgen.’ Zij gaven hem een snoer met 600 cash (ƒ 2.10).
Daarmeê kwam, Siu-tschuen bij Jung-yan-san te Distelberg. Hier waren reeds
meer dan 2000 vereerders van den waren God en hun aantal werd nog dagelijks
grooter. De aankomst van den profeet verwekte eene algemeene vreugde onder
de gemeente, die nog door eene merkwaardige omstandigheid zeer verhoogd werd.
De vrouw van een aanzienlijk gemeentelid, Yanh-Yan-kiau geheeten, zeide, dat op
zekeren dag in het jaar 1837, toen zij ernstig ziek was, hare ziel hemelwaarts ging
en een oude man tot haar sprak: ‘Na zeven jaren zal er een man uit het Oosten
komen, die zal u leeren God te aanbidden; gehoorzaam hem gewillig.’
Van Distelberg breidde de nieuwe leer zich zeer uit in de provincie Kwang-si, en
alras behoorden geleerden van den eersten en tweeden graad tot die gemeente.
Die zich bij haar aansloten, wierpen de afgodsbeelden weg en aanbaden den waren
God. Wat nu den vorm van de godsdienst betreft, wanneer zij tot het gebed bij
elkander kwamen, die veranderde waarschijnlijk dikwijls, al naarmate hunne kennis
van de nieuwe leer toenam. In den beginne had Siu-tschuen slechts zeer bekrompen
denkbeelden van de uiterlijke godsdienst. Toen hij de afgodsbeelden weg wierp,
stelde hij er eene tafel voor in de plaats, met den naam Gods er op geschreven, en
gebruikte zelfs wierook en goudpapier gelijk voorheen. Dit schafte hij echter spoedig
af, tot groote droefheid zijner stiefmoeder, die meende dat deze tafel met den naam
Gods haar en haar huis geluk had aangebragt, daar de familie zoo vooruit was
gegaan, dat zij eenige akkers land kon koopen.
Wanneer de gemeente te Kwang-si ter uitoefening harer godsdienst bijeen kwam,
dan waren de zitplaatsen der
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mannen en vrouwen van elkaâr gescheiden. Eerst werd er een loflied ter eere van
God aangeheven, en daarna eene rede gehouden over de genade Gods of over
de verdiensten van Christus, en de toehoorders werden aangemaand tot berouw
over hunne zonden, de afgodendienst na te laten en God met een opregt hart te
dienen. Verklaarden eenigen in de nieuwe leer te gelooven en wenschten zij in de
geloofsgemeenschap te worden opgenomen, dan werd de doop op de volgende
wijze aan hen voltrokken: er werden twee brandende lampen en drie kopjes thee
op eene tafel geplaatst; eene geschreven belijdenis van zonden, die tevens de
namen der onderscheidene doopelingen bevatte, werd door dezen mondeling
herhaald en later als eene soort van offer verbrand. Daarop werd gevraagd of zij
beloofden: ‘geene booze geesten te zullen aanbidden, geen kwaad te doen, maar
de goddelijke geboden te bewaren?’ Na deze biecht knielden zij neder en werd uit
een groot bekken helder water een kop vol op het hoofd van ieder hunner uitgegoten
en daarbij gezegd: ‘Reiniging van alle vroegere zonden, uittrekken van den oudenen aandoen van den nieuwen mensch.’ Dan stonden zij op en dronken gewoonlijk
van de thee, en wiesch ieder zijne borst met water, als bewijs der innerlijke reiniging
zijns harten. Ook bestond bij hen het gebruik, van bijzondere afwasschingen in eene
rivier, die vergezeld gingen van bekentenis van zonden en gebeden om vergeving.
De doopelingen ontvingen vervolgens geschreven gebeden, die zij 's morgens, 's
avonds en voor hunne maaltijden moesten uitspreken. Bij bijzondere feesten, als
bruiloften, begrafenissen of op 't nieuwjaarsfeest werden er dieren geofferd en deze
daarna gegeten; kwamen de God-aanbidders bij elkaâr voor het gebed, dan knielden
allen neder, het gelaat naar de opene zijde van 't huis gekeerd en sloten zij hunne
oogen, terwijl een hunner in naam der geheele vergadering het gebed uitsprak.
Te zelfder tijd was er in de provincie Kwang-si een heinde en verre beroemd
afgodsbeeld, ter eere van een man opgerigt Kan geheeten, van wien men overigens
verschrikkelijke dingen verhaalde. Het monster, hetwelk dit afgodsbeeld bewoonde,
werd als zeer kwaadaardig beschreven en daarom zeer gevreesd en vereerd. Toen
Siu-tschuen van dit beeld
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hoorde, riep hij uit: ‘'t Was deze soort van monsters die ik vernietigde, als mijne ziel
zich naar den hemel verhief.’ Hij ging daarop met eenige zijner volgelingen in den
tempel, waar 't beeld stond, sloeg 't in stukken, verscheurde de kostbare kleederen,
waarmeê 't was versierd, en verbrijzelde de rook- en offervaten. Deze stoute daad
baarde in den omtrek veel opzien, en de bewoners van deze streek loofden honderd
dollars uit voor de gevangenneming der daders. Het monster echter, zoo verhaalt
men daar, voer in een knaap en sprak uit zijnen mond: ‘Deze mannen meenden het
goed; gij zijt niet bij magte hen kwaad te doen; zet mijn beeld weder op zijne plaats,
dan is alles weder goed.’
De uitloving werd ingetrokken. Siu-tschuen's aanzien en het getal zijner volgelingen
vermeerderde door dit voorval buitengemeen. Zulk een goed gevolg moedigde den
profeet natuurlijk aan om met het verdelgen van monsters voort te gaan. Men
verhaalde hem van eene beroemde plaats ter bedevaart, die ‘de tempel der zes
holen’ heette en waar eene soort van godsdienst werd gepredikt, die hem in 't
bijzonder aanstoot gaf, omdat ze zoo zeer van de christelijke zedeleer afweek. Hij
schreef onmiddellijk, volgens Chineesch gebruik een vers, aan het volk van Kwang-si,
waarin hij vermaande om de aldaar heerschende duivelen uit te roeijen. Deze verzen
beleedigden echter het volk en het bad de monsters den beleediger te dooden; deze
konden het echter niet doen en - waar profeten zijn ontbreekt het ook niet aan
wonderen - na verloop van eenigen tijd kwamen er witte mieren, zoo als bekend
zeer vraatzuchtig, en vernielden den tempel en de houten afgodsbeelden. Dit voorval
verhoogde nog den moed der God-aanbidders te Kwang-si, en alle afgodsbeelden
die zij in handen konden krijgen, werden vernield, tot ergernis van de meeste
inwoners dezer provincie, die echter te lafhartig waren om zich met geweld tegen
deze vrome handelingen te verzetten.
Siu-tschuen's vader stierf in het jaar 1848, 73 jaar oud. Hij had zich vooraf laten
doopen, riep zijne familie aan zijn sterfbed om tot hen te zeggen: ‘Ik stijg nu op naar
den hemel; laat geene Budhistische priesters komen en hoegenaamd geene
Heidensche ceremonie verrigten, vereert alléén God en zendt uwe gebeden tot
Hem op.’
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Tegen het einde van 1848 kwam Siu-tschuen te gelijk met Yan-san te Hwa-hien,
zijne geboorteplaats. Hij was nu 35 jaren oud; hij had eenigen tijd te voren zijn
hoofdhaar en baard laten groeijen, bij de Chinezen een teeken van droefenis. Toen
men hem naar de reden daarvan vroeg, zeide hij, dat het stervensuur zijns vaders
hem te voren bekend was geweest.

III.
Wij hebben reeds vroeger vermeld hoe Hung-siu-tschuen na zijne ziekte veranderd
was. Als jong mensch was hij vrolijk en openhartig en al zijne makkers hielden veel
van hem, ofschoon hij hen van tijd tot tijd deed verstaan, dat hij verstandiger en
geestiger was dan zij. Na het jaar 1837 werden zijne bewegingen en zijn geheele
voorkomen, wij kunnen zeggen verhevener; de profeet in hem, want hij gevoelde
zich als zoodanig, vertoonde zich ook uitwendig en de menigte ongeloovigen die
hem nog altijd voor krankzinnig hielden, spotteden met zijne zonderlinge gedragingen.
Hij nam een bedaarden, deftigen tred aan, sprak niet zoo veel als vroeger, en lachte
minder. Hij zat altijd regt op, leunde rugwaarts noch zijlings, zijne handen rustten
op de kniën en zijne voeten stonden een weinig van elkaâr. Zoo kon hij uren lang
zitten zonder vermoeid te worden. Zijne woorden waren dikwijls scherp en velen
gevoelden zich daardoor beleedigd. Hij sprak gaarne en lang met eerlijke, opregte
lieden, al waren ze ook arm en uit den geringen stand. Ligtzinnigen konden echter
geen gesprek met hem aanknoopen, hij verachtte hen hoe rijk een aanzienlijk ze
ook waren.
Profeten worden in hunne geboorteplaats niet geëerd: dat werd in den beginne
ook bij Siu-tschuen bewaarheid; toen er echter van verre veel roep van hem opging,
werd hij ook in zijn dorp al meer en meer geacht. Twee echtbrekers in die plaats
waren zoo bevreesd voor zijne bestraffing, dat zij weggereisd en in verscheidene
jaren niet terug kwamen. De inspecteur van de goederen van tien dorpsgemeenten,
een man van veel invloed, veroorloofde zich vele onderdrukkingen. Siu-tschuen
riep 80 tot 90 huisgezinnen bijeen, zette den man af en benoemde een ander in
zijne plaats. De
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afgezette was verstandig genoeg om zich niet te wreken; integendeel, hij zond
Siu-tschuen geschenken. In zijne klan Hung voerde hij het gebruik in van
onderscheidene roeden, op elke roede stond geschreven wat er meê bestraft moest
worden: 1. Sla de echtbrekers; 2. sla de verleiders van vrouwen; 3. sla hen die aan
hunne ouders ongehoorzaam zijn; 4. sla dieven, roovers en spelers; 5. sla alle
landloopers die kwaad in hun schild voeren enz. enz. Deze roeden werden aan de
oudsten in ieder huisgezin gegeven; toen Siu-tschuen later evenwel deze plaats
verliet, wierp een zijner ooms deze roeden die hij als onzin beschouwde, in het
water.
Over 't algemeen was hij in zijn dorp geacht, en misschien als een buitengewoon
wezen gevreesd. Ieder is er echter niet meê gediend, dikwijls gesermoend te worden,
en velen zijner vrienden werden daarover ongeduldig en verzochten hem hen van
zijne theologische brabbeltaal te verschoonen. Dezen vermeed hij en zeide van
hen: ‘Die niet in de ware leer van God en Jezus gelooven, ofschoon oude bekenden,
zijn zij echter mijne vrienden niet meer, maar duivelen. Zij echter die in God en
Jezus gelooven zijn mijne ware hemelsche broeders en ware vrienden. Hechten zij
geen geloof aan mijne woorden, dan moet ieder hunner zijn eigen weg maar gaan,
ik kan hen niet in den hemel brengen en zij zullen mij niet in de hel voeren. Als mijne
ouders, mijne vrouw, mijne kinderen niet gelooven, dan kan ik ze niet als de mijnen
beschouwen, hoeveel te minder andere vrienden? Alleen de hemelsche is de ware
vriendschap; elke andere is valsch. Hetgeen anderen winnen, kunnen zij niet met
mij deelen en 't geen ik win, kan ik niet met hen deelen. Ik wensch echter dat er
zeer velen in den hemel mogen komen, en het bedroeft mij dat er zoo velen ter helle
zullen varen. Daarom mag ik niet rusten hun de ware leer te verkondigen.’
Distelberg bleef nog altijd de voornaamste gemeente der God-aanbidders in
China; Hung en zijn vriend Jung toogen derwaarts en kwamen er in de vijfde maand
van het jaar 1849 aan. De komst der twee apostelen werd met te meer vreugde
begroet, omdat men hoopte dat zij allerlei geschillen zouden uit den weg ruimen,
die er zich door buitengewone voor-
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vallen hadden voorgedaan, zoo als ze bij godsdienst-gemeenten meer voorkomen.
Terwijl de gemeente in den gebede vereenigd was, kreeg deze of gene kramp,
viel ter aarde en zijn geheele ligchaam werd met zweet overdekt. In dien toestand
spraken de ‘door den geest bevangenen’ allerlei verwards: vermaningen tot
boetedoening, voorzeggingen, kortom van alles, en 't was dikwijls zoo onbegrijpelijk,
dat het door eenigen voor openbaring werd gehouden. De Chinezen waren bijna
bevreesd de onder zulke omstandigheden uitgesproken woorden op te schrijven
en wachtten met hunne oordeelvellingen daarover tot dat het meerdere gezag van
den profeet de zijne er over had uitgesproken, omdat hij weten moest wat openbaring
was, daar hij ze zelf had ontvangen. Zijne oordeelvellingen waren altijd zeer kort,
en gelijk aan die van een der verlichtsten, Yang-Siu-tschin: dat deze woorden n.l.
deels van God, deels van den duivel waren.’
Hung Siu-tschuen bragt eenige orde in deze ongeregelde
openbaring-bedwelmingen; hij voerde goede tucht in en verbood het gebruik van
opium, ja zelfs van tabak en geestrijke dranken. Vóór dat hij profeet werd dronk hij
zelf dikwijls eene tamelijke hoeveelheid rijstwijn, later vergenoegde hij zich met drie
kopjes vol, om geen slecht voorbeeld te geven. Wij moeten hierbij nog opmerken
dat de kopjes waaruit de Chinezen hunnen rijstbrandewijn drinken, niet de grootte
hebben van onze bouillon-koppen, maar ongeveer van twee vingerhoedjes. Men
zegt dat hij zich te Kwang-si 't genot daarvan geheel heeft ontzegd, hij moet 't ten
minste van zijn opvolger begeerd hebben.
In de vijfde maand van het jaar 1850 had Siu-tschuen de volgende openbaring:
‘In het dertigste jaar van den Tau-kwang (1850) zal ik plagen zenden; wie van u
lieden standvastig in het geloof blijven, zullen gered, maar de ongeloovigen door
de pestziekte aangetast worden. Na de achtste maand zullen de akkers onbebouwd
blijven en de huizen ledig staan; roept daarom uwe huisgenooten en bloedverwanten
herwaarts.’ Hij zond daarom Kiang-Liung chong, benevens twee andere geloovigen
met brieven naar Hwa-hien, en de geheele familie van den profeet kwam te Kwang-si.
Na den dood des keizers Tau-kwang, in 1850, woedde werkelijk de
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pest op verscheidene plaatsen der Kwang-provinciën, waardoor het aanzien van
Siu-tschuen natuurlijk zeer werd verhoogd, en het getal zijner aanhangers grooter.
Velen sloten zich aan de God-aanbiddende gemeenten aan, om daardoor alleen
de besmetting te ontgaan.
De Chinesche overheid had tot hiertoe de handelingen der God-aanbidders met
onverschilligheid aangezien en hen over 't algemeen beschouwd als onschadelijke
dweepers. Er grepen echter gebeurtenissen plaats, die haar van gevoelen deed
veranderen.
In de bijna ontoegankelijke bergen van Kwang-si hadden zich sinds langen tijd
roovers en ander gespuis opgehouden, die van daaruit strooptogten deden in de
naburige landstreken. Het aantal dier lieden was in de laatste jaren zeer toegenomen
en zij hadden zich in geregelde afdeelingen verdeeld, wier stoutheid van dag tot
dag toenam, zoodat zij zelfs zonder eenigen tegenstand te ontmoeten, dorpen en
steden aanvielen. De meesten hunner waren van diegenen uit Kwang-tung en
aangrenzende provinciën, welke door de oude bewoners de Puntis, vreemdelingen
of landverhuizers (Hakki's) geheeten werden. Zij bezaten in de provincie Kwang-si
talrijke dorpen, die evenwel niet zoo welvarend waren als die der Punti's, met wie
zij in voortdurenden twist leefden. Te dezer tijd werd die soort van erfvijandschap
door een buitengewoon voorval op nieuw hevig aangewakkerd en leidde eindelijk
tot een openlijken strijd.
Een zeer rijke Hakka, Wun geheten, had een meisje tot zijne bijzit genomen - in
China wettiglijk geoorloofd - en de ouders door betaling eener zekere som gelds
schadeloos gesteld. Dit meisje was vroeger reeds een Funti ten huwelijk beloofd,
't geen eveneens volgens de wet verbindend is, en deze verlangde zijne bruid. Wun
weigerde haar te laten gaan en de zaak kwam voor 't geregt. De Mandarijnen, die
aanhoudende twistpartijen moede, raadden de Punti's aan zich zelven regt te
verschaffen. Den 28 September 1850 brak de krijg tusschen de Hakki's en de Punti's
uit. De Hakki's, ondersteund door hunne roofzuchtige en in den strijd geoefende
stamgenooten van de bergen, sloegen in de eerste dagen de talrijke scharen Punti's;
dezen werden echter versterkt door militaire magt waardoor het blad omkeerde.
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De Hakka's werden verslagen en hunne huizen verbrand, waarom zij in dezen nood
hunne toevlugt namen tot de God-aanbidders, die in communistische gemeenten
van twee tot drie honderd personen door 't land verstrooid leefden. De Hakka's
aanbaden wat men maar wenschte en deelden in het onderhoud de gemeenten.
Door deze vereeniging van de verslagene Hakka's met hunne vrouwen, kinderen
en hetgeen ze van hun huisraad hadden gered, met de God-aanbidders, kwamen
dezen natuurlijk in vijandschap met de Punti's. Eenigen der laatsgenoemden, tot
een groot dorp behoorende, namen in de nabijheid van eene plaats ‘het goudveld’
geheeten, een buffel weg, die aan een God-aanbidder toebehoorde. De gemeente
verlangde het dier terug, en toen niet terstond aan dien wensch gevolg werd gegeven,
stelden zij zich schadeloos door het wegnemen van eenige koeijen, die de sterkere
partij toebehoorden. De zaak werd echter bijgelegd, de dieren waren reeds
uitgewisseld en de beide partijen op het punt om van elkaâr te gaan, toen op eens
de Punti's eenige schoten op de Hakka's losten, die zich verdedigden en de Punti's
in hun eigen dorp terug dreven. De Punti's schreven deze door eene zwakkere partij
hen toegebragte nederlaag toe aan den toorn hunner goden en rigtten een feest
aan, om zich met hen te verzoenen; gedurende die feestelijkheden ging hun echter
een panische schrik door de leden, er werd gezegd, dat de God-aanbidders in
aantogt waren. Door de hierop volgende vijandelijkheden rigtten de oogen der
mandarijnen zich met kracht op de God-aanbidders, die nu als verstoorders der
openbare rust, als beschermers van bannelingen en roovers, als verachters en
verstoorders der godsdienst van anderen, en als zamenzweerders tegen de regering
werden beschouwd en vervolgd.
Deze gebeurtenissen hadden Siu-tschuen en Yun-san genoodzaakt Distelberg
te verlaten en zich schuil te houden in het gebergte, op eene plaats, die ‘de groote
wisselheuvel’ heet. De mandarijnen werden er van onderrigt, dat zij daar in het huis
van een vriend woonden, en zonden soldaten op hen af. De plaats was echter alléén
door een engen bergpas toegankelijk, die Siu-tschuen zeer goed met eenige zijner
aanhan-
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gers, die zich bij hem bevonden, kon verdedigen, en de Chinesche soldaten steeds
bedenkende, dat ‘voorzigtigheid het beste deel der dapperheid is,’ achtten het beter
buiten te blijven en de vervolgden in hunne rotsholen in zekere mate op te sluiten.
Zij barikadeerden daarom zoo goed mogelijk den pas en bewaarden ze met de
grootste oplettendheid.
De gemeente te Distelberg werd spoedig onderrigt van het gevaar, dat hare beide
voorgangers bedreigde, naar men beweerde door eene openbaring aan
Yang-sin-tschin en een groot aantal God-aanbidders rukten tegen de soldaten op,
die onder groot gejubel op de vlugt gejaagd werden.
Siu-tschuen geloofde dat thans de tijd daar was, dat hij opentlijk voor den dag
moest komen met de plannen, die hij reeds voorbereid had, door de medeleden der
verschillende gemeenten te gelasten, hunne land- en andere bezittingen te verkoopen
en de opbrengst daarvan in de algemeene kas te storten, waaruit ieder gemeente-lid
gevoed en gekleed werd. Toen hij nu de God-aanbidders opriep, om zich rondom
zijne vaan te scharen, werden deze niet door het bezit van goederen verhinderd en
volgden de oproeping in grooten getale. Niet alleen kwamen er lieden uit den
geringsten stand, neen, mannen van aanzien, gegradueerden, die hem nu voor een
Godsgezant erkenden. Een man, Wei-ching geheeten, bragt alléén duizend personen
van zijnen clan tot hem.
Siu-tschuen maakte zich alras meester van eene belangrijke marktstad, die door
eene breede gracht omgeven was en alzoo beveiligd voor een vijandelijken aanval.
De profeet versterkte zich in deze stelling, en toen de keizerlijke soldaten kwamen,
schudden deze bedenkelijk het hoofd en sloegen op eenigen afstand van de stad
hunne legerplaats op. Beide partijen vergenoegden zich door onschadelijke schoten
over de gracht op elkaâr te lossen.
Siu-Tschuen zond van genoemde marktstad een vertrouwden bode,
Kiang-Liang-chang, af, die als arts reisde, met zijne medicijnkist onder den arm, om
de overigen die tot de clans Hung en Jung behoorden, naar Kwang-si op te roepen.
De profeet had echter geen tijd hunne aankomst op die plaats af te wachten; gebrek
aan de noodige levensmiddelen noodzaakte hem zijne legerplaats te verleggen. Hij
deed
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dit heimelijk en op zeer behendige wijze, trok de gracht over, en was reeds verre
weg, toen de vijand meende dat hij zich nog in de stad bevond; hij had namelijk
eenige vrouwen uit de stad in een huis bij de gracht gebragt, met bevel den ganschen
dag de trom te slaan. Toen deze list eindelijk niet meer werkte, zond de keizerlijke
veldheer den God-aanbidders ligte troepen na en zij kwamen zoo digt bij hunne
achterhoede, dat die op hen aanviel, velen hunner doodde en op de vlugt dreef.
De keizerlijken waren woedend en wreekten zich op de wijze der lafaards op
weêrloozen. Zij bestormden de verlatene marktstad, plunderden haar, verbrandden
2000 huizen en bragten allen om die maar in eenige betrekking met de
opstandelingen hadden gestaan. Deze onverstandige gruwelen bragt het volk in
opstand. Diegenen der God-aanbidders, welke er waarschijnlijk niet aan dachten
hunne oorlogvoerende broederen met der daad te ondersteunen, werden daartoe
thans door de vrees gedwongen.
Siu-tschuen had in een groot dorp, Thai-tsun, zijne legerplaats opgeslagen. Hier
vond hij rijkelijken voorraad van alles, ook verschoonde hij de inwoners niet, daar
hij hen voor eene vijandelijke daad had te bestraffen. Een aanvoerder van vrijscharen,
Chin-a-kwei geheeten, die reeds sinds lang de regering verontrust had, toonde zich
bereid zich met Siu-tschuen te vereenigen; voor dat hij echter dit voornemen kon
ten uitvoer leggen, werd hij door de bewoners van Thaitzun gevangen genomen,
aan de Mandarijnen overgeleverd en opgehangen.
Chinesche vrouwen hebben zich niet zelden groote aanvoerders betoond. Ook
aan dezen opstand namen zij deel, en twee beroemde vrouwelijke aanvoerders
sloten zich, ieder met twee duizend vrouwen, aan het leger van den profeet aan.
Hij plaatste deze gevaarlijke troepen echter een weinig verwijderd van het gros des
legers, de eene afdeeling op den regter en de andere op den linkervleugel, om als
voorposten dienst te doen.
Reeds lang woonde in China de geest des opstands, de moed ontbrak echter
nog om die te openbaren. De heerschappij der Tartaren werd door een groot deel
des volks, slechts met wrevel gedragen, en men wenschte met vurig ver-
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langen den tijd terug, toen de Chinesche Ming-dynastie regeerde, onder welke China
gelukkig was geweest. De Tartaren te verjagen en de afstammelingen van de
Ming-keizers weder op den troon te plaatsen, was het doelwit van verscheidene
geheime vereenigingen, onder welke die der San-huh-hwuis of de Triad-vereeniging
de voornaamste was. Zij hadden intusschen niet stil gezeten, maar hare
werkzaamheden hadden op verre na niet dien omvang gekregen, als de opstand
van Siu-tschuen in zoo korten tijd. Zij oordeelden het daarom van belang, zich aan
dezen aan te sluiten, 't welk door acht hoofden van de Triad-vereeniging geschiedde.
De profeet keurde hun verlangen goed, onder voorwaarde, dat zij God moesten
aanbidden. Daartoe verklaarden zij zich bereid en zonden hun aandeel in
levensmiddelen enz., terwijl Siu-tschuen zestien predikers tot hen zond, om hen
met de nieuwe leer bekend te maken. Daarna vereenigden de acht hoofden hunne
troepen met die der God-aanbidders.
Vijftien der afgezonden predikers hadden het door hunne leerlingen gegeven geld
in de algemeene kas gestort, zoo als de wet der gemeente voorschreef, één behield
't echter voor zich, zonder er verder iets van te reppen. Hij was buitendien niet
bijzonder vroom; hij kon het gebruik van opium niet nalaten, en had ook al eens der
gemeente toebehoorend wapentuig verkocht om er zich ‘duivelsdrek’ voor te koopen;
een andere keer was hij dronken geweest en had eenigen der broederen beleedigd.
Hij was voor deze verkeerde handelingen gestraft en hij zou welligt verwijderd zijn
geworden, ware hij niet een zeer goed prediker. Dit achterhouden van geld was
echter eene meer ernstige zaak. Siu-tschuen wilde een afschrikkend voorbeeld
geven, en zelfs de bloedverwanten van den misdadiger die ook tot het leger
behoorden, drongen er op aan dat hij volgens de wet zou gestraft worden. Dien ten
gevolge werd hij onthoofd.
Deze gestrengheid maakte op de acht hoofden der Triadvereeniging een
eigenaardigen indruk. ‘Als men een man die als leeraar tot ons wordt gezonden,
om een op zich zelf zoo gering misdrijf zoo gestreng straft, wat hebben wij dan niet
te verwachten?’ Deze gedachte drong zich bij hen op en was de oorzaak dat zeven
der hoofden met hunne troepen
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het leger der opstandelingen verlieten, later zich aan de keizerlijken overgaven en
hunne wapens tegen hunne vroegere bondgenooten keerden. Zes dier afvallingen
moeten later in handen der opstandelingen gevallen en gedood zijn. Één hoofd,
Lo-Thai-king kon zich met de krijgstucht en de leer van Siu-tschuen wel vereenigen
en bleef hem getrouw.
De plannen der Triad-vereeniging stemden in zoo verre met die van den profeet
overeen, wat betrof de verjaging der Tartaren. De herstelling op den troon van eene
sinds lang vervallen verklaarde dynastie, scheen hem eene dwaasheid toe. ‘Wie
zou thans, na verloop van twee honderd jaren, nog met geestdrift voor Ming kunnen
bezield worden?’ zeide hij. ‘Zijn onze bergen en dalen heroverd, dan stichten wij
eene nieuwe dynastie. De Triad-vereeniging heeft eene menigte gebruiken, waarvan
ik een afschuw heb; die tot hen overgaat moet den duivel aanbidden en zes en
dertig eeden zweren; een zwaard wordt op zijn hals gelegd en hij moet geld
opbrengen ten gebruike der vereeniging. Haar wezenlijk doel is thans om met der
tijd gemeen en verachtelijk te worden. Als wij de ware leer prediken en vertrouwen
op de magtige hulp Gods, dan zullen weinigen onzer met anderen gelijk gesteld
kunnen worden.’ - Daarom beval Siu-tschuen zijne onder-bevelhebbers, voortaan
geene leden der Triad-vereenigingaan te nemen, of deze moesten eerst hunne
gebruiken afleggen en in de nieuwe leer gelooven.
In den herfst van het jaar 1851 verlegde de profeet zijne legerplaats naar de stad
Yung-ngan in Ost-Kwang-si, die hij op eene bijzondere wijs overmeesterde. Hij liet
zijne manschappen snel tegen de niet zeer hooge muren der stad oprukken en er
eene groote massa raketten en vuurwerken voerwerpen, waardoor de verdedigende
keizerlijke soldaten in wanorde werden gebragt. In dien tusschetijd klommen de
opstandelingen over de muren, namen de stad in en maakten zich meester van de
schatten en andere goederen die den staat toebehoorden. Hier werd Siu-tschuen
eenstemmig tot keizer der nieuwe dynastie uitgeroepen, die T'haeping- T'heen-kwoh,
‘groote rust, hemelskoningrijk’ werd geheeten. Men verhaalt, dat hij deze hoogste
waardigheid ieder zijner vier onder-bevelhebbers zou hebben aangeboden, maar
dat dezen ze afsloegen en Siu-tschuen gehoorzaamheid beloofden.
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Wij hebben thans de ons opgelegde taak volbragt, want de verdere lotgevallen van
den keizer-profeet zijn bekend. Hij voerde zijn leger door onderscheidene provinciën
van Kwangsi, Hu-nan, Hu-pet, Kiang-si, Ngan-hwui en Kiung-si, waar hij de oude
hoofdstad des rijks, Nanking, den 19den Mei 1853 innam.
L.
R.J.S. Lz.

Vertellingen van voorvallen uit het laatst der vorige, en de eerste
helft der tegenwoordige eeuw,
door een oud-Amsterdammer.
(1)

II . De Russische generaal Hermann en de krijgsgevangene Hollanders
in 1812 te Perm.
Het is bekend en kan dikwerf genoeg worden waargenomen, dat al wat zich aan
ons voordoet als niet alledaagsch in het leven, of ons vreemd en raadselachtig
voorkomt, doorgaans onze aandacht tot zich trekt, zoodat wij er gaarne nadere
kennis van nemen en dan verlangen, het tot klaarheid gebragt, of bevredigend
opgelost te zien. Natuurlijk dat wij er daarom vermaak in vinden, als wij komen te
lezen of hooren verhalen: hoe, door iemands schrander beleid en langs eenvoudigen
weg, eene zaak werd teregt geholpen, die zich liet aanzien, zóó ingewikkeld en
verward te zijn, dat men, van welken kant haar ook beschouwende, zou gezegd
hebben: daar is, zelfs door middelen van regten, geene goede uitkomst aan te
geven, laat staan dat dagene, die als verongelijkte partij in de zaak betrokken is, er
nog zonder schade zou afkomen.
Van zulk een wakker beleid, gelijk ook van de verrassende uitkomsten daardoor
verkregen, kwamen ons eenige stalen voor uit het ambtelijk leven van den bekwamen
Amsterdamschen onderschout Papegaai, welke in een drietal verhalen zijn
medegedeeld in de Augustus-aflevering van 1861 van dit maandwerk en in een
paar vroegere nummers van het tijdschrift: het Leeskabinet.

(1)

Zie pag. 561 van den Jaargang 1861, No. VIII.
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Het lag echter in den aard der verhaalde feiten, dat bij het vermakelijk licht, hetwelk
in die schetsen op de handelingen van schout Papegaai viel, des te ongunstiger
afstaken de practijken van hen, die, als de eigenlijke bewerkers van dat verwarde
spel, daarbij mede ten tooneele traden. Trouwens, zonder dit zou ook het
verwonderlijk kloek vernuft van den genoemden justitie-ambtenaar niet zoo helder
hebben kunne uitkomen. Behalve dien is het met vele voorvallen in de wereld nu
eenmaal zóó gesteld, dat men ze niet naar eisch verhalen kan, zonder zoowel hunne
schaduw- als lichtzijde te voorschijn te brengen; terwijl overigens ook niemand ver
wacht, in eene gebeurtenis alles in couleur de rose te zullen zien.
Er doen zich nogtans, ook in dit geval, uitzonderingen voor. En daar het
spreekwoord zegt: verscheidenheid behaagt - wat inzonderheid van toepassing is
op lektuur: welke men hoofdzakelijk tot uitspanning ter hand neemt - wil ik ditmaal,
tot afwisseling van het genre der aangevangene reeks van vertellingen, eens iets
anders uit mijne verzameling van aanteekeningen ontleenen, en kies daartoe eene
stoffe, die wel is waar zeer eenvoudig en daardoor minder kunstig ingeweven, doch
niettemin, in zekeren zin, nog meer historisch is dan die der vorige verhalen, daar
zij zich naauw verbindt met de geschiedenis in 't groot van den nieuweren tijd.
Behalve hierom verwacht ik, dat, om het beminnelijk licht, waarin mijn onderwerp
het bedrijf der personen, die daarbij handelend voorkomen, geeft te zien, het
volgende verhaal niet zonder eenig welgevallen zal gelezen worden.
Om tot mijn eigenlijk thema te komen, dien ik vooraf even stil te staan bij de
tijdgebeurtenissen van het laatste jaar der vorige eeuw, en moet daartoe een blik
slaan op het groote staats- of liever krijgs-tooneel. Voor lezers in de geschiedenis
dier dagen mogelijk niet bijzonder te huis, zij hier herinnerd, dat, in den nazomer
van 1799, de Bataafsche republiek, waarin toen ons vaderland was herschapen,
eene harde dobbering had door te staan, daar zij met niets minder werd bedreigd,
dan met de geheele omverwerping van haar pas nieuw opgetrokken staatsgebouw.
Er kwam namelijk, op het onverwachtst, een storm van uit de Noordzee opsteken,
in de gedaante eener Engelsche oorlogsvloot van
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ettelijke schepen, die voor onze kusten tusschen Huisduinen en Calantsoog het
anker wierp; waarna een landingsleger van vereenigde Engelschen en Russen, ter
sterkte van 15000 man - dat later tot 40000 aangroeide - in Noord-Holland voet aan
wal zette en, daar het in den beginne geen genoeg krachtdadigen wederstand
ontmoette, aldra dat gewest verder binnen drong.
De hertog van York en generaal Abererombie, die dat leger aanvoerden, zeiden
in hunne proclamatie, dat zij eeniglijk kwamen tot herstelling van het verdrevene
vorstenhuis van Oranje in het bewind over ons vaderland, en tot bescherming der
ware patriotten in den lande, die geene gemeene zaak maakten met de
oproerkraaijers, welke, zich Bataven noemende, onder de leus van vrijheid en
gelijkheid, met behulp van hunne broeders, de Franschen, dit goede land slechts
ten ondergang bragten.
Zoo als zich denken laat, waren de heeren, die toen in den Haag aan het roer
van staat zaten, met dit gewapend bezoek van Engelschen en Russen in het minst
niet gediend, als wel begrijpende, dat, viel de oorlogskans eens onverhoopt ten
nadeele der republiek uit, zij voor alles het gelag zouden moeten betalen. De
republiek had, ja, Frankrijk tot steun en hondgenoot; maar Frankrijk had zelf de
handen vol werks genoeg, om in zijn binnenste en naar buiten zijn bewind in stand
te houden; en dat bondgenootschap was voor de republiek een verbazend duur
paard op stal, daar de Fransche vrijheidschelden dat kostelijk kleinood maar zoo
voor geen bagatel prijs gaven, blijkens de som van eventjes honderd millioen
guldens, welke zij daarvoor al vast ter goeder rekening naar zich genomen hadden;
welk kapitaaltje gaandeweg door meerdere gevolgd werd, vermits hunne generaals
en agenten in den Haag, alsof in Holland het geld aan de boomen groeide, niet
ophielden, gestadig om meer klinkende munt bij de heeren van het Bataafsche
bewind aan te kloppen.
Middelerwijl de zaken aldus stonden, en het Engelsch- Russisch leger bereids
eenige voordeelen behaald had, hielden nogtans de daar aanwezige strijdkrachten
der republiek zich uitmuntend staande; terwil men deze in allerijl versterking toezond,
door het doen aanrukken van versche
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troepen, onder het hoofdbevel van den Franschen generaal Brune, die tot
onderbevelhebbers had de luitenant-generaals Daendels en Dumonceau; zoodat
weldra eene krijgsmagt van vereenigde Franschen en Bataven in de bedreigde
landstreek verzameld was, aanzienlijk genoeg in getalssterkte, om aan den vijand
het hoofd te bieden.
Mijn bestek brengt niet mede, de krijgsbewegingen, waarvan een deel van
Noord-Holland nu het tooneel werd, breeder op te halen. Ook kan wie dat verlangt,
de beschrijving daarvan nalezen in de werken van C. Vonk, J.Bosscha en andere
historieschrijvers, die over den veldtogt in Noord-Holland opzettelijk gehandeld
hebben. Alleenlijk zij hier gezegd, dat verschillende oorzaken - en onder deze niet
het minst de uitstekende dapperheid onzer troepen en de betere krijgstaktiek hunner
aanvoerders boven die des vijands - zamenliepen, om dien veldtogt van kortstondigen
duur te maken. De Engelsch-Russische legermagt, die in het laatst van Augustus
aan land gegaan was, had, gedurende nog geen drie maanden tijds, aanmerkelijke
verliezen ondergaan, zoo door het sneuvelen en gevangen worden van manschap
in de onderscheidene gevechten die geleverd werden, als door de najaarskoortsen,
die onder het krijgsvolk woedden en velen ten grave sleepten. De hertog van York
besloot dus wijselijk, om met het overschot van zijn leger huiswaarts te keeren, vóór
de November-stormen op zee het oversteken van het Kanaal nog onpleizieriger
zouden maken. Om de weder-inscheping zijner troepen vrijen voortgang te doen
hebben, verstond hij zich met den Franschen generaal Brune daarover, die bij deze
gelegenheid eenige fraaije paarden van volbloed Engelsch ras, en mogelijk nog wel
een douceurtje daarenboven, uit des hertogs hoofdkwartier present kreeg. Nadat
de capitulatie gesloten was, begaven des hertogs troepen zich weder aan boord;
en de zaak liep daarmede af, dat, vóór de wintermaand nog inviel, de laatste
Engelsch-Russen weder zeewaarts stevenden en, tot groot vermaak der Bataven,
den aftogt bliezen.
De Bataafsche heeren, wèl in hunne noppen, dat zij van dat gewapend bezoek
met den schrik alleen waren vrijgekomen, lieten het, als vaderlijke regenten, den
volke aan geene feestvermaken ter zake van dien aftogt ontbreken. Daaronder
behoorde ook
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d vertooning eenige malen op ons nationaal tooneel van een nastukje, het mislukken
der landings-expeditie ten onderwerp hebbende, waarin, ter eerster plaatse York
met de zijnen, maar dan niet minder ook het stadhouderlijk huis en de oranjeklanten,
dapper over roskam en hekel werden gehaald. Op zich zelve zou deze bijzonderheid
naauwelijks aandacht verdienen, als eene dwaasheid uit dien tijd te meer in het
geheugen roepende; doch zij is misschien de vermelding niet onwaardig, en ik neem
haar daarom in het voorbijgaan op, omdat, toen in de maand December 1813 die
fraaije vertooning voor de veertiende maal verjaarde, van dat zelfde tooneel, onder
daverend applaudissement van het in den schouwburg verzamelde publiek, een
feestelijke welkomstgroet werd toegebragt aan den Oranje-vorst, die, toen pas uit
Engeland tot ons teruggekeerd, dáár met zijne familie tegenwoordig was. Dit mogt
wel heeten - ook van grooter tooneel - dat de schermen verzet waren. Mogelijk zegt
iemand: ‘verwonderlijke ommekeer van menschen en zaken, en dat in zulk een
betrekkelijk kort tijdsverloop!’ Trouwens, vader Brederô in zijn tijd plagt al te zeggen:
‘het kan verkeeren,’ en dit zal wel altijd, vooral op staatkundig terrein, van toepassing
blijven.
Doch als men nagaat, wat er in dat tijdvak van 1799 tot 1813 was voorgevallen,
zoo in ons vaderland als elders in Europa, dan zal men het minder vreemd vinden,
dat intusschen veler gemoederen op andere wijze waren gestemd. Om niet onbillijk
te zijn, moet men zeggen, dat aan Napoleon I de eer toekomt, van veel tot die
veranderde stemming van den volksgeest zoo hier en elders te hebben toegebragt.
Na dit een en ander uit de historie te hebben aangestipt, moet ik met een woord
nog terug komen op eene der hoofdgebeurtenissen uit den voormelden veldtogt; ik
bedoel het scherpe hoofdtreffen, dat, op den 19den September 1799, tusschen de
Fransch-Bataafsche en Engelsch-Russische troepen, in en nabij Bergen plaats
greep, en, naar den naam van dit Noord-Hollandsch dorp of vlek, in de militaire
jaarboeken als de slag van Bergen bekend staat. - Ik behoef van dien veldslag hier
niet in 't breede op te halen; een omstandig tafereel daarvan is, onder anderen, te
vinden in het werk van den hoogleeraar J. Bosscha, Neêrlands helden-
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daden te land, 3de deel, bladz. 197-206; mijn citaat bepaalt zich alleen tot een
bijzonder feit, - het gevangen nemen namelijk door de Fransch-Bataafsche troepen
van den Russischen generaal Hermann.
De genoemde veldheer was toen reeds een in het veld grijs geworden en met
roem bekend krijgsman. De divisie, door hem toen als luitenant-generaal aangevoerd,
bestond op den 19den September uit 9000 Russen en 2500 Engelschen, behalve
de artillerie; en maakte de regtervleugel uit van het hoofdleger, dat onder het
opperbevel van den hertog van York stond; zij was dus bestemd om een gewigtig
deel in de operatiën van den dag te nemen.
Nog vóór het dagen der morgenschemering op 19 September, brak de vijandelijke
divisie van uit het dorp Petten op; nam, in haren weg langs de duinen, de gehuchten
Groet en Kamp, en het dorp Schoorl in en bezette vervolgens ook Bergen. Hier
kreeg zij te doen met den regtervleugel der Fransch-Bataven, onder de generaals
van Damme en Rostolland. Nu ving een bloedige strijd om het bezit dier stelling
aan; de Franschen, eerst terug geslagen, namen de wijk in de bosschen rondom
Bergen; maar, versterkt door versche troepen uit Alkmaar, hervatten zij met
vernieuwde woede hun aanval op het door den vijand in bezit genomen dorp;
middelerwijl kwam hunne achterhoede, van Egmond aan Zee, langs het strand
oprukken en overvleugelde de Russen in de duinen; een bataillon Bataven,
ondersteund door huzaren en artillerie, dat van den kant van Koedijk kwam opzetten,
wierp zich in den rug des vijands, en hielp zóó zijne insluiting in het door hem
veroverde dorp voltooijen. Bij deze nederlaag der Engelsch-Russen werd de generaal
Hermann, nabij het Huis te Bergen door eene sterke krijgsmagt van alle kanten
ingesloten, met een aantal der zijnen gevangen genomen.
Het gevangen nemen van een generaal of ander hoofdofficier behoort niet tot de
zeldzaamheden van eenen veldslag, waarin scherp gevochten wordt, zelfs niet van
een generaal, die, na door betoon van dapperheid en moed zich in den strijd loffelijk
gekweten te hebben, toch in het einde voor de overmagt moet zwichten; welk laatste,
volgens de officiële rapporten daarvan nog voorhanden, hier
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het eervol geval blijkt geweest te zijn. Wie der Bataafsche militairen, die aan dien
strijd deel namen, zou echter toen gedacht hebben, dat die gevangenneming van
een Russischen generaal bij het Huis te Bergen, dertien jaren later, aan een aantal
hunner landgenooten, alsdan krijgsgevangen in een ver van dáár verwijderd oord,
nog eens gunstig zoude te stade komen? Zulks had ook niet kunnen gebeuren,
indien de Fransche generaal Brune toen gevolg gegeven had aan zijn eerst gevormd
plan, om de krijgsgevangene Russen, en voornamelijk hunne hoofdofficieren, naar
het binnenste van Frankrijk op te zenden. Dan - zoo zonderbaar is dikwijls de loop
van 's menschen lotgevallen! - het toeval wilde, dat men in het Russisch hoofdkwartier
tijdig de lucht van dit voornemen des Franschmans kreeg. En nu deed men den
generaal Brune van dáár weten, dat, als onverhoopt zijne excellentie de Russische
krijgsgevangenen naar Frankrijk deed transporteren, de regering van zijne majcsteit
den keizer aller Russen er volstrekt geen bezwaar in zou zien, om de Fransche
militairen van hoogeren en subalternen rang, die waren gevangen gemaakt, naar
Rusland te laten overbrengen, om van daar de reis naar Siberië te doen: overigens
zou zijne excellentie wel weten, dat een verblijf der krijgsgevangenen in eene meer
naburige landstreek hunne eerlange uitwisseling te meer gemakkelijk zou maken.
Nu heeft Siberië dit met de poollanden gemeen, dat reeds alleen het noemen er
van heel geschikt is, om, zelfs in de hondsdagen, aan iemand, al bezit hij nog zoo
weinige aardrijkskundige kennis, eene koude rilling aan te jagen en hem te doen
denken aan het omdolen in eenzame ijssteppen onder vervaarlijke sneeuwstormen;
aan het bevriezen van ledematen en wat al zoo meer met de liefelijkheden van een
barren noordschen winter in naauwe familie-verwantschap staat. Waarschijnlijk
hebben de Franschen van die dagen zich ook geene innemende illusiën omtrent
dát gebied van de Russische czaren gemaakt. Zij zullen intusschen wel niet gedacht
hebben, dat, een dozijn jaren later, als hun republiek reeds overleden en door de
glorie van een keizerrijk, dat nu nog in aantogt was, zou opgevolgd zijn, velen van
hunne landslieden de reis naar dat lustoord, over
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Moskou en onder het gewapend geleide van kozakken, zouden moeten aannemen,
en dan, bij eigene aanschouwing, met de natuur-schoonheden dààr voorhanden,
gaan kennis maken. Trouwens, dat zou ook eerst gebeuren, tegen dat de adelaar
van hun toekomstig keizerrijk zijne vlerken aan de vlammen van Moskou zou
verzengd hebben en, met geknotten vleugel, den terugweg naar Parijs inslaan.
De generaal Brune, die zekerlijk heel goed wist, dat Siberië geen Thessalië is, al
wonen dáár ook herderstammen met hunne schaapjes in de steppen, begreep
vermoedelijk, dat het voor zijne landlieden, die bij de Russen gevangen waren, wat
al te hard zou zijn, indien hij hen ging blootstellen aan de kans om in het hartje van
den winter de reis daarheen te doen. En daar dit nu in zijne hand lag, wilde hij hun
dien togt besparen; waaraan hij heel wel deed. Hoe de fiere republikein, die daarbij
nog de overwinnende partij was, het met zijn krijgsmans point d'honneur wist te
rijmen, om die martiale waarschuwing van zijn Russischen collega zoo voetstoots,
en zonder dat hij zich over de bedreiging geraakt betoonde, aan te nemen, doet
hier weinig ter zake; het is wel mogelijk, dat hij humaan genoeg dacht, en het lot
van zijne gevangene militairen hem bewoog, om den vorm der Russische depêche
ditmaal maar voorbij te zien, en alleen de zaak waar het op aankwam te laten wegen.
Hoe dit zij, de Fransche generaal-en-chef besloot, aan zijn eerst opgevat voornemen
geen gevolg te geven, en deed de Russische krijgsgevangenen, bij détachementen,
naar de naburige Hollandsche steden aftrekken, om daar vooreerst verblijf te houden,
tot tijd en wijle hunne uitwisseling aan de orde zou zijn.
Zoo kwam dan ook de generaal Hermann met andere hoofd- en staf-officieren
der Russen in Amsterdam. Hier ter stede was zijn roem als dapper veldheer en
beschaafd gentleman - hij was oorspronkelijk van Duitsche afkomst - den grijzen
krijgsheld reeds vooruit gegaan. Aan deze renommée werd nog een ander prestige
bijgezet door 's mans hoedanigheid van Russisch generaal, aan wien het bevel was
toevertrouwd geweest over een hoofddeel der legermagt, door Ruslands monarch,
in bondgenootschap met Engeland, naar Holland afgezonden, ter handhaving der
regten van het
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verdreven stadhouderlijke huis en tot bescherming der daar te lande toen
onderliggende Oranje-partij. Allen, wie in Amsterdam die partij waren toegedaan,
zagen dus in den generaal een gevallen bondgenoot, die, hadde hij niet na dapper
verzet, voor de overmagt des vijands moeten zwichten, hunne zaak zeer schielijk
zou hebben doen zegevieren; weshalve nu zijn lot als gevangene hem te meer alle
aanspraak gaf op hunne achting en aanhankelijkheid. Gezwegen nog van de
deelneming, welke, onder beschaafde natiën, bij vriend zoowel als vijand, gewoonlijk
wordt gewekt door het lot van eenen krijgsgevangene van hoogen rang, van wien
het bekend is, dat hij zich niet lafhartig heeft overgegeven, maar de wapenen eerst
heeft afgelegd na manmoedigen strijd, en na door de overmagt des vijands omsingeld
en van de zijnen te zijn afgesneden. Dit was het geval met den generaal Hermann,
van wien zelfs zijne wederpartij getuigde, dat hij, getrouw aan krijgsmans-eer en
pligt, zich in het gevecht tot het uiterste toe verdedigd had. Geen wonder dus, dat
een veldheer, die ook overigens de meest eervolle antécédenten voor zich had, in
Amsterdam, bij al wie krijgsmansdeugd waardeerde, warme belangstelling vond en
als de held van den dag gevierd werd. Vooral de vrienden van het Oranje-stamhuis
beijverden zich als om strijd, hem blijken van hunne vereering en deelneming in zijn
lot te geven, en zijn gedwongen verblijf binnen hunne woonstad, door het meest
vriendschappelijke onthaal in den kring hunner familiën, zoo aangenaam mogelijk
te maken. Nu moet men met den volksaard der Amsterdammers bekend zijn, om
te weten dat zulk eene ovatie uit het vaderlandsche hart geweld, daar altijd met
even vele kieschheid als echte loyauteit geschiedt. Trouwens, het vereerend en
hartelijk onthaal, den generaal Hermann destijds door vele notabele ingezetenen
der hoofdstad aangedaan, is door den grijzen krijgsheld ook nooit vergeten, - maar
gelijk hij het zijn Amsterdamschen vrienden bij het afscheid van hen, toezeide - door
hem altijd in dankbare gedachtenis gehouden. En dat de Russische veldheer dit
later door daden bewezen heeft, - daarvan staat mij thans te spreken.
Heb ik vroeger den veldtogt van 1799 in Noord-Holland niet onvermeld kunnen
laten, ik moet ditmaal - een tijdsver-
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loop van dertien jaren overspringende - van den veldtogt der Franschen onder
Napoleon I in 1812 naar Rusland gaan gewagen. Onder de Hollandsche korpsen,
die, bij de ineensmelting der departementen van het voormalige koningrijk Holland
in het Fransche keizerrijk, door Napoleon in zijn groote leger werden opgenomen,
behoorden ook de bataillons, welke toen in het Fransche regiment infanterie van
linie No. 124 werden ingelijfd. Dit regiment behield daardoor, ook bij opvolgende
vervorming en aanvulling, tot na den vrede van Parijs in 1814, voortdurend een
aantal officieren en militairen van minderen rang uit de voormalige Hollandsche
dienst, in zijne sterkte. Tijdens den opmarsch van het groote leger in 1812 naar
Rusland, werd het 124ste regiment ingedeeld bij het 2de groote legerkorps, dat
onder bevel stond van den maarschalk Oudinot, hertog van Reggio, en later bestemd
werd, den regtervleugel van het optrekkend leger uit te maken en, bij het binnen
rukken van Rusland, zijne operatien naar den kant van de Duna en verder
noordwaarts voort te zetten. Bij de kompagnie grenadiers van dat regiment stond
destijds als 2de luitenant de heer J.C. Chr. Momberg, later kapitein der infanterie
in Nederlandsche dienst, ridder der militaire Willems-orde en thans nog als
gepensioneerd kapitein binnen de stad Utrecht wonende.
Het laat zich hooren, dat een oud-officier, wiens langjarige militaire loopbaan, zoo
als die van den heer Momberg, in een tijdvak viel, dat gekenmerkt werd door
aanhoudende staatkundige bewegingen en gestadig oorlogvoeren, eene rijke
ondervinding van de wisselvalligheden des levens heeft opgedaan in de vele
veldtogten, door hem, zoo in als buiten Europa, bijgewoond. Meermalen deelde mij
de achtingswaardige grijsaard, die nu den leeftijd van ruim tachtig jaren heeft bereikt,
het een en ander uit den schat zijner herinneringen mede. Eens, dat wij wederom
over den Russischen veldtogt van 1812 spraken, verhaalde hij mij ook van zijne
gevangenneming door de Russen en zijn verblijf als krijgsgevangene gedurende
eenige maanden in Perm. Wie in het werk van kapitein Wagevier, een deel der lotgevallen van de Fransche
krijgsgevangenen in Rusland, of in de gedenkschriften van een anderen geach-
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ten landgenoot, de majoor d'Auzon de Boisminart, het lijden der vlugtelingen na den
terugtogt der Franschen uit Moskou, gelezen heeft, zal mij ongetwijfeld toestemmen,
dat elke nieuwe bijdrage tot die geschiedverhalen, waar deze uit zoo geloofwaardige
hand tot ons komt, niet anders dan belangwekkend kan zijn. Maar te meer is dit het
geval, wanneer zij bovendien feiten behelst, die voor de menschheid eervol en
verheugend zijn, - iets, hetgeen zich van vele gebeurtenissen uit dien veldtogt anders
niet laat zeggen, als die ons over het algemeen een donker tafereel, zoowel van
verregaande wreedheid en verlaging der menschelijke natuur als van hooggaand
menschelijk lijden, te aanschouwen geven. De bijzonderheid nu, welke ik ter
vermelder gelegenheid van den heer Momberg vernam, had tevens eene zijde, die
voor ons nationaliteits-gevoel, als Nederlanders, niet anders dan vereerend kan
zijn. Zij kwam mij daarom te meer voor, wel waaridig te zijn, door opteekening voor
vergetelheid bewaard te blijven, gelijk ik er mij dan ook een genoegen van maak,
door vriendelijke vergunning van mijnen referent daartoe in staat gesteld, haar in
dit verhaal thans door den druk te kunnen mededeelen.
Nadat het leger onder Napoleon, in Junij 1812, de Nie men over, en daarmede
Rusland was binnen getrokken, rukte het korps onder den hertog van Reggio
noordwaarts op, en had, na in zijnen voortmarsch Dunaborg veroverd te hebben,
in het laatst van Julij ook de vesting Polotzk ingenomen. De troepen, tot welke ook
het 124ste regiment behoorde, trokken van daar, in noordelijke rigting, eenige
dagmarschen voorwaarts en bleven het sterke Polotzk tot in het laatst van October
in bezit houden; terwijl inmidels het hoofdleger, dat door den keizer zelven werd
aangevoerd, na Wilna en Smolensk bemagtigd te hebben, op Moskou was getrokken
en, na in den vermaarden slag aan de Moskowa te hebben overwonnen, zich van
die hoofdstad had meester gemaakt.
Maar van nu aan keerde ook de kans der wapenen, en scheen de gelukszon van
Napoleon, te Moskou haar keerpunt genomen te hebben. Reeds bij den opmarsch
hadden de troepen, door tegenspoeden van allerlei aard, aanmerkelijke verliezen
van manschap en paarden ondergaan. Terwijl Napoleon, met de overblijfselen van
zijn hoofdleger van uit Moskou
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op den terugtogt was, moest ook het legerkorps waartoe het 124ste regiment
behoorde het bezit van Polotzk opgeven, uit zijne stellingen aldaar teruggedrongen
door het noorderleger der Russen, onder den graaf van Wittgenstein, dat, versterkt
door de divisien van den generaal Steinheil en andere, die van boven de Duna
kwamen opdagen, de Franschen met sterke overmagt bestookte. De troepen, reeds
aanzienlijk in sterkte verminderd, kregen op dien terugmarsch te worstelen met al
de verschrikkingen, welke den veldtogt van 1812 bijzonder gekenmerkt hebben.
Het hoofdleger onder Napoleon was op zijnen terugtogt nog eenige dagreizen
van de Berezina af, en inmiddels werden de troepen van het 2de legerkorps, die
van het noorden die rivier begonnen te naderen, om zich met het vlugtend hoofdleger
in verbinding te stellen, met den hen achtervolgenden vijand dagelijks in gevechten
gewikkeld. Bij Czasnicki werden zij door eene sterke overmagt aangevallen, en
vond aldaar een hevig treffen met den vijand plaats. In dit bloedig gevecht leed het
124ste regiment, welks sterkte reeds tot minder dan de helft was ingekrompen, op
nieuw zware verliezen van manschap en officieren. De kolonel Hardyau werd, door
een kanonschot doodelijk gewond, van het slagveld weggedragen, en onder de
officieren, die door het vijandelijk staal getroffen werden, bevond zich ook de luitenant
Momberg. Na het bekomen van twee kwetsuren, van de zijnen afgesneden en op
het slagveld blijvende liggen, werd deze officier door de Russen gevangen gemaakt,
en naar Polotzk teruggevoerd, om daar in het Jezuitenklooster, dat tot hospitaal
was ingerigt, van zijne wonden genezen te worden.
De gevangene officier bleef dáár tot in April 1813; en werd toen, na genezen te
zijn, bij een transport van krijgsgevangenen gevoegd, dat aanvankelijk bestemd
was, om naar Siberië te worden overgebragt. Van uit de landstreek aan gindsche
zijde der Berezina ging nu de togt der krijgsgevangenen noordoostwaarts, door het
midden des rijks, op de grenzen van Rusland aan. Gedurende dien langen marsch
van bijna zes maanden, bezweek een aantal der gevangenen door uitputting en
ellende van allerlei aard; weshalve, toen het transport in October 1813 te Kazan
aankwam, er van wege de Russi-
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sche autoriteit bevel gegeven werd, om de overgeblevenen in eenige grensplaatsen
beöosten de Volga te verdeelen.
Men vergunde den gevangenen, in Kazan eenige dagen van de doorgestane
vermoeijenissen uit te rusten. Na dezen rusttijd werd de heer Momberg met een
deel zijner lotgenooten naar de stad Perm aan de Kama vervoerd, om daar vooreerst
hun kwartier te houden. Hier kwamen de gevangenen, waaronder zich vele
Hollanders bevonden, onder het onmiddellijk bevel van den generaal Hermann, die
als burgerlijk en militair gezagvoerder van het gouverne. ment Perm, in de hoofdstad
van dien naam zijne residentie hield. - Om met hetgeen mij verder te verhalen staat
meer geleidelijk voort te gaan, zal het niet ondienstig zijn, hier mijn geachten referent
zelven aan het woord te laten.
‘Wij kwamen - dus verhaalde kapitein Momberg - in het laatst van October 1813
te Perm aan. Onze treurige marsch, door de barre streken van Rusland, had dus
weinig minder dan een half jaar geduurd. Bij onze aankomst in Perm vonden wij er
reeds lotgenooten van een vroeger transport, en werden er later door nog anderen
gevolgd. De daar verzamelde krijgsgevangenen waren van allerlei wapenkorpsen
en van meest al de nationaliteiten, van welke zich contingenten onder Napoleon's
groote leger bevonden. Onder hun getal, hetwelk ik niet meer durf begrooten, waren
vele officieren van verschillende rangen, en daaronder ook eenige van mijne
wapenbroeders uit de voormalige Hollandsche dienst, die later tot hoogere rangen
bevorderd zijn; onder anderen de heeren Brunings, Burger, Camps, Fennekotter,
Glenewinkel, van Hoey Schilthouwer, Ongerboer en van Winsheym; welke
laatstgenoemde heer, zoo ik meen, als gepensioneerd kolonel thans nog in leven
is.’
‘Het lot der Fransche krijgslieden in de Russische gevangenschap van dien tijd
is te over bekend, dan dat ik daarvan veel behoeve op te halen. Of men Duitscher,
Italiaan of Hollander was, maakte daarin weinig verschil; wij krijgsgevangenen
werden, allen zonder onderscheid en van welke natie ook, door de bevolking in
Rusland, meestal over ééne kam geschoren en, als bondgenooten of huurlingen
van den gehaten Franschen keizer, door haar met dezelfde verbittering bejegend;
alleen som-
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mige autoriteiten en meer beschaafden maakten op dien geest van nationale
vijandelijkheid eene gunstige uitzondering.’
‘In Perm evenwel vonden wij ons lot merkelijk verzacht door de menschlievende
maatregelen, welke de generaal Hermann ten aanzien der krijgsgevangenen had
genomen. Er werd eene gestrenge policie door hem gehandhaafd; en inzonderheid
hadden de Hollandsche militairen veel goeds te danken aan de zorg, welke de
gouverneur voor hunne belangen droeg. Eenigen van ons, voormalige Hollandsche
officieren, genoten nu en dan de eer van bij den gouverneur ter maaltijd te worden
genoodigd, en ondervonden dan het meest welwillend onthaal. Behalve andere
vrijheden, die ons werden toegestaan, erlangden wij ook verlof, ons buiten de stad
te begeven, tot het doen van kleine uitstappen of om in de omstreken ter jagt te
gaan.’
‘Onder de blijken van achting en vertrouwen, welke wij, Hollandsche officieren,
van den generaal Hermann erlangden, behoorde ook dit, dat ons van tijd tot tijd
berigten toekwamen van hetgeen er in Europa, met betrekking tot Napoleon's verdere
nederlagen en de vereeniging zijner voormalige bondgenooten tegen hem, voorviel.
Dit alles verlevendigde zeer onze hoop op onze aanstaande bevrijding, en deed
ons het bevel daartoe met telkens meer vurig verlangen te gemoet zien. Eindelijk
brak dit heugelijk tijdstip aan, In Mei 1814 werd uit Petersburg de keizerlijke ukase
te Perm ontvangen, waarbij aan de Hollandsche krijgsgevangenen de vrijheid
hergeven en orde op hunne terugreis naar de grenzen werd gesteld.’
‘Ter dier gelegenheid werd ons een laatste, treffend bewijs van des generaals
vereerende goedheid jegens ons gegeven. Zoodra was niet het bevelschrift tot onze
vrijlating van het Peterburgsche hof ingekomen, of de generaal haastte zich, ons
met die heugelijke tijding officiëel bekend te maken. Meteen vernamen wij toen het
verblijdend berigt van Holland's bevrijding en het herstel zijner onafhankelijkheid
onder het souvereine bewind van den Oranje-vorst. Doch hierbij liet de edelmoedige
bevelhebber het niet blijven. Vóór dat de Hollandsche militairen Perm zouden
verlaten, wilde de generaal plegtig afscheid van hen
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nemen. Op den dag vóór hun vertrek werden aan de manschap extra-uitdeelingen
van vivres en andere benoodigdheden tot de reis gedaan. Wij officieren werden op
dien dag bij den generaal ter maaltijd genoodigd, bij welk feestmaal, behalve des
generaals echtgenoot en andere dames, verscheidene burgerlijke en militaire
ambtenaren mede tegenwoordig waren.’
‘Na bij onze komst in des generaals hôtel, door hem aan zijne aanzienlijke gasten
te zijn voorgesteld en hunne gelukwenschingen te hebben ontvangen, vonden wij
ook aan tafel het meest hartelijke onthaal. Ik zal niet spreken van de toasten, welke
ter dier gelegenheid werden ingesteld en allen getuigden van de achting, welken
men den Hollandschen naam en het vorstelijke huis van Oranje toedroeg, - maar
moet bijzonderlijk gewagen van de toespraak, welke de generaal Hermann aan tafel
tot ons rijgtte, en waarbij hij voornamelijk deed uitkomen, dat dit afscheidsmaal
opzettelijk ter eer der vertrekkende Hollanders gegeven werd. Ik heb, natuurlijk, die
speech, na zoo lange jaren, niet meer woordelijk onthouden, en geef dus alleenlijk
in hoofdzaak weder hetgeen mijn geheugen daarvan bewaard heeft.’
‘Wij waren nog niet lang aan tafel gezeten, toen onze aanzienlijke gastheer, die
van eene hooge, edele gestalte was, oprees, en, het woord nemende, met heldere,
krachtvolle stem den genoodigden aldus toesprak:
“Het verheugt mij, de heeren Hollandsche officieren, als vertegenwoordigende
hunne landgenooten die op morgen in vrijheid van hier zullen vertrekken, nog eens
in ons midden te zien, om hun een laatste bewijs te kunnen geven van de achting,
welke iedere regtschapen Rus en ik voor mij persoonlijk hun land en volk toedraag.
De Hollandsche natie verdient deze achting, zoo om haar roemrijk verleden, dat u,
mijne heeren, uit de geschiedenis bekend is, als om de banden van vriendschap
en trouw, welke het magtige Rusland, sinds meer dan drie eeuwen, met het
handelrijke Holland onderhield. Het was in Holland, dat onze groote czaar Peter I
den grond gelegd heeft tot den bloei van den scheepsbouw in Rusland en tot de
aanmerkelijke vlugt, welke later andere instellingen van nijverheid in dit magtige rijk
genomen hebben. Met regt mogen de Hollanders fier zijn op
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het meermalig verblijf van den grooten czaar in hun lan, alwaar zijn naam nog altijd
in eere wordt gehouden, en te Zaandam zijne woning nog bestaat.”
“Het moet ons verblijden, dat onze oude bondgenoot zich op nieuw den roem
zijner vaderen waardig heeft betoond, door Napoleons gehaat dwangjuk af te werpen,
en weder het bewind der vorsten van Oranje te herstellen, onder wier luisterrijke
banier Holland thans mede is getreden in de rij der bondgenooten van onzen
genadigen souverein, om den algemeenen vijand van Europa's rust te helpen
bestrijden en over zijne grenzen te jagen. De Hollandsche natie heeft zich hierdoor
vernieuwde aanspraak op onze achting verworven; en het bewijs hiervan is des
keizers ukase, waarbij de vrijlating der krijgsgevangene Hollandsche militairen en
andere beschikkingen in hun voordeel bevolen zijn. Ik verheug mij, de heeren
Hollandsche officieren met deze gunstige beschikking geluk te kunnen wenschen,
verzekerd, dat zij van onzer aller deelneming overtuigd zullen zijn.”
“Wat mij betreft, zoo heb ik inzonderheid reden, mij in hun geluk te verheugen.
Tijdens mijn verblijf ten jare 1799 als krijgsgevangen generaal in Holland, ben ik in
de gelegenheid geweest, de Hollanders te leeren kennen en, om hunne
maatschappelijke deugden, hoog te schatten. Mij destijds in Amsterdam bevindende,
heb ik dáar van vele familiën de meest hartelijke bewijzen van gastvrijheid en
vriendschap genoten; en ook mijne toenmalige krijgskameraden vonden in die
aanzienlijke koopstad een gunstig onthaal.Ik heb die bewijzen van belangstelling,
toen aan de Russische krijgsgevangenen gegeven, niet kunnen vergeten; en het is
mij een aangename pligt, daarvan heden aan de heeren Hollandsche officieren nog
eens de betuiging te herhalen. Zij kunnen verzekerd zijn, dat wij de beste wenschen
voor hunne gelukkige terugkomst in Holland en voor hunnen voorspoed blijven
koesteren, en ik wil hopen, dat zij, bij de vele herinneringen welke hen van hier
vergezellen zullen, wel de betuiging aan hunne landgenooten willen overbrengen,
dat de generaal Hermann de brave Hollandsche natie steeds hoog vereert, en zijn
vroeger onthaal in Holland genoten, altijd in dankbaar aandenken houden zal.”
De achtbare grijsaard was, dit betuigende, zigtbaar
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diep bewogen; terwijl ook aan menig onzer, in dit aandoenlijk oogenblik, een
mannelijke traan in de oogen welde. En toen wij nu,des anderen daags, de afreis
zouden aannemen, vonden wij ons op nieuw verrast door des generaals welwillende
goedheid. Er stonden namelijk eenige kibitken gereed, die van goede voorspannen
voorzien waren, om de Hollandsche vrijgelatenen naar Kazan over te brengen. Ook
had de generaal zorg gedragen, dat het ons aan verkwikking op reis niet behoefde
te ontbreken, door ons een voorraad van ververschingen mede te geven. Te gelijk
vernamen wij van den officier, die het transport zou begeleiden, dat de besturen der
gemeenten, welke wij in het gouvernement van Perm op onze doorreis zouden
aandoen, gelast waren, om op elke wisselplaats voor goede voorspannen, en op
elke rustplaats voor goede kwartieren voor ons te zorgen. De generaal Hermann
deed ons nog de eer aan, om, vergezeld van zijne voornaamste staf-officieren, ons
uitgeleide tot op een eindwegs buiten de stad te doen; en, bij het laatste aandoenlijk
vaarwel van onzen edelmoedigen beschermer en zijne lieden, werd nog menige
handdruk gewisseld, die de stilzwijgende, maar innige uitdrukking was van de
gevoelens van erkentenis en vriendschap, welke ons wederzijds bezielden.’ Het hier verhaalde doet zien, dat mijn geachte referent, op zijne beurt, het waardige
gedrag van den generaal Hermann ook in erkentelijke gedachtenis heeft gehouden;
en zoo vinden wij hier, van beide zijden, bewaarheid hetgeen door een ander
oud-officier, die mede den Russischen veldtogt heeft bijgewoond, wordt opgemerkt
in eene door hem onlangs uitgegevene brochure over den gedenkdag van Waterloo;
waar de geachte schrijver bij zijne inleiding tot dat geschrift zegt: ‘Er is iets in de
menschelijke natuur, door den wijzen Schepper daarin gelegd, en hetwelk geacht
kan worden, een van hare edelste bestanddeelen te zijn; - dit is het gevoel van
dankbaarheid.’
Is elk voorval des levens, waardoor deze waarheid gestaafd wordt, wel waardig,
om voor de vergetelheid bewaard te blijven, dan geloof ik, geen overtollig werk te
hebben verrigt, met de verhaalde gebeurtenis, op welke die waarheid van zoo
kennelijke toepassing is, hier te hebben gesteld.
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Iets uit de oude doos.
Naverteld door P. van de Velde Mz.
I.
In de maand Augustus van het jaar 1779 stond een man op eene met kreupelhout
begroeide hoogte, van waar men eenen ruimen blik in de uitgestrekte dalvlakte
konde werpen, die, door het avondrood met gouden gloed omtogen, met al hare
dorpen, velden en weiden voor hem lag. Het naastbij gelegen dorp was groot.
Verscheidene boerderijen lagen daar van de beek in 't dal tot aan den top van den
heuvel verspreid in eene rei, en deze aaneenschakeling van huizen eindigde in 't
groene woud, dat zich nog uren ver uitstrekte.
Daar, waar de man stond, ruischte de beek, door kleine rotsblokken tegen
gehouden, in woeste vaart naar beneden. Zij vormde de grensscheiding tusschen
Pruisen en Oostenrijk. Het dorp met die rijke akkers behoorde aan Pruisen; die
boschrijke hoogte aan Oostenrijk. Diep in 't dal, waar de beek niet meer zoo woest,
en haar oever niet meer zoo steil was, gingen de bewoners dier streek stoutmoedig
door het water, om in het dal of in het lommerrijke bosch bijeenkomsten te houden.
De knappe deerns en jonge knapen gingen lagchend en vrolijk door de beek, die
voor hen eene grenslinie moest zijn. Maar wat vroegen hunne harten naar de
grenspalen, door Frederik, den koning der Pruisen, hier geplaatst? Hunne harten
vroegen niet altijd naar den naam van 't grondgebied. De liefde was en bleef dezelfde.
Maar dit mogt met de liefde zoo zijn, niet zoo oogluikend waren pligt, wet en verbod.
De man, die daar boven op Oostenrijksch grondgebied stond, en door een smal,
nietig streepje water werd verhinderd om in Pruisen te komen, die man zoude dien
slagboom niet hebben durven overschrijden, al hadden de sterkste liefdebanden
hem ook derwaarts getrokken. Hij was uit het Pruisisch leger gedeserteerd, zijn
naam was onteerd, zijne
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vrijheid liep gevaar, zoodra hij de grenzen overschreed. Gevoelde hij het pijnlijke
van dien dwang, toen hij daar stond en van boven eenen blik kon werpen in dat
paradijs zijner kindschheid? O neen! Die man had geen gevoel voor die schoonheid
der natuur, geen hart vatbaar voor herinneringen uit de onschuldige jaren zijner
eerste jeugd! Hij was voor de maatschappij verloren, tot den laagsten trap gezonken,
zonder eergevoel, onvatbaar voor edele gewaarwordingen. En toch had hij zijne
jeugd in dat groote huis naast de kerk doorgebragt, en was hij het eenige kind van
den braven dorpsleeraar, en onophoudelijk tot het goede vermaand en aangespoord.
En toch was dat veel belovende kind zoo verre afgedwaald, dat de vader van verdriet
was bezweken!
Maar de man, die daar boven stond, dacht niet berouwvol aan 't verledene. Voor
't oogenblik peinsde hij op een geschikt middel, om eenen voormaligen vriend en
deelgenoot in zijne verkeerdheden te berigten, dat hij hier aan de grenzen stond en
honger leed.
Hij dacht er niet aan, dat er een dag in zijn levensboek stond aangeteekend,
waarop die vriend hem met verachting den rug had toegewend en later allen omgang
met hem had vermeden. Hij wist alleen, dat die vriend rijk genoeg was, om hem
geld te geven, en daarom wilde hij hem spreken. Sedert drie dagen waren zijne
zakken ledig. Hij had van eene gebedelde bete broods moeten leven, en daarom
was hij zoo droefgeestig, toen hij daar de rookende schoorsteenen van zijne
geboorteplaats voor zich zag. Naar beneden durfde hij niet. Geen voet wilde hij
zetten op Pruissisch grondgebied. Greep men hem, dan bragt hij 't overige zijns
levens in de gevangenis door, of men hing hem op.
Tot op dezen dag had hij vrij onbezorgd geleefd. Het leven van een vagebond
beviel hem, en door list en bedrog had hij zich nog altijd het noodige weten te
verschaffen. Nu eens speelde hij voor een gewond soldaat, dan voor een heer, die
door brand alles had verloren, dan voor koopman; in alles wist hij zijne rol goed te
spelen. Nu bevond hij zich evenwel in grooten nood, want hij had moeten vlugten
voor eenen Hongaar, dien hij had willen bedriegen.
Eindelijk verveelde hem dat onophoudelijk peinzen en den-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

128
ken. Hij ging de beek verder langs, tot aan het zoogenaamde overgangspad. Daar
vond hij een knaap zitten, en deze nam bereidwillig op zich, om naar het dorp te
gaan, en aan Johannes Franzlau te vragen, of hij aan den grenspaal wilde komen,
alwaar een vriend op hem stond te wachten.
Toen de knaap vrolijk heenging, zette de man zich geduldig op een rotsblok neder,
dat achter het boschje lag, en zag vol verwachting naar het pad, hetwelk naar de
boerderij van den ouden Franzlau liep. Tot zijne verbazing zag hij dat de knaap
plotseling regts af draaide en eenen zijweg insloeg, die naar de boerderijen voerde,
welke vlak aan het woud lagen. En daar woonde de schout. Zou de jongen hem
herkend en besloten hebben, om hem te verraden? Een bittere lach was op zijn
gelaat te lezen. 't Was mogelijk, maar men kon hem geen leed doen, zoo lang hij
aan gene zijde van de beek bleef. Door deze gedachte gerust gesteld, liet hij het
vermoeide hoofd zakken en trachtte zijnen honger door den slaap te verdrijven. Hoe
lang hij daar geslapen had, wist hij niet, maar plotseling ontwaakte hij door eenen
schreeuw en sprong overeind. Daar tegenover hem stond Johannes en riep vrolijk:
‘hola!’ De vreemdeling kwam langzaam te voorschijn.
Wel drommels!’ riep Johannes, ‘ben jij 't, Hempel? Hoe kom je hier? Waarom kom
je niet dadelijk bij mij in huis?’
Cornelis Hempel wenkte en zeide kortweg: ‘kom hier, dan zal ik u alles zeggen!’
‘Dank je hartelijk,’ lachte Johannes, ‘'t zou me mijn hals kosten, als ik over de
beek kwam; kom maar hier, dan zal ik je de reden vertellen.’
‘Zoo staat het met mij ook,’ antwoordde Cornelis, ‘ook mij zou het den hals kosten,
als men mij kreeg!’
Johannes lachte, dat het in 't bosch weêrklonk, maar Cornelis was niet zoo
opgeruimd. Met eene ledige maag heeft men gewoonlijk weinig lust tot lagchen.
‘Ach ja!’ begon Cornelis weder, ‘'t is de oude geschiedenis! Wij hebben beiden
onze domme streken nog niet verleerd en nu zijn wij zoo verre, dat wij ook beiden
verdienen opgehangen te worden.’
‘Nu, die domme streken zijn waarschijnlijk niet zoo ge-
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heel van dezelfde soort.’ antwoordde Johannes ernstig en als wilde hij deze
bijenkomst zoo spoedig mogelijk doen eindigen.
‘O ja! je denkt misschien nog aan de armenbus bij de kerkdeur,’ viel Cornelis hem
spottend in de reden.
‘Mij dunkt, dat ik toen al heel edelmoedig was, daar ik je door mijne bekentenis
redde.’
‘Zwijg daarvan,’ antwoordde Johannes ‘en zeg mij, wat gij van mij wilt, en waarom
gij in Pruissen vogelvrij zijt verklaard.’
‘Kom dan wat hooger op,’ riep Cornelis, ‘de boeren behoeven niet te hooren, wat
de zoon van hunnen predikant gedaan heeft. Daar boven is de beek smaller en
behoeven wij onze longen zoo niet zoo te vermoeijen.’
De beide mannen liepen zwijgend voort langs den oever van de beek, totdat zij
op eene plaats kwamen, waar men aan beide zijden de landstreek kon overzien.
‘Zie zoo!’ riep Cornelis uit, ‘hier kan men ten minste zien, of men beluisterd wordt.’
Hij ging op het gras aan den oever zitten en liet zijne beenen in de beek hangen.
Zijn makker volgde zijn voorbeeld.
‘Zeg mij nu dadelijk, waarom gij niet in uw geboorteland durft terugkeeren,’ vroeg
de laatste, om elke afwijking van het gesprek te voorkomen.
‘Omdat ik gedeserteerd ben!’ antwoordde de predikantszoon met de grootste
bedaardheid.
‘Gij gedeserteerd? Waart gij dan soldaat?’ vroeg Johannes met de grootste
verbazing.
‘Wel zeker! Ik had honger en dorst geleden; en toen dit niet langer was uit te
houden, nam ik dienst bij de huzaren. Dat leventje was naar mijn zin. De
soldatendienst in vredestijd is nog al zoo zwaar niet, en daarbij had ik hoop, eenmaal
als schrijver aan een burean geplaatst te worden. 't Viel heel anders uit. Ons leger
moest den paltsgraaf tegen den keizer bijstaan. Naauwelijks hoorde ik, dat wij naar
de grenzen van Bohemen moesten trekken, of ik pakte mij weg. Ik vond het
bespottelijk, om mijne gezonde leden en mijn nog jong leven veil te geven voor het
gekibbel van anderen. Het gelukte mij eenen pas te bekomen op den naam van
zekeren kandidaat Kleine, en door
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de vele zedepreken, die mijn vader mij zoo dikwijls had gehouden, was ik in staat,
om een jaar lang voor kandidaat te spelen, en mijn brood te verdienen. Toen de
oorlog in de maand Mei door den vrede van Teschen een einde nam, hing ik mijnen
arm in eenen doek en verschafte mij een Oostenrijksche luitenants-uniform. Nu ging
ik naar Teplitz en speelde gelukkig. Thans is Holland in nood, want ik ben zoo arm
als eene kerkrot. Geef mij dus wat, om te eten, want sedert gister-avond heb ik niets
gebruikt!’
‘Waarom hebt gij mij dit niet laten weten!’ riep de jonge Tranzlau, ik had mijne
vrouw van het grootste brood en den diksten worst beroofd, als ik dit had kunnen
denken!’
‘Wat!’ viel Cornelis hem in de reden, ‘ben je dan getrouwd? Toch niet met Huberta
van den wachtmeester?’
‘Wat? Is 't toch waar! Heeft de oude eindelijk toegegeven?’
‘De oude is dood,’ antwoordde Johannes ernstig.
‘Maar ik heb mij ook veranderd. Ik zag, dat mijne levenswijze aan Huberta veel
leed veroorzaakte en daarom staakte ik allen omgang met wilddieven en andere
woeste gezellen. Nu werd de oude mij genegen. Hij zoude mij zijne dochter niet
geweigerd hebben, wanneer ik om haar had gevraagd, want hij heeft het mij altijd
als eene verdienstelijke daad aangerekend, dat ik, om hem genoegen te doen, den
huzaren van Wolfradt eenen naderen weg wees, en daardoor den aanval van
generaal Knebel deed mislukken. Het gelukte ons, hem te verrassen, en zijne stelling,
die voor de keizerlijken zeer gunstig was, te doen veranderen.’
‘O zoo! wilt gij daarom niet aan don overkant komen?’ riep Cornelis spottende.
‘Neen! de oorlog is geeindigd. Als er geene andere redenen waren, zoude mij dit
niet hinderen. Maar men heeft Knebel wegens nalatigheid aangeklaagd, en de
generaal heeft verklaard, dat ik als spion eerst de stelling van zijn leger verkend en
daarna de Pruissen achter zijnen rug heb gebragt. Daarop heeft men in Oostenrijk
overal mijn signalement verspreid en eene premie van 500 gulden uitgeloofd aan
hem, die mij in Troppau brengt.’
‘Wat zeg je?’ riep Stempel verbaasd, ‘500 gulden op je hoofd gezet? 500 gulden?’
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Johannes lachte, en zeide: ‘Ja, maar niemand zal ze verdienen, want ik ben zoo
bang voor de grenzen als een kind voor het vuur.’
‘Daar heb je gelijk aan,’ antwoordde Cornelis, terwijl een helsch plan in zijne ziel
was opgerezen; ‘over dag zou het niet raadzaam zijn, maar......’
‘O, bij nacht waagde ik het ook niet,’ ging Johannes voort; ‘ik heb veel te veel te
verliezen, dan dat ik ligtzinnig mijn geluk op het spel zoude zetten. Maar, wat praat
ik toch, goede vriend, terwijl gij honger hebt? Wacht hier, ik zal dadelijk naar huis
gaan en u van het beste halen, wat Huberta heeft.’
‘Dat zal me wel wat lang duren!’ was het antwoord.
‘In een uur kunt gij op zijn best terug zijn. Geef mij liever een paar kreutzers, dan
kan ik in de herberg wat eten. Breng mij dan later nog wat eten voor den avond en
doe er nog wat geld bij, dan kan ik in Saksen komen. Hier bij Olmütz heb ik iemand
bij den neus gehad. 't Gaat mij nog erger dan u. Gij zijt in uw land ten minste veilig
en kunt onder dak komen.’
‘En dan heb ik daarenboven een vrouwtje als een engel!’ viel Johannes hem vol
geestdrift in de reden, ‘en eene vrij goede woning. Maar Cornelis, doe zoo als ik! 't
Is zoo aangenaam en rustig als men eene goede vrouw heeft. Bedenk toch: wat
men zaait, zal men ook oogsten.’
Bij deze woorden was hij opgestaan, had in zijnen zak gegrepen en zijne muts
vaster op het hoofd gezet.
‘'t Is jammer,’ voegde hij er bij, ‘dat gij niet met mij mede kunt gaan, want mijne
Huberta zoude u van dat zwervend leven wel genezen. Nu, binnen een paar uren
ben ik weder bij u.’
Hij wierp een beursje over de beek, en men kon hooren, dat er eenig geld in was.
‘Vergeet het andere geld niet!’ riep Stempel, terwijl hij het beursje opving. Johannes
sprong naar beneden en was spoedig daarna in het bosch verdwenen.

II.
Cornelis bleef nog eenigen tijd zitten, ten einde te bedenken, hoe hij zijnen niets
kwaads vermoedenden vriend op de beste wijze over de beek zoude lokken en zoo
doende
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de uitgeloofde vijf honderd gulden verdienen. Hij deed het beursje open, en vond
er twee gulden aan koper geld in. Langzaam stond hij op, en liep langzaam eenigen
tijd heen en weder, tot dat hij eindelijk uitriep: ‘Ja! zoo kan 't gaan!’ Daarna zocht
hij in zijne zakken en haalde er eindelijk een ridderkruis uit, dat hij zorgvuldig, maar
eenigzins verborgen op de borst van zijnen rok vast maakte, vervolgens kwam er
een zijden doek te voorschijn, waarin hij zijnen arm hing, hij plakte eene groote
zwarte pleister op zijne linkerwang, streek zijn zwart haar zoo ver mogelijk over zijn
voorhoofd en daarna gebruikte hij het water tot spiegel, om zich te overtuigen, dat
hij er werkelijk als een invaliede uitzag. Hij scheen zeer tevreden over zijn toilet, en
ging vervolgens met snelle schreden op weg, niet naar de dorpsherberg, maar naar
een zijwaarts gelegen dorp, alwaar eenige soldaten ter bewaking der grenzen
ingekwartierd waren. Die mannen zou hij noodig kunnen hebben, wanneer hij zich
met geweld van zijn vriend moest meester maken. Daartoe had hij verder eene
leugenachtige tong en eenige kreutzers voor brandewijn noodig, door welk lokaas
hij die lieden voor zijn helsch voornemen moest winnen. Een ander zou terug
gedeinsd hebben bij de gedachte, dat het slagtoffer zelf de middelen daartoe had
verschaft, maar hij was reeds te diep gezouken, dan dat hij zich hierover zoude
bekommeren.
Terwijl Cornelis naar het dorp sloop, ging Johannes vrolijk langs den anderen
oever der beek en bereikte zijne woning op het oogenblik dat eene jonge bevallige
vrouw aan de deur kwam, om naar haren man uit te zien. Zij sloeg hare armen om
zijn' hals, toen zij hem zoo onverwacht voor zich zag en zeide met een vrolijk lachje:
‘Ben je daar eindelijk? mijn hart klopte al van angst, toen ik begon te bedenken, dat
die boodschap van den jongen wel een valstrik kon zijn, om je over de grenzen te
lokken. Wie was daar toch, om je te spreken?’
‘'t Was Cornelis,’ antwoordde de jonge man een weinig verlegen. ‘Hij is soldaat
geweest, maar gedeserteerd en mag dus niet in 't dorp komen.’
‘O, dat komt goed!’ hernam de vrouw vrolijk, ‘dien slechten man kunnen wij hier
ook wel missen!’
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‘Ach! die arme drommel heeft het kwaad genoeg. Begrijp eens, Huberta! hij had
geen kreuzer in zijn zak, en daarom heb ik beloofd, dat ik hem wat eten zal brengen!’
‘Dat zal hij ook hebben,’ antwoordde Huberta, ‘hij verdient het wel niet, maar hij
zal 't hebben, omdat hij de zoon van onzen predikant is. Maar breng het hem zelf
niet. Laat de knecht of de oude buurvrouw het doen!’
‘Neen!’ hernam Johannes, ‘zij kennen hem, en die vernedering moet hem dus
bespaard worden. Ik wilde hem twintig daalders geven, hebt gij daar ook iets tegen?’
‘O, volstrekt niet! als gij maar niet bij hem komt.’
Johannes sloeg zijnen arm om zijn vrouwtje, zag haar teeder aan en zeide: ‘waar
zijt gij toch bang voor?’
‘Denkt gij, dat ik weder tot mijne oude levenswijze zoude vervallen, en dat terwijl
ik u bezit?’
‘Ja! gij mannen staat niet altijd zoo vast in uwe schoenen, en verbodene vruchten
smaken zoo zoet!’
‘Vrees niets, beste! Moge uw vloek mij treffen, als ik zoo slecht kon zijn!’
‘O! het zou mijn dood zijn! Maar zoo slecht als Cornelis zijt gij toch ook nooit
geweest!’
‘Neen, vrouw! nooit heb ik mij aan het eigendom van anderen vergrepen! Ik beging
dwaze streken, maar hij schurkerijen. Geloof mij dus. Laat mij gerust gaan en spoedig
ben ik weder bij u!’
Een hartelijke kus was het antwoord. Huberta ging naar de keuken, om brood,
boter, kaas en worst in een mandje te doen. Johannes begaf zich naar den kelder
en haalde eene flesch wijn. Het geld deed hij in zijnen zak. Toen alles gereed was,
had de zon juist hare laatste stralen over het dal laten schijnen en spoedig werd het
duister.
‘Ach, iaat mij met u gaan!’ smeekte Huberta, terwijl zij haren man het mandje gaf.
‘'tIs mij zoo bang om het hart!’ ‘Vertrouwt gij mij dan niet?’ antwoordde Johannes
andermaal. Heb ik u niet gezegd, dat uw vloek mij zoude treffen, wanneer ik mij tot
het kwaad liet verleiden?’
‘O spoed u dan, en kom dadelijk bij uwe vrouw terug!’
‘Dat zal ik doen,’ sprak Johannes en vertrok.
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De avond ging voorbij en Johannes kwam niet terug. De nacht, de dag, de week,
de maand, een vierendeel jaars ging voorbij; Johannes Franzlau was en bleef
spoorloos verdwenen; hoe vele nasporingen men ook voor de diep bedroefde,
troostelooze Huberta in 't werk had gesteld. Niemand had hem op dien bewusten
avond gezien, niemand had iets van hem gehoord. Na verloop van vier maanden
werd Huberta moeder van een dochtertje. Met stille onderwerping droeg zij haar
leed. Wanneer de kleine met vaders bruine oogen haar aanzag, dan vloden hare
tranen, maar zij vervloekte haren man niet.
‘'t Is mijne eigene schuld,’ zeide zij dikwijls tot hare oude buurvrouw, die sedert
jaren bij haren vader in dienst was geweest, ‘ik heb Johannes getrouwd, hoewel
men mij genoeg heeft gewaarschuwd. Mijn goede vader heeft wel duizendmaal
gezegd: wie op een Franzlau vertrouwt, heeft op zand gebouwd. Nu zie ik eerst,
dat hij waarlijk gelijk heeft gehad. Naauwelijks is Cornelis teruggekomen, of mijn
man verlaat huis, vrouw en kind, maar toch wil ik hem niet vloeken en kan ik hem
niet vloeken, al heeft hij mij schandelijk verlaten. Wanneer het geld verteerd is en
de winter voor de deur staat, zal hij wel weder terug komen.’
Zoo klaagde en jammerde de verlatene, maar zij bedroog zich, want de winter
kwam, en Johannes kwam niet. Het kersfeest was op handen. Huberta's vrolijk
gezigt had eene geheel andere uitdrukking gekregen. Al hare vrolijkheid was met
hare hoop verdwenen.
Elk jaar kwam er met kersmis een jood in het dorp, van wien men de gewone
geschenken voor het kersfeest kocht. De jood was nog jong, misschien dertig jaar
oud, maar met zijnen kaftan en de morsige muts, die hij altijd ver over zijne oogen
trok, zag hij er veel ouder uit en gewoonlijk noemde men hem in het dorp den ouden
Manasse.
Als hij in 't dorp kwam met zijn wagentje, dat met groen wasdoek overdekt en met
een klein paard bespannen was, dan was zijn eerste gang naar de boerderij van
Franzlau, om te zien, hoe de goede Huberta het maakte, die eenige jaren geleden,
de weldoenster van zijn dochtertje Rebekka geweest was. Zijn kind was eens door
vreeselijke kramppijnen aangetast; en Huberta, die toen vijftien jaar was, had
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het kind in huis genomen, thee gegeven, te bed gelegd, tot dat het stil werd en
insliep. Vervolgens had zij er op aangedrongen om de tweejarige Rebekka zoo lang
bij zich te houden, tot dat de vader, die zijne vrouw had verloren, weder terugkwam
van Troppau, alwaar hij geschenken voor 't kersfeest moest verkoopen.
Die weldaad vergat Manasse niet. Rebekka was in den tijd, waarin ons verhaal
voorvalt, een meisje van acht jaar, dat reeds op de trom sloeg, wanneer zij met haar
vader in een dorp kwam, en het paardje met linten versierde, om daardoor meer
koopers te lokken. Zij was een verstandig, of misschien beter gezegd een sluw kind,
en aardde in dit opzigt geheel naar haren vader.
Deze Manasse reed dan ook weder dit jaar 's zondags voor kersmis het dorp in,
en hield als naar gewoonte het eerst voor de bekende boerderij stil om zijn gewoon
‘God zegene u!’ toe te roepen. Maar hoe verschrikte hij, toen zij bleek en mager
hare kleine Johanna van haren schoot nam en naar hem toekwam.
‘God mijner vaderen!’ riep hij getroffen, ‘is de jonge vrouw ziek, dat zij er uitziet
als een beeld des doods? Heeft God haar niet gezegend met een kind? en toch zie
ik tranen in hare oogen! Zeg mij, vrouw Huberta! zeg mij toch, wat scheelt u? uw
verdriet staat op uw gezigt te lezen?’
‘Heeft niemand u dan nog verteld dat mijn man mij verlaten heeft?’ vroeg Huberta,
terwijl zij weenende haar kind kuste.
‘U verlaten? Uit vrije verkiezing! Dat is niet waar!’ riep Manasse en zijne oogen
schitterden. ‘Even zoo min als ik ooit de moeder mijner kleine Rebekka zoude
verlaten hebben, evenmin heeft Franzlau zijne Huberta uit vrijen wil verlaten. Ncen,
goede vrouw! is uw man verdwenen, dan is daarvoor eene andere reden. Weet gij,
waar hij is, dan zal ik derwaarts gaan en met hem spreken!’
Het was alsof die woorden haar vertroostten. Reeds meer dan eens had zij gedacht
aan den prijs, die op het hoofd van haren man gesteld was, maar dit denkbeeld had
zij dan ook weder verworpen, omdat dit in geen verband stond met Cornelis. Nu
kwam het denkbeeld op nieuw voor haren geest. ‘Zouden de Oostenrijkers hem ook
gevangen hebben genomen? Men zegt ten minste, dat in een der dagbladen
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vijfhonderd gulden zijn uitgeloofd aan hem, die mijnen man in Troppau kon uitleveren,
omdat hij een Pruisisch huzarenregiment tot gids heeft gediend.’
Met gespannen opmerkzaamheid had Manasse dit aangehoord, en meer dan
eens met zijne vuist tegen zijn voorhoofd geslagen. Eindelijk zeide hij: ‘was dat zoo
wat in Augustus? Gelezen heb ik 't niet, maar toch heb ik er over hooren spreken.
Was 't midden in Augustus? Dan ben ik op de hoogte, en dan ben ik er digt bij
geweest, toen zij Johannes bragten, maar ik dacht, er zijn nog wel meer Franzlau's
in de wereld.’
Vrolijk vloog Huberta naar hem toe. ‘Manasse,’ riep zij, ‘eisch, zooveel gij wilt,
maar zeg mij, wat gij weet. O, wanneer mijn dierbare Johannes eens onschuldig
ware en mijne verwijtingen niet verdiende! O, goede Manasse, zeg mij, waar hebt
gij iets van hem gehoord of gezien?’
‘Ik zal 't u in weinig woorden zeggen. Ik zat in de herberg beneden in 't grensdorp.
Terwijl ik daar zat te wachten, kwam er een heer binnen met eene ridderorde op de
borst, en een pleister op de wang. Hij ging bij twee Boheemsche soldaten zitten en
sprak hen in hunne taal aan, maar ik versta er ook iets van. Hij sprak op eenen
voornamen toon en vertelde hun dat hij op hoog bevel reisde, om Franzlau te zoeken.
Zij moesten hem daarin helpen. Hij noemde zich baron Turazek, maar geleek
bijzonder veel op den jongen Hempel.’
‘Kort daarna vertrokken zij, kwamen des avonds te zamen met eenen wagen
terug en reden toen dadelijk naar Troppau. Den volgenden dag kwam ik ook in die
plaats en vond de twee Bohemers in de herberg. Zij raasden en scholden dat zij
naar Kosel moesten, om verhoord te worden, en vertelden verder, dat zij den baron
voor een zielverkooper hielden.’
‘De man, dien zij den vorigen avond gebragt hadden, had niet over de beek willen
gaan. In zijne hand hield hij eene flesch wijn, benevens andere versnaperingen,
welke hij den baron over de beek had toegereikt. De baron had gegeten en
gedronken en daarop de ledige flesch aan den man over de beek toegestoken.
Toen deze zonder de minste achterdocht had willen aannemen, had de baron hem
met sterken arm aangepakt, over de beek gesleept,
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een vuistslag op het hoofd gegeven, eenen prop in den mond gestopt en daarna
de twee verborgen soldaten geroepen!’
‘O, Manasse! dan is hij dood!’ jammerde de vrouw, ‘de booswicht heeft hem zeker
gedood!’
‘Wel neen, dat zou eene domme streek geweest zijn. Voor een dood mensch
betaalt de krijgskas geen vijfhonderd gulden! En de baron heeft het geld ontvangen,
zoo als mij de kastelein in Troppau verteld heeft.’
‘Maar waarheen hebben zij dan mijnen man gebragt?’
Manasse haalde zijne schouders op. ‘Misschien is hij nog in Kosel. In allen gevalle
zal ik doen, wat in mijn vermogen is. Ik ben en blijf u nog altijd het leven mijner
Rebekka verschuldigd, en daarom zal ik u, zoo waar er een God leeft, uwen man
terugbrengen. Houd maar moed, goede vrouw! Kijk, daar komt mijn meisje juist aan,
is 't geen lief kind? Kom, Rebekka, geef de vrouw eene hand, gij zijt zoo veel aan
haar verschuldigd, kind!’
En toen hij zijne oogen op zijn geliefd kind liet rusten, toen deed hij bij zich zelven
de gelofte, dat hij alles, alles zoude doen, om de vrouw te helpen. Sedert dit
oogenblik ging hij weder zeer bedaard aan zijne gewone bezigheden, als of er niets
aan de hand was. Huberta had als 't ware een nieuw leven ontvangen, nu zij wist,
dat haar man haar niet uit eigen beweging had verlaten, maar door een schelmstuk
van hare zijde was weggerukt. Zij sprak nu onophoudelijk over haar leed en wekte
daardoor algemeene deelneming op, en wel in die mate, dat op zekeren dag eenige
vorige makkers van Franzlau op eene geheel andere jagt dan op eene hazenjagt
uitgingen. Zij wilden namelijk den doortrapten Hempel, die, zoo als Manasse
vernomen had, in een stadje aan de grenzen woonde, op Pruissisch grondgebied
jagen. Manasse had hun de juiste middelen aan de hand gedaan, om den
ongelukkigen vriend hunner jeugd te wreken en den booswicht te straffen. Hij was
slim genoeg, om in te zien, dat alleen door het geregt de uitlevering van Johannes
als Pruissisch onderdaan, kon geëischt worden, en door praten en weer praten
haalde hij de mannen uit het dorp over, om op de vangst van den verrader uit te
gaan. Het gelukte hun om den gewaanden baron, die zijn Judas-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

138
loon bijna verteerd had, te vangen en hem als Cornelis Hempel aan het geregt over
te leveren.
Welk voordeel gaf dit der arme Huberta? Geen ander dan de hoop op de
regtmatige straf van den man, die haar haren echtgenoot had ontroofd. Het geregtelijk
onderzoek ging langzaam voort. De winter verliep en Huberta hoorde niets anders
dan dat Hempel zijn misdrijf had bekend, maar niet wist, wat er van Johannes
geworden was. Manasse had evenwel niet stil gezeten, maar te vergeefs had hij
hier en daar aan dochters van cipiers zijne koopwaren voor half geld aangeboden;
nergens was eenig spoor van Franzlau te vinden; de generaal von Knebel was tot
zware vestingstraf veroordeeld, die hij in Brünn moest ondergaan. Dit vernam
Manassa te gelijk met het berigt dat Hempel tot levenslange gevangenis was
veroordeeld, in geval door zijn toedoen Johannes Franzlau zijne gezondheid of zijne
vrijheid verloren had. In het tegenovergestelde geval zoude zijne straf tot op tien
jaren verminderd worden. Nu deed de regtbank het noodige onderzoek naar het lot
van Franzlau, maar altijd zonder het gewenschte gevolg. Het scheen wel dat men
bevreesd was voor onaangenaamheden wegens het gevangen nemen van Johannes;
de antwoorden luidden ten minste zeer ontwijkend en de onzekerheid duurde voort.
Dit berigt benam Huberta allen moed. Zij had zoo gehoopt haren man door middel
van de regtbank terug te zullen bekomen, en nu was haar elke weg daartoe
afgesneden.
Reeds negen maanden was Johannes weg. Het dal tooide zich met zijn
voorjaarsgewaad. Het meisje groeide voorspoedig op, en zou dit alles zoo jaar op
jaar zijnen geregelden gang gaan, zonder dat de vader aan zijn treurend huisgezin
werd weder gegeven? Troosteloozer dan ooit blikte de arme vrouw in de toekomst.
Wat hielp het haar nu, dat Hempel onschadelijk was gemaakt? Het lot van haar'
man werd daardoor niet verbeterd.
Terwijl zij in deze treurige gemoedsstemming verkeerde, kwam op zekeren dag
in de maand Mei de bekende Manasse met zijn dochtertje bij haar, en had een lang
geheim gesprek met haar. Zijn wagentje werd in de schuur gebragt; zijn paardje
ging op stal en werd goed gevoederd. Twee dagen bleef Manasse in de
boerenwoning, en niemand kreeg hem
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te zien. Rebekka speelde met de kleine Hanna, maar luisterde opmerkzaam naar
elk woord, dat haar vader met Huberta sprak. De oude meid pakte manden en kisten
met eten, kleederen en andere benoodigdheden in, stopte alles heimelijk onder het
groene kleed van 't wagentje, dat dezen keer veel minder koopwaren bevatte dan
vroeger, en in den vroegen morgen van den derden dag reed Manasse met Rebekka,
Huberta en Hanna den weg op naar Brünn. Manassa had uitgevorscht, dat Johannes
nog leefde en in Brünn gevangen zat, alwaar hij tot levenslange vestingstraf was
veroordeeld. Het kwam er nu maar op aan, hoe men den gevangene zoude bevrijden.
Manasse ontwierp een plan, deelde het aan Huberta mede, en nu gingen zij op
weg, om het uit te voeren.
't Was een lange en moeijelijke reis. Door de gesmoltene sneeuw waren al de
beekjes gezwollen en de rivieren waren sterk gewassen. Somtijds zelfs was de
overtogt gevaarlijk; men moest allerlei omwegen maken en vele ongemakken
verduren. Maar de hemel was helder blaauw en de zon scheen vriendelijk en
vertroostend op de reizigers neder. Huberta vooral was vol moed, zoodra het er op
aankwam om moeijelijkheden te boven te komen, hoewel zij zeer goed begreep,
dat zij met dezen togt alles op het spel zette. Zoo de poging mislukte, dan wachtte
haar man een harder lot dan nu, want Manasse had de zekerheid bekomen, dat
Johannes in Brünn gebruikt werd om aan de vestingwerken te arbeiden en de
grachten rondom de vesting schoon te maken. Hij was zoo voorzigtig geweest, om
Franzlau niet te naderen, maar toch had hij gelegenheid gevonden, om te vernemen,
dat deze arbeid nog van langen duur zoude zijn. Hij hoopte een middel te zullen
vinden, om Johannes van hunne aankomst berigt te geven, en wilde zich daartoe
van zijne Rebekka bedienen, want zijn meisje was slim en op een kind werd niet
zooveel acht geslagen.
Eindelijk kwamen de reizigers in Brünn, en Manasse nam ditmaal niet zijnen intrek
in de herberg, alwaar hij gewoonlijk overnachtte, maar ging naar een' zijner
geloofsgenooten, die niet verre van Alt-Brünn, eene voorstad, eene herberg had.
Daags na hunne aankomst had Huberta reeds het genoe-
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gen haren Johannes van verre te zien voorbij gaan. Met zijn bleek, zwaarmoedig
gelaat naar den grond gerigt, liep hij daar te midden der overige gevangenen, die
misschien reeds meer aan hun lot gewoon geworden waren. Het was of haar hart
zoude barsten, toen zij die ineengekrompene gestalte en dat bleeke gezigt
ontwaarde. Snel drukte zij haar kind aan haar hart en met moeite onderdrukte zij
eenen luiden schreeuw. Manasse vermaande haar, om zoo bedaard mogelijk te
blijven, daar zij anders het geheele plan zou doen mislukken. Voorzigtig sloop hij
de gevangenen achter na, die bij den stroom aan eenig dijkwerk moesten arbeiden.
De hooge waterstand dwong hen, om met dat werk eenigen spoed te maken, daar
men vreesde, dat het water nog meer zoude rijzen, en daardoor den aangevangen
arbeid vernielen. Onder deze omstandigheid werd er niet zulk een naauwkeurig
toezigt gehouden. Manasse stond daar benevens eenige andere nieuwsgierigen,
om te zien, hoe ijverig de gevangenen werketen. Rebekka liep heen en weder en
waarom ook niet? Een kind mag immers wel even nieuwsgierig zijn als een groot
mensch? Manasse zag het water wassen en dit gezigt bragt eenen glimlach op zijn
gelaat. Er. kwam eene kleine verandering in zijn plan, en eerder dan hij zelf gedacht
had, kwam het tot rijpheid, want ziet, daar kwam Johannes Franzlau aan met een
bundeltje met rijs en eenen bijl. De jonge man zag niet op, maar liep op het natte
gras, dat reeds door het water bespoeld werd. Manasse gaf zijn dochtertje eenen
wenk en dadelijk ging het kind naar den gevangene en vroeg zacht:
‘Hebt gij geenen meikever, dien ik naar vrouw Huberta kan laten vliegen, om haar
van u te groeten?’
Johannes hief het hoofd op en zag het kind strak aan.
‘Ik ben Rebekka, de dochter van Manasse,’ fluisterde het kind nog zachter, ‘als
gij voorzigtig zijt, zal vader u bij uwe vrouw en bij uwe lieve Johanna brengen!’
‘Rebekka!’ riep de gevangene luide, door verbazing de noodige voorzigtigheid uit
het oog verliezende. Het kind keek om, en sloop als een aal in de struiken, toen zij
bemerkte, dat eenige gevangenen omkeken. Niemand had haar evenwel bemerkt.
Verwonderd en met het hoofd schuddende, keerden de mannen zich weder om en
gingen op
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nieuw aan hunnen arbeid. In dien tusschentijd was Johannes een weinig bedaard,
en herhaalde bij zich zelven de woorden, die het kind tot hem gesproken had.
‘Voorzigtig!’ Ja, hij besloot voorzigtig en onderworpen te zijn; daarom ging hij ook
weder bedaard aan het werk, als of er niets was voorgevallen. Geene minuut was
er verloopen of Rebekka was wederom bij hem.
‘Uwe vrouw is hier,’ fluisterde zij.
Johannes rigtte zich dadelijk op en keek onmiddellijk om.
‘Vader zegt,’ ging zij voort, ‘dat gij den rok van vrouw Huberta moet aantrekken.
Gij moet evenwel voorzigtig zijn, geen woord spreken, en doen, wat ik u zal
influisteren.’
Johannes knikte met het hoofd en arbeidde ijverig voort. Een zijner
medegevangenen kwam naar hem toe, en dadelijk was het meisje verdwenen.
Manasse stond nog op eenigen afstand en wenkte zijne dochter om bij hem te
komen. Hij had zijn plan veranderd, want de gelegenheid kwam hem te gunstig
voor, om die voorbij te laten gaan. De plaats, waar de gevangenen arbeidden, was
juist zoo geschikt, en hoe ligt konden zij morgen naar een ander gedeelte gezonden
worden!
‘Kom Rebekka!’ zeide hij, ‘ga nogmaals naar Johannes en fluister hem toe, dat
gij het pakje met kleederen ginds achter dien ouden muur zult leggen, dat gij er
eenige steenen bij zult doen, dat hij zijn buis en broek met steenen moet vullen,
zijne muts in het water werpen, dat hij zijn gereedschap en zijne schoenen aan den
oever moet laten staan; vervolgens moet hij naar de voorstad kijken; daar zal hij
eene vrouw met een kind zien; de vrouw zal het kind op eenen mantel zetten en
daarna heen gaan, tot dat zij bij een wagentje is gekomen. Hij moet dan het kind
op zijnen arm nemen, den mantel om doen, den stroohoed diep in zijn gezigt drukken.
en daarna het kind dragen en sussen, tot dat hij ook bij het wagentje is gekomen.
Hebt gij nu alles goed begrepen?’
Vrolijk knikte het kind, kreeg nog eenige aanwijzingen, hoe zij zich te gedragen
had en ging daarna weder naar de Schwarza, aan welks oevers Johannes arbeidde.
Spoedig had zij baren last ten uitvoer gebragt en wilde zich juist verwijderen, toen
haar de barsche stem van den serjant
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in de ooren klonk, dieu zij niet bemerkt had. Verschrikt kromp Johannes in een.
Reeds zag hij in zijne verbeelding eene vrolijke toekomst en nu was misschien alle
hoop verdwenen. Misschien had de serjant daar reeds lang gestaan en alles gehoord.
Met het onschuldigste gezigt van de wereld keek Rebekka den barschen vrager
aan en zeide:
‘Ik zoek meikevers!’
De serjant scheen in dit antwoord niets onnatuurlijks te vinden en ging weder
heen.
Johannes schepte ruimer adem en zeide:
‘Nooit zal ik vergeten, lief kind! wat gij voor mij gedaan hebt.’
Rebekka glimlachte en verliet hem, om verder de bevelen van haren vader op te
volgen.
Intusschen had Manasse de jonge vrouw bekend gemaakt met alles, wat er reeds
gebeurd en afgesproken was. Met vreugde hoorde zij deze berigten aan. Haar oog
schitterde van nieuwe hoop bij de gedachte, dat haar man zijne vrijheid zoude
herkrijgen, en zij beloofde den jood, zijne bevelen te zullen opvolgen en zich zoo
bedaard mogelijk te houden.
Des middags maakte Manasse zich gereed om te vertrekken. Hij nam afscheid
van zijnen gastheer en zeide, dat hij nog eerst door Brünn wilde rijden, ten einde
nog 't een en ander te verkoopen en daarvoor nieuwe inkoopen te doen. Vervolgens
verliet hij werkelijk de voorstad. Huberta veinsde vermoeid te zijn, bleef daarom
achter en ging eenigen tijd met het kind in den mantel gewikkeld, langzaam naar
het oude muurwerk, dat van de helling eens heuvels tot aan de rivier liep.
Volgens de ontvangene aanwijzingen ging zij op eenigen afstand van de rivier
zitten en gaf haar kind de borst. Zonder eenig bepaald doel scheen zij daar te zitten
en die plaats als bij toeval uitgekozen te hebben.
Haar kind sliep in en met angst en onrust vestigde zij onbewegelijk hare oogen
op de plek, van waar hun toekomstig geluk moest te voorschijn komen. Zij zag de
gevangenen arbeiden, maar Johannes kon zij op dien afstand niet herkennen.
Eindelijk zag zij een kind den weg oversteken en naar de rivier loopen. Het was
Rebekka met de kleederen.
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Tot op dit oogenblik had zij zich de verkleeding zelve als zeer gemakkelijk
voorgesteld, maar nu begon zij den moed bijna te verliezen en de uitvoering van
het beraamde plan voor onmogelijk te houden; ja zij geraakte in vertwijfeling, toen
zij zag, dat de serjant boven van den wal afkwam en Rebekka den weg scheen te
willen afsnijden. Het werd duister voor hare oogen en haar bloed scheen in hare
aderen te verstijven. Toen zij weder een weinig bedaard was, zag zij het meisje
reeds vlak bij de oude muren, en hoorde haar hartelijk lagchen. Met een verligt
gemoed zag zij nu naar alle kanten rond. De kleine was verdwenen, en de serjant
ging denzelfden weg terug, langs welken hij gekomen was, en verdween eindelijk
bij eene kromming van den weg geheel uit haar gezigt!
Nu was 't beslissend oogenblik gekomen! Als alles nu maar in orde is! Als Rebekka
de steenen nu maar kon brengen! Als Johannes nu maar spoedig hare kleederen
kon aantrekken! Als....als....Daar kwam Manasse met den wagen. Hij hield een
oogenblik zeer stil en had het schijnbaar zeer druk met zijn paard. Zij stond op; nu
eens sloeg zij hare oogen ten hemel, dan weder naar den stroom, aan welks oever
de gevangenen arbeidden. Te midden van haren angst zag zij eene vrouwengestalte
tusschen de muren verschijnen. Zij herinnerde zich, dat het nu hoog tijd werd, om
heen te gaan, op dat men op de plek, waar zij met het kind had gezeten, niet twee
vrouwen te gelijk zag. Werktuigelijk ging zij naar den wagen, toen zij op eens hoorde
roepen, dat er zich een man in de rivier had gestort, en dit door een verward
schreeuwen en heen en weder loopen gevolgd werd. Nu verloor zij hare
tegenwoordigheid van geest. Zij bleef staan en hare handen wringende staarde zij
naar de plaats, waar alles in groote verwarring was. De gevangenen kwamen van
alle kanten toeschieten; allen liepen naar de plek, waar het muurwerk ophield. Zij
zag den serjant van den wal naar beneden springen en naar de rivier ijlen. Alles
scheen zich voor haar gezigt in eenen kring rond te draaijen. Zij zag niet meer; zij
hoorde niet meer; haar verstand stond stil en alles bepaalde zich bij die ééne
gedachte: nu is mijn man verloren. Zij ging terug en liep de vrouwelijke gedaante
te gemoet, die zij voor haren
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man hield, en die het ook werkelijk was. Zij meende, dat hij vervolgd werd, dat zijn
leven in gevaar was en daarom wilde zij dan ook nu liever met hem sterven.
Eensklaps neemt zij haar kind op, maar op hetzelfde oogenblik komt Johannes van
achter een gedeelte van het muurwerk te voorschijn. In een oogwenk heeft hij vrouw
en kind in zijne armen geklemd, maar spoedig komt hij tot bezinning en fluistert haar
toe: ‘Houd u bedaard, Huberta! denk aan de afspraak; voort! voort! naar den wagen!’
Werktuigelijk gehoorzaamde zij, en verdween nog ter regter tijd, want juist rigtte
de serjant, hetzij opzettelijk, hetzij toevallig de oogen naar de plek, waar hij de jonge
vrouw met haar kind gezien had.
Wie weet wat er gebeurd was, als hij de beide vrouwen gezien had. Tot nu toe
had hij zich laten misleiden en geloofde het berigt, dat, door Rebekka uitgestrooid,
zich onder de gevangenen verspreid had. Tot nu toe stelde hij alle pogingen in het
werk, om den man te redden, die zich uit wanhoop in het water had gestort; maar
de vonk van het wantrouwen valt zoo ligt in 't gemoed van iemand, die voor zijn post
verantwoordelijk is. Gelukkig zag de serjant maar ééne vrouw. Hij zag, dat zij bedaard
het kind in den mantel wikkelde en voornemens scheen, om den weg naar de rivier
in te slaan. Deze laatste waarneming was voldoende, om den serjant volkomen
gerust te stellen. Geruimen tijd zocht men nog naar den verdronkene, maar daar
het water bleef wassen, gaf men het eindelijk op, en troostte zich waarschijnlijk met
de gedachte, dat de gevangene het nu nog beter had dan in zijne gevangenis.
Inmiddels was Huberta, bijna bezwijkend van vreugde, in den wagen geplaatst,
en Manasse, die bij het paard stond, wachtte slechts, tot dat Johannes met het kind
bij den wagen was gekomen, ten einde dan langzaam door te rijden. Alles ging naar
wensch. Een geruimen tijd later kwam Rebekka en verhaalde, dat men algemeen
overtuigd was, dat de zwaarmoedige gevangene, wiens naam men naauwelijks
kende, een einde aan zijn leven had gemaakt.
Het zal wel onnoodig zijn, de vreugde der echtelingen te beschrijven. Johannes
kon het bijna niet gelooven, dat hij aan de zijnen was weder gegeven. Ongehinderd
bereik-
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ten zij hunne woonplaats. Men kwam overeen, dat men zich van de wijze der
bevrijding geen woord zoude laten ontvallen, ten einde Manasse in geene
ongelegenheid te brengen. Johannes meende evenwel verpligt te zijn, op de eene
of andere wijze aan de regtbank kennis te geven van zijne bevrijding, opdat Hempel
niet levenslang gevangen werd gehouden, maar voor hij het met zich zelven eens
was, hoe hij dit zoude aanleggen, vernam men, dat Hempel zich in de gevangenis
van het leven had beroofd.
Manasse en Rebekka bleven hunne huisvrienden. Wanneer zij kwamen, werd er
feest gevierd, en was het de verjaardag van de ontvlugting, dan was het altijd een
vernieuwd genot voor de dorpelingen, wanneer Rebekka al de bijzonderheden
verhaalde van de vlugt, waarbij zij zulk eene gewigtige rol had gespeeld.
Beek, October 1861.

Re d'Italia.
Koning van Italië - om dit drietal woorden beweegt zich het belangrijkste gedeelte
der tegenwoordige politiek en politieke tingieterij. Het zijn woorden, door den een
uitgesproken met hooge geestdrift, door den ander aangehoord met kwalijk verkropte
verontwaardiging; door den een aangemerkt als het seinwoord tot eene betere
toekomst voor het ongelukkige schiereiland, door den ander verafschuwd als het
wachtwoord der onfeilbaarste vertrapping van regt, kerk en godsdienst; den een
het teeken van vooruitgang op de baan van verlichting en welvaart, den ander dat
van heensnellen naar eenen afgrond van regeringloosheid en ellende.
‘Maar ligt er dan zoo magtig veel in gelegen, of Victor Emmanuël koning van
Sardinië, dan wel koning van Italië heet? De naam verandert niets aan de zaak; het
grootste gedeelte van het schiereiland staat onder zijne regering, ook toen hij nog
als vroeger koning van Sardinië heette; en al verwisselde hij dien koningstitel met
dien van “Re d'Italia,” dat gaf hem niet één onderdaan meer.’
Zoo schijnt het, maar in wezentlijkheid is het zoo niet, en Victor Emmanuël zou
er zeer zeker zooveel niet aan hechten, den titel koning van Italië te dragen, indien
het
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om een blooten naam te doen ware. Maar in dien naam ligt een groot beginsel
opgesloten, en daarom is het van zooveel beteekenis, als eene mogendheid, vooral
eene, die zwaar gewigt legt in de schaal van Europa's politiek, hem als zoodanig
erkent of weigert te erkennen. En dat beginsel is nu nog niet zoozeer en op zich
zelven het bezit van Venetië en Rome. 't Is waar, om Victor naar waarheid den
Italiaanschen koningstitel te doen dragen, ontbreekt hem het bezit der beroemde
bruid van de Adriatische zee, thans eene treurende weduwe, en van de ‘eeuwige
stad der zeven heuvelen.’ Zal hij er meester van worden? Wie durft er een
voorspellend: ja of neen op antwoorden? Dat Venetië zucht onder de heerschappij
van Oostenrijk en haar hartelijk moede is, heeft geen betoog noodig; ooggetuigen
verhaalden daarvan aan den steller dezes zulke luidsprekende bewijzen, dat men
het wel voor ontwijfelbaar zeker mag houden, dat de thans eenzame kanalen van
het heerlijk Venetië zouden weergalmen van een letterlijk eenparig gejuich, zoodra
de laatste Oostenrijker vertrokken ware. En dat de nog altijd Romeinsch fiere kern
der bevolking van Rome slechts verachting gevoelt voor eene flaauwe, zenuwlooze
monnikenregering, die zonder vreemde bajonetten noch zich zelve kan in het
kwijnend leven houden, noch haren kerkvorst beschermen, noch de banditti
beteugelen, - daar is geen verstandig mensch, die het ontkent, tenzij uit kerkelijke
vooringenomenheid of onkunde aangaande den waren toestand van zaken. Maar
gelijk afkeer van de dwaling nog geene liefde voor de waarheid, en weerzin tegen
de onderdrukking nog geene liefde voor de vrijheid is, zoo zijn het nog twee zaken,
die hemelsbreed verschillen: Venetië's haat tegen Oostenrijk en Rome's afkeer van
de priesterheerschappij, en: beider sympathie (wij weten er geen beter woord voor)
voor het beginsel van aansluiting aan de regering van Victor Emmanuël, of laat ons
liever het beginsel in zijnen eigenlijken grond noemen: de éénheid van Italië. Dit
beginsel is het, dat door het ‘Re d'Italia’ wordt uitgesproken, en nu gevoelt men, dat
het erkennen van koning Victor Emmanuël als zoodanig in de staatkunde der
kabinetten geenszins de beteekenis kan hebben: het als waar aannemen van het
feit, dat de Italianen één zijn; nog minder: het uitspreken van den wensch, dat zij
het worden;
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maar alleen het beschouwen der aanvaarding van de heerschappij over de staten,
die thans tot hetzelfde rijk met Sardinië behooren, als voortvloeijende uit het streven
naar de éénheid van Italië. Die den te Turin gezetelden vorst weigert als ‘Re d'Italia’
te erkennen, moet hem houden voor eenen veroveraar, eenen indringer, die zich
onregtvaardig meester maakt van eens anderen eigendom en behendig partij trekt
van de, 't zij dan gegronde of ongegronde ontevredenheid eener natie met hare
regering. Die hem integendeel met den titel: ‘Re d'Italia’ begroet, houdt hem voor
den man, wien het in waarheid te doen is, niet alleen om die natie en dat volk te
bevrijden van een juk, dat onduldbaar was, maar meer in het algemeen, om elk op
zich zelven staand Italiaansch volk te bevrijden van het juk, dat in dit ‘op zich zelven
staan’ gelegen is, en allen te vereenigen als zonen van hetzelfde vaderland.
Dit oogpunt van de zaak is zeer belangrijk, omdat het vraagstuk der éénheid van
Italië een der gewigtigste vraagstukken is in de geschiedenis der middeleeuwen.
Om zulks in het licht te stellen, zou men een uitgebreid boek moeten schrijven en
eigenlijk de gansche geschiedenis van Italië gedurende eene reeks van eeuwen
nagaan - iets, dat geheel en al buiten de grenzen van een stukje in een tijdschrift
ligt. Wij bepalen ons tot een paar woorden over den titel: ‘Koning van Italië’ op zich
zelven.
Nooit loopt een rijk meer gevaar om uiteen te springen, dan wanneer het al te
groot geworden is, dat wil zeggen, al te veel ongelijksoortige bestanddeelen in zich
heeft opgenomen. Dat ondervinden in deze dagen de Vereenigde (!) Staten van
Noord-Amerika; dat ondervond de reuzenmagt van Napoleon I, en 't was ook het
lot van het Romeinsche rijk. De splitsing in een Oostersch en Westersch keizerrijk
zou noch de eene, noch de andere helft ten val hebben gebragt; integendeel, elke
dier twee zouden er krachtiger door geworden zijn, bij genoegzame eenheid der
bestanddeelen. Getuige het Byzantijnsche rijk, dat het nog meer dan duizend jaren
gehouden heeft. Maar het Westersche moest vallen onder zijne eigene zwaarte,
zoodra eene uitwendige kracht het begon te schudden. Die schok kwam, en de
‘eeuwige stad’ had de kracht niet meer om hem te wederstaan
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Maar de maat dier stad was ook vol, tot overloopens toe. Wij zijn nog zoo eenvoudig,
en schamen ons des niet, dat wij in de geschiedenis der volken een hooger
wereldbestuur erkennen; zoo eenvoudig, dat wij gelooven in eene goddelijke hand
der vergelding, ook over volken en staten. Wij gelooven het, omdat wij het zien in
de geschiedenis: onderdrukking te doen ondergaan wordt achtervolgd door
onderdrukking te ondervinden. Zoo ging het ook het oude Rome, en wij houden het
er voor, zoo zal het ook het nieuwe Rome gaan. Met de wapenen in de vuist hadden
de Romeinsche legioenen tal van volken gewelddadig onderworpen aan den scepter
der Caesars; met de wapenen in de vuist verschenen vreemde horden voor de
poorten van Rome. Maar ofschoon het zich oogenschijnlijk nog een weinig staande
hield na door Atilla bedreigd en door Genserik geplunderd te zijn; het was niet
bestand, toen Odoacar - het mogt eene vernuftsspeling zijn, die zijnen naam van:
‘houd u wakker!’ afleidt, toch beantwoordde hij aan dat woord - aan het hoofd zijner
Germaansch-Romeinsche legerbenden den nietigen Romulus Augustus onttroonende
en daarmede het Westersch-Romeinsche rijk vernietigde. Want hij nam, schoon
men hem tot keizer wilde uitroepen, den vermolmden scepter der Caesars niet aan,
maar nam den titel aan van ‘koning van Italië.’ Waarom niet van Rome? De zaak
wordt door de geschiedenis toegelicht, hoewel wij moeten toezien, de tegenwoordige
begrippen van staatsregt niet toe te passen op de oude wereld.
Odoacer wilde Italië tot cene zelfstandige magt verheffen tegenover Rome, waar
zich reeds toen eene geestelijke heerschappij ontwikkelde tegenover het wereldlijk
gezag. Vele en velerlei oorzaken hadden zamengewerkt om de magt der bisschoppen
van Rome te doen toenemen. Vooral Leo I had, zoo door eigen geestkracht als
begunstigd door de omstandigheden, dermate zijn gezag weten te vestigen, dat
keizer Valentinianus zijne bemiddeling inriep, toen Atilla in het jaar 451 Rome
bedreigde. Geen gebieder, hij moge dan keizer of koning heeten, was opgewassen
tegen die steeds voortschrijdende magt, tenzij hij het waagde, den overmoedigen
bisschop terug te drijven binnen de perken eener zuiver geestelijke of liever kerkelijke
heerschappij; maar
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daartoe was de kerk reeds te bedorven en de godsdienst te zeer met de uitwendige
magt der bisschoppen vereenzelvigd. Odoacer vestigde zijnen zetel te Ravenna,
minder nog naar 't schijnt omdat Rome de poorten voor hem sloot, dan omdat hij
er meer meester kon zijn, dan in de stad, waar hij zijn gezag met eenen bisschop
deelen, zoo niet ten deele reeds uit diens handen ontvangen moest. Ook in Theodorik
den Groote, die in het jaar 493 den scepter aan de hand van den omgebragten
Odoacer ontweldigde, zien wij hetzelfde streven om Italië te verheffen tegenover
den invloed van Rome; terwijl het exarchaat, in naam van den Byzantijnschen keizer
na Theodoriks dood Italië beheerschend, zonder zich om Rome in het minst te
bekommeren, te Ravenna, de hoofdstad des genoemden konings, gevestigd bleef.
Men bespeurt hetzelfde streven in de geheele middeleeuwsche geschiedenis,
altijd en overal waar sprake is van Italië als koningrijk. Bij alle pogingen om zoodanig
een koningrijk te stichten, is het klaarblijkelijk om eene heerschappij te vestigen
tegenover het inmiddels geheel aan de pauselijke heerschappij, ook in het
staatsgezag, onderworpen Rome. Nadat door de bekende schenking van Pepijn
de paus een eigenlijk grondbezit erlangd had, was hij ook uit dezen hoofde en dus
niet enkel meer krachtens zijne aanspraak als stedehouder van Christus en dus
heer van alle vorsten der Christenheid, als wereldlijk vorst opgetreden, en indien
de Karolingers en later de keizers geen dam hadden opgeworpen tegen de verdere
uitbreiding van het onmiddelijk wereldlijke gezag van den paus, zou deze zeer zeker
in de worsteling de bovenhand gehouden hebben. Hij ware meester geworden van
geheel Italië en Rome de hoofdstad van het rijk des schiereilands. Maar dat gebeurde
niet. En het werd geenszins alleen daardoor verhinderd, dat inmiddels magtige
republieken zich verhieven; maar het mag ook daaraan worden toegeschreven, dat
het denkbeeld van een Italiaansch koningrijk zich bij iedere worsteling op den
voorgrond plaatste, altijd als eene magt tegenover die van den paus. Men ziet dat
onder anderen zeer duidelijk in keizer Henrik II en zijnen tegenstander Hardewijn,
markgraaf van Irea. De laatste was in het jaar 1002 na den dood van Otto III tot
koning van Italië verkozen en te Pavia als zoodanig ge-
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kroond. Maar - hij was een doorn in het oog van het pauselijke hof. Reden genoeg
om de pogingen te ondersteunen van den vromen, aan de geestelijke heerschappij
ootmoedig onderworpen Henrik, toen hij, als naaste bloedverwant van den kinderloos
overleden Otto erfgenaam van diens keizerskroon, ook naar den rang van koning
over Italië stond. Met behulp van den paus won hij het pleit en bekwam den titel,
maar ook niets meer dan ten loon zijner gehoorzaamheid den gouden rijksappel uit
de hand van den paus bij zijn leven, eene heiligverklaring na zijnen dood. Waarlijk
wel een treffend bewijs, hoe het beginsel: ‘een koningrijk Italië’ den kerkvoogd te
Rome stuitte. Het is dan ook opmerkelijk, dat het altijd tot de staatkunde van het
vatikaan heeft behoord, de eenheid der verschillende volken en staten van Italië
zooveel mogelijk tegen te gaan, als vreesden zij bij voorgevoel daarvan eene fnuiking
voor hun gezag. Onder de magtigste pausen stonden de Italiaansche staten het
vijandigst tegenover elkander; onder de zwaksten maakten zij van die zwakheid
gebruik tot naauwer aaneensluiting, totdat bij de ontwikkeling van het nieuwere
statenstelsel in Europa de zelfstandigheid van Napels in het Zuiden en de kleinere
staten in het Noorden te zeer gevestigd was om nog aan eene Italiaansche éénheid
te kunnen denken, eene éénheid nogtans, die tot op den huidigen dag het schrikbeeld
van het pausdom gebleven is, maar nu niet langer omdat de stoel van St. Petrus
een ‘koningrijk Italië’ aanmerkt als eene magt, gevaarlijk voor die van den kerkelijken
staat; veeleer omdat het er - en met regt - het wegsmelten van het ‘erfdeel van
Petrus’ en het heerschen van eene wereldlijke magt binnen de muren der ‘eeuwige
stad’ in ziet.
Na eeuwen herleefde de titel van ‘koning van Italië’ in Napoleon I; dat het nieuwe
koningrijk alleen het noordelijke gedeelte van Italië omvatte, terwijl de kroon der
beide Siciliën op een ander hoofd stond, was meer schijn dan wezen, want dat hoofd
was een broeder van den alvermogenden Franschen keizer, aan wien het wereldlijke
gezag van den paus waarlijk geene groote verpligting heeft.
Ziedaar dan de historische beteekenis van het: ‘Re d'Italia:’ de magt der eenheid
van Italië tegenover Rome. En ziedaar
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tevens waarom Rome en allen die het met Rome houden, zulk eenen gloeijenden
haat koesteren tegen de erkenning der nieuwe orde van zaken, die zich in Italië
heeft ontwikkeld. Het is niet zoozeer of alleen, omdat men vreest dat Victor
Emmanuel zich zal meester maken van de aloude Caesarstad en den paus geheel
en al berooven van de schijnheerschappij, die hij nog over het erfdeel van Petrus
bezit; het is niet zoozeer of alleen omdat men de heiligschennis voor zich ziet, dat
het vatikaan zal worden ontwijd tot paleis van den overweldiger en de zetelstad van
het ‘zigtbaar opperhoofd der kerk’ de hoofdstad van het nieuwe koningrijk. Maar het
is, omdat elke magt, die de eigenaardige strekking heeft van tegenover Rome, en
bepaald: in Italië tegenover Rome te staan, een doodsteek is voor het pausdom.
Al laat men de stad en haar grondgebied, ja al laat men den ganschen Kerkelijken
Staat aan Pia nono en zijne opvolgers - dan nog is het bestaan van iemand, die niet
in naam, maar in wezentlijkheid de ‘Re’ van het overige gedeelte van Italië is, een
schrikbeeld voor den paus, voor wien de traditiën der middeleeuwen eene bepaalde
levenskwestie zijn.
Wij verwonderen er ons dus niet over en duiden het op hun standpunt der
aanhangelingen van het ultramontaansche beginsel in de Roomsch-Katholieke kerk
niet euvel, dat zij hunnen wrevel niet kunnen verbergen over het aannemen van
den titel: ‘koning van Italië’ door den man, in wien zij eenen schendigen aanrander
zien van de heerschappij des heiligen vaders. Daarover slechts verwonderen wij
ons, dat men niet ziet of wil zien, dat de pauselijke zetel vermolmd is en dat men
vruchteloos zich verzet tegen den geest des tijds, die met reuzenschreden voorwaarts
gaat; daarover verwonderen ja verbazen wij ons, dat de zwakheid van het zich
noemend hoofd der kerk niet openbaar worde al den volke, die in hem nog ziet den
zigtbaren vertegenwoordiger van Hem, die verklaarde, dat zijn koningrijk niet was
van deze wereld; daarover, dat men meent eenen troon te moeten steunen, welke
de magt dien hij bezit, maar al te veel keert tegen zijne eigene onderdanen.
Of het aan koning Victor Emmanuël gelukken zal, zich niet slechts als ‘Re d'Italia’
door de kabinetten te doen
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erkennen, maar ook in wezentlijkheid te handhaven? - dat zal wel moeijelijk iemand
kunnen zeggen. Wij werpen dan ook de vraag niet op, om haar door staatkundige
beschouwingen te beantwoorden, maar alleen om in het algemeen te herinneren,
wat wij boven ten aanzien van Venetië en Rome aanmerkten: dat afkeer van de
dwingelandij nog geene liefde voor de vrijheid is, of om ons beter uit te drukken, wij
houden het er voor, dat de bereidvaardigheid om zich aan het koningrijk Sardinië
aan te sluiten, gansch iets anders is, althans kan zijn, dan de zucht om despotisme,
onderdrukking en heerschappij te verwisselen met vrijzinnige staatsregeling. Waar
wij toegeven dat het eerste gevonden wordt, zoeken wij daarom nog het laatste niet.
Voeg er bij: de onvermijdelijke teleurstelling, welke het noodwendig gevolg moet
zijn van de ondervinding, dat het huldigen van eene andere regering niet in allen
deele beantwoordt aan aller verwachting. Noem ook: den naijver, die niet uit kan
blijven tusschen de verschillende gedeelten van een rijk, zamengesteld uit zoo
gansch uiteenloopende bestanddeelen. Men denke slechts aan de keuze eener
hoofdstad. Wij letten voorts nog op de omstandigheid, dat de onderdanen van het
nieuwe koningrijk grootendeeels de R.C. godsdienst belijden, en dat het aan de
bedienaars dier godsdienst, zoo zij hunnen invloed daartoe bezigen willen, niet
moeijelijk kan vallen, aan hunne leeken weerzin in te boezemen tegen eene orde
van zaken, door den paus veroordeeld. Slechts van het doordringen van echte
vrijheidsbegrippen in het staatkundige evenzeer als in het godsdienstige wachten
wij heil voor den nieuwen troon. Want met staatsregelingen en stemmingen
beheerscht men den geest eener natie niet, en daarom zal het, naar ons bescheiden
oordeel, nog lang duren, eer de kreet in Italië even algemeen als welgemeend is:
‘Viva le Re d'Italia!’

Bruintje of Ruintje?
Een oud sprookje op nieuw opgepoetst.
Een zeker iemand, wien ik liefst niet noem,
Maar wien toch dit verhaal een naam wel dient te geven,
En welken dan? - om 't even Wij noemen hem dan: Steven.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

153
Nu, Steven dan, de glorie en de roem
Van heel den omtrek, voelde zich door Clara's lonken
Van top tot teen in min ontvonken.
Kortom, hij was van liefde dronken.
Hij zucht, schrijft teedre briefjes, werpt zich aan haar voet,
Ik weet niet wat vriend Steven al niet doet Zoo wat van alles dat een hooploos minnaar doet Tot eindlijk Clara's hart ontfermend wordt bewogen.
Eerst zegt een handdruk het...neen! eerst de taal der oogen,
Ten laatsten ook de mond: het jawoord komt er uit,
En Clara wordt begroet als Stevens bruid,
Vervolgens als zijn vrouw, en nu begint voor Steven
Het huislijk leven.
Naauw heeft mevrouw zich in het huisbewind gesteld,
Of meid en werkster gaan aan 't klagen Daar is 't geen enklen dag te dragen! Want niets beveelt ze, of 't gaat van dreigen vergezeld:
‘Gehoorzaam, of ik zal u 't vierkant gat uit jagen!’
En van die dwinglandij
Kwam Steven ook niet vrij,
En of hij hoog of laag mogt springen,
En uit wat toon hij zocht te zingen,
Het hielp hem niet en zwijgen was maar best.
Want hoe hij 't wenden mogt of draaijen,
't Bleek toch op 't lest:
Haar haan moest koning kraaijen.
Die slavernij deed Steven bittre smart!
Hij voelde na een wijl zijn liefde in haat verteeren.
‘'t Zal,’ riep hij toornig uit, ‘is het niet zacht, dan hard
Die kuren u verleeren!
Of neen - dat gaat niet. Ik onttrek mij aan uw juk,
Ik spot met uw gekijf, ik lach met uw bevelen,
Ik pas voor zulk een echtelijk, geluk
En over mij zult gij den baas niet langer spelen!’
Hij nam zijn hoed
En trok verwoed
Naar schoonpapa,
Wien hij de gansche zaak eens kort en goed verhaalde;
Hij deed een boekjen open van zijn ga',
En met wat valsche munt zij liefde en trouw betaalde,
‘Neem,’ riep hij eindlijk uit, ‘neem uwe dochter weêr;
'k Zal tot den laatsten duit haar bruidschat wedergeven.
En wat voorts mij betreft - ik heb dan, als weleer,
Ten minste rust in 't leven.’
De vader scheen in 't eerst verbaasd bij dit verhaal,
Maar deed alras dit antwoord hooren:
‘'t Is waar, ik sta verwonderd om uw taal,
Hoe kan zoo'n kleinigheid uw zielekalmte storen?
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Gij klaagt: de vrouw is baas Dat is voorwaar geen grond voor zulk geraas!
Loop, Steven, heen en ga bij and're mannen leeren,
Hoe 't bij hen op dit punt mag zijn gesteld
En of niet overal de vrouwtjes 't hnis regeren Kijk rond, eer gij mij weêr die zotternij vertelt!’
De jonge man herneemt het woord:
‘Met uw verlof, papa, 'k ben niet van die gedachten;
Het is een stelling, die ik nimmer heb gehoord,
Dat vrij een vrouw 't gezag mag van haar man verachten.
Integendeel, ik weet wel zeker, dat geen man
Zoo'n last heeft van zijn vrouw als die ik heb te dragen;
Want niemand ie, al was 't door daaglijks een pak slagen,
Uw dochter ooit beteug'len kan.
'k Ben ook verzekerd, dat geen man, van welk een staat,
Zoo lang hij 't regt van 't onregt weet te schiften,
Zoo lang hem 't licht der rede niet verlaat,
Zich onderwerpen zal, als slaaf, aan vrouwedriften...’
‘Zacht, zacht,’ was 't antwoord, ‘zoon, bedaar toch wat,
Gij kent de wereld niet, gij hebt nog veel te leeren.
Want weet, dat vrouwen steeds, op 't land en in de stad,
Haar huis, haar man en heel de santekraam regeren.
't Verschil zit enkel in de wijs.
Deez' heerscht met razen en met tieren;
Die met wat andere manieren
En weet door schijn van eerbewijs
Behendig nu te trekken, dan te vieren;
Een derde...maar om eind aan dit geschil te zien
En om het brein door twist niet langer te beroeren,
Beproef het zelf, 't kan ligt geschiên,
Hebt gij slechts lust om 't uit te voeren.
Ontvang vier paarden, die op stal staan, van mijn hand,
Span ze, u ter dienst, voor gindschen wagen,
'k Zal ondertusschen in die mand
Vijfhonders eijers doen op 't rijtuig dragen.
Rijd heen waar 't u behaagt, maar zorg, terwijl gij tracht
De waarheid na te gaan of valschheid van mijn zeggen,
In 't huis waar gij de vrouw vindt meester van de magt,
Een van uw eijeren neêr te leggen.
Maar vindt ge integendeel een man,
Die in zijn eigen huis steeds meester is gebleven,
Schenk dien een paard van uw gespan Wij zullen zien wat deze proef zal geven.
Zijt ge eerst uw eijeren kwijt, zoo denk: als iedereen
Zich door zijn vrouwtje ziet regeren,
Dan sta ik daaromtrent toch waarlijk niet alleen,
En met wat regt zou 'k dan een anders lot begeeren?
Maar komt gij paarden eerst te kort,
Gij moogt dan zonder schromen
Te voet weêr bij mij komen,
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En weet, dat dadelijk uw echt ontbonden wordt,
Terwijl nog bovendien vriend Steven
Van al wat Clara medekreeg
Geen cent behoeft terug te geven.’
De mand, denkt Steven, is voorzeker 't eerste leêg!
Hij aarzelt niet; 't gespan wordt in 't gareel geslagen
En hij beklimt vol moed den wagen;
Hij zal er wel secuur naar vragen
En acht zich reeds ontslagen van zijn spijt,
Ja is, in zijn gedachten,
Na weinig uren 't vierspan en zijn Clara kwijt Het grootst geluk dat zijn begeerte kon verwachten!
Halt! was 't reeds aanstonds voor het eerste huis.
De deur vond Steven open,
Maar hoorde daar de vrouw met schrikkelijk gedruisch
Den man gebieden naar de voordeur toe te loopen.
Hier leî hij stil een van zijn eijeren op den vloer,
En weg was Steven, zonder iets te vragen.
Ook 't geen hem in het tweede en derde huis weêrvoer
Voorspelde dat zijn togt niet naar zijn wensch zou slagen.
Hij spoedde voort, maar vond dat overal
De vrouwen van haar pligt ontaarden Hij raakte, tot zijn ongeval,
Allengs zijn eijeren kwijt en hield nog al zijn paarden.
Zijn hoop op scheiding kreeg het kwaad,
Maar hij besluit, nog ééne proef te wagen,
En aan het landhuis dat daar staat,
Belet te vragen.
Mijnheer was even op de jagt,
Maar zoo de vreemde wilde binnentreden,
Werd hij in 't voorvertrek behoorlijk opgewacht;
Mevrouw ontving haar gast met duizend minzaamheden.
Wie zag zooveel lieftalligheid
Ten toon gespreid?
‘Mijn man komt tegen 't eten, zou ik denken,
Wil dus totdat hij komt, mij uw gezelschap schenken.
Neem voorts, wij hebben wel niet veel,
Maar 't is opregt gemeend, aan onzen maaltijd deel.
En daarna kunt gij onder 't wand'len
Te zamen ongestoord uw zaken gaan behand'len.
Ik blijf in huis en zet inmiddels thee,
Want zaken - nimmer spreek ik daarin meê.
Dat voegt geen vrouw, en, speelt zij baas, de vrede,
Voorwaar, mijnheer, die wint er ook niet mede.
De man is 't hoofd van 't huis; hem past het huisbeleid;
Hem voegtsteeds de eerste plaats, der vrouw: gehoorzaamheid!..’
Juist treedt de man de kamer binnen,
Hij groet beleefd den vreemdeling
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Dien zijne vrouw zoo heusch ontving.
Hij wil, wellevend, niet beginnen
Met vragen wat zijn boodschap is,
Maar Steven kan niet langer zwijgen,
Wat hij gehoord heeft, maakt gewis:
Dis huis zal geen der eijeren krijgen!
‘Gij raadt nooit wat ik zeggen zal,’
Zoo spreekt hij, ‘ik verzoek u, een geschenk te aanvaarden,
Volg mij, mijnheer, terstond naar stal
En kies het beste mijner paarden.’
Mijnheer had naauw'lijks zijn gezigt
Op 't fiere rosgespan geslagen,
Of gaf zijn vreemden gast berigt
Dat hem de zwarte ruin het meeste kon behagen.
Mevrouw nogtans was niet met deze keus voldaan.
Integendeel, zij stond te talmen en te turen
En zocht het daarop aan te sturen,
Dat hij den zwarten ruin zou laten staan
En zonder verder dralen
Zich tot de bruine bles bepalen.
Zij gaf tot reden van haar eisch,
Dat die het best scheen onder 't zadel,
En dus voor haar 't geschiktste tot de reis,
Als zij eens toerde met den adel.
De man betoogde van zijn kant,
Dat hem de ruin, waarop hij 't oog had laten vallen,
In kleur, in ras, in stand,
Het voegzaamst was van allen.
Die tegenstribbeling duurt haar in 't eind te lang;
Want, wat hij sprak, 't was koekoek ééne zang;
En voor zijn woord: ‘het ruintje!’
Had zij het wederwoord: ‘het bruintje!’
En daar de bles alleen de dame kon bekooren,
Zal zij den ‘heer van 't huis’ een and'ren toon doen hooren.
‘Wat,’ zegt ze, ‘is u mijn zin niets waard?
Ik wil de bles, ik wil geen ander paard.
En kort en goed, ik zoek geen tijd meer te verliezen,
Hoe zult gij kiezen?’
‘Wel hartje,’ sprak de man, ‘indien gij 't zoo begeert....’
‘Schei uit,’ roept Steven, ‘meer van uwe keus te spreken.
Een ei is tot uw dienst, u wordt geen paard vereerd.
Uw heerschappij, mijnheer, is mij te klaar gebleken!
Ik ben verpligt, mijn gansch gespan
Te brengen daar ik 't heb gekregen 't Is best in dit geval gezwegen;
'k Zal leven met zijn vrouw, zoo makk'lijk als ik kan!’

Naar een oud stukje.
Uit het Engelsch.
H. VAN BRAKEL.
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Overdenking van Janus van der Vlegt.
Ik ben een Zuilensch boertjen;
Mijn naam is van der Vlegt,
En ben in me oude plunje
Vrij knap nog als men zegt.
Ik rust hier van mijn arbeid,
Van sjouwen, sloven uit,
En zit zoo graag te denken
Bij 's vinkjens lief gefluit.
'k Word oud - dat voel ik daaglijks,
Maar - nog niet levenszat.
Want 'k teeken - zoo 'k voor jaren
Nog te onderschrijven had.
Wel is 't niet altijd vetpot
In van der Vlegt zijn huis!
Wat zou 't? de rijkste woning
Draagt immers ook haar kruis?
'k Mag van geluk toch spreken:
Wat wordt mijn Piet een bol!
O! ga ik dat bedenken,
Dan schiet me 't harte vol.
Stel naast hem maar eens 't zoontjen
Japik op de schans, Wat toch die jongen dom is,
Nog dommer dan een gans!
Mijn Piet, een echte jongen,
Reeds in zijn vroegste jeugd,
Een stoeijer, een ravotter,
Zoo lang als 't mij maar heugt;
En Japiks zoon, een kniezer
Te saai om meê te doen,
Wien ieder in de hand stopt
Een knol voor een citroen.
Wat different van jongens,
Als men hen zamen vond!
Ze leefden dan ook net als
Het katjen met den hond.
Mijn Piet, een jool'ge kerel Wel bij men ouwe zool Hij was temet ook de eerste
Op dag- en avondschool.
En zoo ik hem niet hoorde,
'k Wist toch wel, waar hij zat;
Dan zocht hij in de boeken,
Naar 'k weet niet welken schat.
En Japiks zoon - valsch, nijdig
Werd hij hoe langs zoo meer;
Ja, niemand mogt hem lijden,
Zoo'n ak'lig gluiprig heer.
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Eens kwam een schoolopziener,
Een heerschap uit het Sticht,
De dorpsschool inspecteren,
En keek Piet in 't gezigt.
De knaap had een paar oogen,
Die glommen als een kool!
Hij was voor niks zoo knap niet,
En de eerste van de school!
Die heer zei: ‘zeg eens Pieter,
Heb jij altijd zoo'n zin,
Zoo'n ijver in het leeren Dan is 't met jou niet min.’
Hoe aardig kan 't soms loopen:
Daardoor studeert nou Piet,
En ziet in meesters plaats reeds
Zich zelven in 't verschiet.
He! als ik dat beleefde!
Wel mensch, wat was 'k dan rijk.
Dan was geen aardsche blijdschap
Aan mijen vreugd gelijk!
Hoe arm ook, 'k ben gelukkig!
Gezegend is mijn lot!
Waarmeê zal 'k u toch danken
Mijn goede, lieve God?!
Mijn buur heeft koeijen, schapen
En varkens - wat niet al?
Een huis - o jé! zoo prachtig;
Voor 't vee een goeden stal.
Mijn woning lijkt een kluisken,
En zijn, wel een paleis,
Met al die fraaije meublen,
Met alles naar den eisch.
Is 't zonneken naauw wakker,
Dan ben ik, ouwe, 't ook;
En 'k hoorde laatst, hij dan eerst
In 't bed van veêren dook.
Een veêren bed! - hoe lekker....
Ik wou 'k er een bezat!
Maar och! wat zou 'k beginnen,
Zoo 'k dan geen slaaplust had?
Doch 'k weet wel - kreeg 'k er ooit een
Ik kroop er 's avonds in,
Als 't zonnetje' ook gaat slapen,
Met heel mijn huisgezin.
Begrijp wel, wat 'k wil zeggen:
Met Mie, mijn ouwe poes
En met mijn beide hondjens,
Een mopjen en een does.
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Maar 'k sprak daar van mijn buurman,
Een vreeslijk rijke vent;
Doch kijk! zoo brandend gierig,
Als men geen voorbeeld kent.
Zijn vrouw - niks prettig heeft ze 't;
Soms speelt hij op zijn poot
En wordt van kwaadheid als een
kalkoensche haan zoo rood!
En voor zijn arme bloeden
Van kindren is die man,
Ik zag nooit van mijn leven
Een vader - zoo'n tyran.
Klopt een gebreklijk wezen
Bij toeval aan zijn poort,
Dan snaauwt hij: ‘voort canaille
Kom pak je haastig voort!’
En de arme spoedt zich henen,
Maar zegent zeker niet
Den liefdeloozen rijke,
Die hem dus van zich liet.
'k Wou met dien buur niet ruilen,
Die goud heeft bij het mud,
Maar daarmeê toch niets uitvoert
Tot 's armen broeders nut!
Als ik eens zooveel geld had....
Als 'k woonde in zulk een huis...
Dan bragt ik menig gulden
Naar menig arme kluis.
Ik zou niet kunnen velen,
Dat één gebrek hier leed;
Want armen voort te helpen.
Is 't schoonste dat ik weet.
't Is waar, ook ik ben zuinig,
Maar ik spaar voor mijn Piet.
Beloofde ik dit mijn vrouwtjen
In 't smartlijk sterfuur niet?
Als d' appel onzer oogen,
Zoo minden wij dien knaap
Nu rest hem slechts mijn liefde,
Na moeders jongsten slaap.
En daarom moet ik sparen
Zoo veel mij mooglijk is,
Om hem te kunnen helpen,
Dat is mijn pligt, naar 'k gis.
Maar 'k zie mijn zorg beloonen;
Piet wordt een knappe man,
En oud wordt Zuilens meester,
En dan? ja, ja! wat dan?
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Wat ben ik toch gelukkig,
Hoe oud, hoe arm ik ben,
Nu ik mijn lieven jongen
Ook als een brave ken!
De knaap die immer stoeide,
Die altijd rustloos was
En kattekwaad verrigtte,
Hij leerde steeds van pas.
Neen! 'k hou niks van die jongens,
Die stillen voor het oog Want ach! zoo menig schelmstuk
Huist achter de elleboog.
Dat zoontjen van vriend Japik,
Sluipt altijd nog zoo rond,
En toch slaat hem zijn vader
Zoo dikwijls blaauw en bont.
Die kent hem; maar geen vreemde,
Daar hij een tronie heeft,
Dat men zijn laatsten stuiver,
Hem te bewaren geeft.
Zoo dom en toch zoo slim soms!
Raar! 't gaat toch dikwijls zaam:
In streken - steeds geslepen In 't werken - onbekwaam!
Hoe meer de jongers stoeijen,
Hoe liever dat mij is;
Dan kan er iets uit groeijen,
Iets van beteekenis.
Die gluipers, daar komt niks van,
Zij deugen nergens voor;
Ze knijpen 't katje in 't donker,
Zijn niet op 't goede spoor.
Hoe meer 'k ze zie ravotten,
Hoe liever 't mij ook is;
En daarom kan 't mij spijten,
Ik zooveel kracht reeds mis.
Want 'k doe zoo graag nog mede,
Mijn hart is nog zoo jong;
Wel 't is mij, of 'k nog gistren
Het hek dáár oversprong.
Maar Janus zit te denken,
Te babblen in zich zelv',
Als stond bij op den preêkstoel Daar slaat de klok al elf!....
Kom Mietjen! mops! kom doesjen!
Komt kruipen wij te kooi Zacht slaapt men in de veêren,
Maar zachter vaak in 't hooi!
BETSY.
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De gravin van Albany.
De hoofdpersonen die in dit treurspel voorkomen zijn: de laatste erfgenaam uit een
koninklijk geslacht, op rampspoedige wijze van den troon van Engeland gestooten;
eene jeugdige Duitsche vorstin, uit een klooster in Belgie ontsnapt om de gezellin
te worden van dien onttroonden koning; een beroemd Italiaansch dichter die verlieft
op de koningin en deze aan haar echtgenoot ontrooft; eindelijk een schilder uit het
zuiden van Frankrijk, wien vorst en dichter beide al deze herinneringen vermaakte
en in wiens handen al de bijzonderheden dezer geschiedenis berusten; - de naam
van den vorst, die zoo stoutmoedig zijne aanspraak op den troon deed gelden en
wiens jeugd zoo rijk was aan heldhaftige feiten, is: Karel Eduard; die der jeugdige
vrouw: prinses Louize van Stolberg, koningin van Engeland, zoo als zij zich zelve
noemde, in de geschiedenis als gravin van Albany bekend; de dichter is Victor Alfieri,
de schilder heet Frans-Xavier Fabre.
Door welk een zonderlinge zamenloop van omstandigheden zijn personen, die
zoo zeer in stand en in rigting verschilden bij deze avontuurlijke gebeurtenis met
elkander in aanraking gekomen? In welk verband staat het hier verhaalde tot de
algemeene geschiedenis? Welk nieuw licht kan dit werpen op den maatschappelijken
toestand van Europa op het einde der vorige en in het begin dezer eeuw? Deze en
vele andere vragen dringen zich van zelve aan den onderzoekenden geest op, als
men den naam van de gravin d'Albany hoort uitspreken. Men was reeds met de
voornaamste gebeurtenissen uit hare lotgevallen bekend; Alfieri spreekt er van in
zijne gedenkschriften; in de bibliotheek en op het museum van Montpellier, wordt
veel wat daarop betrekking heeft, bewaard; Engelsche en Fransche, Italiaansche
en Duitsche schrijvers hebben de beeldtenis der gravin in ruwe omtrekken geschetst
en eenige bladzijden uit haar levensboek bekend gemaakt, maar niemand heeft
nog zulk eene afgewerkte schilderij geleverd als de vorstelijke historischrijver, de
laatste vertegenwoordiger van het hof van Berlijn, bij den voormaligen groothertog
van Toscane: de baron Alfred
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de Reumont. Niemand is zoo goed op de hoogte van de geschiedenis van het
nieuwere Italië, als de heer de Reumont. Uit hoofde zijner staatkundige betrekking,
verkeerde hij gedurende vele jaren aan het hof van Florence, en hierdoor was hij
geheel en al in Italië en Toscane te huis. Het laat zich wel begrijpen dat een minister,
een gevolmagtigde van Pruissen, aan het hof van den groothertog van Toscane
niet met dringende bezigheden overladen werd. Het schijnt wel dat het hoofdoogmerk
der zending van den heer de Reumont daarin bestond, om bij de Italianen den
onderzoekenden geest der Duitschers te vertegenwoordigen. Niemand was beter
voor deze zaak berekend: - als leerling van Leopold Ranke, had hij even als zijn
meester, smaak en geduld in het navorschen van moeijelijk te ontdekken historische
feiten. Onder al de gebeurtenissen, die voor hem veel aantrekkelijks hadden, was
er een die zijne belangstelling in de hoogste mate opwekte; de geschiedenis van
de gravin van Albany is gedurende jaren het voorwerp zijner ijverige navorschingen
en overdenkingen geweest. Hij heeft hieromtrent niet slechts losse opmerkingen
ter neder geschreven, maar er een geheel boek in twee deelen van te zamen gesteld
en aan de weduwe van den laatsten der Stuarts opgedragen. De schrijver heeft
alles met de grootste naauwkeurigheid en trouw bijeen gebragt, zoowel uit
onuitgegeven stukken als uit gedrukte verslagen, uit algemeene zoowel als uit
bijzondere overleveringen; hij heeft alles getoetst aan het oordeel van de toen
levende geschiedschrijvers, even als aan de gevolgtrekkingen en herinneringen
van latere kritiek. Hij beroemt er zich op volledig te zijn, en misschien is hij dit wat
al te veel; een losser stijl en eene meer bevallige manier van voordragt, ware in dit
geval misschien verkieslijker geweest, als eene dorre opsomming van kleinigheden,
wanneer ze niet noodig zijn om meer licht te verspreiden. Maar al is het werk van
den heer de Reumont dan ook al niet van eenige gebreken vrij te pleiten, zoo wekt
het toch onze belangstelling in de hoogste mate, en wij zijn den schrijver dank
schuldig voor de zorg die hij heeft willen nemen, om alles dienaangaande bijeen te
verzamelen en de overleveringen met elkaâr te vergelijken. Als het ons mag gelukken
een goed gelijkend portret te schetsen van de koninklijke gravin, als wij de
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geheele waarheid mogen ontdekken achter den geheimzinnigen sluijer die haar
gelaat tot hiertoe bedekte, dan eischt de regtvaardigheid, dat wij daarbij niet vergeten,
dat een geleerde en naauwgezette gids ons den weg heeft gewozen.

I.
Prins Karel Eduard, die zich toen te Siena ophield, werd op 't laatst van Autustus in
't jaar 1771 plotseling naar Parijs ontboden door den hertog d'Aiguillon, minister van
buitenlandsche zaken. Men weet dat Karel Eduard, zoon van den pretendent (van
hem die aanspraak maakte op den troon), kleinzoon van Jacobus II, achterkleinzoon
van Karel I, toen de laatste van het huis Stuart, of ten minste de laatste
vertegenwoordiger hunner zaak was; zijn jongere broeder, de hertog van York, had
zich aan de dienst der kerk gewijd en op twee en twintigjarigen leeftijd den
kardinaalshoed ontvangen. Karel Eduard, door een enkelen bediende vergezeld,
verlaat Siena op den 17den Augustus; trekt Florence, Bologne en Modena door;
het komt hem ter oore dat Engelsche spionnen zijne gangen nagaan, en daarom
geeft hij voor op reis te zijn naar Polen, waar hij, zoo het heette, door de
bloedverwanten zijner moeder Marie Clementine Sobieska gewacht werd. Eenige
dagen daarna komt hij te Parijs aan. Men heeft een zijner neven van de linkerzijde,
den hertog van Fitz-James, opgedragen om eene geheime ontmoeting met hem te
hebben, en de voorslagen van het kabinet van Versailles bloot te leggen. De
erfgenaam van het huis Stuart zou van het Fransche gouvernement eene jaarlijksche
rente van twee maal honderd veertig duizend livres ontvangen, onder voorwaarde,
dat hij zich eene gemalin kiezen en zich zoo spoedig mogelijk in den echt zou
begeven.
Bij eene groote verscheidenheid is de keus wel eens moeijelijk, en daarom was
men zoo goed voor hem te kiezen: de gemalin die men voor hem op 't oog heeft, is
de prinses van Stolberg, zuster van haar die eerst onlangs met den oudsten zoon
van den hertog Fitz-James gehuwd was. Hoewel deze Fitz-Jamessen, natuurlijke
zonen van Jacobus II waren, zoo stond toch aan het hoofd van dezen dubbelzinnig
koninklijken k de vermaarde Berwick, een mededinger van Ven-
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dome en de Villars, een dapper verdediger van Frankrijk tegen het vereenigde
Europa, een man die door Lodewijk XIV tot veldmaarschalk verheven, onder Lodewijk
XV bij het beleg van Philips-bourg als gemeen soldaat gestorven was. Door zijne
heldenfeiten was hij veel meer geregtigd een hoogen rang in te nemen dan die
andere bastaarden van den grooten koning, met wie de echte vorstelijke telgen niet
schroonden zich door het huwelijk te verbinden. Karel Eduard vond dus geene
reden, om zich tegen dezen voorslag te verzetten, de rente van twee maal honderd
duizend livres aan te nemen en zich naar de inzigten der Fransche staatkunde te
schikken.
Welke waren de plannen van Karel Eduard? Welk soort van diensten kon hij
bewijzen? Om dit regt te vatten, moet men zich in weinige woorden zijn vroeger
leven te binnen brengen. De tijd was reeds verre verwijderd, waarin de jonge vorst
een burgeroorlog in Engeland had kunnen aanstoken, waardoor eene plotselinge
verwarring zou zijn ontstaan, die zeer gunstig in het belang der Fransche wapenen
gewerkt zou hebben. In 1745, naauwelijks op vijf en twintigjarigen leeftijd, landt hij
in Schotland en verschijnt onder het volk. Hij wordt slechts door zeven officieren
vergezeld; al zijne hulpbronnen bestaan uit vijftig duizend francs, achttien honderd
sabels en twaalf honderd geweren; eenige weken daarna voert hij het bevel over
een leger bergbewoners, dat van uur tot uur in aantal toeneemt. Weldra is hij meester
van Edinburg, en in de vlakten van Preston-Pans verslaat hij de troepen van den
generaal Cope. ‘Een kind,’ zegt de groote Frederik, ‘een kind dat in Schotland zonder
krijgsmagt en zonder hulpmiddelen aanlandt, dwingt koning George om de
Engelschen, die Vlaanderen verdedigden, terug te roepen om zijn wankelenden
troon te schragen.’ Men kent den treurigen afloop van eene onderneming, op zulk
eene schitterende en heldhaftige manier aangevangen, men weet hoe de krachten
van Karel Eduard te kort schoten, hoe hij te Culloden geslagen, op de vlugt werd
gedreven en aan welk levensgevaar hij bij verschillende omstandigheden bloot
stond.
Voltaire getroffen door zooveel moed en zooveel rampspoed, heeft hem ons doen
zien, zoo als hij daar dwaalt
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langs de Orcaden, zich van het eene eiland naar het andere begevende om aan de
hardnekkige vervolgingen van den hertog van Cumberland te ontkomen; nu eens
in een onbewoond oord aanlandt en genoodzaakt is om zijn vaartuig achter de
rotsen aan den oever te verbergen, dan weder gedurende verscheidene dagen zich
in een hol schuil houdt ter prooi aan honger, uitgeput door vermoeijenis, ter
neergedrukt door ziekte, te vergeefs op tijdingen uit Frankrijk wachtende, terwijl hij
uit Engeland niet dan ontmoedigende berigten verneemt; het hart verscheurd door
de kreten zijner partijgangers die aan de geduchte wraak van den hatelijken
Cumberland, die door Tontenay werd overwonnen blootstonden. Datgene wat in
het tweede gedeelte van zijn leven, in gedwongen afzondering doorgebragt voorviel,
is minder bekend. Den 10 October 1746 landde hij te Roscoff bij Morlaix op de
kusten van Bretagne; spoedig bevond hij zich te Parijs, hier werd hij door het hof
en door de burgerij als een held ontvangen en nogtans weigerde de regering en
Lodewijk XV om hem opentlijk en krachtdadig te hulp te komen bij een tweeden
voorgenomen togt naar Engeland. De pogingen die hij bij het hof van Spanje
aanwendde, werden met geen beteren uitslag bekroond. Frederik de Groote hemelde
zijn moed hoog op, maar daar hij zijne goedkeuring niet volkomen aan zijne zaak
kon schenken, zoo was het te vergeefs dat hij van dien kant hulp verwachtte. Hij
bleef dus te Parijs, somber en droefgeestig gestemd, door al die tegenspoeden
bijna ontmoedigd, toen eene onverwachte omstandigheid het laatste waar hij zijne
hoop op had gevestigd in duigen deed vallen. Bij het verdrag van Aken bewilligde
Lodewijk XV er in, om aan hem die bij Culloden overwonnen was het verblijf in
Frankrijk te ontzeggen. De kleinzoon van Jacob II aan wien Lodewijk XIV op zulk
eene vorstelijke wijze herbergzaamheid had verleend op het kasteel van
Saint-Germain, werd op bevel der regering van Hanover van de Fransche grenzen
verdreven. Om dezen harden maatregel een weinig te verbloemen bood de koning
hem een verblijf aan te Fribourg in Zwitserland, dat met zijn stand en zijne geboorte
overeenkwam. ‘Ik ga niet vrijwillig van hier antwoordde Karel Eduard, slechts voor
de overmagt zal ik bezwijken en niet dan na alvorens
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weerstand te hebben geboden.’ De algemeene geest stemde met hem in. De
kroonprins, de vader van Lodewijk XVI, de voornaamste edellieden aan het hof, alle
aanzienlijken verzetten zich tegen eene bepaling die zoo weinig met de Fransche
zeden strookte. De jonge vorst had de toegangen tot zijn paleis versperd en hij
zwoer dáár als 't noodig mogt zijn een beleg af te wachten even als Karel II te Bender.
Intusschen trotseerde hij zijne vijanden; dikwijls merkte men hem in den schouwburg
op, elk een roemde zijne handelwijze en zijn moedig gedrag. Eindelijk werd hij toch
den

op den 11 December 1748 door den hertog van Bicon, commandant der Fransche
troepen gevangen genoemen, hoewel het publiek duidelijk blijken van afkeuring
gaf. De held van Preston-Pans werd als een misdadiger geboeid, aan den graaf de
Vaudreuil overste der gendarmerie overgeleverd; deze liet hem op het kasteel van
Vincennes opsluiten en eenige dagen later werd hij tot aan de grenzen gebragt.
Sedert dien tijd zegt Voltaire verborg Karel Eduard zich voor het oog der wereld;
maar ook in dit afgezonderde leven was hij ter prooi aan angst en verdriet. Jaren
achtereen zocht hij te vergeefs naar een herbergzaam toevlugtsoord. Op last van
het bisschoppelijk gezag (zoo men meent) uit Avignon verdreven, omdat men de
verwijten van Engeland vreesde, verdwijnt hij op eenmaal van het tooneel. Had hij
zich teruggetrokken in Spanje, in Duitschland of in Polen? Had deze of gene edelman
in Frankrijk, niettegenstaande het verbod van Lodewijk XV hem eene schuilplaats
verleend?
Men verloor zich in gissingen, maar alle nasporingen bleven vruchteloos; hij was
er steeds op bedacht om door onophoudelijk van woonplaats te veranderen en ook
door telkens een anderen naam en een ander gewaad aan te nemen aan de
argus-oogen van het huis van Hanover te ontsnappen. Naderhand is het bekend
geworden dat hij zich in geheim naar Engeland begeven had, verscheidene dagen
in Londen had doorgebragt, in een huis in Pall Mall eene vergadering had bijgewoond
met een vijftigtal Jacobiten, waaronder zich de hertog van Beaufort, lord Somerset
en de graaf van Westmoreland bevonden; men gelooft zelfs dat hij twee of drie jaren
daarna dit bezoek nog eens herhaalde
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Te midden van dit zwervende leven voerde Karel Eduard eene gezellin met zich;
zijne vrienden hadden dikwijls doch immer vruchteloos pogingen aangewend deze
van hem te verwijderen.
Clémentine Walkinshaw was de dochter van een der bedienden van Jacobus III
die zeer aan zijn meester gehecht was en het petekind van Maria Clémentine
Sobieska; de jonge vorst vond haar op zijne avondtuurlijke reizen in Schotland; daar
zij jong en schoon was en vurig bemind werd zoo bood zij geen tegenstand aan
eene liefde waardoor zij werd meêgesleept. Toen Karel Eduard na het verduren
van veel rampspoeden op het vaste land terugkeerde haastte Clémentine zich hem
te gemoet te reizen, zij bleef hem trouw op zijde, men zag haar voor zijne wettige
gemalin aan; zij voerde zijn naam, bestuurde zijne huishouding en schonk hem
gedurende zijn verblijf te Luik in 1753 eene dochter, Charlotte Stuart geheeten. De
aanhangers van den vorst betreurden het dat de zaken zóó stonden, hoe kon hij
zoo zijne pligten vergeten in plaats van door een huwelijk zijner waardig den goeden
uitslag zijner zaak te bevorderen? hierbij komt nog dat Clémentien in verdenking
stond bij de hoofden der Jacobitische partij. Hare zuster had eene betrekking aan
het hof van de prinses van Galles en men verzekerde dat veel plannen en veel
geheimen van Karel Eduard en van zijne vrienden door haar aan de Engelsche
regering waren bekend gemaakt. Of het door verraad of ligtzinnigheid was dit doet
hier niets af, maar de gezellin van Karel Eduard werd door zijne partij gevaarlijk
geacht; eindelijk kwam het zoo ver, dat een der meest innige aanhangers van het
huis Stuart, de Ier Macnamara door zijne medegenooten met een dringend verzoek
naar den vorst werd gezonden om van hem in naam der geheele partij de
verwijdering zijner bijzit te eischen. Karel Eduard was hooghartig; het verzoek dat
wel in beleefde vormen was ingekleed maar toch luidde als een bevel, hoewel het
ook blijken gaf van innige verknochtheid aan zijn persoon, maakte zijn toorn in hooge
mate gaande. ‘Ik ken aan niemand wien dan ook het regt toe om zich met mijne
bijzondere zaken te bemoeijen. Men behoeft mijne ongelukken niet te baat te nemen
om mij de wet voor te schrijven, het is voor
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mij een punt van eer, liever zou ik mijne zaak voor altijd verloren zien, dan het minst
aan mijne waardigheid op te offeren.’ Macnamara kon bij het heengaan zich niet
onthouden een teeken van droefheid en van afkeuring te geven. ‘Welke misdaad’
zoo riep hij bitter uit, ‘welke misdaad heeft uwe familie dan toch begaan, dat zij zich
van eeuw tot eeuw den toorn des hemels over al hare leden op den hals haalt?’
Eenige jaren later had de scheiding, waartegen hij zich op aanzoek zijner vrienden
zoo stijfhoofdig verzet had, toch op eene andere wijze, waardoor zijne waardigheid
groote schipbreuk leed, plaats. Hij had Clémentine niet willen verlaten, maar
Clémentine verliet hem. Op den 22 Julij 1760, (zij bewoonden toen een buitenverblijf
in de provincie Luik niet ver van het kasteel Bouillon) verliet de bijzit van Karel Eduard
heimelijk haar minnaar en begaf zich, vergezeld van hare dochter naar Parijs. De
reden van deze verwijdering is nooit opgehelderd, sommigen beweren dat de prins
die van natuur een heftig gestel had en door het ongeluk hoe langer zoo meer
verbitterd was. zich somtijds aan onbeschofte handelingen overgaf; volgens anderen
zouden de vader en de moeder het niet eens hebben kunnen worden omtrent de
opvoeding hunner dochter; Clémentine zoude haar naar een klooster hebben willen
zenden, terwijl het de begeerte van Karel Eduard was dat zij bij hem bleef. Men zou
kunnen aannemen, dat deze twee beweegredenen grond van waarschijnlijkheid
hadden als men ziet dat Clémentine na hare aankomst in Parijs hare dochter aan
een godsdienstig genootschap toevertrouwt en zich onder de bescherming der
fransche wet stelt. Het was voor Karel Eduard een verpletterende slag. Door zijne
vrienden veroordeeld, door de vrouw die gedurende vijftien jaren lief en leed met
hem had gedeeld verlaten, wreedaardig van de liefkozingen zijner dochter beroofd,
werd de eenzaamheid hem ondragelijk. Zelfs zijn vader, dien men den pretendent
of den ridder van St. George noemde, die nog den naam van Jacob III voerde en
te Rome eene soort van hofhouding had, zijn vader de koning van Groot-Bretagne,
had zich tegen hem verklaard, want deze had Clémentine in haar voornemen
versterkt, en hij voorzag in haar
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onderhoud. Zoo zag die stoutmoedige jonge man die op zulk eene schitterende
wijze zijne loopbaan had geopend door het veroveren van een koningrijk en wiens
naam in zoovele dichterlijke overleveringen tusschen de bergen van Schotland
weêrklonk, zich door zijne eigen schuld door al de zijnen verlaten. Onmagtig en tot
razernij vervoerd werd zijne rede verduisterd, zijn moed begon te wankelen; om
zich te verzetten verlaagde hij zich zoo ver om in dronkenschap verademing en
troost te zoeken. Wie had in dat ongelukkige door den wijn bedwelmde wezen den
dapperen kapitein van Preston-Pans, den heldhaftigen vlugteling in de Orcaden
kunnen herkennen?
Het is helaas! onmogelijk om aan den zedelijken val van Karel Eduard te twijfelen.
In het voorjaar van 1761 schreef lord Stanley, ambassadeur van Engeland, bij het
hof van Frankrijk deze woorden: ‘Ik verneem dat de zoon van den pretendent reeds
dadelijk bij 't opstaan zich aan den drank te buiten gaat, en dat zijne bedienden
genoodzaakt zijn hem elken avond als een lijk naar bed te brengen. Zelfs de
bannelingen hebben niet veel meer met zijn persoon op...’ Deze grove ondeugden
waaraan hij zich steeds bleef overgeven, deden hem een groot aantal zijner
volgelingen verliezen. Het was te vergeefs dat zijn vader, zijn broeder en de kardinaal
trachtten hem tot betere gedachten te brengen; jaren achtereen gaf hij geen teeken
van leven. Bij den dood van zijn vader in 1766 verliet hij zijn verblijf te Luik; toen
nam hij te Rome het voorzitterschap waar, bij dat hof dat op zulk eene kleine schaal
door Jacob III was zamengesteld en dat bij gebrek aan middelen volstrekt niet
vergeleken kon worden bij dat van Jacob II te St. Germain. De nieuwe
verantwoordelijkheid die op hem drukte, de titel van koning dien hij voerde, de
teekenen van gehechtheid die hij van zijne omgeving ontving, de tegenwoordigheid
en de raadgevingen zijns broeders, 't een noch 't ander was in staat om hem aan
de onmatigheid te ontrukken; hij bleef slechts in den wijn een middel ter verdooving
voor zijne smarten zoeken, en eenmaal beschonken zijnde, sloeg hij zijne vrienden,
zijne onderhoorigen de edellieden aan zijn hof, zoo als hij in den veldslag te
Preston-Pans de soldaten van den generaal Cope afroste. De hertog van Choiseul
die gedurende korten tijd
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aan de herstelling van het huis Stuart gedacht had, geeft den pretendent op zekeren
dag zijn wensch te kennen met hem een vertrouwelijk onderhoud te Parijs te mogen
hebben. Karel Eduard begeeft zich derwaarts en als plaats der zamenkomst wordt
dien zelfden avond het paleis van den hertog van Choiseul bepaald. Het onderhoud
moest in tegenwoordigheid van den maarschalk van Broglie, die aan den prins het
plan van eene landing in Engeland moest overhandigen, plaats hebben. Op het
bepaalde uur bevinden zich daar de hertog en de maarschalk van de noodige
stukken voorzien. Karel Eduard verschijnt niet, zij wachten en wachten, hopende
elk oogenblik dat hij zal komen; een half uur verloopt, een geheel uur is voorbij;
eindelijk wil de maarschalk afscheid nemen van zijn gastheer, toen men een rijtuig
de plaats hoort oprijden. Eenigen tijd daarna treedt Karel Eduard de zaal binnen,
maar in zulk een beschonken toestand, dat het onmogelijk zou zijn geweest om het
meest onbeduidende gesprek met hem te kunnen voeren. De hertog van Choiseul
zag wel in dat er met zulk een pretendent niets was aan te vangen, en reeds den
volgenden morgen gaf hij hem bevel om onverwijld Frankrijk te verlaten.
Dit nu was de man dien de hertog van Aiguillon het volgende jaar in 1771 te Parijs
liet komen, en wien hij in naam van Frankrijk eene rente van 240,000 livres aanbood,
als hij er in toestemde om zoo spoedig mogelijk de jeugdige prinses van Stolberg
te huwen. Daar men zag dat Karel Eduard niet in staat was om als hoofd eener
partij Engeland in bedwang te houden, zoo wilde men ten minste dat hij
afstammelingen zou nalaten, dat de familie Stuart niet uitstierf, dat de partij der
Jacobiten altijd de hoop levendig kon houden, en de verwikkelingen in Groot-Brittanje
aan de belangen van Frankrijk konden dienstig zijn. De hertog van Aiguillon sprak
hem niet aan even als de hertog van Choiseul gedaan had, als: held van Edimburg
en Preston-Pans, hij zeide eenvoudig: wees echtgenoot en vader. - O, die
baatzuchtige berekeningen der staatkunde! Wist de minister van Lodewijk XV dan
niet dat Karel Elduard met zijn ingewortelden trek naar sterken drank op een en
vijftig jarigen leeftijd een ellendig afgeleefd grijsaard
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was en dat al ware het dat zijn geest kon liefhebben deze in de puinhoopen van zijn
ligchaam woonde?

II.
De jeugdige vrouw door den hertog van Aiguillon tot echtgenoot van dezen
afgeleefden grijsaard bestemd, had haar vijftiende jaar nog niet bereikt.
Louise-Maximiliane Caroline Emmanuel, prinses van Stolberg werd geboren te
Bergen in België, op dan 20sten September 1752. Door haar vader was zij
vermaagschapt aan eene der aanzienlijkste familiën van Thuringen, en door hare
moeder, dochter van den prins van Hornes aan den ouden stam van Robert Bruce,
die in de middeneeuwen verscheidene koningen aan Schotland schonk. Haar vader
prins Gustaaf Adolf van Stolberg-Gedern was gesneuveld in den veldslag van
Leuthen, waarin de groote Frederik den vorst van Lorraine en den maarschalk Daun,
niettegenstaande hun leger veel sterker was, geheel en al versloeg; hierdoor werd
de prinses op zeer jeugdigen leeftijd weduwe; zij had vier dochters, waarvan de
jongste toen drie jaren telde. De keizerin Marie Thérèse vergat de familie van den
generaal niet die onder hare vanen was gesneuveld. Zij legde der weduwe een
pensioen toe en zorgde voor de opvoeding der dochters. Er bevonden zich toen
onder de Vlaamsche bezittingen van het huis van Oostenrijk abdijen, waaraan
belangrijke inkomsten verbonden waren en waarvan de renten aan den hoogsten
adel van het rijk behoorden. De abdissen werden uit de prinsessen van het regerende
huis gekozen en om den titel van stiftdame te verkrijgen, moest men zoowel van
vaders als van moeders zijde tien opeen volgende adelijke geslachten kunnen
aanwijzen. De dochters der prinses van Stolberg werden bij beurten met deze
waardigheid begiftigd, waardoor zij rijke huwelijken konden sluiten, want de stiftdames
van die abdijen behoefden den gelofte niet af te leggen om der wereld vaarwel te
zeggen; veeleer vonden zij in deze voordeelige verbindtenis met de kerk eene
gelegenheid om in hooge mate onder de begunstigden der fortuin te schitteren.
Louize de Stolberg die hare opvoeding in een klooster ontving, werd weldra even
als hare zusters stiftdame van de
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abdij van Sainte-Vaudry, waarvan de prinses Anne Charlotte schoonzuster van
Maria Theresia, zuster van den Duitschen keizer Frans I abdis was. Reeds op
zeventienjarigen leeftijd trok de jeugdige stiftdame aller oogen tot zich in dit uitgelezen
gezelschap. Hoewel Duitsche door geboorte en naam, zoo was zij vooral Fransche
door haar karakter, en al hare bekoorlijkheden en aanvalligheden werden nog
verhoogd door hare bijzondere geestigheid en scherpzinnigheid. Men had haar met
oordeel onderwijs gegeven, zij had van nature veel smaak en aanleg voor de schoone
kunsten en zoo scheen het als of Louize van Stolberg bestemd was om door de
gaven van haar geest en hare bevalligheden onder de hoogere standen der
maatschappij die haar omgaven te heerschen.
Uit het levensboek van Karel Eduard kende zij ongetwijfeld uiets dan de glorierijke
bladzijden van 1745 tot 1748, toen de hertog haar de hand van den erfgenaam van
het huis Stuart kwam aanbieden. Zou zulk een voorslag haar niet aangelagchen
hebben? Het was ‘eene kroon die men haar aanbood,’ zegt de heer de Reumont;
‘al was die kroon dan ook ter aarde gevallen toch schitterde zij nog zoo heerlijk door
den glans welke een der eerste vorstenzetels daaraan gedurende verscheidene
eeuwen had verleend - eene kroon in vroegere tijden zoo glansrijk en nu op nieuw
geheiligd door de gehechtheid der onderdanen, door de majesteit van het noodlot,
door den fieren moed van den man die zulke heldhaftige pogingen had aangewend
om haar weder op 't hoofd te zetten.’
Alles werd in 't geheim bewerkstelligd. De moeder der vorstin vroeg niet de
bewilliging der keizerin Maria Theresia, daar zij vreesde dat de Oostenrijksche
staatkunde zich zou verzetten tegen een huwelijk dat Engeland noodwendig
verbitteren moest; zij begaf zich met hare dochter naar Parijs en daar werd het
huwelijk bij volmagt voltrokken op den 28sten Maart 1772. De hertog van Fits James
was door Karel Eduard gemagtigd om het contract in zijn naam te teekenen. De
jonge vrouw, door hare moeder vergezeld, begaf zich naar Venetië en scheepte
zich daar in naar Ancona. Te Loretto op de grenzen van Ancona zou de
huwelijksplegtigheid gevierd worden; maar daar zich hiertegen moeije-
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lijkheden opdeden, bood eene voorname Italiaansche familie te Maceraba digt bij
Ancona woonachtig, de familie Compagnoni Marefochi aan den prins haar kasteel
voor deze plegtigheid aan. Karel Eduard had zich in allerijl derwaarts begeven,
zoodra hij het vertrek zijner bruid vernam, en een zijner vrienden lord Carlyll
opgedragen de prinses te Loretto te ontvangen en haar naar Macerata te geleiden.
Het huwelijk werd voltrokken 17 April 1772. Het was zonderling genoeg, juist op
goeden Vrijdag. De hoogwaarde Perurrini bisschop van Macerata en Tolentino
zegende het huwelijk in tegenwoordigheid van een klein aantal getuigen in. Karel
Eduard had geen zijner titels vergeten - die grijsaard verzwakt door onmatigheid
die daar met moeite de knie buigt op de fluweelen kussens naast die schoone jonge
vrouw met blaauwe oogen, blond haar, schitterende van jeugd en bevalligheid, het
is: ‘Karel III koning van Engeland, van Frankrijk en Ierland, verdediger van het geloof.’
Er werd eene medaille geslagen om de herinnering aan deze gebeurtenis te
vereeuwigen; aan de eene zijde ziet men het portret van Karel Eduard aan de andere
zijde dat der jonge vrouw en ook op een der muren van de kapel zijn deze woorden
in 't Latijn ingegriffeld: ‘Karel III geboren in 1720 koning van Engeland, Frankrijk en
Ierland, 1766. Louise, koningin van Engeland, Frankrijk en Ierland, 1772.
Twee dagen na het huwelijk aan den avond van Paschen verlieten de
jonggehuwden het kasteel van Macerata en begaven zich in kleine dagreizen naar
Rome waar zij den 22sten April aankwamen. Men kon het bijna een koninklijken
intogt noemen. Sedert zes jaren drong Karel Eduard bij het hof van Rome ten sterkste
op het verleenen van den koningstitel aan, even als paus Clémentius VII zijn vader
vroeger als zoodanig erkend had. Nog altijd hoopte hij dat het hoofd der geestelijkheid
hem deze gunst, die Jacob III gedurende 40 jaren genoten had zou inwilligen, en
bij zulk eene plegtige gelegenheid had hij niets verzuimd om zijn rang op te houden.
Vier voorrijders galoppeerden voor de rijtuigen: daarna volgden vijf koetsen elk met
zes paarden bespannen; in de eerste bevonden zich de prins en de prinses, de
twee volgende waren voor den hofstoet van Karel III bestemd, de twee laatste voor
den kardinaal van York en
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zijn huis. Eene groote menigte volks verdrong zich op den weg dien zij langs trokken;
de Engelschen vooral, in grooten getale te Rome aanwezig, mengden zich onder
eene bevolking altijd bijzonder op zulk soort van vertooningen gesteld; en men kan
zeggen dat de intogt van Karel III met zijne jeugdigde gemalin in de hoofdstad der
Katholieke wereld eene gewigtige gebeurtenis was in het jaar 1772, al was 't dan
ook iets dat met éénen dag eindigde en spoedig vergeten werd. Indien de paus
slechts een enkel eenvoudig woord had willen spreken, zoo had dit voor Karel
Eduard meer waarde gehad dan al die luister, al die beweging, al die toeloop van
't volk. Het was te vergeefs dat hij aan den kardinaal secretaris van Staat kennis
gaf van: de aankomst van den koning en van de koningin van Engeland,’ de tijden
van Clementius XI waren voorbij, en de verstandige Clementius XIV die toen op
den troon van den heiligen Petrus zat, wilde de regering van Rome niet blootstellen
aan moeijelijkheden van ernstigen aard, om het noodelooze en gevaarlijke genoegen
te smaken van zich tegen de bestaande besluiten te verzetten.
Toen de president de Brosses in 1739 Rome bezocht kon hij aangaande Jacob
II, vader van Karel Eduard, zeggen: ‘Men behandelt hem hier met al de
onderscheiding die aan eene als zoodanig erkende majesteit toekomt; hij bewoont
een groot paleis op het plein der “Saint-Apôtres” de pauselijke troepen staan daar
even als te Monte-Cavallo geschaard, en vergezellen hem als hij zijn paleis
verlaat......in al zijne handelingen vertoont hij eene zekere waardigheid, ik heb
nimmer een vorst gezien die zich te midden van een grooten hofstoet met zoo veel
bevalligheid, ongedwongene en toch verfijnde manieren beweegt.’ In 1772 was er
geen koning van Engeland meer als zoodanig door den pauselijken stoel erkend,
er bevond zich geen pauselijke stoet aan de poorten van zijn paleis, geene militaire
eerewacht om hem op zijne waudelingen door de stad te vergezellen; de
voorgewende koning Karel III was eenvoudig Karel Stuart of ook de graaf d'Albany,
zoo als hij zich zelven in zijne reizen noemt. En wat de koningin Louise betreft, het
Romeinsche volk noemde, om haar den schijn van een koningstitel nog te laten
behouden, haar ‘koningin der apostelen’ naar den
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naam van het plein waarop zich het paleis Muti bevond, dat sedert eene halve eeuw
aan de nakomelingen van Karel I tot verblijfplaats strekte; zij zou koningin hebben
kunnen zijn in de aanzienlijke kringen te Rome indien er aldaar familiën gewoond
hadden, waarin de koning en de koningin van Engeland hun rang hadden kunnen
ophouden. Naderhand zal prinses Louise bij een vorst der dichteren haar verloren
koningschap terug vinden; daar zal zich een hof vormen van schrijvers en
kunstenaars; zij zelve zal de eereprijzen uitreiken en de jonge onbekende zanger
der ‘Overpeinzingen’ zal met bevende stem zijne eerste verzen voorlezen en die in
de koninklijke salon aan de gravin d'Albany opdragen. Maar in afwachting van dien
gelukkigen tijd werd zij door de aanmatiging van Karel Eduard tot de eenzaamheid
veroordeeld.
Is het waar zoo als de heer Bonstetten beweert, die haar in 't jaar 1774 in het
paleis ‘der apostelen’ zag, is het waar dat zij de Romeinen vervelend vond? Wat
het leven te Rome voor haar zoo vervelend maakte, was, dat zij daar als niet erkende
koningin moest leven. Van het jaar 1772 tot aan 1774 hield men in 't paleis Muti al
eene zeer bekrompen hofhouding. ‘Men ziet er’ zoo zegt de heer de Bonstetten
‘drie of vier edellieden met hunne echtgenooten, trouwe vrienden van den pretendent,
aan wie deze voor de honderdste keer zijne lotgevallen en krijgsbedrijven in
Schotland verhaalt. De koningin is van middelbare lengte, zij is blond en heeft donker
blaauwe oogen, een klein wipneusje en eene schitterend blanke huid even als eene
Engelsche. Haar lief en geestig gelaat heeft toch iets als wilde zij u met haar blik
doorboren en u uwe geheimen ontfutselen. En toch zou deze jonge vrouw spion
kunnen zijn aan het hof van die oude Jacobiten? ‘Zij kon er altijd zoo hartelijk om
lagchen’ zegt de heer Bonstetten verder ‘als Karel Eduard vertelde dat hij
genoodzaakt was geweest om in vrouwenkleêren vermomd aan de spionnen van
den hertog van Cumberland te ontsnappen; die geschiedenis was nu misschien wel
grappig, maar als men ze zoo dikwijls hoort vertellen dan verliest 't veel van 't
aardige.’ Terwijl in het paleis Muti die eeuwige vertelseltjes altijd op nieuw werden
opgedischt, heerschte er te midden der Romeinsche maat-
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schappij veel leven en beweging. Het was het tijdperk dat de opheffing der orde der
Jezuiten voorafging. Nimmer had de staatkunde de handen meer vol gehad; nooit
had zij meer geschitterd, nimmer had zij te Rome zulk eene merkwaardige rol
gespeeld; - aan haar hoofd bevonden zich twee afgezanten van Spanje en van
Frankrijk, don Joseph Monino de toekomstige graaf van Florida Blanca en die
levendige kardinaal de Bernis die in zijne prachtige feesten op zulk eene geestige
en gemakkelijke wijze de Romeinsche aristocratie met de weelde en den fijnen
smaak, die te Parijs en te Versailles heerschte, bekend maakte. De kern der
zamenleving toonde immer eene levendige belangstelling en hooge ingenomenheid
met de schoone kunsten en de groote gedenkteekenen van het verledene. Paus
Clementius XIV had, niettegenstaande zijne overhelling tot het eenvoudige, toch
krachtdadig tot die zoo echt Italiaansche neiging medegewerkt, hem komt de eer
toe, voor dat onvergelijkelijk schoone museum, de roem van het vatikaan, den
eersten steen te hebben gelegd. Gedurende zijne regering zijn er kostbare
kunststukken, die sedert lang onder het stof der eeuwen bedolven waren aan 't licht
gekomen. Jean Baptiste Visconti met het onderzoek der oudheden belast en directeur
bij de opdelvingen, was na den dood van Winckelmann de raadsman van Clenientius
XIV, men zou hem staats-secretaris bij het departement der schoone kunsten kunnen
noemen. Hij had tot medewerker zijn eigen zoon, Ennio Quicino Visconti, die op
naauwelijks twintigjarigen leeftijd de Italiaansche geleerden verbaasde door de
scherpzinnigheid zijner kritiek, de uitgebreidheid zijner kennis en zijn fijn en juist
kunstgevoel. Aan hunne zijde schitterden Stefano Borgia een geleerde en
oudheidkenner van den eersten rang, Jean Bottari die zoo goed in de geschiedenis
der schilders was ingewijd, de eerste die het ondernomen heeft om de
levensbijzonderheden van Vasari te rangschikken en voltallig te maken, en aan
wien men eene zeer belangrijke verzameling brieven van kunstenaren verschuldigd
is; Benoit Stai die in de dichterlijke taal van Virgilius de stellingen van Descartes en
van Newton vertolkt had, de geestige en geleerde Jezuiten Raymond-Cunich en
Julius-Caesar-Cordara, de eerste steeds vervuld met Homerus, de tweede die in
harts-
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togtelijke uitdrukkingen een verhaal van de landing van Karel Eduard in Schotland
gaf. Beroemde kunstenaren hielden waardiglijk hun naam op aan de zijde dezer
geleerden; men behoeft slechts Raphaël Mengs, Pompeo Baroni, Paolo Paunini en
Angelica Kaufmann te noemen, het waren even zoo veel schitterende sterren die
in de verschillende rigtingen der schilderkunst in de 18de eeuw aan den kunsthemel
blonken, terwijl de beeldhouwkunst ook op meesters als een Simonetti en
Antonio-Seloa kon bogen. De romantische literatuur heeft alleen in dit tijdperk niet
veel te beteekenen; vergeten wij echter niet er bij te voegen, dat juist in dezen tijd
de meest beroemde der nieuwere improvisatrices: Corilla Olympica op het kapitool
gekroond werd.
Neen, in de hoogere kringen der maatschappij te Rome ontbrak het niet aan
beweging en aan geestdrift voor het schoone. Indien koningin Louise zich toen reeds
gravin d'Albany had kunnen noemen, indien zij door hare koninklijke waardigheid
niet terug ware gehouden om aan die bijeenkomsten deel te nemen, zij zou
ongetwijfeld een gunstiger oordeel over de Romeinen geveld hebben als haar rijk
vroeger gegrondvest ware, waarin zij later op zulk eene bevallige en geestige wijze
den scepter zwaaide. Zij moest echter, helaas! nog van verre toezien. Kon men zich
dan geen denkbeeld maken van haar ongeduld en van hare verveling? Eindelijk
verlaat zij, Gode zij dank, in 1774 dat eentoonige Rome, waar het haar niet vergund
is eene rol te spelen. In het volgende jaar moest er een groot aflaatfeest gevierd
worden; Karel Eduard kon de gedachte niet verdragen, dat hij en zijne echtgenoot
bij zulk eene plegtige gebeurtenis, niet met de waardigheid aan zijn rang verbonden,
zou behandeld worden. Om aan het jubilé deel te nemen onder den titel van graaf
van Albany, zou den schijn hebben, alsof hij zich in de oogen van de hoofdstad van
het Catholicisme van zijn rang vervallen verklaard waande. Hij zeide Rome vaarwel
en vestigde zich te Florence.

III.
Voor dezen zonderlingen pretendent, wien het evenzeer aan geestkracht ontbrak
om naar het bezit eener kroon te
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streven, als aan zedelijken moed om zich aan het noodlot te onderwerpen, maakte
het geen verschil of hij zich te Rome of te Florence bevond. Wat hij in Toscane even
als in de Pauselijke Staten zocht, het was niets anders dan een vorst die geneigd
was om hem als koning van Engeland te erkennen. Daarbij komt dat hij die in 1774
als groothertog van Toscane regeerde, de tweede zoon van Maria Theresia, broeder
van den Duitschen keizer Joseph II was, die zestien jaren later onder den naam
van Leopold II de keizerlijke kroon zou dragen. Hij was een wijsgeerig vorst, die,
doordrongen van de denkbeelden der achttiende eeuw, ze allen goede zoowel als
kwade aannam; nu eens betoonde hij zich vrijzinnig, dan weder despotiek, hij poogde
zich een naam te maken door hervormingen in 't leven te roepen, en bestaande
instellingen op een goeden voet te brengen; hij had een ondernemenden geest,
was ligt geraakt en driftig, maa rook edelmoedig, en Toscane heeft, voorgelicht door
de leerlingen van Montesquieu, van Voltaire en van Rousseau, reeds vóór de
Fransche omwenteling vele veranderingen ten goede ondergaan. Iemand die zoo
sterk tegen de maatschappelijke inrigtingen der middeleeuwen was ingenomen,
kon geene sympathie gevoelen voor den kleinzoon van Jacob II; al de pogingen die
de pretendent op dit punt aanwendde, mislukten; Pierre Léopold had niet eens een
persoonlijk onderhoud met Karel Eduard.
Moet het aan deze herhaalde teleurstellingen toegeschreven worden, dat de
pretendent weder tot zijne kwade gewoonten verviel? Gedurende de eerste jaren
na zijn huwelijk, schijnt hij een meer geregeld leven, overeenkomstig met zijne
hooge geboorte te hebben aangenomen; korten tijd nadat hij zich te Toscane
gevestigd had, werd zijne gezondheid echter op nieuw ondermijnd, en gaf hij zich
weder zonder eenige schaamte aan zijne vroegere ondeugden over. Hij wilde
bepaald in dronkenschap verdooving en vergetelheid zoeken voor zijne teleurgestelde
verwachtingen. Ging hij naar de opera, hij nam steeds eene flesch wijn van Cyprus
mede. Daar gekomen zijnde, viel hij spoedig in een armstoel in een diepen slaap,
zoo dat zijne bedienden hem slechts met moeite naar zijn rijtuig konden dragen.
Men begrijpt dat zijne gezondheid door zulk eene levensmanier geheel en
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al verwoest was. Hij werd door waterzucht aangetast, zijne krachten verminderden
snel, en de kwaal had zich reeds in de borst genesteld. Nu zou men gaarne willen
weten, hoe de prinses zich in deze omstandigheden omtrent haar gemaal gedragen
heeft, of zij eenigen invloed op zijn gedrag heeft uitgeoefend, of zij poogde zijn hart
op te heffen, hem tot zich zelven te doen inkeeren, of zij eindelijk beproefd heeft
den zieke te genezen, eer zij zich met afkeer van den rampzaligen lijder afwendde;
maar ongelukkig kunnen wij geen antwoord op al deze vragen bekomen. Dit weten
wij slechts dat de graaf d'Albany (met dezen titel moest hij zich voortaan
vergenoegen) een hatelijk voorwerp werd in de oogen zijner levensgezellin. Het
verdriet, de vernederingen die hij had moeten ondergaan, de afschuw dien hij voor
zich zelven koesterde, het berouw dat hem in heldere oogenblikken steeds kwelde,
dit alles was wel geschikt om dezen onrustigen geest te verbitteren, en hem tot
daden van geweld te vervoeren, die zijne fouten nog zwarter maakten. ‘Hij kwelt
zijne echtgenoot op allerhande wijzen,’ zoo schrijft een Engelsch diplomaat, sir
Horace Mann, op het einde van November 1779.
Twee jaren vóór dat tijdperk kwam een jong vurig Piëmonteesch edelman,
hartstogtelijk met de dichtkunst ingenomen te Florence, om aldaar de schoone
Toscaansche taal, in zijn land bijna onbekend, aan te leeren. Na eene zwerfzieke
jeugd rijk aan avonturen, na veel van het eene eind van Europa naar het andere
gereisd te hebben, aan de academie te Turijn ontsnapt te zijn, was deze onstuimige
jongeling, wiens hoofd altijd vervuld was met paarden en minnarijen, na Frankrijk,
Engeland, Denemarken, Zweden, Duitschland, Rusland, Spanje, Portugal te hebben
doorgetrokken, in een toestand van verveling in zijn vaderland terug gekeerd; zich
zelven en anderen tot last, twijfelde niemand er aan, of hij zou weldra door zelfmoord
of den een of anderen dwazen stap een einde aan zijn leven maken, toen zich op
eenmaal eene sterke zucht naar roem van zijn geest meester maakte en hem de
wapenen deed opvatten. Zoodanig was het karakter van den graaf Victor Alfieri, die
gelouterd opstond uit het schuim zijner afdwalingen, en de slavenketenen die hem
aan de zonde haddne gekluisterd, ver-
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brak; met eene groote liefde voor de dramatische poësie vervuld, door de eerste
goedkeuringen der Muze betooverd, ongeduldig om zijn naam naast die der
onsterfelijke helden van Italië te doen prijken, kwam hij in 1777 op naauwelijks acht
en twintigjarigen leeftijd te Florence, om, zoo als hij zelf zegt, eene hem waardige
liefde te vinden, die hem voor altijd bleef beheerschen.
‘Naauwelijks had ik mij,’ zoo schrijft hij, ‘zoo goed en zoo kwaad als ik kon, te
Florence gevestigd, met het oogmerk om er eene maand te blijven, toen er iets
voorviel dat mij aan die plek gekluisterd hield, en gedurende verscheidene jaren tot
mijne woonplaats deed kiezen. Door deze omstandigheid nam ik het besluit om
voor goed mijn vaderland te verlaten, en in de gouden ketenen, waarmede ik mij
gewillig liet boeijen, vond ik eindelijk die letterkundige vrijheid, zonder welke ik
nimmer iets goeds zou hebben zamengesteld. Gedurende den vorigen zomer, dien
ik geheel te Florence doorbragt, had ik dikwijls, zonder haar echter op te zoeken,
eene bevallige, schoone dame ontmoet. Zij was eene vreemdelinge van hooge
geboorte, het was onmogelijk haar niet te zien en niet op te merken, nog onmogelijker
om, als men haar eens gezien en opgemerkt had, niet oneindig te bewonderen. De
meeste inwoners, en ook vreemdelingen van aanzienlijke geboorte hadden daar
vrijen toegang, maar, afgetrokken door mijne studiën en mijne zwaarmoedigheid,
van nature woest en onstuinig, en met den vasten wil om vrouwne, die een roep
van schoonheid en bevalligheid hadden te vermijden, nam ik mij voor om mij ten
minste gedurende dien zomer niet aan haar te doen voorstellen. Ik had haar echter
dikwijls op hare wandelingen en in den schouwburg ontmoet. Zij had dadelijk op
mijne zinnen en ook op mijn hart een zeer aangenamen indruk gemaakt, hare oogen
waren zeer donker en met een zachten gloed bezield, zij had hierbij (een opmerkelijk
iets) eene sneeuwwitte huid en blond haar, in 't kort, zij was zulk eene uitstekende
schoonheid, dat elk die haar zag, er dadelijk door getroffen en betooverd moest
worden. Zij telde vijf en twintig jaren, had veel smaak voor de letterkunde, eene
sterke ingenomenheid met de schoone kunsten en het karakter eener engelin, maar
niettegenstaande al deze voordeelen,
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was haar huiselijk leven alles behalve aangenaam, en zij was verre van zoo gelukkig
en zoo tevreden te zijn, als zij dit verdiend zou hebben; ik durfde mij echter met
deze zaken niet bemoeijen.’
‘Gedurende den loop van den herfst bood een mijner vrienden bij herhaling aan,
mij aan de gravin voor te stellen; ik achtte mij voor 't vervolg sterk genoeg, durfde
het wagen het gevaar te tarten en zonder dat ik het zelf nog wist, liet ik mij
overhalen....In kon mij zelven nog geene rekenschap van dezen nieuwen hartstogt
geven; in December begaf ik mij echter eensklaps weder naar Rome; 't was een
dwaze en gevaarlijke togt, en het eenige voordeel dat ik daarvan trok, was een
lierzagn die ik op Rome maakte, in een nacht die ik zonder een oog te kunnen
sluiten, in eene ellendige herberg in Baccano doorbragt. Gedurende twaalf dagen
deed ik niets anders dan heen en weer reizen; ik trok Siena door, waar ik mijn vriend
Gori ontmoette, die geene moeite deed om mij van deze nieuwe boeijen, die mij
meer dan half gekluisterd hielden, los te maken, en toen ik te Florence terug kwam,
werd ik daarmede voor goed omstrengeld. Bij de nadering van deze vierde en laatste
koortsachtige gemoedsaandoening, deden zich gelukkig geheel andere
verschijnselen op dan bij de drie voorgaanden. Bij de eerste was ik niet zoo als nu
door eene opwelling van het verstand getroffen; mijn geest vereenigde zich hier
met mijn hart, en gaf daaraan een tegenwigt; dit vormde om met den dicbter te
spreken, een geheimzinnig en onduidelijk geheel, en deze hartstogt, hoewel minder
vurig en ligt ontvlambaar, was aan den anderen kant inniger, dieper gevoeld en van
langer duur. Van dit tijdstip af werd in mijn hart een gloed ontstoken, die al mijne
liefde, al mijne gedachten innam, en slechts met mijn leven zou zijn uit te dooven.
Toen ik na verloop van twee maanden tot de overtuiging was gekomen, dat dit de
vrouw was die ik zocht, omdat ik in haar niet, zoo als bij andere vrouwen, die mij
zlleen door haar zinnelijk schoon boeiden, een hinderpaal voor mijn letterkundigen
roem zag; de liefde die zij mij inboezemde, mij niet van nuttige bezigheden zou
aftrekken, en om zoo te zeggen, al mijne gedachten innemen, zoo vond ik daarin,
om zoo te spreken een prikkel, eene aanmoe-
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diging en een voorbeeld voor al wat goed was; ik leerde een zeldzamen sohat
kennen en waarderen, en van toen af aan gaf ik mij geheel aan haar over. En ik
heb mij niet bedrogen; 't is nu, terwijl ik dit schrijf, tien jaren geleden, mijne jeugdige
begoocheling is voorbij, en toch schat ik haar hoe langer hoe hooger; moge al de
tijd dan ook op haar zijn invloed uitoefenen, in die vergankelijke schoonheid van het
ligchaam, die toch eens moest verwelken, bestaat haar engenlijk wezen niet. Elken
dag verheft mijn hart zich tot haar, het wordt verzacht, verbeterd, en ik mag zeggen,
ik mag hopen dat het met haar eveneens is, en dat haar hart dat zich aan 't mijne
hecht, daar uit eene nieuwe kracht ontleent.’
Eer alfieri dit geluk zoo onverdeeld mogt genieten, eer hij dit uitverkoren hart voor
zich mogt winnen, en er troost en opbeuring in vinden, had hij nog veel beproevingen
te verduren. Zulk een onstuimige geest, bij wien deze innige hartstogt zaamgeweven
was met eene vurige liefde naar roem, kon zich niet met omwegen ophouden, hij
moest regt op het doel afgaan, en alle hinderpalen die zich op zijn weg voordeden,
met eene vaste hand vernietigen. Vooreerst om in de nabijheid van deze begaafde,
dichterlijk vrouw te kunnen leven, van haar die zoo spoedig de vertrouwelinge zijner
innigste gedachten werd en zijn genie nieuw voedsel schonk, moest hij voor immer
zijn geboorteland verlaten. Het is niemand onbekend, wat Piëmont vóór tachtig jaren
was: eene militaire monarchie, eene despotieke regering, onverschillig, ja vijandig
ontrent de beoefening der letteren, alleen bedacht om zijne plannen naar een eens
vastgesteld plan uit te voeren; men zou het in den zin van het Italiaansche woord
een barbaarsch land kunnen noemen, of ook wel het sterke en ruwe Macedonië,
gelegen aan de noordelijke grenzen van Griekenland, dat zoo zeer in de voordeelen
eener fijnere beschaving mogt roemen. De Piëmontescht wetten waren zeer streng
en willekeurig, het was onder anderen elken onderdaan des konings verboden, om
zonder schriftelijke toestemming zijne staten te verlaten. Een ander bevel luidde:
niemand mag boeken of andere geschriften laten drukken buiten onze staten, zonder
ze eerst te hebben later beoordeelen, op eene hoete van zestig kroonen, of eene
andere
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straf en zelfs lijfsdwang, indien dit tot voorbeeld van anderen noodig wordt gekeurd.
Alfieir moest dus van zijn regt als Piëmonteesch burger afstand doen, als hij zijne
roeping als schrijver wilde volgen, - bleef hij in zijn land, dan was er aan de vrije
uitdrukking zijner gevoelens niet te denken. Maar hij heeft het luide genoeg verklaard,
hij zou met vreugde ophouden Piëmontees te zijn. Met hoeveel moeijelijkheden had
hij echter te kampen, wat moest hij zich veel opofferingen getroosten! Hij weifelde
nog in de keus tusschen de meest afdoende middelen of het afwachten eener meer
gunstige gelegenheid. Toen zijn hart echter geheel en al der gravin d'Albany
behoorde, verbrak hij op eens alle andere banden; ‘ik wil,’ zoo roept hij uit, ‘tot elken
prijs het akeligt nest verlaten waar ik geboren werd.’ Het kostte hem twee derden
zijner fortuin; maar wat beteekende dit voor eene zoo vurig minnende ziel? De
Piëmontesche officier werd aan de zijde der schoone en koninklijke gravin in een
Toscaanschen dichter herschapen.
Er waren echter nog meer moeijelijkheden te overwinnen dan de dwingelandij
van Piëmont, eer de vurige dichter het gedroomde, lang gewneschte geluk mogt
smaken. In zijn ongeduld om zich te Florence te vestigen, schijnt Alfieri te vergeten
dat de gravin gehuwd is; maar wat beteekent dit? hij bemint en wordt weder bemind.
De Italiaansche zeden zullen hem veroorlooven om de aangebeden ‘donna,’ van
wie hij in zulke teedere bewoordingen en met zulk een eerbiedig ontzag spreekt als
haar ‘cavaliero’ te vergezellen. Al zegt gij hem ook dat 't onvoorzigtig is om in zulke
omstandigheden het gevaar te tarten, dat zijne dichterlijke gave, de tolk zijner liefde
en zijner smart hem nog meer zal pijnigen, dat Paul en Françoise Remini minder
dan hij te duchten hadden, - 't is alles te vergeefs! De hinderpalen zijn een prikkel
voor den fieren, stoutmoedigen jongen man, zou hij afstand kunnen doen van zijne
geliefde, nu hij weet wat ook de gravin lijdt? De vereering van dien opgewonden
dichter, de toewijding van dien verheven gecst aan de Béatriee die hem bezielt, het
ontluiken van dat genie, gisteren nog onbewust van zijne krachten, om heden
schitterend omhoog te stijgen, dit alles was een geringe balsem voor het hart dier
arme jonge vrouw, aan een ziekelijken, onmatigen
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echtgenoot gekluisterd. Alfieri leest het wel in hare oogen, op haar gelaat, in de
vrolijke woorden die haren mond ontsnappen, dat zij zich gelukkig gevoelt en dat
een nieuw leven zich van dat hart, dat tot hiertoe zoo bitter gegriefd werd, meester
maakt. Zal hij den moed hebben, om zich te verwijderen? mag hij haar een geluk
ontzeggen. dat reeds met het zijne is zaamgeweven? Neen, al moest hij ook om
deze zaligheid te genieten, duizend martelingen verduren, al moest hij in hare
nabijheid ‘den doodstrijd’ ondergana, hij zal haar niet verlater. Hij komt nu verder
geredeld de gravin bezoeken, heeft er, om zoo te zoggen, ‘vrijen toegang,’ onder
den naam van ‘cavaliere-servente,’ maar wordt toch altijd van nabij bespied door
den laatste afstammeling der Stuarts; en met de wanhoop in 't hart moet hij steeds
diens grofheden verdragen. De Engelsche diplomaat, sir William Wraxhall, schrijft
hieromtrent het volgende: ‘Karel Eduard is norsch, ruw, ondragelijk geworden, vooral
als hij te huis is, zijne drondenschap maakt hem tot een voorwerp van medelijden,
maar ook van verachting voor allen die hem kennen.’ - Alfieri van zijnen kant schrijft
hieromtrent het volgende. ‘Mijne vriendin was tot eene afzondering veroordeeld, die
haar van uur tot uur dreigde te doen bezwijken.’ - Onder al dit lijden blond ‘de innige
liefde’ van den dichter in zijne werken door; nu eens waren het gedichten waarin
hij onbelemmerd de geheime aandoeningen zijner ziel uitstortte, dan weden
treurspelen die hij naar het plan zijner geliefde uitwerkte. Twee en twintig jaren vóór
dat Schiller in naam der algemeene deelneming in het lot eener ongelukkige
natuurgenoote zijne Maria Stuart schreef, stelde Alfieri de zijne in soortgelijke geest
op en de meest verhevene gedachten werdne hem ingegeven door haar, die zoo
ongelukkig aan dit rampapoedig geslacht verbonden was.
Het zouden heerlijke, genotvolle dagen zijn geweest, als de engel, die hem zulke
dichterlijke ingevingen schonk, zich vrij had kunnen bewegen, en niet door den
meest onhandelbaren beul ware beweekt geworden. Zou men het kunnen gelooven,
dat Béatrice geslagen en beleedigd werd door een van die wezens, wien eene plaats
in de buitenste duisternis toekomt; (de dronkenschap zal wel in de rij der hoofdzonden
op dezelfde lijn staat als de gulzigheid); - is het geen treurig
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schouwspel, om haar die zulke hemelsche gaven uitdeelde, in de magt te zien van
een dier ruwe gevoelloze schepselen. Dante zou haar zonder twijfel verlost hebben.
Alfieri, de edelman en de dichter, meende twee malen zijn pligt te doen door de
ketenen dezer jonge vrouw te verbreken. Hij verhaalt in zijne gedenkschriften, dat
hij zich tot de overheid, dat is te zeggen, tot den groot-hertog zelven moest wenden,
om de vrijheid der gravin d'Albany te bewerken, en haar van de ruwe behandelingen
van Karel Eduard te bevrijden. Het is een levendig romantisch tooneel, maar men
begrijpt ligtelijk, dat de schrijver van de ‘Marie Stuart,’ die zelf eene rol speelde in
eene zaak, die in Italië zooveel opspraak verwekte, er slechts in bedekte termen
over spreken kon. De Protestantsche geestelijke, Louis Durtens, hij die eene geleerde
uitgave van Leibnitz bezorgde, heeft het verhaal van den dichter afgewerkt in zijne
verzameling herinneringen, die hij met den naam van: ‘Een reiziger die uitrust’
bestempelt. Louis Durtens, die Frankrijk verlaten had, om zich aan den
godsdiensthaat te onttrekken, had zich lang in Italië opgehouden, eerst als Engelsch
ambassadeur bij het hof van Turijn, naderhand als zaakgelastigde van
Groot-Bretagne bij hetzelfde gouvernement. Toen zijne zending was afgelopen,
bezocht hij de verschillende Italiaansche Staten, en hield zich eenigen tijd te Rome
en te Florence op. Hij bevond zich juist in laatstgenoemde stad, toen het zonderling
avontuur plants had, dat in de hoogere kringen van het schiereiland zooveel opspraak
maakte. De stijl door Louis Drutens gebezigd om zijne levensgeschiedenis te
verhalen, is wel wat bloemrijk, maar hij geeft toch blijken vna een scherpzinnig
opmerker en bezadigd beoordeelaar te zijn, en daarom bestaat er volstrekt geene
reden om aan zijn getuigenis geloof te weigeren.
Men was overeengekomen (ik haal hier de woorden van den Engelschen
geestelijke aan), de gravin en Alfieri waren het met elkander eens, dat er eindelijk
een beslissende stap moest worden genomen en dat zij elders schuilplaats moest
zoeken. De groothertog die van dit voornemen kennis droeg, hechtte er
onvoorwaardelijk zijn zegel aan. Mevrouw Orlandini, vriendin der gravin,
bloedverwante van den Jacobitischen markies d'Ormande en ook de ‘cavalier’ dezer
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dame de Iersche edelman Gehegen deelden in dit geheim. De groote vraag was
nu hoe de waakzaamheid van den graaf die haar geen oogenblik alleen liet en haar
letterlijk opsloot elke keer dat hij zonder haar uitging te verschalken. Op de wandeling,
bij de mis overal werd zij door hem streng bewaakt. Eindelijk had men met elkaâr
een plan beraamd; elkeen leerde zijne rol en op den bepaalden dag, op het
vastgestelde uur werd de kleine comedie bijzonder goed uitgevoerd. Op zekeren
morgen kwam mevrouw Orlandini bij de gravin ontbijten en stelde haar voor daarna
het klooster der ‘witte vrouwen’ (de Bianchette) te gaan bezoeken, om daar eenige
verwonderlijk schoone en prachtige handwerken te gaan zien. De graaf ziet hierin
geen bezwaar, men laat het rijtuig voorkomen, begeeft zich naar het klooster en
ontmoet eer men daar komt den heer Gehegan, die zieh daar als bij toeval bevond.
De gravin en mevrouw Orlandini stijgen het eerst uit en gaan de stoep op. Zij schellen
aan, de deur wordt geopend maar oogenblikkelijk nadat de dames binnen zijn weder
gesloten. Bij den hemel! heer graaf, roept Gehegan uit, die geestelijken zijn al
bijzonder beleefd om iemand de deur voor den neus digt te smijten. Karel Eduard
naderde met loome schreden. ‘Wacht,’ zeide hij, ‘ik weet er wel wat op men zal mij
wel open doen. Hij gaat de stoep op en bonst ongeduldig op de deur. Geen antwoord,
hij blijft kloppen en stampen, alles blijft doodstil in 't voorhuis. Hij bemerkt dat men
hem den toegang tot het klooster weigert. Nu kent zijne woede geene palen, hij trekt
zoo geweldig aan de schel en geeft zulke zware slagen op de deur, dat de abdis
eindelijk genoodzaakt is er zich mede te bemoeijen. Zij verschijnt voor het spreekluik.
“mijnheer,” zegt zij op zeer bedaarden toon, de gravin d'Albany heeft in dit klooster
eene schuilplaats gezocht, zij is hier onder bescherming harer keizerlijke en
koninklijke hoogheid de groothertogin.’
Karel Eduard was woedend en als door den douder getroffen. In zijn paleis
teruggekeerd wendt hij zich tot den groothertog, maar hoe hij bidt en klaagt en
betoogt, 't is alles te vergeefs. Pieter Léopold was kort van stof en gaf geene
rekenschap van zijne daden. De pogingen door de gravin d'Albany gedurende dien
tijd aangewend (want zij
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bad waarlijk geen plan in het klooster der ‘witte vrouwen’ te blijven) werden met een
beteren uitslag bekroond. Hetgeen wij hierboven verhaalden viel in de eerste week
der maand December 1780 voor; een paar dagen daarna schreef de gravin aan
haren schoonbroeder den kardinaal van York om van hem bescherming en een
toevlugtsoord te Rome te vragen. Zij verlangde Florence te verlaten, waar zij elken
dag aan eene wanhopige poging van den graaf blootstond. De graaf zond haar
reeds den 15den December antwoord. De brief is vol fouten en de stijl alles behalve
fraai, maar men kan er uit zien hoe de Italiaansche wereld over dit zonderling
avontuur dacht. Van hem die hier het woord voert is het niet te verwachten, dat hij
het gedrag der gravin zal verschoonen, de kardinaal van York is de eigen broeder
van Karel Eduard, graaf d'Albany.

Frascati, 15 December 1780.

Lieve Zuster,
‘Ik kan u niet zeggen hoe bedroefd en terneêr geslagen ik was, toen ik uw brief van
den 9den dezer maand ontving. Reeds voor lang had ik voorzien wat nu gebeurd
is en de stap dien gij in overleg met het hof gedaan hebt regtvaardigt de
beweegredenen die gij daartoe zeker gehad zult hebben. Verder moet gij nimmer
aan de opregtheid mijner gevoelens omtrent u twijfelen, noch aan de deelneming
die ik in uw treurig lot stel; maar aan den anderen kant bid ik u te bedenken dat wat
aangaat de hechte band die u aan mijn broeder verbindt, ik was daarvan onkundig,
alleen heb ik na de voltrekking, om aan de vormen te voldoen, mijne toestemming
gegeven; en wat uwe omstandigheden na uw hewelijk aangaan, niemand weet beter
dan gij zelve hoe onmogelijk het was om eenige verzachting te brengen in uw lijden
en in uwe droefheid. Het komt mij voor dat gij er zeer goed en zeer verstandig aan
doet om onder de bestaande omstandigheden een toevlugt in het klooster te Rome
te zoeken, ik heb mij dan ook onmiddelijk naar laatstgemelde stad begeven om alles
met den heiligen vader te overleggen; hij is zeer gunstig omtrent u en omtrent mij
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gestemd. Ik heb er aan gedacht alles zoo goed mogelijk voor u te schikken en de
heilige vader keurt alles goed. Gij zult in een klooster komen waar de koningin mijne
moeder geruimen tijd heeft doorgebragt; de koning mijn vader had voor dat gesticht
eene zekere voorliefde. De levensmanier is er beter dan in eenig ander klooster;
men spreekt er Fransch, er zijn eenige geestelijke zusters van hoogen rang. De
Wel Eerwaarde Lascaris staat aan het hoofd. Uw titel van gravin d'Albany zal u voor
veel onaangenaams behoeden, men zal u op elke wijze met de onderscheiding die
u toekomt behandelen. Wat uw wensch betreft om voor uwe gezondheid de vrije
lucht te mogen genieten, de heilige vader is zoo goed geweest om dit en vele andere
kleine bijzonderheden die ik schriftelijk niet zoo uitvoerig kan behandelen aan mij
over te laten. Het voornaamste is dat gij in goede handen komt, ik kom er altijd
openlijk voor uit, dat ik het voor mij een duren pligt acht om u bij te staan; daar ik
mij volkomen verzekerd houd, dat gij gevolg zult geven aan de raadgevingen die ik
mij in sommige gevallen misschien zou moeten veroorloven u te geven, daar die
nimmer eenige andere bedoeling dan uw waarachtig tijdelijk en eeuwig geluk hebben
kunnen. Men is in drukke briefwisseling met den pauselijken gezant om met het hof
waar gij u nu bevindt alles tot een veilige en gemakkelijke reis te bepalen; gij moet
u tot dat bestuur wenden. Ik stel mij voor dat gij met mevrouw de Marran en
misschien met twee kameniers zult komen. Eindelijk lieve zuster doe uw best om
in eene meer kalme stemming te komen, neem den raad in acht van hen die u
getrouw zijn, en zeg nooit aan wie ook dat gij er niet van wilt hooren, om weder tot
uwen echtgenoot weder te keeren. Gij behoeft niet bevreesd te zijn dat ik ooit als
er geen buitengewoon groot wonder plaats had, immer den moed zou hebben om
het u aan te raden; maar daar het wel blijkt dat de goede God alles wat is
voorgevallen heeft toegelaten om u door lijden tot een hooger leven op te wekken,
en de zuiverheid uwer voornemens en de regtvaardigheid uwer zaak voor u in de
oogen der wereld pleiten, zoo zou de Heer ook in zijne ondoorgrondelijke
raadsbesluiten door dezelfde middelen de bekeering van mijnen broeder kunnen
bewerken. Hoewel ik mij met
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het laatste niet durf vleijen, zoo heb ik toch een sterk voorgevoel voor het eerste,
waardoor mijne diepe smart veel gelenigd wordt. Vaarwel, lieve Zuster, bekommer
u nergens over. De heer Lascaris Catini en ik, wij zullen voor alles zorgen, ik ben
zeer met uw lot bewogen.’
‘Uw liefhebbende broeder Henri (kardinaal).’
Den volgenden dag 16 December ontving de gravin d'Albany een besluit van den
paus; hierin werd haar gemeld dat men volkomen genoegen nam met de schikkingen
van den kardinaal en dat der koninklijke vlugtelinge een veilig verblijf in het klooster
der Ursulines zou worden verstrekt. De gravin verliet onverwijld het klooster der
‘Witte Vrouwen’ en begaf zich naar Rome; zij kon het zich niet ontveinzen dat er
groote gevaren aan verbonden waren; de hevigheid van den graaf was genoeg
bekend en het viel niet te ontkennen, dat hij in die zaak gegronde redenen had om
zich regt te verschaffen. Stonden hem geene dienaren ter zijde, bereid om hem in
alles ter wille te zijn? Zou hij zijne prooi niet kunnen magtig worden? Stond zijne
eer in dezen openbaren strijd met den groothertog niet in dubbele mate op het spel?
In een woord men vreesde dat de partijganger van 1745 zijne jeugdige kracht voor
eene onderneming van geheel anderen aard terug zou vinden; men moest dus voor
ecn oversaagden aanslag op zijne hoede zijn. Op zekeren avond verliet een rijtuig
waarin zich de schoone vlugteling bevond de poort van het klooster der ‘Witte
Vrouwen;’ een geleide van gewapend krijgsvolk reed aan beide zijden der koets en
op den bok hadden Alfieri en Gehegan als koetsiers vermomd en het pistool in de
hand, plaats genomen. Zij bleven gedurende verscheidene mijlen op hun post en
keerden niet naar Florence terug, dan nadat zij de jonge vrouw buiten het bereik
van eenig gevaar konden achterlaten. De reis liep zonder eenig ongeval ten einde
en de gravin werd te Rome door haar schoonbroeder den kardinaal met de
ondubbelzinnigste blijken van liefde en hoogachting ontvangen.
Alfieri wacht zich wel om in zijne herinneringen dit zonderlinge voorval te vertellen,
hij geeft echter wel te kennen
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dat hij begrijpt zijn pligt gedaan te hebben. ‘Men heeft mij misschien bij deze
gelegenheid veroordeeld en een blaam op mij geworpen, ik zal mij niet verlagen mij
hieromtrent te verontschuldigen; hij die in de geheimen dezer geschiedenis is
ingewijd, weet dat het niet zeer gemakkelijk was om soortgelijke zaak tot een goed
einde te brengen en toch geloof ik dat ik mij van mijn pligt gekweten heb.’ Toen de
gravin eenmaal in veiligheid was, moest Alfieri wel voor het oog der wereld nog
eenige maanden te Florence blijven. Hetgeen hij door die scheiding leed heeft hij
in zijne gewone hartstogtelijke taal uitgedrukt. Florence is voor hem een ‘woestenij
geworden,’ hij voelt er zich ‘alleen’ ‘hulpeloos’ hij dreigt te bezwijken even als ‘de
blinde dien men alleen laat.’ Zelfs in den roem vindt hij geen prikkel om hem uit die
gevoelloosheid op te wekken; het was de gravin die door hare tegenwoordigheid,
door hare aanmoediging, door hare woorden zijn genie ontvlamde; wat zou er van
hem worden als hij van haar gescheiden was? Het laat zich dus begrijpen, zoo
schrijft hij ‘dat nu ik mij voor het grootste geluk mijner vriendin in de bres heb gesteld,
ik hierbij niet mij zelven op 't oog had, omdat er voor mij niets zoo ondraaglijk is als
het ongeluk haar niet te zien.’ Eindelijk neemt hij in Januarij 1781 toen het hem
onmogelijk was langer dat treurig verblijf te rekekn, het besluit de stad te verlaten,
hij wil gaan reizen, hij zal zich naar Napels begeven, waarom naar Napels? Dit is
gemakkelijk te bevroeden want dan ligt Rome in zijn weg. De geheime agenten van
Karel Eduard mogen denken wat zij willen; zou het mogelijk zijn Rome door te
trekken zonder er zich eenige uren op te houden? Hij komt er aan en begeeft zich
dadelijk naar het klooster der Ursulines; maar hooren wij hem zelven spreken. ‘Ik
kwam daar aan, ik zag haar, (o! God mijn hart breekt nog als ik er aan dennk) ik
zag har achter een getralied venster, zij werd er misschien beter behandeld dan te
Florence, maar in een ander opzigt was zij er even ongelukkig! Waren wij niet van
elkander gescheiden? En wanneer zou hieraan een einde komen? Ik stortte bittere
tranen en toch verschafte het mij eenigen troost te denken dat hare gezondheid vrij
gied wasm dat zij eene vrijere lucht mogt inademen; een geruster slaap genieten,
niet meer onophoude-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

191
delijk voor de soms onzigtbare gestalte van een verfoeijelijken dronken echtgenoot
behoefde te vreezen, eindelijk dat zij leefde; dit denkbeeld verzachtte eenigermate
de smart der lange scheiding waaraan ik mij toch moest onderwerpen.’ Hij onderwierp
zich dan ook, hoewel ziedende van toorn; hij kwam zoo ver om de goedwilligheid
van het Romeinsche bestuur in te roepen en om den kardinaal van York in den arm
te nemen om de vergunning te mogen erlangen de gravin te zien. De hoogmoedige
edelman, de dichter die zich in ales vrij wil bewegen, vermeent waarlijk regt te
hebben op de wettige gemalin van Karel Eduard en hij is er over verontwaardigd
dat hem zoo veel hinderpalen worden in den weg gelegd; hij denkt zich het slagtoffer
eener schreeuwend onregtvaardige zaak. Hij doet zien met hoeveel minachting hij
zijne ‘broeders,’ zoo als hij den erfgenaam van Karel I en den kardinaal van York
noemt, behandelt, terwijl hij in denzelfden adem zegt, dat hij van hen geen kwaad
wil spreken: men kan, zoo luiden zijne woorden: ‘de hevigheid mijner liefde voor de
gravin d'Albany daarnaar afmeten, dat ik mij heb kunnen vernederen om mijn
trotschen geest voor hen te buigen.’
Hij ziet zich nogtans genoodzaakt Rome te verlaten; vervolgt zijne reis en zet zich
met de wanhoop in 't gemoed te Nepels neder. 't Is nu gedaan met de dichtkunst,
de goddelijke ingevingen blijven achterwege. Die schemerende gestalten die hem
reeds van verre toelachten, die onbestemde scheppingen zijner verbeelding die
nog geen vorm hadden aangenomen; zij worden met een somber floers voor zijne
oogen bedekt. Te Napels even als te Florence gevoelt Alfieri het, dat zijne muze
van hem geweken is. Eene enkele gedachte, eene enkele bezigheid maakt zich in
die lange dagen van zijne ballingschap meester. Hij wil aan de gravin schrijven en
het antwoord dat zij hem zal toezenden zal hij met zijne tranen bevochtigen. ‘Elken
dag,’ zoo zegt hij, ‘reed ik te paard langs die schoone stranden van Pausilippe en
van Baïa of ik begaf mij naar Capoua en Caserta, terwijl de tranen steeds langs
mijne wangen stroomden en ik gevoelde mij zo overzwakt en lusteloos, dat in mijne
van liefde en droefheid smachtende ziel niet eens de wensch opkwam om dit in
verzen uit te storten. Het be-
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gon de gravln nu ook te vervelen langer van haar schoonvader af te hangen; toen
zij te Rome kwam was het waarlijk haar voornemen niet geweest om zich geheel
van de wereld af te zonderen, en in de staten van den heiligen vader eene
schuilplaats in een klooster te zoeken; wilde zij hare onafhankelijkheid die zij een
oogenblik zoo door noodzakelijkheid als door berekening had prijs gegeven
herwinnen, dan moest de staat harer geldmiddelen veroorloven dat zij aan den
graaf, aan den kardinaal noch aan den paus iets verschuldigd was. Zij wendde zich
tot de koningin van Frankrijk. Oostenrijksche van geboorte, zoo dacht zij natuurlijk
aan de dochter van die Maria-Thérésia die de weldoenster harer jeugd was; was
de groothertog van Toscane die haar op zulk eene krachtige wijze tegen haar
echtgenoot beschermd had, niet de broeder van Maria-Antoinette. Duizend redenen
deden haar besluiten om de hulp der jeugdige koningin in te roepen; zij deed hare
stem opgaan uit het ver verwijderde klooster en zij werd gehoord. Toen zij eens van
haar bestaan had doen blijken, gevoelde de gravin zich vrijer om iets te verzoeken
en sterker om op hare in vrijheidstelling aan te dringen; de vrendin van Alfieri had
zich slechts uit nooddwang, door den loop der omstandigheden onder de
voogdijschap van Pius VI en van den kardinaal van York gesteld. Tegen het einde
van Maart 1781 verliet de gravin het klooster der Ursulines en nam tijdelijk haar
intrek in het paleis van den kardinaal, die bijna het gansche jaar in zijn bisdom van
Frascati doorbragt. Spoedig kreeg zij hare volkomene vrijheid terug. Op den 12den
Mei daaraanvolgende, was Alfieri bij haar en door middel van allerlei “laagheden
en kleine listen die de min ingaf,” (het zijn zijne eigene woorden) door zoo diep voor
de geestelijke overheden ter aarde te buigen als een candidaat die op eene
betrekking hoopt, door middel van vleijen en kruipen’ werd hij die nog nimmer het
trotsche hoofd had willen buigen eindelijk door den kardinaal geduld, en zelfs
ondersteund door die verachtelijke priesters die zich met alles bemoeiden; het werd
hem eindelijk vergund om dezelfde stad als de aangebedene ‘Sighora’ te bewonen,
met haar die hij gedurig zijne ‘vriendin’ de ‘uitverkorene zijner ziel’ noemt.
De gravin vestigde zich nu bij haren schoonbroeder in
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dat heerlijke paleis ‘Cancalaria’ in de vijfde eeuw door Bramante voor een der neven
van Sixtus IV gesticht; Alfieri bewoonde de villa Strorri op een der zeven heuvelen
niet ver van de baden van Dioclétianus gelegen. Gedurende den dag wijdde hij zich
met hart en ziel aan zijne dichterlijke studiën toe, en het grootsche tooneel dat zich
voor zijne oogen ontrolde, het verbazende vergezigt dat de puinhoopen der eeuwige
stad opleverden en de stilte der landelijke eenzaamheid, dit alles schonk nieuw
voedsel aan zijne dichterlijke fantasie. Des avonds daalde hij naar de stad af, daar
ging hij nieuwe ingevingen zoeken bij haar die voor hem de dichtkunst zelve was,
en tevreden en opgeruimd keerde hij naar zijne ‘eenzame woning’ terug. ‘Men zou
te vergeefs’ dus schrijft hij, ‘binnen de grenzen eener groote stad een verblijf hebben
kunnen zoeken, zoo lief en landelijk gelegen, zoo vrij en aangenaam, dat, in een
woord beter met mijn gemoedstoestand, mijn karakter en mijne bezigheden
voereenkwam. Hij bragt er twee jaren, jaren van stil geluk en geestverrukking door.
Toen ter tijde schreef hij zijne Merope, toen deed hij zijn Antigone in de zalen van
den hertog van Grimaldi, afgezant van Spanje opvoeren, toen stelde hij zijne veertien
eerste treurspelen op, zag ze na en schreef ze nog eens over, nam het besluit om
er vier te later drukken en leverde ze niet zonder zorg en angst aan de publieke
kritiek over. Wanneer de personen die hij opvoerde geen hertogen en hertoginnen
waren, dan was hij gewoon zijne drama's voor een uitgelezen gezelschap dat prijs
stelde op het schoone, zelf voor te dragen, en het trillen zijner stem, het velluidende
zijner gedichten, de onafhankelijke en hoogmoedige geest die in zijne gedachten
doorstraalde, hadden niet zelden het vermogen om in den boezem van het diep
geschokte gehoor een zaad te doen ontkoemen, waarvan het zich zelf onbewust
was. Op zekeren dag las de dichter in die schitterende salon van mevrouw Marie
Perelli, waar al wat in Rome op den naam van letterkundige aanspraak maakte zich
verzamelde, en kunstenaars en schrijvers zich ongedwongen naast prelaten en
andere groote heeren bewogen, zijne Virginie voor; hij legde hierin geheel de
sombere stemming zijner ziel bloot; een jong mensch bevond zich onder zijne
toehoorders en op het
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geluid van die stem, werd hij door een ongekende magt aangetrokken. Het was
Vincenzo Monti dezelfde die zich later niet ontzag zich aan al de ondengden van
zijn land over te geven, maar die toen, meêgesleept en aangevuurd door Alfieri, op
zeer jeugdigen leeftijd niet alleen het beste en meest oorspronkelijke zijner eigene
werken, maar zelfs een der beste voortbrengselen van het Italiaansche tooneel, het
treurspel van Aristodime veraardigde. Zoo ontwikkelde zich de dichterlijke aanleg
van den kunstenaar in die vruchtbare jaren; zoo werd de gravin van Albany die eerst
in een klooster grootgebragt, daarna onder de wreedste tyrannie van een koninklijken
gemaal gebukt ging, weder eene oppermagtige heerscheres door haar hart, en zij
moedigde den dichter aan, wiens glorierijke naam toen reeds door geheel Italië
weerklonk.
Wij moeten ons echter niet door de overdragtelijke taal van den dichter later
meêslepen. Het geluk waarvan hij in zulke duistere termen spreekt was een
ongeoorloofd genot, dat niet lang kon blijven bestaan. Het zou vreemd zijn geweest
zelfs in het Italië der 18de eeuw, dat Alfieri zoo gemakkelijk den minnaar had kunnen
spelen in het paleis van den kardinaal, die ten minste voor het oog der wereld op
het gedrag van de echtgenoot zijne broeders moest toezien. Al is Alfieri ook van
verontwaardiging vervuld tegen priesters die zich met geheel wereldsche zaken
bemoeijen en hem in den weg staan, al trekt hij te velde tegen die schijnheiligen
die terwijl zij zijn gedrag veroordeelen eene satire op hun eigen leven maken, hij
moet toch erkennen dat zij die hem veroordeelen of zij er al of niet bevoegd toe zijn
slechts getrouw de eerste kreten van afkeuring der publieke opinie overbragten.
‘Het gedrag dezer dame’ zoo hoorde men in niet zeer kiesche bewoordingen zeggen,
‘is niet beter en ook niet slechter dan men het over 't algemeen in Rome waarneemt.’
Het was eene verschooning die vrij dubbelzinnig klonk; maar hetgeen men niet
zag in dat Rome dat geen roem kon dragen op reine zeden, en hetgeen de zaak
der gravin d'Albany zeer verergerde, het waren de omstandigheden die bij hare
vlugt hadden plaats gehad, de bemiddeling van den groothertog van Toscane, die
list, die soort van kunstgrepen, zooals de heer de Villemain het zoo juist noemt; -
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en door wien was die kunstgreep verzonnen? - door den grootsten vijand van het
wettig gezag, door iemand wien de enkele gedachte aan eene daad van willekeur
anders een hevigen afkeer zou hebben ingeboezemd maar die nu zonder den
minsten schroom er partij van trok. Eeerst had men aan niets anders gedacht dan
aan de ongelukken der gravin, aan de ruwe behandeling van haren gemaal; toen
men haar zoo vrolijk, zoo opgeruimd, zoo zegevierend zag, toen zij zich misschien
wel wat liet voorstaan op een geluk dat de publieke opinie tartte - toen de eerste
stralen van den roem van Alfieri op het gelaat der jonge vrouw terug kaatsten, toen
begreep men dat de roman die zoo belangwekkend met het lijden der heldin
begonnen was, te spoedig afliep en te goed eindigde. Men vroeg zich af of de straf
die de graaf d'Albany moest ondergaan niet te hard was. De strenge denkwijze van
sommigen vereenigde zich met de wereldsche ijverzucht van anderen, en er werden
overal kreten van afkeuring vernomen.
De verlaten grijsaard deed van zijne zijde luide klagten kooren. Hij wendt het oog
naar Rome en bezweert zijn broeder een einde te maken aan eene zaak, die aan
't publiek zooveel ergernis geeft. De algemeene opinie tegen den minnaar der gravin
d'Albany werd zoo hevig, de hedreigingen van den kardinaal kregen zulk een
vijandelijk aanzien, dat Alfieri eindelijk wel genoodzaakt was Rome te verlaten, en
op den 4den Mei 1783 nam hij voor langen tijd afscheid van haar, die, zoo als hij
zegt, meer dan de helft van zijn eigen bestaan uitmaakte.

IV.
Uit home verdreven, vangt Alfieri zijn zwerfziek leven weder aan; eerst begeeft hij
zich naar Siena, bij zijn getrouwen vriend Gandinelli; na geheel Italië doorkruist te
hebben, steekt hij eensklaps naar Engeland over. Zijne liefde voor de gravin d'Albany
en zijn hartstogt voor de poëzie waren te gelijkertijd ontkiemd; van zijne vriendin
verwijderd, kwam de derde neiging, liefhebberij voor paarden eensklaps weer boven
en verdrong de dichtkunst geheel en al; ‘'t is toch wat erg,’ zoo roept hij vrolijk uit,
‘om mij hierdoor
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zoo te laten beheerschen.’ Wat zijn die schoone vurige rossen er dikwijls in geslaagd,
om mij van mijne boeken en van mijne verzen af te trekken; van dichter werd ik
palfrenier...’
Gedurende den tijd dat Alfieri de geheele wereld doortrekt, brengt den gravin
d'Albany den zomer en den herfst in een allerliefst verblijf te Geurano door; daar
ontvangt zij brieven van haren minnaar, van daar stort zij door hare antwoorden
balsem in dien onstuimigen geest.
In het begin van den winter komt de gravin d'Albany in Rome terug, waar haar
zaken van ernstigen aard verbeiden. De koning van Zweden, Gustaaf III, bezocht
toen Italië, en hoewel hij onder den naam van graaf van Haga, dat is te zeggen
incognito reisde, zonder vertooning, zonder opzien te baren, alleen met het oogmerk
museums te bezoeken en al het merkwaardige te zien, zoo mengde hij zich toch,
zoo als de geheele werld, in de zaak der gravin d'Albany. Hij had op den 1sten
December te Pisa een onderhoud met Karel Eduard gehad, deze had hem zijn
vertrouwen geschonken, en bij het vernemen van den ondelukkigen toestand waarin
de afstammeling van zoo veel koningen verkeerde, had Gustaaf zijne tranen niet
kunnen bedwingen. Nadat hij er hem toe gebragt had om zijne aanspraak als
pretendent voor immer te laten varen, had hij het zich ten pligt gesteld om hem zijne
laatste levensjaren zouder zorg te doen doorbrengen; hij had aan Lodewijk XVI
geschreven over den ongelukkigen staat zijner geldmiddelen en deze brief, die door
den Zweedschen gezeant den baron de Staël Holstein aan den Franschen koning
was ter hand gesteld, had reeds eene gunstige uitwerking gehad. Nu moest hij nog
de zaken tusschen Karel Eduard en zijne gemalin regelen en op de eene of andere
wijze een eind maken aan een toestand waarover Italië ja, geheel Europa zich
ergerde. Toen Gustaaf III in 1784 te Rome kwam, onderhandelde hij hierover met
de gravin d'Albany en den kardinaal van York. Wat er bij deze zamenkomsten
voorviel weet niemand, maar het blijkt duidelijk dat de koning van Zweden, in de
gedachten die hij koesterde, te leur werd gesteld. Zijne oogen werden daar geopend
omtrent zaken die hij volstrekt niet had kunnen vermoeden en daar hij wel inzag dat
hij de gravin niet tot haren echtgenoot zou kunnen terug grengen zoo nam hij het
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besluit om eene wettige echtscheiding te bewerken. Den 24sten Maart 1784 gaf hij
aan Karel Eduard verslag van zijne bevindingen; uit het antwoord hierop kan men
opmaken welke wenken en raadgevingen deze brief bevaate. Eenige dagen daarna
haastte de erfgenaam der Stuarts aan zijn vriend den koning van Zweden of liever
den graaf Haga te schrijven; de stijl is alles behalve fraai, maar men moet zulke
stukken getrouw weêrgeven.

‘Mijnheer de Graaf!
Ik ben zeer gevoelig voor het ontvangen van uw welmeenend schrijven uit Rome
van den 24sten Maart; ik geef mij geheel aan de leiding van zulk een waardigen
vriend over mijnheer, want ik ken niemand wien ik liever mijne belangen en mijne
eer zou toevertrouwen. Breng als gij kunt de zaak zoo spoedig mogelijk ten einde.
Ik stem geheel en al in eene scheiding met mijne echtgenoot toe, en ook daarin dat
zij mijn naam niet meer draagt. Na u van mijne meest innige dankbaarheid en
vriendschap verzekerd te heben noem ik mij uw vriend:
C. d'Albany.’
De voorwaarden der scheiding werden geregeld door den koning van Zweden en
den kardinaal van York. De gravin deed afstand van het grootste gedeelte harer
inkomsten, en om haar dit te vergoeden verzekerde Frankrijk haar eene jaarlijksche
rente van 60,000 livres. Toen dit alles was vastgesteld en de paus er zijn zegel aan
had gehecht teekende Karel Eduard het navolgende besluit:
‘Wij Karel, regtmatig koning van Groot Brittagne verklaren op het voorstel dat ons
in gedaan door Louise Caroline Maximilienne Emmanuel prinses van Stolberg, daar
zij vele redenen had om eene verwijdering en scheiding van onzen persoon te
wenschen, die de omstandigheden en onze wederkeerige lotgevallen noodig doen
zijn, en al de inzigten die zij blootlegt in overweging nemende: wij verklaren bij deze,
dat wij onze volkomene en vrijwillige toestemming ge-
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ven tot deze scheiding, dat wij haar veroorloven zich voortaan te Rome, of in welke
stad zij zal verkiezen te vestigen.
Met ons koninklijk zegel bekrachtigd in ons paleis te Florence, 3 April 1784.
Karel (koning.)’
De gravin d'Albany (zij bleef dien naam behouden), maakte spoedig van hare vrijheid
gebruik om Rome te verlaten, maar daar zij voor 't oog der wereld in geen der
Italiaansche steden eene zamenkomst met Alfieri wilde hebben, zoo verzocht zij
hem te Alsace te komen; zij had haar verblijf gevestigd aan den voet der Vosges
op een lief buitenverblijf niet ver van Colmar; daar vonden de gelieven elkaar weder;
daar geeft de dichter zich op nieuw aan zijn letterkundigen arbeid over, tot zijne
groote vreugd worden zijne werken in de ‘beroemde boekdrukkerij van Beaumarchais’
gedrukt. Maar zien wij eerst hoe de ongelukkige Karel Eduard de laatste jaren van
zijn rampspoedig leven doorbrengt, hoe de treurige grijsaard zich in dit jongste
tijdperk weder oprigt, en eene zekere waardigheid terug krijgt die ons met weemoed
vervult.
Toen Karel Eduard het besluit geteekend had, dat hem van zijne gemalin scheidde,
en hij zich meer eenzaam dan ooit te voren gevoelde, toen dacht hij er aan, zijne
natuurlijke dochter, het kind dat hij bij miss Walkinshaw had, een en dertig jaar oud
was en met hare moeder in de abdij van onze ‘Lieve Vrouw’ te Meaux woonde tot
zich te laten komen. Sedert vier en twintig jaren was hij van haar gescheiden
geweest. Of het onverschilligheid, tegenzin tegen de moeder of misschien het in
acht nemen der welvoegelijkheid jegens zijne wettige echtgenoot geweest zij, het
schijnt niet dat hij gedurende dit lange tijdsverloop vaderlijke gevoelens omtrent de
dochter die men hem ontrukt had, heeft aan den dag gelegd. Toen hij zich eindelijk
van allen verlaten zag (hij was met den kardinaal in onmin over een ellendig verschil
omtrent geld), toen hij gedurende zijne ziekte aan de zorg van loontrekkenden was
overgelaten, geheel alleen stond in de wereld en zijn einde voelde naderen, toen
dacht hij in eens aan dat kind dat nu wel eene bevallige jonkvrouw zou zijn geworden
en die aan zijn eenzamen haard een weinig leven en vrolijkheid zou kunnen brengen.
In de maand
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Julij 1784 erkende hij haar bij regterlijke acte als zijne dochter, daarna nam hij haar
als zijn wettig kind krachtens zijne vorstelijke regten onder den naam van hertogin
d'Albany aan, eindelijk werden deze twee stukken door bemiddeling van den heer
de Vergennes, minister van buitenlandsche zaken door het parlement van Parijs
met goedkeuring van Lodewijk XVI in de registers opgenomen. Na het regelen van
al deze zaken, gaf hij hiervan onverwijld kennis aan zijne ‘lieve dochter’ en verzocht
haar dringend om spoedig naar Parijs te komen.
Op den 5den October kwam de hertogin van Albany door eene Fransche dame
met een Ierschen officier gehuwd en door een Schotschen edelman vergezeld, bij
haren vader aan. Zij werd door Karel Eduard met de grootste vreugde en blijdschap
ontvangen. Hij had zijn paleis van nieuwe meubelen doen voorzien en het scheen
wel dat hij plan had om zijne levensmanier geheel anders in te rigten. De dochter
bragt alleen door hare tegenwoordigheid eene verandering in de gewoonten van
den vader te weeg. Zij was van nature met eene zekere waardigheid begaafd,
waarvan zij met bescheidenheid partij trok en waarvan elkeen den weldadigen
invloed ondervond. De aanzienlijke familiën te Florence haastten zich om haar te
komen bezoeken en weldra bragten bals en feesten waar de jonge vrouw met veel
bevalligheid als gastvrouw voorzat, vrolijkheid in een verblijf, waaraan zoo veel
treurige herinneringen verbonden waren. Al was het ook onmogelijk dat er eene
vriendschappelijke betrekking werd aangeknoopt tusschen Karel Eduard en den
groothertog van Toscane, zoo achtten andere gekroonde hoofden het toch hun pligt,
om aan den armen wedergeboren vorst, en aan haar die hem zoo liefderijk verzorgde
hunne belangstelling en deelneming te betuigen. Te Pisa, waar de hertogin d'Albany
zich gedurende den winter van 1784 ophield, werd zij door de koningin Caroline
van Napels en de groot-hertogin Marie Louise, dochter van den Spaanschen koning
Karel III op de meest vriendschappelijke wijze ontvangen. In de maand October had
er te Pérouse eene ontmoeting plaats tusschen haar en den kardinaal van York,
die steeds geweigerd had eenige briefwisseling te voeren en al hare brieven
onbeantwoord liet, omdat hij om de eene of andere reden van gel-
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delijk belang erg op zijn broeder verbitterd was. Zij zag hem; dat stugge hart werd
door haar vermurwd en er kwam eene verzoening tusschen de twee broeders tot
stand. Iedereen werd bewogen door de liefderijke toewijding van de dochter aan
haren vader. Pius VI zelfs hoewel hij weinig achting had voor Karel Eduard schreef
vriendschappelijke brieven aan haar die den ongelukkigen vorst in zijn ouderdom
vertroostte en de eer van zijn naam ophield.
De ziekelijke toestand van den grijsaard nam echter hand over hand toe; de kwaal
was te veel ingeworteld, dan dat eene verandering van levensmanier hierop een
gunstigen invloed zou hebben kunnen uitoefenen; eenmaal tot inkeer gekomen,
moest hij wel hevig boeten, voor vroeger bedreven zonden; dikwijls was zijn verstand
geheel beneveld, en dan bleef hij gedurende geheele uren buiten kennis. Men
begreep dat de zachtere luchtgesteldheid te Rome hem meer goed zou doen, dan
de koude winden in de Apenijnen. Den 2den December verliet hij Florence om er
nimmer weêr te keeren; hij was zoo zwak, dat de overtogt slechts bij zeer korte
dagreizen kon worden volbragt, ja men mag zeggen dat het stapvoets voorwaarts
ging. Bij zijne komst te Rome scheen hij echter uit zijn verdooving te ontwaken; er
had een verzoening plaats tusschen hem en den kardinaal, die hem tot Viterbe was
te gemoet gereisd; hij werd vriendelijk door den paus ontvangen, en nam weder zijn
intrek in het paleis waar hij geboren was; vele indrukken uit zijne kindschheid en
herinneringen uit zijne jongelingschap schenen den ouden mensch weder bij hem
te doen ontwaken; - 't was echter slechts eene voorbijgaande flikkering, zijn verstand
werd hoe langer zoo meer beneveld. Joseph Gorani ‘een Milanees’ die hem op zijne
reizen gedurende dezen tijd dikwijls bezocht verhaalt dat hij hem meestal uitgestrekt
op eene canapé vond liggen, nu eens sluimerende, dan weder wezenloos in 't rond
starende, zonder ergens bepaald de aandacht op te vestigen, of eenig besef te
hebben, van 't geen er om hem voorviel. Men kon echter aan de zorg waarmede hij
behandeld werd en aan de goede orde die overal in huis heerschte bemerken, dat
een weldadige geest in het paleis rondwaarde, waarvan de ongelukkige lijder den
weldadigen invloed nimmer zoo zeer gevoelde als gedurende dit laatste verblijf in
Rome.
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Hoe versuft en wezenloos Karel Eduard ook zijn mogt, toch gaf hij eenige blijken
van gevoel en belangstelling, vooral wanneer er gesproken werd over Schotland
en over de dappere ‘Hooglanders.’ Kort na zijne aankomst te Rome bragt een
Engelschman de heer Greathed, vriend van Karel Fox een bezoek aan den vorst,
en begon te praten over de gebeurtenissen van I745. ‘Zij waren alleen, zegt de heer
de Reumont, in de kamer van den prins......eerst bewaarde Karel Eduard het
stilzwijgen, deze herinnering maakte op hem gewis een pijnlijken indruk; zijn bezoeker
ging echter steeds voort; nu scheen hij op eenmaal een hem drukkenden last van
zich te werpen, zijne oogen schitterden van een ongewoon licht, op zijn
gelaatstrekken was eene bijzondere bezieling te lezen; met jeugdige
opgewondenheid begon hij van zijne krijgstogten te verhalen; hij sprak van zijne
veldslagen, van zijne overwinningen, van de zegepralen die hij behaalde, van zijn
vlugten onder duizend dreigende gevaren, van de onwrikbare gehechtheid zijner
dappere Schotten, van het ongelukkig lot dat velen hunner beschoren was. Op deze
hoogte gekomen maakte de herinnering van al hetgeen hij en zijne bondgenooten
voor veertig jaar geleden hadden zulk een pijnlijken indruk op zijn gemoed, dat de
woorden hem op de lippen bestierven en hij bewusteloos neêrviel....’
Joseph Gorani teekent in zijn reisverhaal een soortgelijk voorval aan, waaruit blijkt
dat al wat tot dit heldhaftig tijdperk uit zijn leven in betrekking stond, bij hem nu en
dan edelaardige gevoelens opwekte. Vroeger hebben wij van zijne inhechtenisneming
in de opera te Parijs in 1748 gewag gemaakt; - toen de graaf de Vaudreuil dezen
schandelijken last hem opgedragen, volvoerde, die de smart en de verontwaardiging
van Voltaire opwekte, was de graaf door zijn jeugdigen zoon vergezeld; tusschen
vader en kind had eene sprekende gelijkenis plaats, en deze werd met de jaren nog
sterker. In 1787 bezocht de zoon van den heer Vaudreuil Rome in gezelschap van
de hertogin van Polignac, vriendin van koningin Marie Antoinette, gouvernante der
Fransche prinses. ‘Zij was onbescheiden genoeg’ zegt Joseph Gorani om Karel
Eduard een bezoek te brengen, en de hertogin van Albany met al die bijzonderheden
onbekend, bragt zelve hem in de salon van haar vader. Bij het zien van dat ver-
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schrikkelijk gelaat, waarvan de trekken zoo diep in het gemoed van den vorst waren
gegrift, zag deze in zijne verbeelding al die vreeselijke verschijningen uit zijn
rampspoedig verleden oprijzen; het greep den grijsaard te hevig aan, hij viel in
zwijm; - het was nu die gemeene kerel niet meer, die in beschonken toestand zijne
lotgevallen vertelde, en bij wien de held in den tooneelspeler was overgegaan; hier
komt het hart weder op den voorgrond, hier ziet men den mensch die zich nog
eenmaal wil opheffen, iemand die nog hoopt en nog lijdt. Hoe vreemd het klinken
moge, hij bleef altijd hopen, ook zonder eenigen grond. Omstreeks dezen tijd, bijna
aan 't eind van zijn leven, had hij onder zijn bed, een kistje met 12,000 kroonen
gezet, die zoo als hij zeide voor zijne terugkomst in Schotland bestemd waren. Heeft
deze gedachte hoe dwaas ook, uit een zedekundig oogpunt beschouwd niet iets
zeer treffends? Hij begreep dat hij zich gedurende één tijdperk van zijn leven waarlijk
als mensch gedragen had. Hij wilde staande sterven, met het vaandel in de hand,
om zoo de afdwalingen van het verleden uit te wisschen.
Het was echter zelfs uit een zedekundig oogpunt te laat. Die terugkeerende
aandoeningen en dat opgewekte gemoedsleven werden door eene afmatting gevolgd,
die eene naderende crisis voorspelde. Den 7den Jan. 1788 gaf hij bloed op, dit werd
door meer bloedspuwingen gevolgd, en na drie weken hieraan geleden te hebben,
gaf hij in de armen zijner dochter den geest. Zijn lijk werd in het sterfhuis ten toon
gesteld. Men had op de doodkist een scepter en eene kroon gelegd, benevens de
orde van den kousenband. Het grafschrift bevatte enkel deze woorden: ‘Carolus III
Magnae Britanniae rex.’ Het stoffelijk overschot werd naar Frascati vervoerd, in het
aartsbisdom van den bisschop van York, die op plegtige wijze eene lijkdienst deed
vieren, waarbij al de ceremoniën aan prinsen uit koninklijken bloede verschuldigd,
werden in acht genomen. Het volgende jaar 1789, deed de hertogin van Albany, tot
den dood toe getrouw aan de treurige taak die zij op zich had genomen, een togt
naar het graf waar de asch haars vaders rustte.
Indien wij hier het geschiedverhaal omtrent de laatste der Stuarts wilden vervolgen,
dan zouden wij moeten gewagen
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van een besluit dat de kardinaal van York deed uitvaardigen, waarin hij zijne
aanspraak op den voorvaderlijken troon en de regten die hij zich van zijn broeder
Karel III, niettegenstaande zijn titel van geestelijk vorst, weder deed gelden; hij nam
den naam aan van Hendrik IX, en de paus sprak van deze afkondiging als van eene
‘regtvaardige en verstandige’ zaak, in een brief aan den kardinaal Negroni. Men
zou ook moeten spreken van de medaille die ter dezer gelegenheid te Rome
geslagen werd, 't is een vreemdsoortig geschiedkundig gedenkteeken; aan den
eenen kant ziet men de beeldtenis van den kardinaal met dit bijschrift in 't latijn:
‘Hendrik IX koning van Groot-Brittagne, Frankrijk en Ierland verdediger der wet,
kardinaal, bisschop van Frascati, - en aan de keerzijde deze woorden: ‘Non desideriis
hominum, sed voluntate Dei 1788. Wij willen echter van dit minder belangrijk
onderwerp afstappen, om ons nog eenige oogenblikken met de ontrouwe echtgenoot
van Karel Eduard bezig te houden, De gravin Louise d'Albany bevond zich sedert
eenige weken te Parijs in gezelschap van den schrijver van Antigones en Marie
Stuart toen zij den dood vernam van den vorst wiens naam zij droeg. Welk een
indruk zal het vernemen van deze tijding op haar gemoed hebben te weeg gebragt?
Voelde de hooggeplaatste zondige vrouw knagingen van 't geweten, had zij berouw,
kwam zij tot inkeer? Is er voor het eerste gedeelte dezer geschiedenis een waardig
zedekundig besluit uit op te maken?
Ja, al moge men het overspel zoeken te verontschulgen door duizend oorzaken
bij te brengen die daartoe meê. werkten, al wordt het met een poëtisch waas
omgeven, toch zal de regtvaardige straf zich vroeg of laat doen gevoelen; de
onzigtbare regter weet op de een of andere wijze den schuldige te treffen. Het is
waar de gravin d'Albany is niet te veroordeelen omdat zij zich aan de slechte
behandeling van Karel Eduard heeft zoeken te onttrekken, van het oogenblik af dat
hij al zijne verpligtingen omtrent haar met voeten trad, kon Karel Eduard de regten
op zijne gemalin niet meer doen gelden. Maar toen zij eenmaal vrij, toen zij eenmaal
van dat hatelijke juk verlost was, hoe kon men toen de vrouw vrijspreken, die alle
achting voor zich zelve verloor? Volgens den gewonen loop der zaken, wor-
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den soortgelijke overtredingen juist door misslagen van denzelfden aard gestraft;
als men eenigen tijd in zulk eene onwettige verhouding heeft geleefd, dan wordt de
betoovering dikwijls spoedig verbroken, en dit wordt door tegenzin in, en het verlaten
van 't geliefde voorwerp gevolgd. Deze straf hebben bekwame romanschrijvers ons
dikwijls in hunne uitstekende tafereelen geschilderd; dit is evenwel niet de eenige
vergelding; de Voorzienigheid heeft in hare ondoorgrondelijke wijsheid verschillende
wegen, waarvan wij niet het minste begrip koesteren. De groote dichter die de
zedelijke wereld schiep en daarop zoo veel onzigtbare treurspelen doet uitvoeren,
heeft altijd nieuwe en doeltreffende hulpmiddelen. De straf waarvan ik daar zoo
even sprak, schijnt der gravin d'Albany ontgaan te zijn, alles zou ons doen gelooven
dat zij voor 't uiterlijke gelukkig is geweest, dat zij het smadelijk ontwaken na de
bedwelming van 't genot niet heeft gekend, en Alfieri het bittere der onttoovering
niet heeft gevoeld of althans dit zorgvuldig heeft weten te ontveinzen; niets roept
hier de geschiedenis van Adolphus en Ellénore in 't geheugen. Heeft de gravin
d'Albany dan zoo straffeloos de wet der zedelijkheid kunnen tarten? Neen, maar zij
heeft op eene andere manier vergelding ontvangen, eene vergelding, die voor eene
verheven ziel niet minder bitter was; zij had een edel gemoed, een teeder gevoel
verre boven het alledaagsche verheven; het moest haar grieven te zien hoe die
vorst eerst op vijf-en-twintigjarigen leeftijd zoo heldhaftig, naderhand al lager en
lager gezonken door vele verschillende rampspoeden die hij op eene onwaardige
wijs zonder eenigen moed onderging, toch eindelijk weder uit dien treurigen toestand
werd opgewekt door den weldadigen invloed van een liefderijk wezen; het moest
haar grieven te zien dat de natuurlijke dochter met vrome toewijding de pligten
vervulde, die op de wettige echtgenoot rustten, en waartoe deze zoo goed berekend
zou zijn geweest. De hertogin Charlotte heeft, door den geest van den overwinnaar
van Preston-Pans op te wekken, de gravin Louise vernederd. Alfieri heeft, echter
veel te onbepaald iets van het verwijt dat Mevr. d'Albany kwelde doen zien als hij
zegt: ‘In de maand Februarij 1788 ontving mijne vriendin het berigt dat haar
echtgenoot te Rome, waar hij
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zich sedert zijn vertrek uit Florence bevond, overleden was. Hoewel de doodstijding
hier niet onverwacht kwam, daar hij sedert verscheidene maanden aan toevallen
onderhevig was, en de weduwe, die zich nu geheel vrij gevoelde waarlijk geen vriend
verloor, zoo zag ik toch tot mijne groote verwondering dat het haar zeer trof.’ Deze
woorden geven de waarheid slechts zeer flaauw terug, hoewel zij ons toch een blik
in het hart der gravin doen slaan. De zoo zeer verschillende lotgevallen van de
hertogin Charlotte en der gravin Louise leverden eene sterk sprekende tegenstelling
op, er was een bitter weemoedige les uit te trekken; - een dichter, een zedeleeraar,
een schilder van menschelijke hartstogten had dit beter moeten begrijpen, en hij
zou het zonder twijfel hebben ingezien, indien hij niet persoonlijk in deze zaak
betrokken ware geweest. De straf aan den trotschen Alfieri opgelegd, was, dat hij
een opvolger kreeg, zijner niet waardig; de vergelding der gravin dat zij zich tot in
het diepst der ziel vernederd gevoelde, door hetgeen in de laatste levensjaren van
Karel Eduard plaats had. Deze gedachte zal haar steeds blijven kwellen in het wufte
en weelderige Parijs van 1788, waar zij als kind der XVIIIde eeuw komt, en waar zij
trachten zal zich onverschillig te toonen voor de eeuwige wet van godsdienst en
zedelijkheid.

Vertellingen van voorvallen uit het laatst der vorige, en de eerste
helft der tegenwoordige eeuw,
door een oud-Amsterdammer.
III. Een ding van waarde vermist, dat de eigenaar toch niet verloren had.
Jaren geleden - dus verhaalde mij eens een vriend - bij gelegenheid dat ik mij op
reis bevond en over Gorinchem terugkeerde, voer ik met de volksschuit van Utrecht
mede naar Amsterdam. Het was eene soort van buitengewone veerschuit, door de
schipperij in dien tijd, tegen verhoogd prijs-tarief,
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in de vaart gebragt, om te kunnen concurreren met de diligences, welke toen
begonnen te rijden. Die schuit voer dagelijks twee malen vice-versa; en zij werd de
Vlieger genaamd, omdat zij, met twee paarden bespannen, den afstand tusschen
de beide steden in circa vijf uren aflegde; een tijdsbestek, dat toen voor kort moest
doorgaan, dewijl de gewone schuiten op dat veer - die dan nog wel den naam van
jaagschuiten hadden! - de reis in niet minder dan acht uren deden. In vergelijking
met onzen tijd van snel vervoer door middel van stoombooten en spoorwagens,
was daarbij zeker op geen vliegen te roemen, en dat schuittogtje voor passagiers,
die een weinig gehaast waren, een zitje van belang. Niettemin kon zulk een reisje
met de Vlieger - wel te verstaan, als men in den zomer of het najaar bestendig en
mooi weder had - soms heel vermakelijk zijn, doordien men zich dan kon verlustigen
met het gezigt op de telkens afwisselende verschieten, en van de toen nog talrijke,
fraaije buitenplaatsen langs den Vecht- en Amstelstroom. Vooral werd de togt veel
veraangenaamd, wanneer men - wat meermalen gebeurde - reisgenooten aantrof,
in wier gezelschap men geene lektuur behoefde aan te spreken, als toevlugtsmiddel
om zich te vrijwaren van verveling, - van alle verdrietelijkheden, zoo op reis als te
huis, wel de naargeestigste plaag. In dat geval werd de anders langwijlige togt met
de schuit genoegelijk verkort door gezellige zamenspreking; en het gebeurde wel
eens, dat het gesprek dan eene wending nam, die niet alleen vermakelijk, maar
zelfs belangrijk was, zoodat men, de schuit verlatende, kon zeggen, over een of
ander onderwerp iets degelijks gehoord te hebben, en voor geest of hart iets nuttigs
meê te dragen. Nu mogen sommigen onze trekschuiten nog saaije overblijfselen
van den saaijen pruikentijd noemen, gelijk ik ze wel eens met dien spotnaam hoorde
bestempelen, - ik wil niet ontkennen, dat het pleizieriger valt, om per spoortrein in
een uur tijds gemakkelijk ergens te komen, waar wij vroeger, voor de reis er heen,
vijf of acht uren noodig hadden; doch ik moet, op één punt althans, die erfstukken
uit den voorvaderlijken tijd in bescherming nemen, en dit betreft - het gezellig verkeer
en onderhoud met reisgenooten. In dit opzigt hebben wij er, met ons reizen per

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

207
spoor, niet bij gewonnen, maar moeten aan schuitroef of stoomboot de voorkeur
toekennen. Beproef maar eens, in den spoorwagen een geregeld gesprek aan te
knoopen, en ge zult dra ondervinden, hoe moeijelijk dit gaat, doordien het gedreun
van de treinraderen over de spoorstaven uw gesprek telkens hinderlijk stoort; tenzij
gij, om elkander te kunnen verstaan, de stem tot hard schreeuwen verkiest uit te
zetten; waarom men, per spoor reizende, maar best doet, om, zooveel de beleefdheid
zulks toelaat, elk onderhoud van eenigen duur te ontwijken, wil men de kans niet
beloopen, om, aan het station waar men uitstapt, half heesch van vermoeijenis of
niet vrij van hoofdpijn, van den trein te gaan.
Ik zou aldus voortkoutende, haast te ver van mijn eigenlijk onderwerp gaan
afdwalen; en wil derhalve, om daarop terug te komen, thans een voorval verhalen,
van 't welk ik, bij mijn toenmalig reisje met de vliegende schuit naar Amsterdam,
getuige was, en dat aanschouwelijk geeft te zien, hoe soms eene zaak, die zich vrij
netelig schijnt voor te doen, door overijling en een te voorbarig oordeel, nog veel
neteliger kan worden gemaakt.
Ik had plaats genomen in de achterroef, ofschoon ik om het uitlokkend weder
verkoos, den meesten tijd in den zoogenaamden stuurstoel te staan. Bij mijn
binnentreden van de roef, zag ik, dat ik niet de eerst aangekomene was; er zat
daarin reeds een drietal andere passagiers. Zoo voeren we onder het genot van
een heerlijken herfstmorgen, klokke half zeven ure, van het veerhuis aan de
Roodebrug te Utrecht, en voorts de Vecht stroomwaarts af. 't Was, meen ik, niet
ver van Breukelen, dat de jager werd aangeroepen en de schuit moest aanleggen
bij eene steenfabriek, om eene bejaarde jufvrouw in te nemen, die ons gezelschap
in de roef kwam vermeerderen. De oude tante scheen veel van een praatje te
houden; al spoedig hoorde men, dat haar man opzigter in de vermelde fabriek was;
ik stip dit aan, alleen omdat ik, later nog, meer bepaald tot die oude jufvrouw in mijn
verhaal terug moet komen.
In een der hoekjes bij den ingang der roef zat een heer, die zijn valies en overjas
naast zich op de bank had liggen. Daar er een frisch najaarskoeltje begon te waaijen
en de zon van tijd tot tijd schuilen ging, voelde ik, dat het mij
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in den stuurstoel wat te luchtig werd; en ging daarom, toen de schuit, na voor het
logement te Nienwersluis eene wijl te hebben aangelegd, weder aan de lijn ging, in
de roef zitten, mijne plaats nemende in het andere hoekje bij den ingang, tegenover
den genoemden passagier. Bij het doorvaren van Abcoude, werd ons gezelschap
op nieuw vermeerderd, daar een heer de roef intrad, die plaats nam naast mijnen
overbuurman. De binnenkomende droeg zijnen overjas op den arm. Om zich daarvan
te ontlasten, werd de jas op dien van den naast hem zittenden heer op de bank
nedergelegd.
Hildebrand heeft ons, in zijne Camera Obscura, de type van een Hollandschen
boekhouder gegeven, en dien, tot vereerend aandenken van vijf-en-twintigjarige
getrouwe kantoordienst, eene zilveren tabaksdoos met toepasselijk inschrift
toegeëigend. Nu was de heer, die in het hoekje tegenover mij zat, wel geen
boekhouder, maar - zooals ik reeds uit zijn gesprek was te weten gekomen heelmeester van beroep, en wonende op een dorp boven Alkmaar; evenwel bezat
hij toch ook eene zilveren tabaksdoos, en wel eene zoo goed als die van Hildebrand's
boekhouder, ook van eene inscriptie voorzien; onder andere versiering was, op het
met gebruineerd goud vergulde binnenvlak van de dekselplaat, een bloemenkrans
te zien, te midden van welke 's mans naam en voornamen voluit gegraveerd stonden.
Doordien de eigenaar, van tijd tot tijd, daaruit zijne pijp stopte, kreeg ik zijne
zilveren tabaksdoos toevallig te zien; en daar hij bemerkte, dat ik er met eenige
aandacht naar keek, vertoonde hij mij de fraaije bewerking daarvan, zoo dat ik toen
het vermelde inschrift kwam te lezen. Zoo haalde hij ongezocht de doos ook weder
te voorschijn, eenige oogenblikken nadat de reiziger te Abcoude in de schuit
gekomen was. ‘Dat 's een bijzonder mooije tabaksdoos, die u daar heeft,’ zeî deze
heer, wiens oplettendheid daarop ook gevestigd scheen. ‘Ja, mijnheer,’ hernam de
ander, en bood meteen ook hem de doos ter nadere bezigtiging aan. Ik zou deze
bijzonderheid, als die op zich zelve van weinig belang schijnt te zijn, met stilzwijgen
zijn voorbij gegaan, doch kan niet nalaten, daarvan opzettelijk gewag te maken,
omdat het anders onopgehelderd zou blijven, hoe wij -
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gelijk dit later te pas kwam - met den naam van den eigenaar bekend worden, daar
wij dien nu, door het inschrift van binnen op de dekselplaat, te weten kwamen.
Ik behoef den waren naam des eigenaars hier niet te vermelden; doch, om in mijn
verhaal geene duisterheid te brengen, wil ik, duidelijkheidshalve, de beide heeren,
van wie ik nu meer onderscheidelijk moet gaan spreken, onder algemeen gevoerde
namen aanduiden; weshalve ik den heer van de tabakdoos den naam van ‘Muller,’
en den anderen reisgenoot dien van ‘van Dijk’ zal geven.
Het liep tegen elf ure in den voormiddag, toen wij buiten Amsterdam vóór het
logement de Beerebijt aankwamen. Terwijl de schuit bij dit buitenveer aanlegde,
stapten de meeste reizigers er uit, en begaven zich, naar den kant der voormalige
Utrechtsche poort, welker plaats thans door een paleis voor volksvlijt is ingenomen,
stadwaarts. Onder de eersten, die aan wal stapten, waren de heeren Muller en van
Dijk. Maar de laatste had naauwelijks de schuit verlaten, of hij keerde haastig daarin
terug, zoekende, met alle teekenen van gejaagdheid, op en onder de bank der roef,
waar hij gezeten had, naar zijne portefeuille of brieventasch, welke hij zeide, even
vóór dat de schuit aan de Beerebijt aanlegde, nog gehad te hebben.
Ik was, daar ik naar het binnenveer op de Achtergracht dacht mede te varen, in
den stuurstoel blijven staan; terwijl nog twee andere passagiers, met gelijk oogmerk,
in de roef gebleven waren. Met ons drieën hielpen wij straks den heer van Dijk naar
zijne zak-portefeuille zoeken; namen daartoe de zitkussens weg van de bank en
doorzochten de roef; doch te vergeefs; de brieventasch was in de roef niet meer te
vinden.
‘Dat was hem onbegrijpelijk’ - zei de heer van Dijk. Het vermiste - gaf hij te kennen
- was eene roodlederen brieventasch, waarin zich, onder andere schrifturen van
waarde, eene som van belang in bankpapier bevond; de brieventasch had in den
binnenzak van zijn overjas gestoken; de overjas had, nadat hij te Abcoude in de
roef gekomen was, op de bank gelegen en boven op den jas van den heer Muller;
maar, even nadat de schuit te Ouderkerk in den Amstel was gekomen, had hij, in
den stuur-
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stoel staande, zijn overjas van de bank genomen en dien aangetrokken; hij kon niet
anders denken, of zijne brieventasch moest toen uit den binnenzak van den overjas,
en tusschen de kussens der bank geraakt zijn. Dit bleek echter, na ons zoeken, niet
zóó te zijn.
Ik moet hier van de vroeger vermelde, bejaarde jufvrouw gaan spreken, die van
nabij Breukelen af onze reisgenoot was geweest. Deze bevond zich mede nog in
de roef, om in de stad te varen.
‘Wel, heden mijn tijd!’ - sprak de oude matrone, op den verwonderden toon van
iemand, aan wien op eens iets te binnen schiet: ‘daar herinner ik mij wat! Ik heb
duidelijk gezien, dat die andere heer, die daar in het hoekje naast u heeft gezeten,
eene roodlederen brieventasch in zijne hand gehad, en haastig bij zich gestoken
heeft.’
Nu ja! dit bewees niemendal. Die heer kon immers ook eene roodlederen
brieventasch bij zich gehad hebben. De heer van Dijk kon niet anders doen, dan
deze opmerking, welke hem door een der andere twee passagiers gemaakt werd,
gaaf toegeven.
‘Maar jufvrouw’ - vraagde hij haastig, - ‘hebt ge ook gezien, of er aan die
brieventasch van buiten een zilveren of stalen slot zat?’
Wel ja, ook dat had zij gezien - gaf de oude tante te kennen - en dát wel zóó
duidelijk, dat zij daarop gerust een eed zou durven doen.
In een ommezien was, na dit gehoord te hebben, de heer van Dijk de schuit weder
uit, en den ander', dien hij dacht dat zijne zak-portefeuille zou genaast hebben, zoo
hard hij kon loopen, achterna. Ik wil niet ontkennen, dat het niet verstandig
geredeneerd was: evenwel, de nieuwsgierigheid dreef mij, hem te volgen, om straks
te weten te komen hoe de zaak zou afloopen; terwijl ook de twee andere lieden, die
tot hiertoe in de roef gebleven waren, de schuit verlieten en, waarschijnlijk met
hetzelfde oogmerk, zich mede op weg begaven.
Van achterna bezien, moet ik zeggen, was dit zeker onnadenkend; want, behalve
dat de bedoelde heer, hoewel dit dan vrij toevallig mogt heeten, ook eene
brieventasch met eene zilveren of stalen sluiting er aan kon bezitten,
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bestond nog de mogelijkheid, dat hij de portefeuille van den anderen heer, ter goeder
trouw voor zijne eigene aangezien en dan, bij vergissing, had bij zich gestoken. Het
ware dus verstandig geweest, dat aan de oude jufvrouw ware gevraagd, waar die
heer de brieventasch, welke zij zeide in zijne hand gezien te hebben, geborgen had.
Met het antwoord daarop zou - gelijk wij zoo aanstonds zullen zien - de zaak zich
al vroeger hebben opgeklaard en alle verdere onderzoek daarnaar zijn bespaard
geworden. Doch alles geschiedde met zulk eene groote overhaasting, dat er geen
tijd tot bedaard nadenken overbleef, en geen van ons drieën roefpassagiers zoo
min als de eigenaar der brieventasch, op het denkbeeld kwam anders, dan dat de
Noord-Hollandsche heer, die ons een eind wegs reeds vooruit was, de vermiste
portefeuille, zij het dan ook onwillekeurig en door vergissing, had medegenomen
en nu bij zich droeg.
De man, op wien het was gemunt, was intusschen de brug voor de Utrechtsche
poort al digt genaderd, toen de heer van Dijk hem in 't oog kreeg en nu begon te
roepen: ‘Mijnheer Muller, een woordje....!’
Ik was den heer van Dijk op zijne voetstappen gevolgd en, daar ook ik mij haastte,
hem al spoedig digt nabij gekomen. Mij dacht, ik zag, de heer Muller scheen zich
aan dat roepen niet veel te storen, ofschoon dit overluid genoeg geschiedde, om,
op den korten afstand die hen nog scheidde, door hem gehoord te worden. Daar
de andere evenwel met roepen aanhield en zijnen loop nog verhaastte, bleef Muller,
omziende, stilstaan. Aldra was van Dijk hem op zijde; en nu moest het, op de eene
of andere wijze, tot eene verklaring komen.
‘Mijnheer Muller,’ - hoorde ik, die hen intusschen genaderd was, door van Dijk
zeggen: ‘voel eens even in uwe jaszakken! Ge moet, zekerlijk bij vergissing, daarin
mijne brieventasch hebben gestoken....’
‘“Wat zegt ge daar? uwe brieventasch, mijnheer...?!” vraagde de aangesprokene,
blijkbaar verrast en met verbazing.
Ja, mijnheer! Mijn overjas heeft op den uwen op de bank in de roef gelegen, en
mijne brieventasch kan bij vergissing in een der zakken daarvan zijn geraakt...’
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‘Dan zoudt gij zelf die vergissing moeten begaan hebben, mijnheer, als dat geschied
was. Ik weet van geene brieventasch en behoef daarnaar in mijne zakken niet te
zoeken.’
‘Maar, mijnheer, gij hebt toch in de roef eene brieventasch als de mijne in uwe
handen gehad....’
‘Wat durft gij zeggen?! ik zou....’
‘Ja, mijnheer! zóó getuigt de jufvrouw, die in de roef tegenover u zat, en verklaart,
dit duidelijk gezien te hebben. Gij kunt dit van haar hooren; zij komt daar juist aan.’
Werkelijk was ook de oude jufvrouw ons thans genaderd, en toen zij digt genoeg
nabij was, sommeerde van Dijk haar, dat zij zou verklaren hetgeen zij van de zaak
wist, zeggende tot haar, op den heer Muller wijzende: ‘Niet waar, jufvrouw, u blijft
er bij, gezien te hebben dat deze heer eene roodlederen brieventasch in de roef in
zijne handen heeft gehad?’...
‘Ja! Ten minste...ik meen...als ik me niet vergis...’ begon de oude matrone, thans
eenigzins onthutst en niet zonder bctoon van aarzeling, om op hare vroegere
verklaring terug te komen, - voor den dag te brengen. Het was klaar te zien, dat zij
zelve niet vast in hare overtuiging stond; en dit twijfelende in hare stem en houding
ontsnapte ook aan den heer Muller niet, die terstond, op luchthartigen toon, haar in
de rede viel, zeggende: ‘Ho, ho! daar hebben we 't al! Die oude vrouw zegt, dat zij
meent; maar ik zeg, dat zij suft. Zij heeft mogelijk van eene brieventasch gedroomd.
- Kom, kom! mijnheer, houd mij niet langer op!...’
Meteen wilde de spreker voortgaan, maar van Dijk trad hem haastig in den weg,
hem op korzeligen toon toevoegende: ‘Neen, neen, mijnheer! dat gaat zóó niet; wij
hebben nog niet afgedaan.’
Nu zou het waarschijnlijk, daar de ander op zijne beurt ook in drift begon te
geraken, en inmiddels eenige voorbijgangers bij dit tooneel waren blijven stilstaan,
tot eene hevige kibbelpartij, zoo niet tot een hatelijken twist gekomen zijn, indien er
niet nog tijdig een incident tusschen beide gekomen ware, waardoor het geschil
over de vermiste brieventasch tot eene gelukkige eindoplossing werd gebragt.
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Terwijl namelijk de twee partijen nog levendig met elkander stonden te redetwisten,
- welken woordenvloed ik maar niet herhalen zal - viel aan iemand, die mede in de
roef gezeten had en op dit oogenblik digt bij van Dijk stond, toevallig iets in het oog,
dat tot hiertoe door geen der omstanders was opgemerkt; doch hetgeen dien heer
bewoog, om mede een woord in de zaak te spreken, en dit tot van Dijk rigtende, te
zeggen: ‘Gij beweert, mijnheer, dat gij uwe brieventasch vermist. Maar, mag ik u
vragen: zijt gij dan met t w e e brieventasschen in de schuit gekomen?’
‘Met t w e e brieventasschen...? Wat bedoelt u daarmede, mijnheer?’ vroeg van
Dijk, den spreker verbaasd en met gramstorigen blik aanziende.
‘Ja mijnheer!’ hernam de ander, heel bedaard wijzende naar de plaats, welke hij
noemen ging: ‘Zie maar eens, of ik het niet wel heb! Steekt daar uit den binnenzak
van uwen rok de rand van eene roodlederen portefeuille niet uit...?’
Zelden heb ik iemand zóó verrast en uit het veld geslagen gezien, ja, ik mag wel
zeggen, zulk een mal figuur zien maken, als op dat oogenblik den genoemden van
Dijk, toen hij den zomeerok, dien hij onder zijn overjas droeg, ontknoopende, de
hem gedane aanwijzing bewaarheid vond en zich overtuigd zag, dat zijne
brieventasch werkelijk in den binnenzak van den rok stak. De man wist, scheen het,
geen woord meer te zaggen; althans, hetgeen hij sprak om zijne dwaling te
verschoonen, was naauwelijks hoorbaar en kwam er vrij stooterig uit; zijne
bedremmelde houding deed schier allen, die bij hem stonden, in eenen lach schieten.
Vooral de heer Muller, gelijk zich begrijpen laat, maakte zich regt vrolijk met 's
mans linksche figuur, nadat hij door hem, even te voren, zoo heftig was aangeklampt;
en ging lagchende voort, nu zijnen tred verhaastende, om de stad in te gaan.
Dat ook de oude jufvrouw, die eigenlijk de naaste aanleiding tot het doen plaats
grijpen van dit tooneel gegeven had, bij die ontknooping verlegen stond en rijkelijk
haar aandeel kreeg in den lachlust der toeschouwers, zal niet behoeven gemeld te
worden. Doch er is iets anders; hetgeen ik ten slotte niet onopgemerkt kan laten.
Hoe was de oude sloof er toe gekomen, om den heer uller aan te duiden als
dengenen, in wiens handen zij van
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Dijk's zakportefeuille had gezien, daar dit toch niet zoo was? Hierover spraken wij,
toen ik met van Dijk en nog een ander, reisgenoot de stad inging; en wij moesten
instemmen met elkander, dat de zaak zich het best op de volgende wijze liet
ophelderen.
Van Dijk namelijk bekende, zich later te herinneren, dat hij zelf, even na zijn
binnenkomen in de roef, zijne brieventasch uit den zak van zijn overjas, die op de
bank lag, genomen en toen in den binnenzak van zijnen rok had gestoken. Hij had
toen een oogenblik gezeten op de plaats van Muller in het hoekje nabij den ingang
der roef, terwijl deze heer zoolang in den stuurstoel stond. De oude jufvrouw, die
op de bank aan de overzijde zat en van tijd tot tijd een uiltje scheen te knappen,
kon dit toevallig opgemerkt en, nog half in hare dommeling, hem gehouden hebben
voor den heer Muller, met wien hij in gestalte en kleeding veel overeenkomst had,
en dien zij tot hiertoe in het hoekje had zien zitten, zonder er op te letten, dat nu
een ander op diens plaats zat. Het liet zich daarbij aannemen, dat hare aandacht
toen meer gevallen was op de portefeuille, welke zij later zoo goed wist te
beschrijven, dan op den persoon die deze in handen had. Deze vergissing. waardoor
zij in hare voorstelling den eenen met den anderen verwarde, deed haar later den
heer Muller aanduiden als den man, die de brieventasch moest hebben. Overigens
laat het zich alleen uit een zwak geheugen bij van Dijk verklaren - en de man moest
zelf dit erkennen - dat hij, zoodra hij meende zijne brieventasch te vermissen, zich
niet terstond te binnen bragt, deze, kort na zijne komst in de roef, uit den binnenzak
van zijn overjas genomen en in dien van zijnen rok gestoken te hebben.
Het verhaalde voorval intusschen kan strekken als eene bijdrage tot de leer, dat
bij het vermissen van eenig voorwerp van waarde, een kalm en bedaard onderzoek
veel beter tot mogelijke terugvinding leidt, dan overhaasting en voorbarigheid, en
dat ook in dit geval het bekende spreekwoord geldt, dat voorzigtigheid de moeder
der porseleinkas is.
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IV. Hoe een ongeval op reis soms nog van goed gevolg kan zijn.
Bij gelegenheid, dat ik op een winter-avond, met een drietal vrienden te Amsterdam
gezellig bijeen was, kwamen wij met elkander ongezocht over reis-ontmoetingen te
spreken. Dit gaf aanleiding, dat ik, op mijne beurt, het voorval met de brieventasch
verhaalde, hetwelk in de voorgaande vertelling is medegedeeld. Toen mijn verhaal
ten einde was, nam een ander lid van ons gezelschap het woord op, zeggende: ‘Ja,
zoo herinner ook ik mij een geval, dat eens door mij werd bijgewoond en mede tot
de reis-avonturen behoort. 't Is bijna al veertig jaren geleden, dat het voorviel, en
ook in de zoogenaamde vliegende schuit, die toenmaals tusschen Utrecht en
Amsterdam voer. Doch hetgeen die gebeurtenis van de zoo even verhaalde
onderscheidt, is het vermakelijk gevolg dat zij later had. Toen zij plaats greep, was
er zeker niemand, die met mogelijkheid daaraan denken kon. En wat het
opmerkelijkste is: - dat vermakelijk gevolg werd hoofdzakelijk ondervonden door
twee personen, die bij het bedoelde voorval in de schuit volstrekt niet gemoeid
waren, ja het zelfs niet hadden bijgewoond; terwijl ik hier nog kan bijvoegen, dat
ook anderen in het genoegen, dat hun daardoor te beurt viel, naderhand deelden.’
‘Ik heb tot hiertoe met opzet eenigzins raadselachtig van die zaak gesproken,
om, als mij dit gelukken mag, te beter uwe nieuwsgierigheid uit te lokken naar de
ontknooping der geschiedenis, welke ik u thans wil gaan vertellen. - Zoo als ik straks
zeide, is er reeds een aantal jaren over de zaak heen gegaan; maar zij staat mij
niettemin nog zoo klaar voor, alsof zij eerst gisteren gebeurd ware. Ik had mij,
gedurende eenige dagen, voor mijne zaken in Overijssel en Gelderland op reis
bevonden; en keerde nu van Arnhem over Utrecht huiswaarts terug. Te Utrecht,
waar ik mij bij handelsvrienden had opgehouden, moest ik eenen nacht overblijven,
en besloot dus den volgenden morgen in de Vlieger te stappen, om naar hier te
gaan. De schuit, vernam ik, voer des ochtends ten zes ure van het binnen-
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veer buiten de Waardpoort, die er toen nog stond. Maar ik kon dien nacht den slaap
niet wel vatten, doordien in mijn logement, in eene zaal digt bij mijn slaapvertrek,
eene partij gegeven werd, waarbij het nog al vrolijk toeging en die tot laat in den
nacht aanhield. Dit gaf oorzaak, dat ik des ochtends niet vroeg genoeg op de proppen
was en eerst aan het veer kwam, toen de bengel al voor 't laatst geluid had en de
schuit op het punt van afvaren stond. Ik had gedacht plaats te nemen in eene der
roeven, maar vond nu deze reeds bezet of afgehuurd. Er bleef dus niets anders
over, dan mij in het zoogenaamde ruim te plaatsen, en ik koos mij daarin een zitje
op eene der middenbanken, waar ik nog het best beschut zat tegen den najaars-wind;
- want wij waren in de maand September en er blies uit het oosten een frisch
ochtendkoeltje.’
‘Nu wist ik bij ondervinding, dat men in het zoogenaamde volksruim der schuit
wel eens met lastig gezelschap kon gescheept zijn; doch in de Vlieger liet zich dit
minder vreezen, doordien het hoogere vrachttarief daar meestal naar advenant was
van een ander publiek, dan men in het ruim der gewone schuit doorgaans plagt aan
te treffen. Tot mijn niet gering genoegen meende ik, na mijn reisgezelschap eens
aandachtig te hebben overzien, dat zulks ook ditmaal het gelukkig geval zou zijn.
Vermakelijk vond ik het alvast, onder mijne mede-passagiers een drietal bekenden
aan te treffen. Zij behoorden echter niet bij elkander, zoo als men straks zal hooren;
en mijne kennismaking met één van het drietal dagteekende al van vroeger, dan
die met de twee anderen. Mijn oudere bekende was, namelijk, een nu reeds
overleden stadgenoot. Daar hij meermalen in mijn verhaal staat voor te komen, zal
ik hem, ofschoon hij anders heette, ditmaal maar den naam van Verspuij geven; de
man was koek- en banketbakker van beroep, en destijds woonachtig in de Vijzelstraat
alhier. - Mijne twee nieuwe bekenden waren een echtpaar, dat ik, pas weinige dagen
te voren, op mijne reis door Gelderland had ontmoet. Ik had hen toen aangetroffen
te Nijmegen, alwaar zij in hetzelfde logement hunnen intrek hadden, waar ook ik,
die stad bezoekende, gewoon was mijn verblijf te houden. Daar het op dien dag
regende,
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alsof het met emmers vol uit de lucht stroomde, zochten wij elkanders gezelschap
in de buffet-zaal op, en werd zóó mijne kennis met dit echtpaar aangeknoopt. De
oude luidjes - want het waren menschen beiden reeds op jaren - betoonden zich
niet minder in hun' schik dan ik, over ons vernieuwd zamentreffen in de schuit,
waardoor wij andermaal voor eenige uren elkanders reisgenooten zouden zijn. Dit
was nu zekerlijk ook zoo ongezocht, als het onverwacht kon heeten, en dit toevallige
deed mij te meer pleizier, daar ik dit echtelijk paar als menschen van een
beschaafden en gullen omgang had leeren kennen, met wie ik alzoo gaarne de
kennismaking vernieuwde. Dat ik, niet zonder regt, met ingenomenheid van dat
bejaarde echtpaar spreek, zal het vervolg van mijn verhaal kennelijk doen blijken.
Doch ik dien - omdat ook zij, niet minder dan mijn ouden bekende Verspuij, eene
voorname plaats in mijn verhaal staan in te nemen - hen iets nader aan te duiden.’
‘De twee echtgenooten dan waren een heer - ik zal hem hier de heer van der Rijp
noemen - en jufvrouw uit Noord-Holland, en wel uit Alkmaar, waar zij toen woonachtig
waren. Zij behoorden tot den welgestelden koopmansstand; en het vak van den
heer van der Rijp bestond voornamelijk in den boter- en kaashandel. De oude heer
werd daarin bijgestaan door zijnen zoon, - zoo als ik hoorde, een jongman van
vijf-en-twintigjarigen leeftijd - die gewoonlijk de zaken van het kantoor waarnam. Zij
hadden, uitgelokt door het fraaije herfstsaizoen in dit najaar, vermaakshalve een
uitstapje - zij noemden het een speelreisje - gemaakt door de Betuwe en langs den
Veluwezoom; en keerden thans, na te Utrecht nachtverblijf te hebben gehouden,
huiswaarts, expresselijk met de vroege ochtendschuit, om tijdig genoeg in Amsterdam
te komen en met de raderboot over het IJ te steken, ten einde nog vóór den avond
in hunne woonstad Alkmaar terug te zijn.’
‘Ik behoef niet te zeggen, dat wij, bij ons wederzien, ruime stoffe tot onderhoud
vonden, daar dit al aanstonds met hun Geldersch reisje begon. Die zamenspreking
werd nog meer verlevendigd, doordien zich, onder onze mede-passagiers, twee
dames - moeder en dochter -
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bevonden, die mede van een uitstapje door Gelderland terugkwamen; benevens
een heer, die vroeger de streken langs den Rijn en Moezel had bezocht; en een
bejaard Amsterdamsch koopman, die, voorheen te Hamburg op een kantoor geweest
zijnde, ons aangenaam wist te vertellen van de omstreken dier stad en de reisjes,
welke hij door Holstein en noordelijk Duitschland had gedaan.’
‘Jufvrouw van der Rijp - want de koopmans-vrouw wilde de titulatuur van
“mevrouw” volstrekt niet aannemen, hoe wel een paar mede-passagiers haar die
beleefdheidshalve gaven - jufvrouw van der Rijp dan wist niet genoeg de schoonheid
van het Geldersche lustoord te roemen, en zeide, dat, hoeveel zij ook van hare
woonstad hield, zij Alkmaar wel verwisselen wilde met een buitentje in de omstreken
van Arnhem of Nijmegen, want dat zij het dáár allerbekoorlijkst vond. Dit gaf
aanleiding dat een heer, die op de middenbank tegenover mij zat, vergelijkingen
begon te maken tusschen de Geldersche kwartieren en de streken van
Noord-Holland. Hij scheen het tegen het landschap in die provincie bijster geladen
te hebben, en noemde krasweg, Noord-Holland over het IJ het Siberië van ons
vaderland. Dit was nu zekerlijk niet heel beleefd tegenover onze Alkmaarsche luidjes,
die hij dan toch hoorde, dat inboorlingen dier provincie waren. Maar jufvrouw van
der Rijp wees hem bescheiden teregt - waarbij ik niet naliet, haar te seconderen door hem te vragen: “Is mijnheer dan wel eens in de duinstreek bij Bergen geweest?
Ik meen, u zou dáár plekken gevonden hebben, waar men zich verbeelden zou, te
midden van een bosch in Gelderland te zijn.” - Een der heeren citeerde ook het oord
bij Beverwijk en de Beemster, en nu bleek het, dat de bestrijder van Noord-Hollands
natuurschoon, van dát gewest niet veel meer gezien had dan de vlakke, eentoonige
weiden aan beide zijden van het groote kanaal en de boomlooze streken rondom
den Helder en Medemblik.’
‘Mijn oude bekende Verspuij was, bij al die herinneringen, tot hiertoe een lijdelijk
toehoorder geweest. Op eens brak hij het stilzwijgen af; zeggende, terwijl hij bedaard
een snuifje nam: “De vrienden zitten daar zoo druk te spreken over al het mooije,
dat er hier en daar te zien
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is, dat we haast zouden vergeten, eens uit te kijken naar het schoone, dat ons van
zoo nabij, hier langs de oevers van de Vecht omringt.” - Die opmerking bewees, dat
de man in zijne koekbakkerij den zin voor natuurschoon niet had afgelegd. Geen
der aanwezigen ook, die niet met hem instemde, dat de Vechtstreek tot de schoone
gedeelten van Hollands lustoord behoort. Jammer maar - wat hier in 't voorbijgaan
zij aangemerkt - dat de Vecht sedert gaandeweg haar sieraad ziet verloren gaan,
door het sloopen der schonste buitenplaatsen aan haren zoom, welk Vandalisme
al jaren lang heeft geduurd, en jaar aan jaar schijnt te worden voortgezet, tot dat
er, mogelijk na vijf en twintig jaren, langs de eertijds zoo bekoorlijke boorden dier
rivier niet veel meer zal zijn te zien dan vlak bouwland en weiden, die dàn de plaats
staan in te nemen van de weinige lusthoven, welke nu met hunne boschpartijen de
oevers nog eenig aanzien geven. Wanneer 't met het sloopen van buitenplaatsen
althans blijft voortgaan, schijnt dat verval de alles behalve aanlokkelijke toekomst
voor de Vechtkwartieren te zullen zijn.’
‘Inmiddels was de schuit in dát gedeelte der vaart gekomen, hetwelk tusschen
Breukelen en de Nieuwersluis ligt; alwaar - zoo als men weet - het uitzigt langs de
beide oeverkanten, ook nu nog, bij uitstek bekoorlijk is, terwijl er toen nog vele
boschpartijen en lusthoven waren, die sedert ook al zijn weggeruimd. - Om van het
fraaije uitzigt te ruimer genot te hebben, verliet de heer Verspuij zijne zitplaats en
ging op een der zijbanken staan. Terwijl de oude man daar vreedzaam staat, ter
halverwege boven het verdek der schuit uitkomende, en onder het smakelijk rooken
van zijne pijp zich met lust vermeidt in het gezigt naar den oeverkant, komt er van
de zijde der Nieuwersluis een Friesch turfschip of tjalk aanvaren. Om dit aankomen
der tjalk moet de jaaglijn der schuit gestreken worden. De knecht heeft op het verdek
daarmede de handen zoo vol, dat hij den ouden heer niet waarschuwt, om het hoofd
naar binnen te halen en haastig van de bank af te stappen. De tjalk is intusschen
meer genaderd, en nu eerst bemerkt de schipper die aan het roer staat, het gevaar
waaraan de oude heer, die nog ter halver lijf boven het verdek staat, is blootgesteld.
Schier bijna te laat roept hij met harden
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schreeuw hem toe: “Menheer, je hoofd!...berg je hoofd naar binnen!”
Doodelijk verschrikt, maar ten allen gelukke nog tijdig, duikt, op dit oogenblik, de
oude man, met het hoofd naar omlaag; doch dit belet niet bij de snelle vaart der
schuit, dat de jaaglijn, thans weder gespannen wordende, in het opschieten tegen
den rand van 's mans hoed slaat, en dien zoo krachtig raakt, dat hij hem als door
eene rukvlaag van het hoofd afvliegt, met dit gevolg, dat de hoed op eenigen afstand
in het water geworpen en straks in het zog der voorbij gevaren tjalk gekomen, aldra
een ver eind achter de schuit is weggedreven.’
‘Het laat zich begrijpen, dat wij passagiers in de schuit, niet weinig ontstelden bij
het ongeval, dat hier had kunnen plaats grijpen, doch, hoe dreigend ook, gelukkig
nog met den schrik alleen afliep. De schipper en zijn knecht verklaarden intusschen,
dat er aan het weder ophalen van den hoed uit het water niet te denken viel, daar
deze al veel te ver achter de schuit met den stroom was meêgevoerd. Werkelijk
was dan ook, bij den voortgang der schuit, de afstand reeds zoo ver, dat men van
het verdek den hoed van Verspuij ter naauwernood nog in het kielwater der tjalk
kon zien drijven.’
‘Je moet maar denken, oude heer: beter mijn hoed dan mijn hoofd!’ sprak de
schipper, tot opbeuring bij dat verlies, tot Verspuij. En 't was waar: het ongeval had
erger kunnen afloopen, wanneer de jaaglijn in 't opschieten zoowel 's mans hals of
aangezigt had geraakt.’
‘Met dit alles - daar een ongeluk zelden alleen blijft - kwam er nu nog een
bedenkelijk ding achteraan. Het was een vraagstuk, dat waarschijnlijk zich niet zoo
spoedig en gaaf zou hebben opgelost, indien niet de vriendelijke hulp van onze
Alkmaarsche luidjes daar tusschenbeide ware gekomen. Toen namelijk onze
reisgenoot weder in ons midden was gezeten, en wij hem geluk wenschten, dat hij
er, bij het gevaar dat hem bedreigd had, zoo gelukkig en zonder ander letsel dan
het verlies van zijnen hoed was afgekomen, zeide hij op klagenden toon: “Och! dat
verlies van mijn' hoed wil zoo veel niet zeggen; een andere hoed is ligt te koopen;
maar wat erger is: mijn hoofd -
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zoo als de vrienden zien - is geheel van haar ontbloot; en daar de oostenwind vrij
scherp is, gevoel ik geducht veel hinder van de koude op het hoofd; het kan nog
wel een paar uren aanloopen, eer wij met de schuit aan de Beerebijt zijn; daar ik
niet gewoon aan koude, en al op mijne jaren ben - de man was ruim in de zestig vrees ik eene zware verkoudheid te zullen opdoen en mogelijk met de koorts op het
lijf te huis te komen.”
Ik moet zeggen, dat ik, den grijsaard aanziende, innig medelijden met hem
gevoelde. Trouwens, elk wie hem daar zag zitten met gansch ontblooten kruin,
waarvan alleen op het achterhoofd eenige dunne lokken zigtbaar waren, moest zich
bewogen gevoelen. Dit was dan ook het geval bij al de aanwezigen. Nu mogt men
den grijsaard een plaatsje op de middenbank aanbieden, waar hij meer beschut zat
tegen den trek van den wind, dit hielp niet veel in de opene schuit, voor iemand, die
met ongedekt hoofd moest zitten en daarbij wat onderhevig aan het spoedig vatten
van verkoudheid was. Toch werd daarin voor 't oogenblik goedwillig raad geschaft.’
‘Ik had reeds gezien, dat jufvrouw van der Rijp haren man iets toefluisterde, en
dat deze daarop zijn reisvalies, dat nevens hem lag, begon open te maken. Terwijl
hij daarmede bezig was, zeide zijne echtgenoot goedhartig tot den heer Verspuij:
“Als u er niet tegen heeft, mijnheer, mogen wij u dan, tot behulp alvast, eene
hoofdbedekking aanbieden. U zou daardoor wat tegen de koude op het hoofd
beschut zijn. 't Is wel wat raar, maar in dit geval toch een noodmiddel, wanneer u
zich daarvan bedienen wil. Hier heb ik een wit katoenen slaapmuts van mijnen man,
zoo als hij er altijd op reis een paar medeneemt; zij is nog schoon en ongebruikt;
anders zou ik u die ook niet durven aanbieden. Zij zal u wel van pas zijn en u kunt
er veilig gebruik van maken.”
De goede jufvrouw van der Rijp meende het regt hartelijk met haar aanbod, en
de witte slaapmuts van haren man mogt een model van keurige helderheid heeten,
zoodat niemand bezwaar behoefde te maken, om zich daarmede het hoofd te
dekken, maar ik wil toch wel bekennen, dat ik, toen zij die voor den dag haalde, in
stilte moest lagchen, en nog meer in een lach schoot, toen mijn oude vriend Verspuij
de muts met een dankje aannam en, die op zijn hoofd gezet
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hebbende, heel permantig eene versche pijp ging stoppen, als zat hij niet te midden
van gezelschap in de schuit, maar rustig te huis in zijne bakkerij. 't Was ook een
koddig gezigt, den ouden man, wiens sterk blozende gelaatstint tegen het helderwit
der slaapmuts nog al scherp afstak, daar zoo met dat geïmproviseerde hoofddeksel
te zien zitten: en ik bemerkte wel, dat ook onze overige reisgenooten, hem aanziende,
zich moeijelijk konden, onthouden, van nu en dan eens steelsgewijze te lagchen.
En dat de man dit volstrekt van niemand onzer kwalijk nam, betoonde hij, door zelf
zich met zijne grappig hoofdtooisel van guller harte vrolijk te maken.’
‘Zonder verder incident werd nu de reis onder genoegelijk gesprek der
reisgenooten voortgezet, en had de schuit aldra de herberg de Voetangel bereikt,
waarna wij, even spoedig, op de plaats van aankomst voor de Beerebijt te Amsterdam
kwamen. - Vóór dat de schuit hier aanlegde, was door ons overlegd geworden, dat
de heer Verspuij, om geen belagchelijk figuur voor het publiek op straat te maken,
zoo lang in de schuit zou verblijven, tot iemand onzer, in een naburigen hoedenwinke,
eenen hoed die hem goed paste, zou gekocht hebben; men behoefde daarmede
niet te wachten tot men binnen de stad zou gekomen zijn, daar ik mij herinnerde en
den ouden heer te kennen gaf, dat er, niet ver van het logement de Beerebijt. in de
buurtschap die, geloof ik, onder Nieuwer-Amstel behoort, een winkelier woonde,
die ook in manshoeden deed. En daar dit toen ook zoo was, werd spoedig een
passende hoed voor den grijsaard gevonden. Daarmede was nu de zaak kant en
klaar; en het gezelschap scheidde in de genoegelijkste stemming, onder hartelijk
vaarwel van elkander. De echtgenooten van der Rijp stapten in een zoogenaamd
brommertje - een van die rolkoetsjes welke toen in zwang waren - dat hen naar het
veer van de raderboot aan de nieuwe-stadsherberg zou brengen; en ik begaf mij
met mijn ouden bekende, Verspuij, de stad in, hem vergezellende tot aan zijne
woning in de Vijzelstraat.’
‘Ik trad met den ouden heer even zijn huis in, om mijne cigaar te ontsteken, en
zie nog, in mijne voorstelling, het verwonderd gezigt van jufvrouw Verspuij, toen zij
haren man
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met dien nieuwen hoed, die veel van het vorige model verschilde, zag binnentreden.
“Wel! vadertje,” - sprak zij, na de eerste hartelijke verwelkoming, goedmoedig
glimlagchende: “Wat zie ik daar?...Ben je zoo, op reis, een heer naar de mode
geworden, dat je onderweg je hoed hebt verruild tegen zoo'n nieuwerwetsch
fatsoentje als je daar op hebt?” - Hij moest haar nu zijn avontuur in de schuit
verhalen. 't Was eene schilderij om te zien, hoe de verwondering der goede vrouw
plaats maakte voor bezorgdheid, en haar gelaat in eene ernstige plooi kwam te
staan, toen zij hoorde welk gevaar haren man, door het raken der jaaglijn, bedreigd
had. Zij somde waarschuwend alle gevaren op, die iemand op reizen beloopen kan;
en indien de oude heer van eenen togt op een Groenlandsvaarder ware
teruggekeerd, konden die onheilen niet breeder door haar zijn uitgemeten.’
‘Ziedaar mijn verhaal van het reis-avontuur, destijds door mij bijgewoond. Doch
mijn taak is daarmede niet ten einde. Ik moet u nog vertellen van het gevolg, dat
later, heel onverwacht, uit dat voorval ontsproot. Het kan niet anders, of mijn verhaal
moet daardoor een romantisch aanzien verkrijgen; doch laat dit zoo zijn! ik ga u dat
gevolg thans mededeelen.’
‘Wie ter wereld zou gedacht hebben, toen de echtgenooten van der Rijp den
koekebakker Verspuij, onder meerdere passagiers, in de Utrechtsche schuit
ontmoetten, dat die menschen, daar zij elkander geheel vreemd waren en twee van
hen te Alkmaar en de andere in Amsterdam woonden, - nog eens, door
aanhuwelijking van wederzijdsche familieleden, in naverwante betrekking tot elkander
zouden komen! Mij dunkt, hier hoor ik u zeggen: “daar schemert de roman al door!
in zulk eene historie en op het tooneel loopt het, ten finale, gewoonlijk op het sluiten
van een huwelijk uit.” Ik heb u daarop zoo even al voorbereid; en kan u bij voorraad
verzekeren, dat de zaak dood natuurlijk toeging en ten einde liep; al kan ik er niets
aan doen, zoo mijn verhaal ten slotte naar eene liefdes-geschiedenis gaat gelijken.
Doch...laat mij voortgaan en u melden, hoe de zaak zich toedroeg.’
‘Ruim een jaar was na het verhaalde voorval verloopen; ik had, in dien tusschentijd,
den heer Verspuij in 't voorbijgaan, een- en andermaal, gezien en gegroet, doch
hem
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niet gesproken. Daar komt mij op zekeren tijd, toevallig, maar uit goede bron, ter
ooren, dat eene nicht van hem, in het huwelijk was getreden met den heer Aart van
der Rijp, zoon der Alkmaarsche familie, die in een vorig jaar in September, mijne
reisgenooten in de Utrechtsche schuit waren geweest. Het jonge vrouwtje - hoorde
ik - was eene volle nicht van Verspuij; hare ouders waren welgezetene lieden, in
Purmerend woonachtig; zij was meermalen in Amsterdam bij oom en tante Verspuij
te logeren geweest; en daar ten huize was hare kennismaking met den jongen heer
van der Rijp aangekomen, die spoedig beider engagement ten gevolge had gehad.’
‘In verband tot de verhaalde reis-ontmoeting was dit nieuws voor mij verrassend,
zoodat ik begeerig werd, daarvan iets naders te weten te komen. Spoediger dan ik
verwacht had, bood de gelegenheid zich daartoe aan, en vernam ik nu van goeder
hand, hoe dat engagement ontstaan was en de zaak verder zich had toegedragen.’
‘Voor menschen, die niet gewoon zijn te reizen en een bedrijf om handen hebben,
dat hun dagelijks weinige afwisseling oplevert, is zelfs het kleinste avontuur, dat
hun eens op reis is voorgekomen, een incident van belang in het leven. Is zulk een
avontuur met eenig gevaar vergezeld geweest, dan verkrijgt het voor hen nog
meerder gewigt; het wordt dan voor hen een feit, dat gestadig bij vrienden en
bekenden wordt opgehaald. Geen wonder dus, dat het ongeval in de Utrechtsche
schuit, waardoor de heer Verspuij zijnen hoed in het water verloor, met het dreigend
gevaar, waaraan hij daarbij had blootgestaan, meermalen daar ten huize besproken
werd. Zoo dikwerf dan die historie ter bane kwam, werd ook in eenen adem daarbij
gewag gemaakt van de voorkomende vriendelijkheid der Alkmaarsche reisgenooten,
die den ouden heer zoo gul die witte slaapmuts hadden aangeboden, om hem door
dit hoofddeksel voor het mogelijk vatten van eene zware verkoudheid te vrijwaren.
Dat bewijs van belangstelling wisten de echtgenooten Verspuij dan niet genoeg te
roemen. Doch het bleef bij het praten daarover niet; ook de wensch werd bij hen
levendig, om hun dankgevoel eens met der daad te betoonen. Hoe dit echter aan
te leggen, zoodat daardoor niets aan de
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kieschheid werd te kort gedaan? Bij menschen, die, zoo als de Verspuij's, eene
koek- en banketbakkerij tot vak van bedrijf uitoefenden, was die vraag spoedig
opgelost; hun winkel bevatte begeerlijke zaken genoeg, die tot dat doel dienstig
waren. - “Hoe vind je het, vader” - sprak jufvrouw Verspuij tot haren man: “als wij
aan de Alkmaarsche familie eens een lekkeren sucadekoek met een pondje
theebanket present stuurden?” - “Wel, kind!” hernam haar echtgenoot: “ik moet
zeggen, dat is een kostelijk idée van je. De eene vriendschap is de andere waardig;
en de hupsche menschen zien dan, dat hunne vriendelijkheid, mij toen bewezen,
door ons niet ondankbaar vergeten wordt.”
Ik wil het zwartgallig vermoeden niet opperen, of er bij jufvrouw Verspuij niet een
weinigje koopmans-taktiek onderliep, om met de toezending van dat geschenk
tegelijk haar winkel-fabricaat stilzwijgend te Alkmaar aan te bevelen. Dit probleem
geheel in het midden latende, kan ik als zeker zeggen, dat de Alkmaarsche vrienden
zich alleraangenaamst verrast vonden, toen het geschenk uit Amsterdam, met den
vriendelijken brief ten geleide daarbij gevoegd, bij hen ontvangen werd. Ten blijk
daarvan werd dadelijk een brief van dankbetuiging afgezonden, onder even heusche
aanbieding van een tegengeschenk, waartoe door den heer van der Rijp een der
puik puik exemplaren uit zijn magazijn van Noord-Hollandsche kaas was uitgekozen.’
‘Wat door de Verspuij's wel gedacht, maar welligt niet zoo stellig bedoeld was,
gebeurde toch: hun sucadekoek werd te Alkmaar allervoortreffelijkst gevonden; wie
bij de van der Rijp's ten koffijbezoek kwamen en daarop onthaald werden, prezen
dien bij uitstek, zoodat zij, gelijk de jongen in de kinder-gedichtjes van van Alphen,
betuigden: “die perzik smaakt naar meer.” Jufvrouw van der Rijp liet er dan ook
geen gras overgroeijen, maar nam de eerste de beste gelegenheid te baat, dat haar
zoon Aart, op zijne handelsreis, te Amsterdam moest zijn, om hem te belasten, om
eens in de Vijzelstraat aan te gaan, en aan de Verspuij's de groete der familie over
te brengen, en hun meteen de toezending van een nieuw proefje van hun smakelijk
winkel-fabricaat te bestellen.’
‘De jonge van der Rijp voldeed aan die commissie, bij
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zijne komst te Amsterdam; en het lag in den aard der zaak, dat, toen de echtgenooten
Verspuij hoorden, wie de boodschapper was die in hunnen winkel stond, zij den
zoon van hunne Alkmaarsche vrienden met beleefde gulheid naar binnen noodigden.
Nu wilde het geval, dat de oude luidjes, op dat tijdstip, hunne nicht Elsje uit
Purmerend ten logée hadden en dat deze jufvrouw zich mede in het gezelschap
bevond. De jonge van der Rijp daar eene jufvrouw ontmoetende, wier hoofdtooi en
toilet hem deden zien, dat zij van over het IJ van daan was, kwam alras met haar
over Noord-Holland te spreken. Wat behoeft er meer gezegd, dan dat de jongman
tot over de ooren toe op Elsje werd verliefd. Zoo werd eene kennismaking door dit
paar jonge lieden aangeknoopt, die, zonder eenig romantisch of sentimenteel
incident, langs den natuurlijksten weg, al spoedig tot een formeel engagement leidde,
dat binnen het jaar door hun wettig huwelijk werd opgevolgd.’
‘Een stuivertje kan raar rollen’ - zegt het spreekwoord; wat in dit geval wel zijne
toepassing heeft op het reis-avontuur van mijn ouden bekende Verspuij; hetwerlk
dan ook door 's mans echtgenoot daarna nog meermalen, maar inzonderheid bij
gelegenheid der verlovings- en huwelijkspartijen van hunne nicht met den heer Aart
van der Rijp, werd ter bane gebragt. Trouwens, als eens iemand die historie in schrift
wilde stellen, zou er gevoegelijk tot opschrift boven kunnen staan: ‘Hoe een ongeval
op reis soms nog van goed gevolg kan zijn.’

De juf van tante Saartje.
Ik was bij Tante Saartje gelogeerd. Het was een zwoele achtermiddag in het laatst
der maand Junij. Tante was uit met de jong geëngageerden, om meubels te zien
en uit te zoeken; de kinderen speelden in den tuin; de twee papa's rookten hun
pijpje in de verandah, en hadden het druk te zamen, ofschoon zij zich nog geene
24 uren persoonlijk kenden, want oom had pas dienzelfden namiddag den heer S.,
die kennis kwam maken met de familie zijner aanstaande dochter, van den spoortrein
afgehaald; maar beide heeren hadden veel gedacht en gezien in de wereld, en
schenen
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wederzijds met elkander ingenomen. Ik schreef eenen brief aan de ronde tafel in
de groote koele tuinkamer, en beschreef mama het gebeurde der laatste dagen,
terwijl ik tusschenbeiden de pen liet rusten om de conversatie in de verandah, die
door de opene tuindeur zeer duidelijk in de kamer klonk, aan te hooren, en mij
amuseerde met de beweeglijke gelaatstrekken van den heer S. en het deftige gezigt
van oom te bestuderen, of wel met naar de juf te kijken, die aan het werktafeltje
vóór het raam, half achter het gordijn verscholen, zat kousen te mazen. Juf was
eene ernstige, stille persoon, vrij leelijk en niets belangwekkend; hare stijve krulletjes
zaten altijd op hunne plaats even als alle gelaatstrekken, die zich nimmer schenen
te bewegen; zij had iets zoo onbeduidends, dat het dikwijls gebeurde, men hare
tegenwoordigheid letterlijk vergat; ik geloof ook, dat onwillekeurig, men er nimmer
aan dacht, haar in de oogen te zien; ten minste tot dien dag had ik de zwaarmoedige
uitdrukking in dezelve niet opgemerkt, die ik nu toch zeker ben, dat er aanwezig
was. Zoo zat ik dan, en schreef, en luisterde. Ik had van Egypte, daar de heer S.
eenmaal geweest was, en van Rome, dat oom bezocht had, en van landbouw en
tienden, en van de nieuwste theologische twisten gehoord, toen zij op den
vrijheidsgeest onzer dagen kwamen; op dat sujet konde oom warm worden, en hij
werd het ook nu, en hij vergat het rooken en gesticuleerde met zijne pijp, en gaf
zijne opinies te kennen over alle vrijheidsidées in het algemeen, en toen over elk
vrijheidsidée in het bijzonder, dat tegenwoordig de hoofden der jonge generatie op
hol bragt, zoodat de heer S. met moeite hier en daar een woordje van zijne zoo als
ik meende verschillende opinies konde plaatsen, tot dat oom letterlijk was uitgeput,
en om adem te scheppen zwijgen moest, en de heer S. voor een oogenblik meester
van het strijdperk bleef, en er zonder dralen gebruik van maakte, door op ooms
laatsten uitval tegen die dwaze emancipatie der vrouwen, daar de jonge meisjes
nu ook reeds van praatten, te antwoorden. Hij klopte zijne pijp ernstig uit, en zeide:
‘Ja het is waar, alles wat de vrouwen uit hare sfeer rukt, moet een ongeluk voor
haar en voor de geheele menschheid worden. Maar mij dunkt, het is toch ook waar,
dat er in haren toestand,
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zoo als in dien van alle standen der maatschappij, nog altijd verbeteringen te maken
zijn.’ - ‘Verbeteringen!’ riep oom met eene schorre stem. - ‘Ja zeker, want wij zullen
toch beide erkennen, dat niets volmaakt onder de zon is, en indien die stelling
onbetwistbaar waar is, dan vloeit daar even stellig uit voort, dat alles nog verbeterd
kan worden.’ - ‘Nu ja,’ zeide oom half knorrig en haalde de schouders op. - ‘En mij
dunkt, het is niet moeijelijk om te bewijzen, dat er sommige omstandigheden in het
lot der vrouwen zijn, die verandering en verbetering vereischen; ofschoon het vrij
wat moeijelijker zoude vallen, om te bepalen, hoe dezelve moeten worden
aangebragt.’ - ‘En welke?’ vroeg oom met eene beleedigde deftigheid. - ‘Het is
duidelijk, dat er een euvel bestaat, als men het oog slaat op die waarlijk niet geringe
klasse van vrouwen in ons vaderland, die als gouvernantes, of huishoudsters, of
jufvrouwen van gezelschap in de familiën verspreid zijn.’ - Ik zag ontsteld op de juf,
maar haar gelaat was zoo ver van mij afgewend, dat de krulletjes er de uitdrukking
van verborgen, en de naald ging even zeker en snel als gewoonlijk over de gaten,
die mijne wilde neefjes in de sterkste kousen wisten te krijgen; ik hoopte dus, dat
zij op dat punt zoo als op alle anderen geheel onkwetsbaar was, want oom was te
veel over de ketterij van den heer S. verontwaardigd, om er aan te denken, wie nabij
genoeg konde zijn om het gesprek aan te hooren. ‘En wat zouden die?’ riep hij uit,
‘zoudt gij die uit de familles verbannen? Is dat de verbetering van haar lot?’ - ‘Ik heb
u al gezegd, dat het moeijelijker is, om een remedie voor het kwaad te vinden, dan
het kwaad zelf aan te wijzen!’ - ‘Wat kwaad,’ riep oom driftig, ‘is het geen zegen
voor al die ongelukkige schepsels, die van honger zouden moeten omkomen, of als
meiden en naaisters uit werken gaan, als men zich harer niet ontfermde, is het geen
zegen, dat er huizen voor haar openstaan, waar zij tegen ligte diensten, die niets
vernederends hebben, want iedere dochter des huizes verrigt dezelfde, worden
ontvangen, gevoed en gekleed, waar zij nog eenig geld tegen haren ouden dag
kunnen opleggen, en niet het genadebrood behoeven te eten, is dat niet een zegen,
in plaats van een kwaad.’ - ‘Indien zij van honger moesten sterven, zoude
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het kwaad zeker nog grooter zijn, of althans nog meer in het oog springen, maar
het blijft toch een kwaad, dat wezens, die eenen zelfstandigen geest hebben, die
behoefte gevoelen aan achting en liefde, zich in den huiselijken kring onder wiens
invloed zij juist de krachten, die in hare ziel liggen, ontwaren, als vreemdelingen
moeten bewegen; die in omgevingen, waardoor zij juist onophoudelijk al den prijs
aan den maatschappelijken stand verbonden sterker dan ooit moeten erkennen,
zich bewust zijn denzelven voor altijd te hebben verloren.’ - ‘Maar mijn waarde heer,
wat zegt gij toch, verloren, haren maatschappelijken stand verloren! Wie zou dat
durven beweren? Ik voor mij acht een meisje hooger, dat om geen genadebrood te
eten zich zelve het levensonderhoud verdient, dan die rijke, luije dametjes, die nooit
iets goeds in haar leven uitvoeren.’ - ‘Dat zeg ik ook, en de wereld zegt het ook, en
ondertusschen! Komt zulk een meisje ons om raad vragen, wij zullen haar
verzekeren, dat wij haar voornemen hoog achten, dat zij zich niet in het minste
verlaagt, en misschien hoopt en gelooft zij het ook. Maar nu ontvangen wij haar in
onze huizen, en dan gevoelen wij zeker nog dezelfde achting, maar wij vinden
minder gelegenheid om ze aan den dag te leggen. - Wij herinneren ons dan, dat zij
toch altijd eene afhankelijke positie heeft; dat wij niet gaarne zouden zien, zij de
noodige ondergeschiktheid vergat, dat zij tegenover de wereld in het algemeen
haren stand niet verloren heeft, maar tegenover ons toch, nu ja, eenigzins; dat hare
belangen nog altijd veel waarde hebben, maar echter zoo als slechts billijk is, voor
die van ons en onze kinderen moeten onderdoen. Wij zouden niet toelaten, dat
gasten en bezoekers haar lomp behandelden, maar het zoude ons niet minder
onaangenaam zijn, indien zij te veel werk van haar maakten, zoodat zij den
ondergeschikten toestand, waarin zij zich dan nu toch eens vis à vis ons bevindt,
mogt vergeten, en zich op gelijken voet met ons of onze dochters stellen, en is
iemand dwaas genoeg zulks te vergeten, dan laten wij zulks hun en uit treurige
noodzakelijkheid haar gevoelen. Zij doet dezelfde diensten, die ook onze dochters
kunnen verrigten, maar wij vergeten aan dezelfde genoegens en uitspanningen voor
haar als voor onze dochters te denken, en wij bedenken en zeggen het niet, maar
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onwillekeurig voelen wij, en zij gevoelt het ook, dat onze dochters die diensten uit
natuurlijken pligt en vrije liefde verrigten, welke zij voor geld volbrengt. Zij is in onze
famille, maar zij is er nu toch eenmaal geen lid van, en wij kunnen haar dus niet in
onze familievreugde en onze vertrouwelijkheid laten deelen; doch van onze smarten
en beproevingen mag zij haar deel nemen, en wij vinden haar zelfs zeer ondankbaar,
indien haar hart zich niet, door onze vele weldaden getroffen, daartoe geroepen
voelt. En onze dienstboden weten beter dan wij zelve, wat wij van haren stand in
de maatschappij denken, en behandelen haar met juist zoo veel achting en eerbied,
dat wij noch zij er aan denken kunnen, ons te beklagen, en met juist zoo weinig, dat
zij gevoelen kan, het eene overtollige, willekeurige schatting is, die zij haar brengen,
die zij naar welgevallen kunnen onthouden.’ - Oom had onrustig heen en weder
gedraaid op zijnen stoel; ‘en wat zal dat dan,’ riep hij uit, ‘er is niets aan te
veranderen, het ligt in den aard der zaak.’ - ‘Ik zeg niet anders,’ zeide de heer S,
‘het ligt in den aard der zaak, danders,’ zeide de heer S, ‘het ligt gevoelen, dat hare
onophoudelijke vernedering haar dieper in hare eigene oogen dan in de onze
vernedert; dat zij zich in het binnenste van haar hart als parias beschouwen, en
door die overtuiging óf in het stof worden gebogen, óf de akelige waarheid zoo niet
voor eigen, dan toch voor anderer oogen onder eene geaffecteerde vrijpostigheid
en assurantie en vrolijkheid zoeken te verbergen. Die laatste soort maakt zich
verachtelijk, maar de eerste, wij gaan haar in het leven als onbeduidende wezens
voorbij, die het aan geest en levenskracht en gevoeligheid en aan alle hoogere
gaven ontbreekt; en als wij hare stille, bedeesde, dikwijls gedwongene manieren,
hare doffe oogen, die het aan belangstelling voor alles schijnt te ontbreken, hare
wezenlooze, strakke trekken gadeslaan, dan bedenken wij niet, dat wij haar door
eenen onvermijdelijken invloed tot zulke verlaagde, verstompte wezens gemaakt
hebben; wij bedenken niet, dat ieder van haar eenmaal een jong, vrolijk, dikwijls
aanvallig, levendig meisje geweest is, dat haar hart eenmaal warm heeft geslagen
in de kracht der liefde en der hoop, welke slechts onder langzame, martelende
beproevingen is uitgedoofd; dat zij
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eenmaal den aanleg in zich bezaten om onze edelste vrouwen gelijk te worden, om
ouders, broeders en zusters, echtgenooten en kinderen gelukkig te maken, en op
hare beurt de zaligheid der liefde ten volle te genieten.’
Mijne aandacht was zoo geboeid geweest, dat ik geheel had vergeten, ik niet de
eenige getuige van het gesprek was; doch nu ontstelde ik door eenen diepen zucht
van juf; ik zag naar haar om; het werk was haar uit de handen gevallen, haar gelaat
lag in beide handen verborgen, en ik zag de groote tranen tusschen de vingeren
doordroppelen; het werd mij zonderling te moede, ik wist niet wat te doen, toen wij
tante's stem in het voorhuis hoorden, en juf opsprong, het werk wegwierp en naar
boven ijlde. Tante en Amalia en S. hadden veel over hunnen uitgang te vertellen,
en toen een kwartier uurs daarna juf beneden kwam, oogenschijnlijk even bedaard
en onbeduidend als altijd, voelde ik mij verligt en vond best over het gebeurde tegen
niemand te spreken; echter merkte ik dien avond verscheidene malen op, dat zij de
hand aan het hoofd en aan de zijde bragt, als of zij pijn had. Den volgenden morgen
verscheen juf niet aan het ontbijt; zij had in den nacht eene hevige, ijlende koorts
gekregen; ik zat menig uur bij haar bed gedurende die drie dagen, waarin zij
onophoudelijk ijlde. En ik konde mijne tranen niet weêrhouden, als zij met oogen,
die neit meer dof, maar vreeselijk glinsterend waren, haren vader, hare moeder en
nog andere namen riep, en ze al weder riep, en zich dan soms verbeelde dat zij
kwamen, dat zij daar om haar bed stonden, en overeind ging zitten, en de handen
haar hen uitstak, en een glans van genoegen de vroeger wezenlooze trekken
verlichtte, en ze sprekend en vol uitdrukking maakte. Of zij dacht, dat hare vrienden
haar verlieten, en smeekte hen met eene hartroerende stem, om toch niet te gaan,
om haar niet weder zoo koud, zoo koud te laten worden, en als zij dan meende, dat
zij weg waren, wierp zij zich op hare kussens, en weende, als of haar het hart zoude
breken. Het was mij bijna eene verligting, toen de arme eindelijk tot rust kwam, en
ik haar thans voor altijd koud en levenloos hulsel op hare legerstede uitgestrekt zag,
terwijl de bevrijde geest bij zijn heengaan een glimlach op de bleeke lippen had
gedrukt, als of hij de aardbewoners
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had willen verwittigen, dat hun medelijden thans overbodig was. Zij had geene
bloedverwanten behalve eene nicht, die in eene stad op eenige uren afstands
woonde. Tante en ik pakten haar boeltje in om het aan die nicht te zenden. Het was
mij vreemd te moede, toen wij zoo alles wat zij ooit had bezeten en gebruikt in de
groote kist vleiden, waar niemand, die zich harer met eenige belangstelling
herinnerde, het zoude uitnemen, want hare nicht was eene koude, onaangename
vrouw, die zich nooit met haar had willen inlaten. Wij vonden ook eenige portretjes,
waarschijnlijk van hare naaste betrekkingen. Ik stopte ze zonder er naar te zien bij
het andere goed; het kwam mij voor, dat het haar gehinderd zoude hebben, als zij
had geweten, dat onverschillige oogen de geliefde trekken zouden aanstaren; maar
één portretje was in de kast blijven liggen; Tante nam het op, bekeek het, en riep
verwonderd uit, ‘wel, wat was zij veranderd; zie eens, dat is juf in hare jonge jaren.’
- Ik nam het portretje, ja, daar stond haar naam, Amelia Maria L.; maar was het
mogelijk dat dat frissche, vrolijke, vriendelijke gelaat, met dien lagchenden mond,
die zachte, lieve oogen, eenmaal tante Saartje's juf hadden voorgesteld, zoo als ik
haar veertien jaren lang gekend had met doffe, nedergeslagene oogen, eenen
stijven, bewegingloozen mond, stompe, wezenlooze trekken, met hare geheele,
onbeduidende persoonlijkheid. Tante, die ook nog in stille verrassing verzonken
was, zeide: ‘het is ongeloofelijk; begrijpt gij, hoe zulk eene verandering kan plaats
hebben?’ - Mijn hart was wonderlijk vol; vóór de opene kist, met het portretje in de
hand, zonk ik op eenen stoel, en het moest er uit, ik zeide alles wat ik had gehoord
en gezien dien avond, vóór dat juf ziek werd. Tante's gelaat betrok; zij schoof onrustig
heen en weder, terwijl ik vertelde; toen ik gedaan had, zeide zij: ‘Uw oom had moeten
bedenken, wie er in de nabijheid was. Juf zoude toch wel ziek zijn geworden, maar
het trof ongelukkig. Het komt van die dwaze idées om alles volmaakt te willen
hebben. Het kan nu toch eens niet. De menschen moesten dingen, die niet te
veranderen zijn, maar laten rusten; hoe meer men er over spreekt, hoe slimmer zij
worden. Mr. S. moest liever t' huis blijven met zijne philantropische idées, die toch
maar
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eindigen om de menschen ongelukkiger te maken, dan zij vroeger waren. Het is
regt dwaas van hem om zoo te spreken.’ - En - - - mijne tante had wel gelijk.

Het arme dagloonersgezin.
Door F.F.C. Steinmetz.
Mangel und Armuth sind schreckliche Feinde der menschlichen
Glückseligkeit.
DUSCH.

I.
Het wintert fel, schoon 't lang reeds vroor;
De sneeuw smelt door de zon nog niet;
De koude nijpt geweldig dóór,
Het ijs vriest diep in stroom en vliet.
Het woud staat in zijn ijzelkleed;
Slechts steekt een donkre spar zijn top,
Die 's winters van geen dorheid weet,
Als 's zomers, in het luchtruim op.
De bonte kraai klapt langs het veld
En graaft rondöm der boomen voet
Om voedsel, en de boschspecht snelt
Langs stam en tak, en 't muschjen voedt
Zich met de graantjens, die er hier
En daar verspreid zijn op het land,
Maar die 't te matte zonnevier
Niet optrekt tot een weelge plant.
Hoort, hoe de wind huilt - 't is zoo guur:
Geen leven is er waar ge ook ziet,
Gestorven schijnt geheel Natuur,
Geen roering is er in 't verschiet;
Het dorp is als niet meer bewoond,
Want boer en knecht rust overal;
De paarden zijn van werk verschoond
En 't vee ligt neêr in kooi en stal.
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De rijke boer heeft spek en ham
En worst en brood in overvloed;
De koû maakt hem de leên niet stram;
Zijn vuurhaard is nog warm en goed.
Maar, ach!...de daghuursman, die niets
Verdienen kan, heeft brood, noch vuur;
Ach, had de stumpert nog maar iets,
Dan viel de koû hem niet zoo zuur.
Doch wij - wij hebben wijn en brood
En hebben vooralsnog geen nood;
Wij hebben turf en dek en hout,
En onze slaapstede is niet koud:
Wij hebben al wat weelde biedt Eén onzer denkt aan armoê niet.

II.
Ai! rigt uw blik eens in die kluis;
Ziet, hoe de koû daar kwelt en nijpt Hoort, hoe de wind met hol gezuis
Daar in de dove kolen grijpt En blaast en kreunt, en klaagt en steent,
En nog de schrale vonken dooft,
Die 't laatste turfjen heeft verleend,
Dat hand en voet had warm gestoofd.
Die vrouw steekt in een lompenkleed
En heeft tot schoeisel voor haar voet
Twee oude klompen aan; zij weet
Niet wat heur kleenen spijzen moet,
Die ginder op de koude plaat
De voetjens houden, of een vonk,
Een enkle vonk, die ras vergaat,
Nog niet een ziertjen warmte schonk.
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En zij, die 't laatste brood hun brak,
Al schijnt ze sterk in haar gezigt,
Is nog inwendig teêr en zwak Want ze is nog naauwlijks opgerigt
Uit 't kraambed van den zuigeling,
Die in dat armlijk wiegjen rust:
Een wichtjen, dat heur liefde ontving,
Die 't niet verwarmt, hoe vaak ze 't kust.
De vader....ach....smeekt rond om hulp
En steun: hij kan niet werken, want
Daar is in huis, in schuur, in stulp,
Noch ergens arbeid meer op 't land;
Hij zoekt wel, maar - hij vindt geen werk:
Helaas! de raauwe hongerstem
Der zijnen grieft zijn hart zoo sterk De winter is ozo wreed voor hem!
Maar wij - wij hebben wijn en brood
En hebben vooralsnog geen nood;
Wij hebben turf en dek en hout,
En onze slaapstede is niet koud:
Wij hebben al wat weelde biedt Eén onzer denkt aan armoê neit.

III.
O, 't Is verschrikklijk als een hand
Die werk zoekt, niets te werken vindt;
Het is beneevlend voor 't verstand
Eens vaders, als hij aan zijn kind,
Dat hem al schreijend vraagt om brood,
Moet zeggen: ‘Lieve, ik heb het niet!’
Terwijl hij in dien winternood,
Ach, nergens, nergens uitkomst ziet.
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o, Voor een moeder is 't zoo wreed,
Wanneer zij aan heur zuigeling
Geen dek zelfs geven kan van 't kleed
Dat ze om haar eigen leden hing Om, ach....zich-zelv' voor kroost en man
Te sparen in het koud saizoen,
Dat zij geen weêrstand bieden kan,
Als 't eigen kleed haar kind moet hoên.
o, Nergens waar ons oog ook ziet,
Ontdekken wij een ziertjen heul,
Of wat slechts karig voedsel biedt:
De Nood wordt hier een strenge beul,
Die vrouw, noch man, noch kindren spaart,
Maar allen najaagt, pijnt en doodt,
Als menschenliefde niets vergaêrt,
Wat hier kan redden uit den nood.
Hier krimpt den Rijke 't harte digt;
En de Arme, die 't meê gaê mag slaan,
Aanschouwt het met een koel gezigt,
Want streng grijpt zelf het wee hem aan:
Hier is geen turf, geen hout, geen brood,
Geen teuge melks, de kleenste schat:
Verschrikklijk hoog is hier de nood,
Och, lieve menschen, geeft toch wat!
Doch wij - wij hebben wijn en brood
En hebben woralsnog geen nood;
Wij hebben turf en dek en hout,
En onze slaapstede is niet koud:
Wij hebben al wat weelde biedt Eén onzer denkt aan armoê niet.

IV.
Ik hab die vrouw, die daar nu zit,
Wier weedom, God! wanneer nog endt!
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En die voor man en kindren bidt,
Eens als een schoone maagd gekend:
Toen was zij van de gansche streek,
Waarin zij woonde, 't gulste wicht,
Dat immer op een roos geleek,
Steeds met een lachjen op 't gezigt.
Wat is er tusschen 't Toen en 't Thans
Voor haar een vreeslijk onderscheid!
Toen was heur Toekomst rijk met glans
Van vreugde en welvaart overspreid.
En nu - haar Heden is een nacht,
Waarin geen zon een straaltjen schiet,
Hoe schoon ze ook aan den hemel lacht,
Dat in de koû wat warmte biedt.
Verbond haar nog maar niet de Trouw
Aan wie als man haar is verknocht,
Ach, waar' ze nog maar maagd - die vrouw,
Die voor haar-zelv' slechts werken mogt:
Dan had ze niet zoo'n lijdenspijn
Als thans, niet waar? - Zegt, zou ze dan
Alleen wel zoo gelukkig zijn
Als nu, schoon arm, met kroost en man?
Neen: dàt waar met de liefde in strijd,
Die zij voor gade en kindren voedt;
Want in den nood, die haar kastijdt,
Heeft zij 't nog in heur hart zoo goed:
Trouw mint zij wien Gods gunst haar schonk;
Zij stond geen kind af, wat ge ook boodt,
Al ligt ook aan heur haard geen vonk,
Al heeft ze ook in heur kast geen brood!
Doch wij - wij hebben wijn en brood
En hebben vooralsnog geen nood;
Wij hebben turf en dek en hout
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En onze slaapstede is niet koud:
Wij hebben al wat weelde biedt Één onzer denkt aan armoê niet.

V.
Hoe spoedig kan der menschen lot
Verkeeren! ziet het aan die vrouw:
Als maagd -geen zorgen, steeds genot,
Als of het nooit verandren zou;
En nu, als moeder -broodsgebrek;
Haar kindren - koud; heur man - geen werk;
Haar teêre zuigling -naauwlijks dek;
En zelve - in schijn gezond en sterk.
Maar God, - dit zij haar eenge troost Die de armen als de rijken mint,
Beschermt ook haar -haar en heur kroost,
En hem, in wien zij bijstand vindt.
Ja, God! bescherm dit huisgezin;
Beweeg der rijken hart: dat goud
Hun hand ontvloeije Kristenmin En de armoê heeft weêr brood en hout.
De bange vader klappertandt; De moeder rilt van koude en nood:
Daar is geen spaander winterbrand;
Vergeefs vraagt kind en kind om brood.
Daar is geen buurvrouw, die baar hulp
Der zwakke moeder aan komt biên;
Geen rijkaard treedt er in de stulp;
Er wordt niet vaak een gift gezien!
Ach, Kristnen, die naar Jezus' woord,
Dat luidt: Mijne Armen laat ik U!
Met vromen Kristeneenvoud hoort - Wat antwoordt hier uw liefde nu?
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Ginds brast de Rijkdom in zijn trots Hier hongert de Armoê; beider deel
Is liefde; beî zijn kindren Gods: Och, lieve menschen, geeft toch veel!
Doch wij - wij hebben wijn en brood
En hebben voorasnog geen nood;
Wij hebben turf en dek en hout,
En onze slaapstede is niet koud:
Wij hebben al wat weelde biedt Één onzer denkt aan armoê niet!

Kampen, 1854.

Een Zwitschersch liedeken.
1.
Ik weet wel, mijn jager!
Hier hebt ge geen rust;
't Gebergte is uw leven,
De jagt is uw lust:
Ik weet wel, mijn jager!
Hier hebt ge geen rust!

2.
Spoed voort langs de heuv'len,
En trek door 't gebergt',
Waat 't krom-hoornig gemsjen
Uw jagtlisten tergt;
Spoed voort langs de heuv'len,
En trek door 't gebergt'!

3.
Laad buit op uw schouders Keer weder in vreê,
En breng mij, ten bruidstooi,
Een alpenroos meê;
Laad buit op uw schouders,
Keer weder in vreê!
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4.
Ik smacht naar uw zangen,
Als de avondzon daalt,
Die 't ijs op den Rigi,
Met purper bemaalt;
Ik smacht naar uw zangen
Als de avondzon daalt.

5.
Dan juich ik u tegen
Door 't lagchende dal,
Welks echo me uw zangen
Verkondigen zal;
Dan juich ik u tegen
Door 't lagchende dal!

6.
Keer weder, mijn lager!
Keer weder met rust:
De jagt blijve uw leven,
De liefde al uw lust:
Keer weder, mijn jager,
Keer weder en - rust!

Aarle-Rixtel, 1861.
F.F.C. STEINMETZ.
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Vertellingen van voorvallen uit het laatst der vorige, en de eerste
helft der tegenwoordige eeuw,
door een oud-Amsterdammer.
V. Geen voorbeeld tot navolging in het bestellen van boodschappen.
In Amsterdam woonde eene dame, die, zooals meer Amsterdamsche familien van
aanzien, haar buitengoed in de duinstreek boven Haarlem had. Gewoonlijk bevond
zij zich met haar dienst-personeel, gedurende het schoone jaargetijde van Mei tot
Novermber, op haar buitenverblijf. Als zij in dien tijd eens naar Amsterdam overkwam,
was dit toch slechts voor een paar dagen, bij gelegenheid van een familiefeest, tot
winkelbezoek, of wanneer er wat nieuws in de hoofdstad te zien was. Zoolang zij
haar buitengoed bleef betrekken, werd haar huis op de Keizersgracht bewoond door
twee zoogenaamde huisbewaarders. Van dit paar echtelieden was de vrouw belast
met het schoonhouden en van tijd tot tijd te luchten zetten der vertrekken van het
huis; terwijl de man, die tevens het beroep van aanspreker en oppasser van heeren
aan de hand hield, tot taak had de bezorging der boodschappen voor mevrouw, het
in orde houden van den tuin achter het huis, en de zorg voor de behoorlijke sluiting
der woning des avonds en bij nacht. Die twee beiaarde menschen hadden daar op
de Keizersgracht des zomers een keppetjes-leven; want, behalve dat mevrouw hun
een goed weekgeld betaalde, konden zij vrij gebruik maken van den fraaijen tuin,
op welken ook de keuken uitzag, die hun tot zitvertrek diende; terwijl ér nog wel
eens een voordeeltje voor hen overschoot, als er eene rekening voor mevrouw
moest betaald worden, of er ander buitengewoon werk te verrigten viel.
Op zekeren tijd, dat de dame, naar wekelijksche gewoonte, aan haren
huisbewaarder eene schriftelijke opgave wilde toezenden van eenige boodschappen,
welke zij in de stad
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wenschte bezorgd te hebben, had zij daaronder ook het bestellen van eenige boeken
bij haren boekverkooper opgeteekend. Zij had het lijstje daarvan reeds opgemaakt,
en dit lag ter verzending gereed, toen de tuinknecht haar de opregte Haarlemmer
kwam brengen, welke zij dagelijks las en die hij zooeven van den boodschaplooper
van het naburige dorp had aangenomen. Wacht eens, daar kon - dacht zij - wel iets
in staan, dat hare aandacht genoeg verdiende, om nog op het lijstje der
boodschappen te worden geplaatst; want de dame hield niet alleen veel van lektuur,
maar was bijzonder ook gesteld op hetgeen er in het vak der literatuur van den dag
nieuw in het licht verscheen, of als iets opmerkelijks werd aangekondigd. Nu was
er ter dier tijd een klein octavo boekje van de pers gekomen, onder den naam van
Een ezel en eenig speelgoed. Dit humoristisch werkje - zoo als men weet - is sedert
bekend geworden, te zijn geschreven door een van onze meest geachte
leeterkundigen, en werd al spoedig na de uitgave, in onze vaderlandsche tijdschriften,
om zijnen inhoud vol geest en luim zeer aangeprezen, en onder ons beschaafde
letterminnend publiek veel verspreid. Geen wonder, dat de wel wat zonderlinge titel
van het boekje de opmerkzaainheid der dame tot zich trok, en hare nieuwsgierigheíd
uitlokte, toen zij, onder de advertentiën van nieuw uitgekomene boekwerken,
waarnaar zij, de Haarlemsche Courant lezende, altijd bij voorkeur uitzag, ook de
aankondiging van dit werkje las. Een boekje, dat onder zulk een ongewonen titel in
het licht verscheen, moest - meende zij - wel iets aardigs behelzen; en haar verlangen
werd opgewekt, om met den inhoud er van kennis te maken. Zij had dus den titel
maar, onder de andere bestelde boeken en vlugschriften op het lijstje, aan haren
huisbewaarder op te geven, doch het geval wilde, dat het lijstje bijna was
volgeschreven. Dit kwam er echter niet op aan; de titel was zoo groot niet, of de
dame kon er dien ter aanvulling nog wel bijschrijven; dies vatte zij de pen op en
voegde, onder aan den rand, er nog bij: ‘Wat ik vooral verlang, is een ezel en eenig
speelgoed. Goossens, zend mij dat ten eerste maar, al is het op morgen reeds; het
overige heeft zoo veel haast niet.’
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Om het aan Goossens - zoo als haar huisbewaarder heette - nog meer duidelijk te
maken, onderschrapte zij bovendien den titel van het opgegeven boekje; en dacht
nu, daar die titel toch onmiddellijk na de andere opgegevene boekwerken op het
lijstje volgde, dat de man haar wel zou begrijpen en terstond naar den boekverkooper
gaan, om zijne mevrouw het werkje, waarnaar zij zoo begeerig bleek te zijn, met
allen spoed te kunnen toezenden.
De brief der dame, waarin het boodschappenlijstje was vervat, werd aldra aan
Goossens afgezonden en nog dien zelfden dag te Amsterdam ontvangen. Het zou
vermakelijk geweest zijn, te zien, welk een vreemd gezigt de huisbewaarder zette,
toen hij, het lijstje nalezende, daaruit zag, dat zijne mevrouw verlangde, haar met
allen spoed ook eenen ezel en eenig speelgoed te bezorgen. Hoe kon ook de man,
die met de fraaije letteren niets uitstaande had, op het denkbeeld komen, dat met
die rare opgave een boekje bedoeld werd, 't welk in de geleerde wereld te huis
behoorde en - zoo als later bekend werd - nota bene nog wel door eenen professor
aan eene van 's lands hoogescholen geschreven was! Al sloot die opgave op het
lijstje ook de rij der andere bestelde boekwerken aan den voet van het blad, hij dacht
er niet aan, dat dit de titel van een letterkundig werkje kon zijn, maar hield het in
zijne eenvoudigheid er voor, dat zijne mevrouw werkelijk eenen ezel in natura met
eenig speelgoed daarbij verlangde.
‘Wil je nou e'reis een' grap hooren, Trui?!’ sprak Goossens, nog altijd het lijstje in
de hand houdende en met verbazende oogen door zijnen bril kijkende, tot zijne
vrouw: ‘Raad eens, wat mevrouw wil hebben, en waar ik al ten eersten op uit moet!
Ja, lieve mensch, dat raad je niet ligt. Zij verlangt, dat ik haar, al is het op morgen
al, een' ezel zal sturen en ook eenig speelgoed! Wat zeg je van zoo'n commissie.
Wat hamekater, weet ik van ezels te koopen! Hoe vind je dat, Trui?’
‘Och Steven,’ hernam 's mans wederhelft, - ‘dat verwondert mij niemendal. Die
groote luî weten soms van gekheid niet, waar zij hun leêgen tijd meê zullen zoek
brengen, als ze zoo op hun buitens zijn; hier in de stad vinden
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zij altoos nog afleiding, maar daar buiten hebben ze niets omhanden en zitten zich
maar te vervelen. Nu het in de mode gekomen is, om met ezelwagens te rijden, wil
mevrouw zeker ook zoo'n ezelwagen aanleggen. En dat speelgoed zal vast voor
de kinderen van den dominé of van den ontvanger zijn, die komen toch veel op de
plaats te spelen. Och, het mensch is ook zoo kwaad niet, daar zij veel van kinderen
houdt. Met dien ezel is dat vast zoo'n bui, die zij in haar hoofd kreeg, om met de
mode meê te doen. Je moest voorheên eens met een ezelwagen voor den dag
gekomen zijn! ze zouden gedacht hebben, dat je hun een groot affront wilde aandoen
en voor boerenlui aanzag. Maar nu dat mode is, moet elk zoo'n wagentje met een
ezel bespannen hebben. Daar heb je het heele geval; het is zoo klaar als een klontje.’
‘Maar ik vraag nog eens;’ sprak Goossens: ‘heb ik verstand van eene negotie in
ezels? Zij zou die immers daar buiten veel beter kunnen krijgen, dan daarom hier
naar de stad te sturen, en mij zoo'n gekke commissie op te dragen. Waarom belast
zij niet liever haar tuinbaas daarmede?’
‘Ja Steven,’ hernam de vrouw, hem vermanende zich dien last maar te getroosten:
‘je bent nu eenmaal met die malle commissie opgescheept. Er zal niets anders
opzitten, dan dat we Jan den melkboer daarvoor in den arm nemen; die woont vlak
over een' buurman, die er eene ezelfokkerij op na houdt, en zal er vast wel wat
verstand van hebben. Als we nu maar wisten, welk speelgoed mevrouw wil hebben;
of het voor jongens, dan voor meisjes moet zijn.’
‘Breek daar je kostelijke hoofd maar niet mede, Trui. Om haar een hobbelpaard
te sturen is te veel omslag; het best zal maar wezen, om wat poppengoed en doozen
met blikken soldaatjes te bestellen; die komen voor kinders toch altijd te pas.’
‘Dan zal ik zoo aanstonds maar eens naar den poppenwinkel hier in de
Hartenstraat gaan, om ons het een en ander, goed ingepakt, hier aan huis te
bezorgen. En als ik dan terug kom, weet je wat je dan doet, Steven? loop jij dan
eens naar Jan den melkboer, en spreek met hem af, of hij niet zoo'n ezel, die voor
een wagentje moet, kan koopen. 't Is gek, dat mevrouw er niet bij gezet heeft, hoe
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veel geld je voor den koop besteden moogt. Zij zal toch niet in het hoofd gekregen
hebben, om, daar ze al op hare jaren is, zelve nog op dien ezel te gaan rijden,
ofschoon de jonge dames, nu dat mode is, als ze buiten zijn, ook al doen, net als
of ze hier is de manége waren.’
‘Als mevrouw die gekheid in het hoofd kreeg en ik het zag, zou ik mij vast half
ziek lagchen, Trui, want zoo'n ezel kan soms verdraaid koppig wezen, en als hij
zoo'n kuur kreeg, kan je er staat op maken, smeet hij haar van zijn rug als een
baksteen en lag ze, zoo oud als zij is, pardoes als een aal in 't zand.’
Nadat dit vorenstaande, bij huiselijke zamenspreking, door Goossens en zijne
vrouw was overlegd, begaf de laatste zich naar den poppenwinkel, en kwam weldra
terug, haren man vertellende, dat de poppenbaad had aangenomen, zoo straks een
paar doozen van de grootste soort, met Neurenberger speelgoed gevuld, te doen
bezorgen. ‘Nu zou ik wel zeggen,’ voegde de vrouw daarbij: ‘wij willen wachten, tot
Jan, van avond op het gewone uur, met de melk hier aan huis komt, - om hem over
de negotie te spreken; doch daar verloopt een dag mede heen, en je weet, mevrouw
wil altools prompt bediend zijn; zij verlangt dien ezel ten spoedigste te hebben; je
zult haar dus regt in een goed humeur brengen, als je hem haar op morgen al kunt
sturen.’
‘Zóó heb ik er ook over gedacht,’ sprak de huisbewaarder. ‘En ik zal er daarom
maar eens terstond op uitgaan, nu je toch te huis bent, om te zien, of ik Jan kan
oploopen. Maar weet je waar we nu nog meê zitten -veronderstel dat Jan zoo'n ezel
koopt, hoe krijgen we dan dien langoor weg, heel naar mevrouws buiten bij Velzen?
Je kunt zoo'n ezel toch op geen kruiwagen zetten en rijden hem weg. Geven we
hem den schipper mede, die brengt sinjeur niet verder dan tot Haarlem, en zet hem
dáár van de schuit. Zie jij dan maar eens, hoe hij naar velzen komt!’
‘Wel! dat zou ik, als ik in je plaats was, ook maar met Jan den melkboer zien af
te spreken. Die zal daar wel een weg op weten, en kan je vast wel iemand aan de
hand doen, die, voor eene fooi, den ezel met de twee doozen, eenvoudig naar
mevrouws buiten transporteert. Zoo'n arme hals verdient er dan ook nog wat aan.’
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‘Dat is ook het best wat er op zit,’ sprak Goossens, dien raad van zijne vrouw
aannemende; en begaf zich daarna op weg, om Jan den molkboer op te zoeken,
die, nog al uit de buurt, aan het eind der Elandstraat woonde.
De makelarij van den melkboer viel allerbest uit. De man slaagde naar wensch
in den aankoop van eenen ezel; en deed meteen aan Goossens een jongen uit zijne
buurt aan de hand, die straks met den huisbewaarder accoord maakte, om langoor
naar het buitengoed der dame over te brengen.
Den volgenden morgen was de jongen vroegtijdig present, om met zijn viervoetigen
reisgezel op weg naar Haarlem te gaan; en belaadde graauwtje met de twee doozen
met speelgoed, zoodat hij zelf dat vrachtje niet behoefde te dragen. Voor dit
reisgezelschap in zee stak, had Goossens eenen brief aan zijne mevrouw in
gereedheid gebragt, om dien aan den jongen mede te geven, welke ongeveer van
den volgenden inhoud was.

Veel geagte Mevrou!
‘In hope UEd. deze en bijgaande in gezondheid moogt ontfange, het zou mij anders
van herte leed doen, zoo zend u hiernevens de verlangde ezel en een paar dozen
vol mooi speelgoed. Jan onze melkboer zeit, hij moet 12 guldens kosten, en zeit
het is niet te duur, want ik had er geen goed verstand van en heb het daarom maar
aan hem gevraagd, hij zit goed in het vlees zoo als u zien zal; en de ezelman zeit,
hij luistert naar de naam van Harmén, want zoo noemden ze hem op de stal en ze
moeten hem niet plagen, want dan gaat hij hard aan de haal, ook moete de
boerejongens hem niet jagen als mevrouw er op gaat zitten, want dan gooit hij
mevrouw van schrik er af. De poppenbaas heeft gezeit, als het speelgoed niet bevalt,
wil hij er ander voor in de plaats geven, mits niet beschadigd. Het andere goed moet
ik nog bestellen en zal donderdag met de schuit sturen, alles is wel hier aan huis
behalve dat de pomp lek is, maar zal naar de loodgieter gaan het kompelment van
mijn vrouw aan mevrou en ben met alle achting enz.’
Het was al ver in den namiddag, toen de jongen bij Velzen aankwam en aan het
hek van de buitenplaats der dame aanbelde. Mevrouw zat genoegelijk in hare
causeuse en nog
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aan de koffijtafel, toen de tuinbaas kwam zeggen: ‘Mevrouw, daar is een jongen
voor het hek, die hier een ezel en twee spanen doozen moet brengen. Hij vraagt,
of er geen fooitje extra voor hem overschiet, daar de ezel zoo koppig is, dat hij
allerlei spiktakels met hem onderweg gehad heeft.’
‘Och baas,’ sprak de dame: ‘die jongen is vast zijn adres kwijt. Zeg hem maar,
dat hij hier op de plaats niet teregt is.’
‘Dat zou ik toch haast wel denekn, mevrouw,’ hernam de tuinmen: ‘Want, zie hier
den brief van Goossens uw huisbewaarder in de stad, die hem met den ezel hierheen
gestuurd heeft.’
Ja, al zijn dagen! de brief was van Goossens, en mevrouw, die in eene opgeruimde
stemming was, schaterde het uit van lagchen, toen zij, den brief lezende, het kluchtig
misverstand begreep. Gelukkig voor den huisbewaarder, dat de dame heel billijk
dacht, en de zaak grootmoedig voor hare rekening nam; alleen zeide zij: ‘'t Is
ezelachtig dom van Goossens; doch dit dient tot eene les, dat, als men aan zoo
iemand eene boodschap opgeeft, men haar duidelijk omschrijven moet, wil men
niet worden misverstaan.’

VI. Eene reisherinnering zoo als er niet vele zijn.
Tijdens de regering van koning Willem I, woonde er in den Haag een winkelier, die
kennis had aan eenen koerier van staat, met wien hij wel eens sprak over diens
reizen tot het overbrengen van depêches aan onze legatien in het buitenland. Op
zekeren tijd, dat zij elkander weder aantroffen, verhaalde de koerier hem van zijne
reis naar Weenen, waarvan hij pas terug gekeerd was. Hij gaf daarbij in het breede
op van de merkwaardigheden, welke hij in de Oostenrijksche hoofdstad had gezien;
en onder anderen ook van de groote militaire wapenschouwing, welke hij daar, ter
gelegenheid van den verjaardag des keizers, had bijgewoond. De man wist dit alles
zoo aangenaam de kleuren, dat zijn Haagsche vriend, die daarbij aandachtig zag
toe te luisteren, er levendìg door aangedaan werd, en schier aanving hem te
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benijden om het ambtspostje, 't welk de ijlbode bekleedde, en dat, naar zijn begrip,
wel tot de vermakelijkste van alle kleine staatsbedieningen moest behooren.
‘Hoor eens, Frantzen,’ - dus liet de winkelier zich uit, toen de ander tot het einde
van zijn verhaal gekomen was: ‘je moogt van geluk spreken man! Ik zeg maar, dat
je eene pleizierige carrière hebt. Verdord! zoo'n baantje van koerier zou een kolfje
naar mijn' hand zijn, en mij veel beter lijken, dan die saaije winkel in garen en band
en gebreide goederen; dat immers artikelen zijn, die eene vrouw best kan verkoopen.
Zoo iemand als jij, die van tijd tot tijd de meeste hoofdsteden van Europa bezoekt,
komt nog wat in de wereld te zien, dat een ander, die gestadig op het hok moet
zitten, en op zijn best des zondags eens van den Haag naar Scheveningen komt,
nooit in zijn leven onder de oogen krijgt. Behalve dat: wat kom je overal niet
gemakkelijk, als je daar zoo rustig en wel in je reis-cabriolet zit! En wat het mooiste
is: je reis- en verblijfkosten worden door het land vergoed.’
‘Laat er dat g e m a k k e l i j k maar afblijven, vriend Wilgenhout!’ hernam de koerier:
‘En wat de reiskosten betreft: je weet toch wel, dat die volgens tarief worden voldaan,
en dat daarvan niet veel overschiet, om er iets van op te leggen voor den ouden
dag, zoodat je wel nooit een' koerier zult vinden, die er later als een baanderheer
van leeft. 't Eenigst wat er op zit, en waarmeê ik mij troost, is het uitzigt om met een
pensioentje naar huis te gaan, tegen dat ik oud en voor de dienst niet meer bruikbaar
zal geworden zijn.’
‘Wil je wel gelooven, Frantzen, dat ik dol graag eens met je meê zou willen gaan.
Je hebt toch plaats genoeg in je coupé, en we zouden op reis goed gezelschap aan
malkander hebben. Jongens! ik zou er een mooi cadeau voor overig hebben, indien
dát eens gebeuren kan. Als je, bij voorbeeld, eens weêr naar Parijs moest: wel man!
dat zou een pleizierig uitstapje voor mij wezen. Verbeeld je, dat ik in mijn leven nooit
verder ben geweest, dan een paar malen van hier naar Arnhem, en eens van daar
over Nijmegen naar Kleeff.’
‘Nu! vriend Wilgenhout, als de gelegenheid zich daar-
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toe voordoet, wil ik dát wel in gedachte houden. Maar als het gebeurde, dat ik, zoo
als in het vorige jaar, weder naar onzen gezant bij het hof van Rusland moest, - zou
je dan ook meê naar Petersburg willen gaan, van hier zoo ver uit de buurt?’
‘Met allen lust en liefde, man! al ware het zelfs naar Moskou, - mits niet tegen den
winter of in 't najaar; want dan liet ik dat reisje aan de liefhebbers over, en hield het
liever bij mijnen haard. - Laat ons intusschen afspreken: moet je weder en train,
waar de route dan ook heen gaat, als het niet te ver in het seizoen is, zoo ben ik
mede van de reis. Maak daar staat op!’
Frantzen nam met deze afspraak ten volle genoegen, zeggende tot zijnen vriend
den winkelier, dat deze er zich maar alvast op voorbereiden kon, dat hij spoedig tot
eene nieuwe zending zou geroepen worden. Daarmede was de zaak vooreerst
ingeleid, en de winkelier reisde nu dagelijks op de kaart alle landen van Europa
door, om alvast het vermaak te hebben, zich in verbeelding te Petersburg, te
Stokholm of wel - wat hij liever zou wenschen - te Madrid te zien; en om meteen
zich goed in het geheugen te prenten, in welke rigting de voornaamste hoofdsteden
gelegen zijn, daar toch de toekomstige reis naar eene van deze heen moest gaan.
Daar 's mans geest den ganschen dag met het voorgenomen reisplan was vervuld,
kon hij er naauwelijks van zwijgen, allerminst tot zijne vrouw, die, tot zijne blijde
verwondering, daartegen volstrekt geene zwarigheden opwierp, hoewel hij dit
verwacht had; terwijl zij hem stil begaan liet in het bij voorraad uitstallen van al het
belangrijke, dat hij mogelijk zou komen te zien. Trouwens, zijn beminde wederhelft
gunde haren man gaarne de pret van zich met al die fraaije illusiën vrolijk te maken;
en als eene verstandige vrouw onthield zij zich maar liefst van tegenspraak;
denkende, dat Frantzen de koerier de zaak wel vergeten, en er van dat gansche
plan niets komen zou.
Hoe schrander jufvrouw Wilgenhout anders ook was, zoo had zij zich ditmaal toch
in hare meening vergist. Nadat pas veertien dagen verloopen waren, trad daar, op
een goeden morgen, de koerier Frantzen bij Wilgenhout het huis binnen, en zeide
tot dezen, die juist in den winkel stond:
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‘Wat zeg je nu, vriendlief, - of ik ook woord houde! Ben je nu klaar, om morgen mede
naar Rome te gaan?’
‘Naar Rome - zeg je...?! Je komt immers gekscheren, Frantzen...?!’ riep Wilgenhout
verrast uit: Hoe blijde hij inwendig met dat voorstel was ingenomen, hij vond het
zoo ongedacht, dat hij er voor het oogenblik kwalijk geloof aan kon slaan.
‘Kom, praat van geen gekscheren, daar ik 't in allen ernst meen! Of krab je, nadat
je eerst zóó hebt verlangd eens meê te gaan, nu het er op aankomt, achteruit?’
vroeg de koerier, die niet begreep, dat het onverwachte der boodschap den man
eigenlijk zóó spreken deed.
‘Neen, neen! dát in 't geheel niet!’ sprak de winkelier levendig. ‘Maar Frantzen,
je valt mij zoo onverwacht op het lijf. Morgen al - zeg je?! 't Is zoo kort dat, en dat
voor heel naar Rome!’
‘Dat maakt niets uit,’ hernam de koerier, ‘je pakt maar wat schoon overlinnen, met
je scheertuig en een keart kistje cigaren bij elkaâr; en daarmeê is je bagaadje in
orde. Dan kom ik je morgen, in den loop van den voormiddag, afhalen; je stapt hier
voor je deur in het rijtuig; groet je vrouw vaarwel; en we eijden weg. - Kom, zeg nu
maar kortaf hoe je wilt!’
‘Beste vriend, ik ben morgen je reiscompagnon; daar is geen twijfel aan! - Maar,
wat treft het ongelukkig, dat mijne vrouw nu toevallig niet te huis is. Doe mij het
genoegen, en kom ons heden avond bezoeken, dan overleggen we, onder een glas
wijn, alles nog eens voor de reis. Je schijnt nu gehaast te wezen, en dát is ook mijne
vrouw er bij....’
‘Daarvan kan dezen avond niet komen. Bespreek gij zelf de zaak maar met moeder
de vrouw. En nu - Wilgenhout, stap ik uit, en wil je groeten tot weêrziens, op morgen.’
Daarmede verliet Frantzen den winkelier, die nu met ongeduld uitzag naar de
tehuiskomst van zijne vrouw. Het denkbeeld der zoo kort aanstaande reis had hem
in zulk eene spanning gebragt, dat hij, zoolang zijne vrouw nog uitbleef, ongestadig
van het eene vertrek in het andere liep, niet wetende, waarmede zich tot afleiding
bezig te houden. Moest hij aan klanten te woord staan, of vraagde de win-
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keldochter hem iets, zoo wist hij haar naauwelijks te regt te wijzen, en scheen hij al
geheel van huis te zijn. Eindelijk verscheen zijen echtgenoot, en werd het groote
nieuws haar, zoodra zij het huis intrad, door hem medegedeeld.
Had nu Wilgenhout zelf, bij de tijding die hem was gebragt, verrast gestaan, zijne vrouw wist niet langer waar zij het aan vast had, toen de zaak haar ter ooren
kwam. Dat haar man op reis naar Rome zou gaan, en dit op morgen reeds, - kwam
haar zoo vreemd en romanesk voor, dat zij aanvankelijk niet anders dacht, of
Frantzen had eene grap met hem voorgehad. Maar aldra overtuigd, dat de zaak
ernst en geene bloote gekheid was, kwam zij tot andere gedachten. Eene reis naar
Rome, en dat geheel kosteloos - wel! dat was een buitenkansje, dat aan een
burgerman niet alle dagen te beurt viel. Hoe menig aanzienlijk heer niet in den Haag,
die haren man dat fortuintje zou benijden! Zie, dit denkbeeld alleen woog alle
bezwaren bij de vrouw op, die zij anders nog tegen het reisplan vond in te brengen.
En dat - hoe zouden hare vrienden en bekenden neit staan op te kijken, als
Wilgenhout, na eene groote maand misschien, zou zijn terug gekeerd, en zij dan
zouden hooren, dat hij te Rome was geweest! En nu zou zij, onverstandig, bezwaren
daartegen inleggen! wel neen; in plaats daarvan, noedigde zij haren man veeleer
aan, om de gelegenheid, hem door Frantzen geboden, met beide handen aan te
grijpen; want die zou zich vast geene tweede maal zóó voordoen. Wilgenhout kon
best uit hunne beroepszaak zoolang gemist worden; de man deed daar toch niet
veel aan; en zij kon die, in zijen afwezigheid, best met behulp van hun winkelmeisje
waarnemen. Hij moest maar maken, dat hij veel van Rome kwam te zien, en vooral,
dat hij ook den paus te zien kreeg; dan kon hij, bij zijen terugkomst in den Haag,
een schat van merkwaardigheden vertellen; en als er dan iemand was, die hem met
de pen zoowat wilde bijstaan, kon daar nog wel een reisverhaaltje van komen, dat
in een of ander maandwerk, onder zijnen naam in druk verscheen. Dit waren wel
uitzigten, om iemand alvast vrolijk te maken.
Wilgenhout was innig verblijd, dat zij zijen echtvriendin alles zoo gunstig medeliep,
om haar, van harte gewillig,
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met de voorgenomen reis te doen instemmen. Dit was meer dan hij had durven
verwachten, daar hij niet anders gevreesd had, dan dat zijn plan, nu het er op
aankwam, bergen van zwarigheden bij haar zou ontmoeten. Toch kwam zij met
geen enkel bezwaar voor den dag. Integendeel; de zorgzame huismoeder hield,
dien avond, zich druk bezig met het bereiden en netjes inpakken van gebak, waarvan
de twee reizigers, tot versnapering onderweg, een blikken trommel vol moesten
medenemen. Haar man intusschen kon dien ganschen nacht den slaap niet vatten,
vervuld als hij was met voorstellingen van al het vermaak, dat de reis hem
verschaffen zou. Een liefhebber van lezen zijnde, had hij vroeger, in
reisbeschrijvingen veel over Rome en de merkwaardigheden die het bevat gelezen.
Was hij zoowel een antiquaar geweest, dan hadden hem natuurlijk allereerst de
gedenkteekenen der oudheid daar aanwezig voor den geest gezweefd. Nu spiegelde
zijne verbeelding, welke in die nachtelijke uren levendig werkzaam was, hem al de
tooneelen van gebouwen en plaatsen voor, die hij wel eens in plaatwerken van de
aloude wereldstad bezigtigd had. Daar verrezen voor het oog zijner fantaisie, het
Coliseum, het Vatikaan, de kerk en dom van Sint Pieter en zovele andere
voorstellingen, die als in eene bonte rij hem thans voorbijgingen. En dat alles zou
hij, binnen weinige dagen, met eigene oogen aanschouwen. Denkt eens na, hij zou
dan de stad betreden, eaar sinds den grijzen voortijd, zoo vele beroemde menschen
hadden geleefd, en die door hare lotgevallen en om hare schatten van oudheid en
kunst, zoo werldvermaard was; hij zou rondwandelen op plekken, welke te kunnen
bezoeken, door aanzienlijken, geleerden en kunstenaars werd geacht, een voorregt
schier zonder wedergâ te zijn! En dit voorregt stond h e m te beurt te vallen, eenvoudig burgerman als hij was, die in zijn garen- en lintwinkel een eerlijk bestaan
vond door het verkoopen van ellewaren! Hoe zouden in het vervolg zijne Haagsche
bekenden, die hem om zijne nederige kostwinning wel eens over schouder hadden
aangezien, zijn kleinen winkel niet met stille benijding voorbijgaan, als zij zich
herinnerden, dat hij Wilgenhout in Rome was geweest, waarheen zij gaarne ook
zouden gaan, doch, van wege tijd- en geldgebrek, wel
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nooit komen zouden! Was het wonder, dat de man dien nacht geen oog kon luiken,
en den volgenden morgen gestadig naar zijne huisdeur liep, om op straat te zien,
of zijn reismakker met het rijtuig haast komen zou en hem afhelen.
Het ongeduld, waarmede Wilgenhout de komst verbeidde, werd, eenige stonden
lang, op eene harde proef gesteld. 't Scheen hem toe, alsof de klokken van den
Haag met zijne huisklok hadden zaamgezworen, om dien morgen heel langzaam
te gaan. Ten laatste begou het al tegen middagtijd te loopen. Daar slaat het twaalf
ure, en hoort men, dat in de verte een rijtuig in gezwinden draf komt aanrollen; de
winkelier snelt naar buiten en ziet van zijne stoep, dat Frantzen in zijne cabriolet
den hoek der straat omslaat, om naar het gebouw van het ministerie te rijden, waar
hij het paquet met de dépêches voor het gezantschap te Rome moet afhalen.
‘Nu moest er’ - denkt Wilgenhout: ‘van het kabinet des konings eens tegenbevel
gekomen zijn, en men bij buitenlandsche zaken Frantzen weder naar huis sturen
met de boodschap dat de zending niet behoeft door te gaan, of de dépêches nog
niet klaar zijn! Dat zou eene teleurstelling wezen, om iemand uit zijn vel te doen
sprigen. En in die diplomatieke wereld rigten ze wel meer zulle fratzen aan, om
telkens van koers te veranderen. Zoo'n koerier van het hof is daar machinaal aan
gewoon; doch voor mij zou dat, op dit oogenblik daar ik hier als op heete kolen sta,
eene fatale historie zijn.’
Terwijl die gedachten den man door het hoofd spoken, en de vrees hem bekruipt,
dat zij zoo straks zullen blijken, maar al te waar te zijn, - hoort, daar wordt op nieuw
gerammel van rijtuig vernomen; maar het is een dokterskoets die nadert en haastig
voorbij rijdt; andermaal volgt er een aankomend rijtuig, doch 't is ook dát van Frantzen
niet. Eindelijk - daar komt de koerier met het zijne aanrijden; houdt voor de deur stil
van den winkelier, die met zijne vrouw hem op de stoep staat in te wachten. Met
één sprong is Wilgenhout, na zijne vrouw tot afscheid nog eens omhelsd te hebben,
de reis-coupé ingestegen, en neemt Frantzen de kleine pakkaadje over, welke de
huismoeder hem over-
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reikt, om in de cassette te bergen; de koerier groet de huisvrouw zijns reismakkers
nog met een haastig vaarwel; legt de zweep over de paarden en daar rolt het rijtuig
in gestrekten draf heen, de hofstad uit en den weg naar Leiden op; en heeft aldra
de Haagsche residentie ver achter zich gelaten.
Wie eenen koerier van staat op zijn ambtsridje wilde volgen of vergezelde, zou
al heel weinig stof vinden tot het maken van reis-aanteekeningen onmderweg.
Hoewel zijn vriend hem iets van die manier van reizen gezegd had, kom Wilgenhout
zich toch moeijelijk verbeelden, dat het zóó toeging als hij dit nu ondervond. Aan
tijd van oponthoud in steden, welke zij doorkwamen, om die vlugtig te bezien, viel
volstrekt niet te denken. Als zij op de bepaalde post-stations eens uitstegen,
geschiedde zulks, om van paarden te verwisselen; en zij konden dan haastig een
ontbijt of middagmaal, om zich wat te ververschen, nemen. Na een balf uur
pleisterens ging dan de rid, even als op het paard van den spookridder met Lénore,
uit de bekende ballade van Burger, weder dag en nacht in gestadigen ren voort,
zoodat het Wilgenhout soms toescheen, alsof de boomen en huizen langs den weg
hun in omgekeerde rigting voorbij volgen. Dat reizen nacht en dag door was, voor
den Haagschen winkelier, een zitje, waarmede hij, hoe langer 't duurde, het des te
erger te kwaad begon te krijgen. De koerier, die aan zulk reizen gewoon was, had
daar geen hinder van; het belette hem niet, om, in het hoekje der coupé zacht in de
kussens gedoken, van tijd tot tijd een uiltje te knappen; wat hem gemakkelijker viel,
zoodra zij aan de grenzen waren, en in het buitenland eenen postknecht tot voerman
kregen, aan wien de teugels van het gespan met vertrouwen konden worden
overgelaten. Zijn reismakker daarentegen, die gewoon was, in zijn huis des nachts
op een gemakkelijk bed te slapen, kon, in die altijd zittende houding niet naar eisch
in slaap komen; als hij eens even indommelde, was dit voor korte oogenblikken,
daar het rammelen van het rijtuig over de straatsteenen hem straks weder in zijne
sluimering stoorde. De man zou er vermoedelijk zijne gezondheid bij ingeschoten
hebben, indien de reis nog langer geduurd had. Maar gelijk er aan alle aardsche
din-
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gen een einde komt, zoo hadden zij ook eindelijk den langen reisweg afgelegd en
daarmede de plaats hunner bestemming bereikt.
Daar waren zij dan nu in Rome. Frantzen was daar vroeger een paar malen reeds
geweest en kende dus den weg. Van de steden, welke zij op de reis daarheen waren
doorgekomen, had zijn reismakker, aan wien door het geledene ongemak alle lust
benomen was, slechts van enkelen de namen onthouden; toen zij in Italië waren
gekomen, was bij daarmede geheel in de war geraakt. Hij nam zich voor, in Rome
eens degelijk uit te slapen tot herstelling zijner krachten; en dan de geledene schade
in te halen met dagelijks de beroemde stad te doorwandelen en al het daar te ziene
goed op te nemen; dan zou hij, in den Haag terugkomende, voor een geheelen
winter stof tot vertellen hebben; welk eindideaal zijner wenschen hem zoo bekorend
toelachte, dat het hem alle gedachten aan vernieuwde kwellingen op de terugreis
vooreerst ter zijde deed stellen.
Zoodra de reizigers Rome waren binnen gereden, verzocht Wilgehout zijnen
vriend, hem aan het eerste logement het beste af te zetten. Dit geschiedde; waarop
de koerier naar het hôtel van den Nederlandschen gezant reed, om dáár zijne
dépêches af te geven. Zijn reismakker liet zich in het logement terstond zijn
slaapvertrek wijzen; doch kon, daar dit op eene bovenverdieping was, den trap
daarheen niet dan met moeite bestijgen, stijf in al zijne leden als hij was van
vermoeijenis door het langdurig zitten op reis. Naauwelijks had hij zich dan ook ter
neder gelegd, of hij lag straks in een diepen slaap gedompeld. Toen een paar uren
daarna de koerier aan het logement terugkwam, en hoorde, dat zijn reisgenoot goed
en wel in de armen van Morpheus lag, liet hij hem maar gerust liggen ronken, uit
besef, dat de man die verkwikking hoog noodig had.
Niemand wist destijds nog van onrustige bewegingen in de politiek te Rome; maar
als de bevolking zoowel reeds toen der tijd in verzet tegen haar gouvernement
gekomen ware, en de paus had van den Engelenburg eenige kanonnen tot demping
der onlusten laten losbranden, zoo hadde hij zulks veilig kunnen doen, zonder vrees
waarschijnlijk, dat die kanonnade tot het oor van onzen Hagenaar zou
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doorgedrongen zijn en dezen in zijn vasten slaap gestoord hebben. De man had
zijn op dien morgen van zijne aankomst, ten elf ure te slapen gelegd, en sliep des
anderen daags tegen dien tijd nog zoo stevig door, dat vermoedelijk dat slaapje nog
zou voortgeduurd hebben, indien zijn reismakker niet genoodzaakt ware geweest,
hem eindelijk te gaan wekken. De knechts in het logement hadden Frantzen reeds
verwìttìgd, dat zij alle moeite gedaan hadden, om zijnen reisgenoot dien ochtend
voor het ontbijt te wekken, doch dat de man zoo vast sliep, dat al hun roepen niets
had afgedaan. Als die Italianen glossen hadden willen maken op de Hollandsche
slaperigheid, welke renommée op politiek terrein onzer nationaliteit wel eens in het
buitenland wordt toegekend, dan zouden zij biervan in dien Haagschen vreemdeling
een voorbeeld in natura gehad hebben, en die blaam door Wilgenhout ditmaal niet
gelogenstraft zijn.
Het had voor Frantzen niet weinig in, om zijnen reiskameraad, nadat deze nu
bijna een etmaal in zoete rust had gelegen, goed wakker te krijgen; met roepen was
daaraan niets te doen; doch door hem bij herhaling eens krachtig te schudden,
gelukte het eindelijk toch. Toen Wilgenhout even ontwaakte, keek hij even nuchter
op als ieder ander zou doen, die pas uit een diepen slaap gewekt, de oogen opslaat.
‘Kom vriend, word toch eens regt wakker - vermaande Frantzen hem: ‘en wrijf de
oogen fiksch uit; spring dan eens vlug op en maak haastig je toilet; dan willen we
eerst een degelijk ontbijt nemen, en daarna een paar straten inloopen, om je toch
iets van Rome te laten kijken; binnen het uur moet ik weder aan het bureau van
onzen gezant zijn, om de dépêches voor ons hof af te halen, en dan zeggen we
Rome vaarwel en nemen terstond de terugreis weder aan. Maak dus, als een man,
dat je spoedig gekleed komt, zoo je nog iets van de stad wilt zien; want over anderhalf
uur moeten we al voorwaarts en weder op weg zijn; de kalès staat reeds voor het
logement.’
In het eerst dacht Wilgenhout, nog maar half bekomen van den slaap, dat die
toespraak hem ìn eenen droom geschiedde, en de aankondiging van dat overhaast
vertrek louter een spel zijner verbeelding moest zijn; hij had toch wel meer zoo
onpleizierig gedroomd, dat hem eene erge teleurstelling
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trof, die bij het ontwaken heel anders was uitgekomen. Toen hij zich echter aldra
overtuigd had, niet te droomen, maar dat Frantzen in levenden lijve voor hem stond
en werkelijk tot hem sprak, geloofde hij niet anders of de koerier wilde hem eens
beet nemen en eene grap met hem hebben, door hem dat alles wijs te maken. 't
Zou moeijelijk te zeggen zijn, welk werwonderlijk gezigt hij zette, toen hij eindelijk
tot het besef moest komen, dat zijn reisgenoot hem niets op den mouw wilde spellen,
maar tot zijn heftigen spijt, wel degelijk in vollen ernst sprak.
Nu zou Wilgenhout wel gewenscht hebben, nog eenige dagen op zijn eigene
hand in Rome te kunnen blijven en, daar nu toch het geval er toe lag, den koerier
maar stilletjes te laten vertrekken; doch behalve dat de staat zijner beurs dit niet
toeliet, hij had te Rome vriend noch maagschap, die hem aan geld voor de terugreis
konden helpen. Gelukkig voor hem, hij was van geen heel driftig temperament; dit
werkte veel mede, om hem in bezadigd humeur te doen blijven, als de wereldsche
zaken hem soms tegenliepen; hij kon die nog al gemakkelijk aan een kant zetten,
redenerende als Uilenspiegel, door zich dan maar voor te houden: na regen weder
zonneschijn. Hoewel zijne opgeruimdheid ditmaal een ergen schok had geleden,
besloot zij zich maar over de verdrietelijke teleurstelling heen te zetten, en deed dit
met zooveel phlegma, alsof hij naar een stoïcijn als Cato uit den tijd van oud Rome
het model genomen had.
Eer de avondzon met hare laatste glansen den domkoepel van St. Pieter
bescheen, had het postrijtuig dat de twee reizigers naar de Nederlanden terug
voerde, de stad Rome bereids eenige mijlen achter zich gelaten. Het ging nu langs
den vorigen weg terug en weder dag en nacht, met hetzelfde ongerief voor
Wilgenhout, voort en voort. Na eenige etmalen hadden zij weder den Haag bereikt
en reden die residentie binnen. Niemand meer in zijn schik dan Wilgenhout, dat hij
zijen woonstad wederzag en zijne echtgenoot in blakenden welstand aantrof. De
blijdschap daarover temperde bij den man de anders alles behalve pleizierige
herinnering, dat, hoewel hij in Rome ruim vier en twintig uren aan een stuk kostelijk
geslapen had, hij van de stad niets meer dan een paar straten had gezien. Zijn
grootste spijt
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was, dat hij van Rome zoo weinig vertellen kon; maar als daarna zijne reis daarheen
ter sprake kwam, dan dacht hij aan jonker Snelvoet uit het bekende schoolboekje,
waarin hij als knaap geleerd had, en maakte zich kortweg wan het onderwerp af,
door de opmerking welke niemand hem kon tegenspreken, dat hij toch eene
reischerinnering had zoo als er niet vele zijn.

Een slagveld.
(Naar het Fransch.)
Onder de regering van Lodewijk den XIV, werd onder anderen, slag geleverd op de
velden van Ramillies, tusschen de hertogen Malbourough en de Villeroi den 23 Mei
1706.
Het volgend verhaal vloeit uit den mond van den ongelukkigen ridder de
Feuquerolle, die het voor hem deed opteekenen. Wij laten hem zelven spreken:
‘Ik diende den koning als vrijwilliger in een der escadrons kavallerie. Wij lagen
gekampeerd op eenigen afstand van de rivier den Dijl en dachten geenszins aan
eenig treffen. In den avond van den 22 Mei, echter, ontvingen wij de order onze
paarden te zadelen en den volgenden dag in den vroegen morgen, terwijl wij de
mis bijwoonden, werd “te paard” geblazen; nimmer zal ik het vergeten, hoe op dit
oogenblijk, de priester, met een verbleekt gelaat, een de handen hemelwaarts
heffende, ons toesprak: “God zij met u lieden!”
Ieder begaf zich naar zijn paard; ik beken het, de laatste woorden van den priester
klonken mij nog eenige oogenblikken in de ooren. De buitengewone bedrijvigheid
der manschappen, het heen en weder loopen en rijden van menschen en voertuigen,
het naderend oogenblijk van een veldslag, het op eenigen afstand knallen van 't
geweervuur, de onzekerheid, dit alles deed mij de wereld schier vergeten; ingeval
eene zedelijke dronkenschap denkbaar ware, verkeerde wel mijn hoofd en hart in
eenen staat van volslagen dronkenschap; ik gevoelde mij krachtiger dan ooit, het
bloed stroomde met buitengewone snelheid door mijne aderen, ik dreef mijn paard
aan en onderhield mij op luimige wijze met mijne kameraden. Ik telde negentien
jaren en verlangde naar eenen strijd! O! hoe gelukkig achtte ik mij, daar het uur voor
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denzelven scheen geslagen! ik zag in mijne verbeelding het begin van den slag, ik
zag de ontwikkeling, èen uitgestrekt veld lag vóór mij, boomen, heggen struiken,
gehuchten, verspreide huizen, lange kolonnes voetvolk, geslotene escadrons,
kanonnen....ik hoorde de stem der krijgers gemengd tusschen hoorn- en
trompetgeschal en geschutsvuur! ik was buiten mij zelven van geluk! ik zou dan
voor mijn vaderland, voor mijnen koning strijden! ik zou mij onderscheiden en
terugkeeren in den schoot mijner dierbare betrekkingen met het kruis van eer!......Op
eenmaal kom ik tot mij zelven en...de geest van mijnen vader staat mij voor de
oogen, het klonk mij in de ooren als zeide hij: “gedraag u als man van eer!” in mijne
verbeelding vermeende ik tevens de liefelijke gestalte van een meisje te zien....haar
beminnelijk gelaat lachtte mij toe, terwijl hare zechte stem mij scheen te fluisteren:
hoop en geloof!...ik vestigde mijn oog op de sabel mij door mijnen vader geschonden,
op de sjerp door Marie geknoopt, en riep uit: altijd zal ik uwer waardig zijn!...Eene
halte te Ramillies wekte mij uit dezen zoeten droom, wij namen stelling en werden
plotselings door vijandelijke kavallerie aangevallen.’
‘Wij hielden langen tijd staande en op eenmaal, op het oogenblik waarop wij voor
de overmagt zouden moeten wijken, chargeerden de onzen op een escadron dat
zich te veel voorwaarts gewaagd had, bragten daardoor het geheel aan 't wankelen
en dreven wij die kavallerie tot in de 3de linie terug. Bij deze gelegenheid zag ik een
onzer kurrasiers, den ridmeester, aanvoerder van het vijandelijk escadron,
verscheiden wonden met zijne sabel toebrengen: magteloos liet hij de teugels los,
stortte achterover en met de laatste fonkeling der reeds stervende oogen staarde
hij mij aan terwijl op zijne bebloede lippen nog eenige onverstaanbare woorden als
verstomden. Het dof geluid door den val van het ligchaam veroorzaakt, deed mij
het hoofd wenden en zag toen hoe zijn aangezigt zich krampachtig inéén trok, en
hij de armen en beenen voor het laatst uitstrekte! Meerdere zieltogenden bedekten
dit lijk en bij onze terugkomst, zag ik nog, half bedwelmd door den kruiddamp, het
hoofd en eene hand van dien ridmeester! Steeds zal mij dat hoofd en die hand voor
den geest staan; wakende en slapende
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zal ik beiden immer zien, zóó diep drong deze aanblik mij in de ziel.’
‘Een verschrikkelijk schouwspel vertoonde zich om mij heen: dooden en stervenden
lagen over elkander, verscheurde kleederen, paarden wapenen, bloed!...hoe doodsch
dit alles mogt schijnen, het leefde evenwel,....zuchten, verwenschingen, klagten
drongen mij in 't oor, en te midden van dezen bonten hoop ontwaarde ik weder dat
hoofd en die hand; de oogen waren half geopend, terwijl een groote bloeddroppel
langs den neus tot aan den hoek des monds afgeloopen, het afschuwelijke van
dezen aanblik vermeerderde; de door hevige pijn van elkander getrokken lippen
toonden eene rij tanden van zeldzame witheid; het door bloed doorweekte haar lag
als in een kluwen te zamen gepakt op het voorhoofd, midden tusschen de door den
aandrang van bloed sterk opgezwollen aderen; de hand hield stuipachtig het gevest
van de sabel omkneld! O! dat doffe oog, die paarskleurige lippen, die bloedtranen,
altijd staan mij die voor den geest!’
‘Intusschen werd ik door den stroom van het gevecht mede gevoerd, ik viel aan,
verdedigde mij, sloeg om mij heen, en op een oogenblik dat ik mij voor altijd van
dat hoofd en die hand verwijderd waande, werd ik door den drom weder op die
noodlottige plaats terug gebragt; het scheen mij nu als opende zich het oog, alsof
het hoofd zich oprigtte, alsof een opgeheven vinger mij bedreigde en de mond mij
de woorden: “vervloekt” toeriep! Zonder twijfel was dit de stem van eenen anderen
stervende, evenwel...het konde ook die van den vijandelijken ridmeester zijn.’
‘Onze ruiters intusschen, deden wonderen van dapperheid; op één punt van het
slagveld waren wij overwinnaars, 't geen met den dood van onzen braven prins
Maximiliaan werd bekocht; doch op een ander punt wordt de terugtogt geblazen
voor onze kavallerie, terwijl wij ontwaren dat de vijandelijke zich op onzen
regtervleugel werpt en versterking bekomt. Aanstonds wenden wij ons in vollen draf
daarheen, juist op het oogenblik dat de vijandelijke kavallerie zijnen aanval deed
en ons alzoo met het pistool in de hand te gemoet reed; onze kapitein werd gekwetst,
doch bleef in de gelederen en hield niet op ons moed in te boezemen en ons aan
te voeren.
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Ik bekwam een sabelhouw over het hoofd, terwijl wij tot overmaat van ramp in een
moerassig gedeelte van het terrein geraakten; de markies de Gouffier, die tot
aanmoediging zijner onderhebbenden, het eerst met zijn paard in de moeras, dien
wij moesten doortrekken, sprong, vond er den dood! ook mijn paard ware bijna met
mij in de diepte verdwenen, doch door de buitengewone inspanning van dat edel
dier, levendig gehouden door mijne gedurige aanmoediging, bereikte ik eindelijk
den begaanbaren bodem. Ik zag in het verschiet onzen standaard, omgeven door
een gering aantal mijner kameraden, zijnde ons escadron bijna geheel opgelost,
en besloot aanstonds mij bij die overgebleven braven aan te sluiten. Ik was echter
genoodzaakt midden door de in pelotons verspreide vijandelijke kavallerie te rennen.
Ik aarzelde niet, doch ondernam dien togt! eenige vijandelijke ruiters achtervolgden
mij, maar de vlugheid van mijn paard liet hen allen achter; reeds was ik mijnen
kameraden nabij, toen eensklaps een ruiter, die het gelukt was mij te achterhalen,
zijwaards van mij zijn pistool op mij lostte, zoodat de volle lading mij in beide oogen
(1)
trof! Ik viel...de overigen omsingelden eenigen riepen: “geen kwartier! geen genade,
schiet hem neder!” en...een tweede schot trof mij den schedel!’
‘Hoe bedwelmd ik was, begreep ik wel te doen in het minst geen teeken van leven
te geven. Mijne vijanden ontkleedden mij, ontnamen mij mijn geld en trokken daarna
af. Weinige oogenblikken later vernam ik een geweervuur, waardoor ik veronderstelde
dat onze korpsen zich weder hadden verzameld en het gevecht op nieuw was
aangevangen. Ik lag daar ter neder met het aangezigt in 't zand, ter prooi aan hevige
pijn en blindheid! en evenwel was ik nog bezield met dat aangeboren gevoel: zucht
tot levensbehoud!...Deze eenige gedachte scheen mijne zenuwen te versterken; ik
wenschtte te leven, te leven tot elken prijs! helaas, ik was nog op zoo jeugdigen
leeftijd! Ik gevoelde mij inmiddels elk oogenblijk zwakker, mijn helder begrip
verduisterde; bij het geringste gedruisch scheen mij het oorvlies te springen;
ondragelijke, stekende

(1)

Krijgsterm, aanduidende dat het leven niet moet worden gespaard.
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pijnen persten mij luide kreten af, mijn mond werd droog, ik trachtte op de andere
zijde te leggen, doch bij de minste beweging van het ligchaam was het alsof mijn
hoofd daarvan scheidde.’
‘Ik viel in onmagt!....Was het een droom? Was het de werking eener koorts die
mij het zielsfolterende van een schrikbeeld deed ondervinden? O! van al het
ondervonden leed was dit het meest pijnigend! Het hoofd van dien ridmeester lag
in de nabijheid van mijn hoofd, ik gevoelde zijn brandenden adem mij langs den
mond glijden; zijne doffe oogen deden mij van angst verstijven terwijl zijne hand
mijne hand vastgeklemd hield; bij elken zucht dien ik slaakte, slaakte ook hij eenen
zucht en...deed ik eene poging mij van hem te verwijderen, dan trok hij mij met de
bebloede handen haastig terug!’
‘Gedurende hoeveel tijd werd ik door deze hersenschim beheerscht? ik weet het
niet eene minuut, een uur, eene eeuw misschien!....Een geweervuur, een
verschrikkelijk geraas, het trappelen van paarden, dit alles bragt mij in den toestand
van bewustheid terug. Het was onmogelijk om onder die menigte menschen en
paarden niet verpletterd te zullen worden! ik stamelde de woorden: O! mijn God!...het
waren slechts de lippen die deze woorden spraken,...mijne ziel was werkeloos!!’
‘Later vernam ik dat een regement huzaren mij was voorbij gesneld, hetwelk den
vijand in die moeras trachtte te drijven. Een langdurig, hardnekkig gevecht had in
mijne nabijheid plaats, maar allengs verwijderde zich het gedruisch, het schieten
verminderde tevens, en eindigde weldra.’
‘Nimmer vergeet ik de smartelijke gewaarwording welke ik bij elk schot ondervond;
in mijn hoofd werden gedurig, als ware het eene echo, de twee pistoolschoten
herhaald, die mij den schedel verbrijzeld hadden.’
‘Naauwelijks was het gevecht geëindigd of ik hoorde van alle zijden jammerklagten,
wanhopige kreten, gebeden, met afgebroken stem uitgestameld; het zuchten der
stervenden was voor mij een droevig, akelig geluid, 't welk mij vreemd was, want in
de steden, op een sterfbed, verneemt men zelden zulke zuchten der stervenden,
en komt eenige klagt over de lippen, zeer zeker wordt deze door de liefderijkheid
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der dierbaarste betrekkingen verzacht. Maar op het slagveld biedt de man, verlaten
van al wat hem dierbaar is, liggende tusschen stervenden en dooden, weenenden
en zuchtenden, een huiveringwekkend schouwspel aan.’
Ik hoorde de onzekere voetstappen en den val diergenen in mijne nabijheid, die
zich hadden opgerigt; een dezer viel, stond op, viel weder, bijna op mijne beenen,
en slaakte eenen langen zucht,....ik luisterde nog eenige oogenblikken, doch vernam
niets meer....de ongelukkige had den laatsten tol betaald’...
‘Eindelijk, na eenen hevigen strijd, gelukte het mij mijne smarten eenigzins te
onderdrukken en zoude ik trachten te vlugten, waarbij mijne ligchaamskracht en
jeugdige leeftijd zeer te stade kwamen; ik rigtte mij op de kniën en zag met half
gesloten oogen om mij heen, ik beproefde eenige schreden te doen, doch bij elke
beweging viel ik. Onafgebroken met mijne voeten tegen ligchamen stootende,
struikelde ik en viel in het zand; hierdoor werd de pijn zoo hevig, dat ik in onmagt
viel, waarna ik, tot mij zelve gekomen, weder beproefde verder te gaan en het, voor
mij zoo dierbaar leven te behouden.’
‘Het gekwaak der kikvorschen strekte mij ten bewijze dat ik in de nabijheid was
van het moeras: ik bleef dus wanhopende staan, daarbij ontwaardde ik dat de nacht
naderde. Aan welke zielskwellingen en angsten was ik thans ter prooi gegeven! en
hoeveel geestkracht moest ik ontwikkelen om mij te onderwerpen!...Ik ontwaarde
eenige landlieden, die ik met mijne zwakke stem toeriep, hen smeekende mij bij te
staan; langen tijd echter, was dit te vergeefs; eindelijk naderden mij eenigen, die
zich van mijnen hoogst beklagenswaardigen toestand overtuigden. Knielende, met
gevouwen handen bad ik hen mij van het slagveld te dragen; ik verzekerde hen dat
zij alle reden zouden hebben om mijne erkentelijkheid te prijzen;...ik sprak van
menschelijkheid, van goud, ja van alles....Na mij stilzwijgend te hebben aangehoord.
ontkleedden zij mij geheel, zeggende dat zij zeer getroffen waren over mijnen
toestand, maar dat ik onmogelijk konde herstellen, en....zich verwijderende,
spoordden zij mij tot “vertrouwen op God” aan! Die wreedaards, zij gewaagden van
Gods regtvaardigheid terwijl zij mij van alles beroofden....ja, zelfs mij
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het door bloed doorweekt hemd ontnamen! Na mij te hebben beroofd, begaven zij
zich naar meerdere slagtoffers en kwamen daarna in mijne nabijheid terug.
Niettegenstaande zij mijne smeekingen niet hadden verhoord, waagde ik dit
andermaal en bad hen, bij al wat hun dierbaar was, mij niet te laten liggen, voor het
minst mij iets te geven waarmede ik mijne naakte leden konde dekken!...Ja, ik rigtte
mij op en was op handen en kniën hun reeds eenige schreden te gemoet gekropen,
toen zij mij eenen haverzak toewierpen, waarop zij zich verwijderden. Eenige
oogenblikken daarna kwamen zij terug en riepen mij toe, dat zoo ik hen konde
volgen, zij mij naar hun dorp, een uur van hier gelegen, zouden geleiden. Dit voorstel
schonk mij vernieuwde krachten, ik betuigde met vreugde het te zullen ondernemen,
met verzoek dat zij nu en dan overluid zouden spreken, opdat ik hen beter zoude
kunnen volgen, aangezien het bijna duister was. Door eene bijna bovennatuurlijke
kracht bezield, stond ik op, nam den zak en beproefde de dorpelingen te volgen.
Zij schenen mij als meer medelijdend toe, alhoewel zij hunnen weg, zonder zich om
mij te bekommeren, vervolgden. De angst hen uit het oog te verliezen, voerde mijne
krachtsinspanning zoo hoog op, dat ik òf zeer digt achter hen òf neven hen liep.
Wel is waar nam ik nu en dan de gelegenheid waar adem te scheppen, terwijl mijne
leidslieden hunnen last nederlegden, doch dat was eindelijk tot mijn ongeluk, daar
ik eens, terwijl ik mij zoude ter neder zetten, door eene flaauwte werd
overvallen!...Zonder twijfel waren de boeren vertrokken, mij dood wanende.’
‘Men stelle zich mijnen wanhopenden toestand voor, toen ik mij, tot mij zelve
komende, alléén bevond!’...
‘Het geluid mijner zwakke stem verloor zich over de vlakte, terwijl de diepste stilte
om mij heen heerschte, zoodat waarlijk mijn lot thans nog verschrikkelijker was dan
op het slagveld. Ik werd door deze teleurstelling en de doodelijke stilte zeer
mismoedig, en begrijp nog niet hoe deze diepe smart en hevige
gemoedsaandoeningen niet een einde aan mijn leven gemaakt hebben! het was
mij geheel onbekend waar ik mij bevond; waren in de nabijheid geene woningen
gelegen, dan voorzeker zoude mijn zieltogen van langen duur kunnen zijn, de honger
zou mij verschrikkelijk folteren!’
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‘Voor de eerste maal verhief zich mijne ziel tot God met dat oneindig vertrouwen
van den waren Christen! O! hoe beklaag ik hen, die, door alles aan de regelen der
rede te onderwerpen, dat geloof verzaken, hetwelk den zwaren last van het leven
zoo zeer verligt: in zulk een gewigtig oogenblik, verlaten staande in den nacht,
zonder kleederen, met verbrijden schedel, doffe, holle oogen, onverschillig voor al
wat hen omringt, niets dan zand en steenen tot doodskleed hebbende, zullen zij
nog ongelukkiger zijn, zonder hoop op een beter leven!’
‘Ik bad niet, mijne lippen stamelden geen enkel woord, ik trachtte niet mij te
herinneren aan het gebed dat mijn kinderlijke mond zoo dikwerf op de knie mijner
geliefde moeder uitsprak, neen! ik bad niet zoo als de mensch bid, slechts zeide ik,
na eenige oogenblikken als in eenen staat van gedachteloosheid verkeerd te hebben:
O! mijn God! Uw wil geschiede!’
‘De nachtkoelte scheen mij te verkwikken; de steeds afnemende polsslag kondigde
mij het snel naderend sterfuur aan, o! ik riep niet meer om hulp, neen!....overtuigd
als ik was, weldra de eeuwige heerlijkheid binnen te gaan, scheen mij der menschen
stem niet rein genoeg toe om de genade in te roepen van God, die den
berouwhebbenden vergeeft en de ongelukkigen beschermt!’
‘De nacht was lang; bij het aanbreken van den dag, dat mij door het gezang der
vogelen werd verkondigd, viel een koude fijne regen, en gelukkig voor mij dat ik bij
het dikwerf vallen en struikelen mijn zak had behouden; nogtans strekte hij mij niet
tot veel nut, want mij over de eene zijde dekkende was de andere aan de lucht
blootgesteld; in den vorm van een hemd was mij het gebruik ondoenlijk, daar het
mij de ademhaling belette, zoodat ik besloot den zak beurtelings op den eenen of
anderen schouder te leggen en op deze wijze de mij overblijvende levensuren door
te brengen. Het hooge natte gras strekte ten bewijze dat ik mij in een weiland bevond.
Weldra hoorde ik een klokgelui en vernam menschenstemmen. Na ongehoorde
krachtsinspanning gelukte het mij op te staan; ik wuifde met mijn zak en riep met
zeer zwakke stem om bijstand, waarop eenige dorpelingen mij naderden, doch
ontsteld door mijn uiterlijk aanzien, zich onmiddelijk, verwijderden; zeggende één
van hen: “dat hij
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zijne ziel Gode aanbevele, daar hij den dood nabij is!”....ik zuchtte zwaar en riep
hun toe dat mijne krachten nog niet uitgeput, mijne wonden niet doodelijk waren en
ik slechts verlangde in een huis te mogen worden gebragt;....doch in stede van
eenig antwoord te bekomen, herinnerde eene doodsche stilte mij dat ik geheel alléén
stond.’
‘Uitgeput viel ik ter neder....Nimmer, riep ik wanhopend uit, was eenig lijden gelijk
aan dit mijn lijden!....Vóór vier-en-twintig uren nog, was ik zoo innig gelukkig! trok
ik bedwelmd van vreugde ten strijde!....Ja de drift mijnes paards evenaarde mijn
verlangen naar een treffen! de stralen der brandende zon weêrkaatsten in de glad
gepolijste sabel! Omgeven door vrolijke en wakkere strijdgenooten, droomde ik mij,
op negentien-jarigen leeftijd, eene rijke toekomst, een leven zonder eind!....en
thans!....Wat is het leven nu voor mij! Waar is mijn schoon trouw paard, dat bij mijne
nadering mij toegrinnikte! en mijne sabel! waar is hij, dat geschenk mijn vaders?...en
de sjerp van Maria?....O Maria! mag ik u dan niet weder zien! gij mij niet meer
beminnen!...O mijn God, mijn God, wat ben ik ongelukkig!!!’....
‘Schier naakt, den dood nabij, van alle schepselen verlaten, herinnerde ik mij
flaauw de genoegens dezer wereld, genoegens die ik reeds moest vaarwel zeggen
na ze ter naauwernood gekend te hebben!’....
‘Ik herdacht nog een mijner makkers die in het vorige jaar door den dood zich zag
ontvallen haar die hij zoo vurig beminde. Ik verplaatste mij nog met hem aan haar
sterfbed; daar stond hij, de armen hangende, het hoofd gebogen, de oogen droog
en dof....“Ach!” zeide hij, “mijn vriend, moogt gij nimmer verliezen wat u dierbaar
is!!!”...En ik! ik verloor nu eveneens alles, roem, geluk, toekomst!’
‘Mijmerende, halfwakende, dobberde mijn geest tusschen hoop en wanhoop!....Nu
en dan vertoonden zich eenige landbewoners, die, als doof voor mijne smeekingen,
zich plotseling weder verwijderden. Nogmaals drong het klokgeklep mij in de ooren
en kondigde mij eene koelte den naderenden nacht aan. Wat toch had ik den
menschen misdaan, om mij hulpeloos, ja meêdoogenloos, midden onder hen te
laten sterven?!’
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‘Ik beproefde tegen den avond eene nieuwe poging om op te staan, deed werkelijk
eenige schreden, doch, was weldra verpligt mij ter oorzake van het moerassig terrein
weder ne3der te zetten. Thans steeg mijn lijden ten top, ik gevoelde mij nu geheel
magteloos en verloor mijn bewustzijn, tot dat de frissche morgenkoelte mij het genot
mijner zinnen teruggaf!’
‘Alhoewel de omstandigheden in dit tijdperk mijns levens, mij than nig levendig
voor den geest staan, valt het mij moeijelijk evenmin te gelooven aan de ongelukken
die mij toenmaals troffen als aan de mogelijkheid dezelve te hebben kunnen
overleven.’
‘Voor de tweede maal verkondigde mij het klokgeklep en het gezang der vogelen
eenen nieuwen morgen. Ik rigtte mij overeind, riep luidkeels en vernam daarop
eenige vrouwenstemmen; thans droomde ik mij aan het eind mijns lijdens,.....maar
ook deze vrouwen verwijderden zich in allerijl.’
‘Een denkbeeld, een verschrikkelijk denkbeeld bezielde mij nu; ik zag den dood!
niet zag ik hem als brengende mij den hemelschen balsem in mijne wonden, neen!
ik zag hem in het afschuwelijk gewaad, gelijk aan dien van den veroordeelde die in
den kerker het oogenblik der teregtzitting sidderend afwacht!’....
‘Op eenmaal hoor ik eene zware stem: Hoe! gij behoort nog tot de levenden?
Komaan! schep moed, ik ga een paard halen om u naar het dorp te brengen. Het
was een der landlieden, die mij den tweeden dag te voren hadden willen bijstaan;
deze stem wekte mijne hoop uit haren doodslaap!’
‘Ik stond op,...ik wenschte nog te leven, de geest mijner ouders, mijner Maria
wenkte mij,.....ik stak de handen naar mijnen redder uit: neen, neen, riep ik hem
toe, geen paard, ik gevoel mij krachtig genoeg u te volgen, ondersteun mij slechts
een weinig. De man, zeer zeker diep bewogen met mijn lot, voldeed hieraan; ik
klemde mij stevig aan hem, uit vrees nogmaals verlaten te zullen worden, doch hij
sprak mij zoo goedhartig toe, en verzekerde mij zoodanig van zijne trouw en
hulpvaardigheid, dat ik mij geheel aan hem overgaf. Weldra viel ik in eene flaauwte
en de goede landman droeg mij op zijn rug verder.’
‘Tot mijne zinnen komende, bevond ik mij in een oud,
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vervallen kasteel, gevuld met gekwetsten die daar reeds waren opgenomen. Een
groot vuur was in het midden der zalen aangelegd en steenen in 't rond geplaatst,
dienden tot zitplaatsen.’
‘Het is mij niet mogelijk de aangename gewaarwording te beschrijven die ik
ondervond door deze plotselinge verandering, welke mij uit eene volslagene
verlatenheid en van alles beroofd, in de armen der liefderijkheid terug voerde. Onder
eenige menschlievende en hulpvaardige personen bevond zich eene vrouw die mij
een kop zeer dunne melk aanbood, welke drank mij verkwikte; sedert drie dagen
was ik zonder voedsel, zoodat, bijaldien de ondragelijke pijnen mijner wonden of
mijne zielsmart den dood niet verhaast hadden, ik zeer zeker den hongerdood zoude
gestorven zijn. Van eene tweede vrouw ontving ik een kinderkleed, waarmede ik
armen en borst dekte, tevens gaf men mij een ei en een stuk brood en tegen den
avond legde men mij op een stroobed.’
‘Het eten viel mij echter hoogst moeijelijk en ging met hevige pijnen gepaard; ik
was niet in staat de kakebeenen te bewegen zonder beweging der spieren die in
aanraking kwamen met mijne wonden en was alzoo verpligt het onderste kakebeen
in de eene hand te houden terwijl ik met de andere het fijngemaakte voedsel in den
mond bragt.
Gedurende eenigen tijd heerschte eene groote luidruchtigheid in mijne zaal; de
één weende, een ander schreeuwde, een derde barstte uit in godslasteringen en
verwenschingen, anderen weder betwistten elkander onderling, hulp, stroo,
vuur!...eindelijk verminderde dat getier en hoorde men te middernacht niets dan
kermen en zuchten. Enkelen nog verhaalden de omstandigheden, gepaard met het
bekomen van hunne wonden, als ware het verligting van smart voor de ongelukkigen
bij het kenbaar maken van hun lijden!’
Mij zelve strekte het tot troost het voorwerp van medelijden bij deze hulpvaardige
bewoners te zijn. De nacht werd kalm doorgebragt.’
‘In den vroegen morgen vernamen wij het rollen van een rijtuig op de plaats; het
behoorde den graaf de Saillans die het van Namen had afgezonden ten einde de
gekwetsten te vervoeren. Onbeschrijfelijk groot was nu de drukte; al wa
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zich eenigzins konde voortslepen, drong dóór naar het uijtuig. Ook ik beproefde
mede te loopen, doch geraakte weldra onder den voet. Een geestelijke kwam mij
te hulp en vermaande mij tot geduld, mij beloovende weldra meerdere rijtuigen te
zullen zenden.’
‘Ik kon evenwel niet besluiten te wachten, liep, brandende van ongeduld heen en
weder en smeekte om toch in dat rijtuig te worden opgenomen, waarmede de
geestelijke eidelijk instemde, mij echter verzekerende dat er volstrekt geene plaats
in dezen wagen beschikbaar was. Ik vatte hem bij zijn kleed en verzekerde hem
van mijne zijde slechts eene kleine plaats te behoeven, en ik niemand zoude
hinderlijk zijn.’
‘Met de aan zijnen stand eigene welwillendheid nam hij mijne hand en geleide
mij naar den wagen;....ongetwijfeld ware ik, zonder zijne hulp, door de bijna geheel
openliggende oophaalbrug van eene aanzienlijke hoogte gestort en had den dood
in de diepe gracht gevonden!’
‘Bij het naderen van den wagen, hieven zij, die daarin reeds geplaatst waren,
kreten aan, mij toeroepende: “dat hier volstrekt geene plaats voor mij was en ik
terug moest gaan;” doch mijn geleider bragt hen tot bedaren en verzekerde hun dat
hij mij zoodanig wenschte te plaatsen als het minst hinderlijk zoude zijn. Ik werd
alzoo buiten den wagen op de draagboomen geplaatst, de beenen hangende, en
stevig met touwen en stroobanden vast gebonden. Ik nam mijnen zak en het
kinderkleedje onder den arm en wilde mijnen edelmoedigen geleider nog hartelijk
dank zeggen voor zijne welmeenende toespraak en vaderlijke raadgevingen toen
ik bespeurde dat de wagen voortrolde.’
‘De weg was slecht zoodat mijn hoofd, door de vreeselijke schokken dreigde te
scheuren, daarbij vernam ik nu en dan èn door eenen uitroep der binnen zittenden,
èn door den val van het ligchaam, dat het lijk van een der bezweken reisgenooten
buiten den wagen werd geworpen; O, hoe beklagenswaardig was mijn toestand!’
‘Te Namen aankomende werden wij ontvangen door een aantal nieuwsgierigen,
waaronder vele priesters, die zich als om strijd beijverden ons behulpzaam te zijn;
een van hen bood mij eene in brandewijn geweekte beschuit aan, plaatste
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mij op zijne schouders en droeg mij naar eene zieken-inrigting. Aldaar werd ik in
eene ruime zaal gelegd, en op het noemen van mijnen naam, naar welken ik
gevraagd werd, wenkte mij een mijner kameraden, Grandmaison; op mijn verzoek
legde men mij op een leger naast hem....Arme Grandmaison! hoe troostte hij mij en
hoe welsprekend was daarna zijn stilzwijgen, zijne bedaardheid! Mijne ziel verstond
maar al te zeer zijnen hartelijken handdruk! Hij was de eerste van onze kompagnie
die ik na den veldslag ontmoette, beiden ontbrak ons den moed naar iets te
vragen,...ik herhaal het, zijn handdruk sprak tranen en...bloed!....het was als voegde
hij mij toe: ‘onze kameraden zijn niet meer, de eer van ons dierbaar vaderland is
gered’....
‘De geneesheeren stonden verbaasd bij het aanschouwen mijner wonden, mijn
aangezigt was geheel misvormd, mijn leven in dien toestand was voor een ieder
onbegrijpelijk.’
‘Aanvankelijk werd mijn hoofd gedurig bevochtigd met brandewijn om de ontsteking
te onderdrukken, en beloofde men mij later, nadat aan de overige lijders de hoogst
noodige hulp zoude zijn verleend, te zullen verbinden. Mij werd linnen en eenig
voedsel verstrekt, 't welk mij verkwikte en in eene stmming bragt die mij dezen
toestand, vergeleken bij den zoo even geschetsten, al zeer gelukkig deed schijnen.’
‘Intusschen bragt ik dezen eersten nacht hoogst treurig door: vooreerst hadden
de geneesheeren zich verder niet om mij bekommerd, zoodat de pijnen ondragelijk
werden, en daarbij hoorde ik spreken van armen en beenen die reeds waren of
zouden worden afgezet en sneden mij de kreten van hen die eene heelkundige
verrigting ondergingen door de ziel! In mijne verwarde verbeelding aanschouwde
ik het scherpsnijdend werktuig 't welk die smarten veroorzaakte, ik zag ligchamen
zonder armen of beenen, armen en beenen zonder ligchaam!...Slagtoffers, tegen
de vreeselijkste pijnen als strijdende, zag ik ligchaamsdeelen ten offer brengen voor
nog een weinig levens, of wanhopende den dood aanroepen die hen der ellende
ter prooí liet....ik zag de dood rondwaren,....de dood met dien stompen neus, dien
tandeloozen, wijden mond, met zijne magere armen en breede handen,....met die
door schijnende borst, hoekige en lange beenen,....ik zag hem, dien dood, springende
over het
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eene nachtleger, vallende op een ander ter neder, grijnzende eeen oogenblijk bij
een derde om plotseling den neven dezen liggende te treffen.....Eensklaps ontwaakte
ik uit mijne mijmering door eene drukking op de borst....het was de geneesheer die
mij zoude verbinden.’
‘De angst overmeesterde mijne ziel zoodanig, dat ik besloot tot elken prijs het
hospitaal te verlaten. Alleen het woord hospitaal is voor mij onaangenaam om uit
te spreken; aan weelde gewoon, was in mijn oog een hospitaal een allerakeligst
hok, onzindelijk, haveloos, gevuld met bedelaars, afzigtelijke oude vrouwen en
geelkleurige, gebrek lijdende kinderen!’
‘Reeds bij mijne in dienst treding bad een “gasthuis” iets afschuwelijks voor mij,
het denkbeeld van begrafenis zonder doodkleed, het openen der lijken, de snijkamer
alwaar men de afgesneden gedeelten als onrein vleesch op den grond wierp, had
op mij eenen diepen indruk gemaakt, ook had men mij verhaald dat voor de
afgestorvenen geene begraafplaats bestond, ja dat zelfs gedurende den nacht de
verminkte lijken werden gestolen!!....Men draagt zelfs geenen naam in het gesticht,
en ééns wilde ik het hospitaal verlaten toen de geneesheer mij toeriep: “No. 13!”....
Twee mijner makkers bezochten mijnen vriend Grandmaison, wien zij verhaalden
als zoude ik doodelijk gekwetst zijn, waarop G. hen wenkte, althans zij naderden
mij en spraken, na mij eenige oogenblikken stilzwijgend te hebben beschouwd, toe:
“houdt moed arme F....uw toestand is niet hopeloos!” Och! mijne vrienden,
antwoordde ik, ik ben blind en bezwijk zeer zeker ingeval gij mij uwe hulp ontzegt
om mij dit gesticht te doen verlaten. Voor eenigen tijd had ik te dezer stede eene
gastvrouw, die mij liefderijk ontving. welligt herinnert zij zich mijner nog, breng haar
een bezoek, schets haar mijnen toestand en tracht haar te overreden dat zij mij
nogmaals ontvange.’
‘Volgaarne voldeden mijne vrienden aan mijn verzoek en kweten zich zoo
voldoende van hunne taak, dat die goede vrouw, zelve niet kunnende komen, mij
haren zoon zond, die mij niet slechts zijne kamer, maar daarbij alle mogelijke zorgen
der huisgenooten aanbood.’
‘Mij den tijd niet gevende het jong mensch mijnen dank te
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betuigen, sprong ik van mijne legerstede, greep zijne hand en bad hem mij aanstonds
naar zijne woonplaats te geleiden.’
‘Matig uwe drift,’ hernam hij, een dergelijke togt zoude u hoogst nadeelig zijn; ik
heb voor een rijtuig gezorgd, 't welk u zal afhalen, leg u rustig ter neder, binnen
weinige oogenblikken zal het hier zijn.’ Wachten! riep ik uit, o neen! in den uitersten
nood als waarin ik mij thans bevind is eene dergelijke behoedzaamheid overtollig;
neen, neen, geef mij slechts uwen arm en dit zal mij verzachting genoeg aanbrengen.’
‘De edelmoedige jongeling gaf echter aan mijne overijling niet toe en weinige
oogenblikken daarna beklom ik het rijtuig na vooraf het hoofd van den armen G.
aan mijn hart gedrukt te hebben....Ik verliet hem voor altijd!’
‘Mijne gastvrouw ontbood op mijn verzoek terstond eenen allezins bekwamen
heelmeester, die, na mijne wonden te hebben onderzocht, verklaarde huiverig te
zijn om mij in behandeling te nemen, daar hij vermeende dat na eene dergelijke
verwaarlozing gedurende vier dagen, mijn toestand hopeloos ware, dat het vuur
eener eerste jeugd en eene krachtige ontwikkeling mij tot heden hadden staande
gehouden, doch zonder twijfel gedurende eene tweede of derde heelkundige
bewerking zouden bezwijken, en het onverantwoordelijk zijn zou mij bij vernieuwing
noodeloos aan nieuwe smarten en pijene ter prooi te geven; intusschen indien men
bij eene geneeskundige behandeling bleef volharden, wenschte hij zuks in overleg
met een tweeden geneesheer te ondernemen. Mijne brave gastvrouw bad, ja
smeekte hem, met dat gelukkig gevolg, dat hij eindelijk toegaf en beloofde het
mogelijke te beproeven, er echter bijvoegende: dat zijne welwillendbeid hem in eene
engte voerde, waaruit hij niet eervol zoude terug keeren. Mevrouw D**, mijne
gastvrouw, verzocht den bijstand van den heer Petit, bekwaam geneesheer, die
naar Namen was gezonden en met wien ik bekend was. Oogenblikkelijk na zijne
komst begon de heelmeester zijne verrigting; er verliep eenen geruimen tijd alvorens
men de rigting des kogels kon bepalen; doch eindelijk, na een naauwlettend
onderzoek en op mijne aanwijzing, ontwaarde men dat dezelve den buitenhoek van
het vegteroog was ingedrongen ter hoogte van den slaap van 't hoofd, achter
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het neusbeen omgegaan waarvan de kraakbeenen waren verbrijzeld en den
buitenhoek van het linkeroog, na het wangbeen te hebben gescheurd, was
uitgedreven; mijne hoofdwond bestond uit de verbrijzeling der hersenpan. Bij het
leggen van het eerste verband leed ik schier onuitstaanbare pijnen en verhijef zich
de koorts dermate, dat men niet meer twijfelde aan de voorspelling van den
heelmeester. Men bepaalde zich thans slechts tot de aanwending van middelen om
mijn leven te verlengen en deed mij daartoe eene aderlating. Eenige oogenblikken
daarna diende men mij op mijn verzoek eenigen verkoelenden drank toe, waarop
ik in eenen vasten slaap viel die twaalf uren aanhield, en voorzeker ware deze van
langeren duur geweest, ingeval eene drukte, een gemompel, veroorzaakt doordien
men mij overleden waande, mij niet had gewekt.’
‘De heelmeester was zeer verwonderd, zoowel over het verschijnsel des slaaps
als over het verlaten der koorts en den goeden staat der wonden; hij aarzelde dan
ook niet te verklaren, dat hij hoop had op eene volkomene herstelling. Bij het
vernemen van deze verklaring steeg mijn geluk ten toppunt, mijne vreugde ging alle
beschrijving te boven!...Ja, het leven heeft wel zeer diep wortel in 's menschen hart
geschoten!!....Ik vergeleek de zachtheid van mijn bed, waarop ik thans lag uitgestrekt,
bij den met bloed bedekten bodem van het slagveld; de toegenegenheid en liefde
mijner huisgenooten, bij de wreedheid der landlieden, die mij aan mijn treurig lot
hadden overgelaten; die aangename omgeving der belangstellenden bij de doodelijke
stilte en eenzaamheid in welke ik zoo vele pijnlijke oogenblikken had doorgebragt;
de rust en vrede bij het geraas en de wanorde; in één woord, ik trachtte door de
herinnering aan het verledene, het tegenwoordige zoo dragelijk mogelijk te maken.’
‘Tot dus verre huiverde ik om van mijne edelmoedige gastvrouw te spreken,
bekend als mij hare bescheidenheid is en haar verlangen om wel te doen in stilte;
evenwel, brave vrouw, sta toe dat mijne herinnering voor eenige oogenblikken ruste
in het beschermingsoord door u mij destijds verleend: het was de kamer uws zoons,
gevuld met den liefelijken geur der bloemen uit den aangrenzenden
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tuin. Op hetzelfde tijdstip dat men mij in uwe gastvrije woning bragt, leed uwe dochter
aan eene ziekte en wist men haar zorgvuldig te verzwijgen, dat een gewond officier
in hare nabijheid lag; doch twee dagen daarna bragt zij mij een bezoek, het arme
kind, en hoorde ik hare stem; men zeide mij dat zij schoon, zeer schoon was....dit
weet ik: zij was een engel!....Herinnert ge u, mevrouw, onze gesprekken en in weerwil
mijner wonden, onze gelukkige dagen?....De beminnelijke hoedanigheden uwer
dochter bragten mijn lijden op den achtergrond en droomde ik slechts van
geluk!....Eens waart gij met Pauline nabij mijne legerstede gezeten, toen, in een
oogenblik van vrolijkheid die ons bezielde, en door een mij onbekend toeval, de
haarlokken van het schoone meisje mij over de hand golfden, o! mevrouw, hoe zeer
leed toen de gekwetste!’
‘Op eenen anderen tijd had men mij op eenen draagstoel in uwe zaal gedragen
en nam ik deel aan het ontbijt, gezeten tusschen moeder en dochter, even als ware
ik, ongelukkige, de broeder van Pauline!....En dan....het uur van vertrek!!...O!
mevrouw, nimmer zullen uit mijn geheugen worden gewischt die vele zorgen, aan
mij, in dat zoo plegtig oogenblik, besteed: de linnen doeken die gij mij gaaft, die
flesch met haren kostbaren inhoud die ik als een heiligdom zal bewaren.’
‘Pauline stond mij toe dat ik een kus op haar voorhoofd drukte. Betuig, mevrouw,
nogmaals hiervoor uw kind, namens den armen lansier, zijnen warmen dank, geloof
dat de herinnering van den officier bij hem steeds levendig blijven zal en de
erkentelijkheid van den verminkten soldaat niet dan met zijnen dood zal eindigen.
Thans nu ik het laatste verhaal mijner ellende ga schetsen, ontbreekt mij kracht...en
moed....De woorden schijnen mij te ontvlugten en te vergeefs zoekt mijn geest naar
taal die mijne zielsaandoening zal beschrijven.’
‘Voor mij is de gelukzon op deze wereld gedaald; zonder glimlach, zonder tranen,
zonder liefde, sleep ik mijne dagen, loodzwaar en langzaam daarhenen, terwijl ik
niets meer dan eenig gevoel van medelijden kan opwekken.’
‘Dan, wanneer de oude getrouwe dienaar mijns vaders mijne schouderen bedekt
met het laatste kleed, wanneer hij mijn hoofd onder den zwarten sluijer zal hebben
verborgen en ik,
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geplaatst in den armstoel, dáár den laatsten adem zal uitblazen, dan, o! dan begint
mijn leven.’
‘De lieve hand mijner moeder is te zwak om mij, bij mijne waggelende schreden
te ondersteunen en als de ongelukkige spreekt, verraadt hare bewogen stem een
traanvol oog! Die arme moeder! zij verloor haren zoon, haren zoo veel belovenden
zoon, het eenigst voorwerp van haren hoogmoed! De hoop van haar leven is voor
haar thans niets dan een voorwerp van droefheid......Gedurende verscheiden dagen
spreek ik niet, steeds gevoel ik mij onder den invloed van koude en beven mijne
leden,...mijn vermagerd ligchaam is niet meer gevoelig voor den bloedsomloop,...te
vergeefs werpt de zon hare koesterende stralen op mijn voorhoofd en oogleden,....op
den leeftijd van nog geene twintig jaren zie ik reeds terug op een tijdperk waarin ik
als dapper ruiter streed, wild als het ros dat mij te velde over struiken en heggen
voerde.’
‘Vóór ik te velde trok scheen het geluk mij eeuwig te zullen duren; ik doorliep de
bosschen; in den winter verwarmde ik mij aan het vuur door den herder in het veld,
van struikgewas aangelegd. Dag en nacht vervolgde ik het wild, terwijl de wind in
mijne golvende haarlokken speelde; bergen en dalen werden door mij beklommen
en des avonds bij mijne te huiskomst vervrolijkte ik hen die zich om mijn persoon
hadden verontrust en mij over mijne gevaarvolle ondernemingen minzaam
beknorden.’
‘Dikwerf, toch, scheen mij mijn bestaan niet volledig toe, mijne ligchamelijke kracht
begaf mij dan eensklaps en verviel ik in droomerijen, bij afwisseling aangenaam en
drukkend; brandende lava scheen mij door de aderen te stroomen, mijne verbeelding
schiep mij schoone vrouwen; de wolken toonden mij reusachtige beelden,
wonderschoone schilderingen; en de herfstwind die de bladeren van den berkenboom
deed ruisschen, was voor mij eene verstaanbare taal....In dezen oogenblijk hoor ik
de regendroppelen tegen mijne vensterglazen kletteren en herinner ik mij hierbij
hoe veel invloed eene sombere weêrsgesteldheid op mijne gevoelvolle ziel
had....Voor altijd heb ik nu mijne geliefkoosde droeve Novemberdagen en de koele
lommer in Augustus, verloren.....Mijne oogen zullen de vogelen die daar zoo vrolijk
de lucht
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doorklieven, niet meer volgen!....Och! hoe beminde ik die zwervende groepen, welke
zeeën, meren, koningrijken doortrokken, die eenige oogenblikken op den nok van
den toren toefden, na op den top der masten van een zeilend schip te hebben
geschommeld. Hoe dikwerf luisterde ik naar het gieren der zwaluwen die elkander
onderling toeriepen en antwoordden; hoe dikwerf stond ik opgetogen bij het verheven
schouwspel dat mij het opgaan der zon aanbood; ik aanschouwde alsdan dat heerlijk
morgenrood terwijl mijne voeten de zilveren paarlen van den morgendauw vertraden;
en des winters avonds! hoe menigmaal zat ik in diep gepeins bij het eeutoonig geluid
van den krekel die zich aan den haard verlustigde; - bij den stortregen beschouwde
ik het over de keisteenen golvende schuim en sloeg in 't minste geen acht op 't geen
mij omringde. Ik beminde de madeliefjes en de maagdepalm, de hagedoorn en de
acacia, en bovenal had ik den wilgenboom in het veld lief: de wilgenboom heeft iets
treurigs en geheimzinnigs tevens; zijne lange smalle bladeren gelijken aan uit den
hemel vallende tranen! de wilg is de boom der vertrouwelijkheid, der gelofte,....des
afscheids!...Ja, ik beminde hem boven allen!....Ook had ik de korenbloemen lief,
die daar stonden als een feestrand om het golvend graan; het statig stijgen van den
daarbij steeds zingenden leeuwerik deed mij uren lang in gepeins staan....dikwerf,
bij het aanschouwen van het verbleekte wazig purper aan den westelijken hemel,
door de ondergaande zon uitgegoten, drongen alsdan zachtklinkende toonen tot
mij door; mijne verbeelding schiep mij daarbij engelachtige gedaanten, mij naderende,
en zich daarna weder verwijderende!....Ontelbare malen waren nu de donzige
avondwolkjes, dan weder de vloed van purper waaruit de zon boven de oosterkim
rees, de voorwerpen mijner overpijnzingen! Mijn hart gloeide voor de edele
diehtkunst....doch één pistoolkogel verduisterde het prisma 't welk mij eens zulke
schoone kleuren voor de toekomst spiegelde.’
‘Thans kan het geluid van een vrouwenkleed mij doen sidderen en belet mij dit
schier de ademhaling: het verraad de tegenwoordigheid eener vrouw!...Ik...als een
voorwerp van haar medelijden, van afschuw misschien, moet het leed ver duwen,
dat mijn diep gewond hart bij deze gedachtenzoo innig
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gevoelt...Ik moet een kreet onderdrukken die mijne bevende lippen tracht te
ontvloeijen en sla wanhopend mijne handen op de borst!’
‘Het was vóór omstreeks één jaar dat eene vrouw mijn geluk volmaakte! en thans,
deze weemoedvolle herinnering verscheurt mij het hart! thans?...zijn de gulde
droomen mijner jeugd vervlogen, de aan zinneloos grenzende verrukkingen die de
wellust mijns levens waren, de eenstemmige zuchten, waarbij al het wereldsche
voor mij in 't niet zonk,....alles, alles is vervlogen!...Ik heb alles verloren, den
bloemengeur, het gevoel voor liefde, het betooverende eens aanbliks en de wellust
der tranen!...Mijne borst ademt niet meer die frissche lucht zoo als weleer in het
dierbaar bijzijn mijner onvergetelijke Maria! mijn mond stamelt ter naauwernood
deze mij zoo dierbaren naam...Ik ben dood, dood voor roem, voor liefde, voor mijn
vaderland; dood voor al wat in dit ondermaansche liefelijk kan zijn!’...
‘Men had mij eens gezegd: eer en geluk te moeten bezitten om aanspraak op de
hand van Maria te kunnen maken; ik trok daarop ten strijde; doch vóór mijne afreize
zag ik haar dagelijks. Zij zat alsdan in de nis van het venster en verlustigde zich met
eenig handwerk, terwijl wij ons over onverschillige zaken onderhielden; mijne
verrukking was de hemelsche zaligheid gelijk; iedereen mijn hoog geluk te verbergen,
zelfs aan Maria, was mijn streven. Het lieve meisje zat tegenover mij; bij afwisseling
zwaarmoedig en vrolijk, eenvoudig en kinderlijk dartel. O, ik gevoelde het, hare ziel
zwaaide den scepter over mijn bestaan, mijn leven!...Ach! ik zie haar nog, in mijne
verbeelding, aan mijne zijde gezeten, het hoofd gebogen, met het oog op haar
handwerk gevestigd, hoe die ravenzwarte haarlokken golvende heen en weder
slingerden en de donkere lange wimpers harer oogen eene breede sohaduw op
hare rozenwangen teekenden!’...
‘Maar, ik zal het verhaal mijner ellende eindigen, en wanneer ik alles zal hebben
gezegd, verbeid ik met kalmte den dood; ik gevoelde er behoefte aan, u de
gevaarvolle bestemming van den krijgsman te schetsen. Zoo menigmaal als het
doffe klokgelui in de stad gepaard ging met den donder van 't geschut, de stemmen
der leeraars en priesters de gewelven der tempels deden weêrgalmen van vurige
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gebeden en lofzangen voor behaalde overwinning, dacht daarbij de jongman aan
roem; het hart der echtgenooten en moeders gloeiden voor den krijgsman; grijsaards
ontblootten den zilveren kruin voor den jeugdigen soldaat: iedereen was trotsch op
die helden; immers is der helden roem de roem van allen!...Maar, gij brave landlieden,
vreedzame burgers, gelukkige kinderen des voorspoeds, ijverige handwerkslieden,
gij trotsche hovelingen van vorst en volk, was het u dan niet bekend dat die sombere
klokstoonen en dat kanongebulder, die lofzangen en luisterjke feesten de wanhopige
kreten der verminkte strijders versmoorden!...Gelukkigen dezer wereld, zullen uwe
oogen dan nimmer de breede bloedvlekken aanschouwen die achter zoo vele
zegeteekenen en overwonnen vaandels verborgen zijn?’...
‘O, de roem is schoon en zuiver als het edelgesteente!...maar ook dit moet
verkregen worden uit het diepe der aarde, waar de arbeider nacht en dag rusteloos
naar hetzelve zoekt. Wanneer bij den luister van het hof de diamant fonkelt aan der
vorsten kroon, is het volk als verblind door dien glans,...maar is het ook den volke
bekend, dat die schitterende pracht door het dierbaar leven van velen, in de
vreeselijkste afgronden is gekocht?...Slechts verlicht het zwakke schijnsel eener
toorts het werk van den mijnwerker; het zand dat hem eeuwig voor de voeten rolt
is door zijne tranen besproeid; zijn rug is reeds gekromd op jeugdigen leeftijd; zijn
oog wordt bij het klimmen der zon gesloten; zijne hand roert niets aan dan ijzer en
aarde; zijn oor verneemt der menschenstem niet meer; voor hem, den mijnwerker,
geen gezang der vogelen, noch huiselijk genoegen, noch hartelijke omhelzing!...Zijn
gansche leven behoorde aan dat gesteente!...aan die diamant offerde hij echtgenoot,
rijkdom, gezondheid, geluk en...vrijheid!’...
‘De soldaat stelt dien mijnwerker vóór, de roem is de diamant.’
‘Maar mijn hemel! ik arme blinde, ga slechts voort met u te onderhouden over
zaken, vreemd aan mijne wonden. Gij vergeeft het mij, niet waar, ik dacht er niet
aan, onder het voorlezen dezer regelen, dat ik ongelukkig ben en lijdende!’...
‘Eens wandelde ik met Maria, haar hart sloot zich aan
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mijn arm aan, beiden waren wij treurig gestemd en peinzende.’
‘Ga niet ten strijde,’ zeide het schoone kind, ‘blijf bij ons, de vriendschap is immers
wel den oorlog waard, wij zullen u met liefde en zorgen overladen, wij zullen elkander
dagelijks zien, in mijn oog zult gij de gedachte mijner ziel lezen, vele uren zullen wij
met elkander pratende doorbrengen, het tegenwoordige, het toekomende, verdriet,
vreugde, ja alles zullen wij met elkander deelen. O! vertrek niet, verlaat uwe verloofde
niet, de hemel zal ons beschermen, indien wij slechts bij elkander blijven!’ - ‘Maria,
hernam ik, ik ding naar roem, onze vergevorderde leeftijd zal met herinneringen
gepaard gaan, ik wensch op de aarde voor mij eene bestemming welke in haren
meest helderen glans op u zal weêrschijnen, ik verlang naar herinnering; een zoet
verschiet met bloemen bezaaid! O Maria! gij leerdet mij gisteren avond dat de
herinnering een engel is, immer schoon, immer jong, immer, de vleugelen over ons
uitspreidende, ons op elken tred volgt, de lucht die wij inademen zuivert en ons
toelacht telkens wanneer wij naar het verleden omzien. Welnu, deze engel, zij zal
ons boven 't hoofd zweven; thans zijn wij gelukkig, Maria, maar gelukkiger nog zullen
we zijn wanneer ik, uit den strijd terug komende, mijn wapentuig voor altijd daar
neder leg, wanneer ik kapitein zal zijn en ridder, ja geëerd door den koning en het
leger. Steeds zal ik u beminnen, Maria, want in de verstafgelegene landen zal ik
geene ziel aantreffen gelijk aan de uwe.’
Eene flaauwte, gevolgd door eene zware, langdurende ziekte staakte het verhaal
van den gewonden offieier en eerst na verloop van twee maanden is het dengene,
welke dit hem voorgezegd verhaal opteekende, mogen gelukken zijnen held aan
de voleindiging te herinneren.
......‘Ik bevond mij dan te Namen bij mijne goede gastvrouw. Ik dacht er aan naar
mijn vaderland terug te keeren, maar vóór mijn vertrek smaakte ik eene groote
vreugde: mijn vader, over wiens lot ik mij zeer bekommerde, zond mij door een
zijner bedienden eenen brief; hij schreef mij, onder anderen, dat mijn oom,
standaarddrager, nadat hem het paard onder 't ligchaam was gedood en hij zelve
gekwetst, te Ramillies was krijgsgevangen gemaakt, en, wat hem zelv', mijnen vader,
betrof, hij Brugge had moeten ver-
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laten zich naar Ostende begerende, welke plaats door den vijand was ingesloten;
hij voegde er bij, in de onmogelijkheid te zijn in 't vervolg tijding te zenden of te
ontvangen en ik bijgevolg niet zoude schrijven vóór hij mij van eene geregelde
briefwisseling verzekerd had. Mijne eerste schreden waren gerigt naar den tempel
om God te danken voor mijne wonderbaarlijke herstelling: ik verootmoedigde mij
voor het Opperwezen, mijne ziel nam afscheid van al het aardsche en met gevouwen
handen deed ik de gelofte, geheel voor den hemel te leven.’
‘Den volgenden dag bragt ik den graaf de Saillans de hulde mijner opregte
erkentelijkheid. Hij stelde mij door het aanbieden van eenig geld, in de gelegenheid
eene reis te ondernemen, waaraan ik eenige dagen daarna, onder geleide van twee
mijner vrienden, gevolg gaf.’
‘In het stadje F. komende, bragten ons eenige officieren, daar doortrekkende, een
bezoek, die, uit Westvlaanderen komende, ons het nieuws betreffende den oorlog,
mededeelden. Een van hen verhaalde onder anderen dat een officier, over eene
stelling, onder het werkzaam vuur des vijands, het bevel voerende, na, door het
springen eener bom, in de zijde gewond te zijn, niettemin geweigerd had terug te
treden, verkiezende met de wapens in de hand, den dood boven het verlaten dezer
stelling; waarop een kogel hem de regter heup verbrijzelde en hij, naar Nieuwpoort
vervoerd, aldaar onmiddelijk na de aankomst was bezweken.’
‘Wij vroegen den naam van dien braven, en...O, mijn God! als door den donder
getroffen, viel ik in onmagt bij het hooren noemen van den naam mijns vaders.
Langen tijd lag ik roerloos daar neder; te vergeefs zoude ik trachten de wanhoop
te beschrijven die mijne ziel overheerschte in de eerste oogenblikken toen ik tot mij
zelven kwam. De smart kan tot eene hoogte stijgen, waarop het den mensch
ondoenlijk is ze te beschrijven. Door droefheid verpletterd, kon ik niet langer eenen
strijd wederstaan die ons allengs doet verzwakken en eindelijk bezwijken. Als het
riet ter nedergebogen, dacht ik dikwerf niet meer.’
‘Daar, steeds aan mijn ziekbed gekluisterd, snelden mijne dagen daarhenen,...doof
voor liefdevolle woorden lag ik daar onbeweeglijk, stom!’...
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‘Op eenmaal, het was in de laatste uren van onze moeijelijke reis, kondigden mijne
reisgenooten mij het naderen der oude woonplaats mijner moeder aan. Mijn gelaat
verbleekte plotseling, mijne handen werden ijskoud, mijn hart klopte hevig en het
hoofd zonk mij op de borst. Eene plegtige stilte heerschte om mij heen en slechts
het geraas der wielen van het rijtuig strekte mij ten bewijze dat wij voorsnelden’...
‘Dat geraas hield op, ik ontwaarde dat het rijtuig over het zand in de laan rolde...Ik
bevond mij dan weder onder het gewelf der oude kastanjeboomen!...Mijne tanden
slooten zich...Met angstige spanning verbeidde ik de ontmoeting met mijne geliefde
moeder...Het rijtuig hield stil. Men zette mij op den grond...ik betrad dan weder de
plek, dat gras, alwaar mijn geliefde vader mij eertijds opwachtte!’...
‘Ik hoorde eene deur met drift openen, mij snelde iemand te gemoet, eene borst
klemde zich in vervoering aan mijne borst, men omhelsde mij met kracht...gesmoorde
snikken drongen mij in 't oor...tranen bevochtigden mijne lippen...de woorden. “O!
mijn kind! mijn kind!” vielen mij als een steen op 't hart!...het was mijne moeder!’
‘Bloedverwanten en vrienden verwijderden zich om mij hunne diepe droefheid te
verbergen, alléén mijne moeder bleef; zij viel op een stoel....ik zeeg aan hare voeten
neder met het hoofd op hare knieën, terwijl ik snikkende vroeg: En mijn vader?’...
‘Eer! Roem!’ hernam mijne moeder onder den indruk der hevigste zielesmart. ‘O
mijn zoon! wij betaalden dezelve zeer duur.’
A. GLIMMERVEEN.

Anatomisch-philosophische voorlezing.
Oorspronkelijk door Servaas de Bruin.
Inleiding.
Om lang te kunnen leven, behoort de instandhouding van ons ligchaam een punt
te zijn van onze eerste zorgen. Er is niemand die dit ontkennen zal; en toch zijn er
velen, die juist leven alsof zulks geheel bezijden de waarheid is,
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en die zoodoende het bewijs leveren, dat de mensch eigentlijk geen grooter en
gevaarlijker vijand heeft dan zich zelven. Dat het intusschen dringend noodzakelijk
is, ik herhaal het, voor de goede instandhonding van ons ligchaam te waken, behoeft
geen betoog, wanneer wij slechts nagaan, hoe er geen puntje zoo groot als een
speldeknop aan ons geheele ligchaam bestaat, of het is onderhevig aan allerhande
lijden - van het hoofd tot de voeten staan wij bloot aan allerlei gevaren, te veel om
ze allen te noemen....Ziehier slechts een vlugtig staaltje.
Om niet te spreken van den verschrikkelijken haarworm, begin ik met de poolsche
haarvlecht of plica; dan volgt hoofdpijn, aangezigts-pijn, neus-bloeding, tandpijn,
kiespijn, tongblaar, keel-ontsteking, oorpijn, halsklieren, nekslagen,
schouder-ontwrichting, armverstuiking, winterhanden, doove vingers, duimschroeven
en nijdnagels. Nu overspringende naar den rug ontmoeten wij, behalve het gevaar
voor een bult, de ruggemerg-ontsteking; dan de lendenpijn en de heupjicht. Daar
navelbreuken meer eigenaardig tot de prille jeugd behooren, even als ribbensmeer,
ga ik thans over tot den inwendigen mensch; behalve spierverslapping,
zenuwkoortsen en aderbreuken vind ik daar: maagkramp, borstkwaal, hartziekte,
longtering, lever-aandoening, miltzucht, darm-kronkeling, buikpijn, graveel en
strangurie. Vervolgens voor hen, die te paard stijgen, de kans om zich blik te rijden;
voor het, die te veel loopen, het uitzigt op bakkersbeenen; en voor hen, die te veel
zitten, de bezoeking met kleermakerskniën. Voegt men nu daarbij nog: voor geen
de minste ontwikkeling vatbare kuiten, blaauwe scheenen, k. khielen, platvoeten,
eksteroogen en nagelverzweringen - wat schiet er dan over van den mensch in den
natuurstaat, ongekleed? Want voor den gekleeden mensch zou ik bovenstaand
register nog moeten aanvullen met een der grootste folteringen, die in de beschaafde
wereld bekend zijn, namelijk zakpijn.
Om u derhalve zooveel mogelijk tegen al de ellende, aan welke het menschelijk
ligchaam bloctstaat, de noodige voorbehoed- of herstel-middelen aan te wijzen, zal
ik mijne rede splitsen in drie deelen.
In het eerste gedeelte zal ik handelen over het hoofd en over den romp uitwendig.
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In het tweede gedeelte over het binnenwerk of den inwendigen mensch.
En in het derde gedeelte over de armen en beenen, met aan- en toebehooren,
of de zoogenaamde extremiteiten.

Eerste gedeelte.
Over het hoofd en over den romp uitwendig.
Om uw dierbaar hoofd te vrijwaren tegen een stortvloed van rampen, zij in de eerste
plaats steeds onveranderlijk uwe leus: dos wel en zie niet om! want weet, dat al wat
gij kwalijk doet, onbetwistbaar vroeg of laat neerkomt op uw eigen hoofd.
Wijders hebt gij u inzonderheid in acht te nemen voor twee dingen, namelijk;
groote rekeningen en verliefdheid - groote rekeningen hebben een bijzonder
vermogen om te maken dat het hoofd verkeerd gaat staan, en verliefdheid brengt,
helaas! menig hoofd geheel op hol.
Ofschoon men nu juist niet verliefd behoeft te zijn om te kunnen trouwen, en
ofschoon er wel iets waars ligt in het spreekwoord: het is beter te trouwen dan te
branden, geef ik u nogtans den goeden raad: blijf ongetrouwd!
Slaat gij echter dien welgemeenden raad in den wind, of komt hij voor u reeds
als mosterd na den maaltijd, verlies dan nooit de volgende waarheden uit het oog.
In het huwelijk heeft alleen de vrouw het regt om ten allen tijde het hoofd op te
steken; de man daarentegen is bij alle voorkomende geschillen verpligt het hoofd
in den schoot te leggen. De vrouw heeft het regt om bij alle gelegenheden haar
hoofd door te drijven; de man is om der wille van den huiselijken vrede verpligt zich
door haar des noods op het hoofd te laten zitten. Als haar door haren heer gemaal
geen geld genoeg voor haar toilet wordt verstrekt, heeft de vrouw het regt om een
hoofd te toonen; de man is verpligt zich aanhoudend het hoofd te breken, al ware
het zelfs om voor zich en de zijnen aan het noodige te komen.
En levert dat soms in onze goedkoope negentiende eeuw nog moeijelijkheden
op, die uwe zwakke krachten te boven gaan, ga dan vooral niet met het hoofd
tusschen de beenen
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zitten, maar houd het op zoolang gij kunt. Vraag ook vooral nooit om hulp aan uwe
goede vrienden; want gij kunt vooraf reeds verzekerd zijn, dat gij bij hen uw hoofd
zult stooten. En verberg zorgvuldig uwen benarden toestand voor iedereen; want
wierd die bekend, dan zou niemand er zich eene gewetenszaak van maken, u voor
het hoofd te stooten; sommigen zouden zich niet ontzien zelfs, u grofheden naar
het hoofd te smijten; en velen, die u vroeger plagten te groeten, zouden u voortaan
op straat over het hoofd zien.
Al loopt uw hoofd somwijlen om van zorgen, rust uw hoofd maar: alle wereldsche
zaken redderen zich zelven, met uw hoofd door den muur loopen kunt gij niet, en
eenmaal komt er een tijd, dat gij uw berooid hoofd voor goed zult kunnen
nederleggen.
Ik herhaal echter het daar straks gezegde: maak geene groote rekeningen, en
weer van u alle verliefdheid. Zijt gij niet tegenover het schoone geslacht op uwe
hoede, slechts één is er noodig om u verliefd te maken tot over de ooren; en dan
is er geen kruid meer voor u gewassen: onder den pantoffel staat gij, reeds eer gij
getrouwd zijt of in weerwil dat gij niet getrouwd zijt. En wee u zoo gij tot over de
ooren in schulden zit - schuldeischers zijn zeer veranderlijke wezens: om het te
worden, zijn zij buigend als een knipmes; doch zoo ze 't wat te lang naar hunnen
zin moeten blijven, worden ze scherp als een scheermes, en leveren u ten laatste
meedoogenloos over aan het regtsbeunhazelijke vilmes, nadat ze u eerst herhaalde
malen zelf de ooren zijn komen wasschen. Kortom: met schulden zult gij ondervinden,
dat u op alle manieren het vel over de ooren wordt getrokken; en zonder schulden,
als gij de ooren kunt schudden dat ze klappen, is dat eene onmogelijkheid waaraan
niemand zich zal wagen.
Mijd ook zorgvuldig nathalzerij; drink in plaats van sterken drank veel liever slappe
koffij - daarvan ten minste krijgt gij geen pijn in uw haar. En voor uw haar moet gij
inzonderheid zorg dragen. Toon op alle mogelijke wijzen dat gij een regtvaardig
mensch zijt, al is er niets van aan; maar toon dat niet met uw haar, want regtvaardig
haar is tegenwoordig geheel in miskrediet, en wordt door alle menschen, die hun
gezond verstand hebben, met den nek aan-
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gezien. Er zijn toch nog middelen genoeg om uwe evennaasten in den nek te zien;
ik behoef u die middelen niet aan te wijzen, want een iegelijk is daarop heden ten
dage tamelijk uitgestudeerd. Wees dus voor u zelven slechts er op gewapend, vooral
tegenover uwe ondergeschikten en tegenover hen, die er op uit zijn, u eene kies te
trekken, terwijl ze u honig om den mond smeren: nuttig is het aan die allen van tijd
tot tijd te toonen, dat gij haar op de tanden hebt en dat het gewaagd spel zou zijn
u bij den neus te willen nemen.
Wilt gij niet dat u vroeg of laat dingen onder den neus gewreven kunnen worden,
die gij nooit aan eens anders ooren hadt moeten hangen, laat dan nooit, aan wie
het ook zij, het achterste van uwe tong zien, maar schuw alles wat slechts zweemt
naar vertrouwelijkheid.
Vermijd ook de nederigheid en de waarheid. - Zij, die een ander zooveel mogelijk
de oogen zoeken uit te steken, en die des noods met een stalen voorhoofd kunnen
liegen, komen tegenwoordig het verst; maar hij, die zich vertoont met woorden van
waarheid op de lippen en met den zedigen blos der aanmatigingloosheid op de
wangen, wordt veelal beschouwd en behandeld als hadde hij ezels-ooren.
En wat zal ik zeggen van de kin! De zelfde windharen, die een jonge vrijër daar
begroet met eene zalige hoop, aanschouwt de oude vrijster daar als de voorboden
der wanhoop. Ach, jongeling! verlang niet naar het mes van den barbier aan uwe
kin; want met den baard komen doorgaans de zorgen. Ach, oude vrijster! verwensch
de stoppels niet die op uwe kin verrijzen; het zijn palissadcn, die u voortaan zullen
beschermen tegen de verleiding. - En gij allen, melkmuilen en baardmannen! hebt
eerbied en ontzag voor zulk een menschelijken poesbaard. Eerbied - want zij heeft
nooit een lid van uw geslacht geringeloord, nooit een man zóó naar hare pijpen
laten dansen, dat zijne vrienden hem achter zijn rug een lamlenden moesten noemen.
En ontzag - let wel: gij kunt den spot over haar drijven; gij kunt, als gij het op uwe
heupen krijgt, over haar lagchen, dat gij uwe zijden moet vasthouden of uwen buik:
maar, wee! indien zij het merkt, dan zult gij u haren welverdienden haat op den hals
halen; hare tong zal voor u een tweesnijdend zwaard wor-
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den, want de vijand van eene oude vrijster heeft een breeden rug; zoodoende zult
gij zelf den bout op het hoofd krijgen en de waarheid ondervinden van het
spreekwoord: wie zijn achterste brandt moet op de blaren zitten!

Tweede gedeelte.
Over het binnenwerk of den inwendigen mensch.
Niet zonder schroom ga ik thans over tot het tweede deel mijner rede, om u een
blik te laten werpen binnen in den mensch. Ik ontveins het u en mij zelven niet: die
taak is moeijelijk en bedroevend!
Twee ware spreekwoorden zijn er: men ziet de menschen wel voor den kop maar
niet in den krop; en: men ziet wel wat er omhangt maar niet wat er inkomt. Dit laatste
wordt mijn uitgangspunt. Vraag het aan alle geneesheeren: sedert de prijzen van
vleesch en boter en meer andere artikelen - te veel om te noemen - zoo schrikbarend
gerezen zijn, lijdt een groot gedeelte van het geëerde publiek (want van dezulken,
wier darmen rammelen, terwijl hun buik en maag van honger blaffen, spreek ik niet
eens) aan schraalte in de ingewanden en aan trekkingen in de maag; sinds er met
brood en allerlei andere eetwaren zoo geknoeid wordt, is de spijsvertering bij velen
ongeregeld en de knoopdarm ieder oogenblik in de war; - sedert onze ‘jongelui’
sigaartjes rooken en koffijhuizen bezoeken eer ze nog de kinderschoenen ontwassen
zijn, zien we longtering en longontsteking, aamborstigheid en borstkwalen aan de
orde van den dag. - Gebrek aan specie, en de groote moeijelijkheid om er op eene
eerlijke manier aan te komen, werkt bij velen allernadeeligst op de milt, en
veroorzaakt hypochondrie, melancholie, en meer kwalen met den uitgang ie; ook
stoornis in den bloedsomloop, zwartgalligheid, leverkwalen, etcetera zijn niet zelden
daarvan het gevolg, en evenzoo de hartziekte.
Hartziekte kan echter ook uit honderden andere oorzaken ontstaan, waarom het
dan ook meer en meer mode begint te worden, een mensch te zijn zonder hart.
Maar voor dezulken is deze mijne redevoering niet bestemd; ik rigt het woord
alleenlijk tot hen, die een hart hebben, om het even of het wèl geplaatst of kwalijk
geplaatst is.
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Ik geloof echter niet dat er een onder u is die zou willen erkennen, dat hij het hart
niet op de regte plaats heeft zitten. En toch, er zijn er ook onder u, die hun hart veel
te hoog dragen; er zijn er ook onder u, die zeer goed weten, dat hun hart in hunne
schoenen zit. Er zijn er ook onder u, die er op roemen, dat hun hart hun op de tong
ligt - maar ik verzeker u, dat is de regte plaats niet, en zij zijn de regte broeders niet!
De welgeplaatste harten zijn vrij wat zeldzamer dan gij denkt. Wilt gij ze tellen
naar de giften en gaven der hedendaagsche philanthropie - och, lieve hemel! dat
is de ongelukkigste maatstaf, dien gij ooit kiezen kondt; want onder die schijnbare
goedhartigheid schuilt meer hooghartigtigheid dan gij denkt. Menigeen offert uit een
quasi edel hart eene in het openbaar uitgebazuind wordende gift op het altaar der
lijdende menschheid, terwijl het hem aan het hart zou gaan, als hij in stilte een klein
offer moest brengen, daar waar een hart breekt, dat te groot is om te vragen, of
daar waar een hart bloedt van ellende en hartzeer, als slagtoffer van laaghartigheid.
Het is mijne roeping niet om tot iemands hart te spreken of iemand zijne pligten
op het hart te drukken; maar toch wil ik van mijn eigen hart geen moordkuil maken.
Neen! ik wil mijn hart lucht geven en zeggen: er zijn er, die nu en dan parade maken
met hunne philanthropie, doch die met een ijskoud hart jaar in jaar uit zich verrijken
ten koste van 's harten bloed van anderen, door middelen die wij, gij en ik, niet van
ons hart zouden kunnen verkrijgen.
Geenszins echter is het mijn doel iemand, wie het ook zij, iets in de maag te
duwen, of kost op te disschen, die hem te zwaar op de maag zou liggen. Integendeel,
zonder kwaad bloed te zetten bij iemand, heb ik slechts ter loops een hartelijk
woordje tot u willen rigten. Het is mijne schuld niet, dat hetgeen ik te zeggen heb
niet in staat is u te doen lagchen, dat long en lever er u van schudden. Ik zou het
ook niet gaarne op mijn geweten hebben, dat gij u door mijn toedoen een bult kondt
lagchen. Neen, als ik de gaaf bezat om woorden te spreken, die doordringen tot
merg en nieren, dan zou ik in dit deel mijner rede nog veel uitvoeriger zijn; want ik
heb nog zeer veel op mijn
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hart over een aantal hartstogten, die het geld uit den zak en de rust uit het gemoed
jagen, over de onhuishoudelijkheid van vele vrouwen en over de crinolines der
dienstboden, en zoo al meer: maar dat zijn allen onderwerpen die mij tegen de borst
stuiten, waarover ik niet lang spreken kan, zonder dat mijn bloed begint te koken of
karnemelk wordt, en daarom zal ik met al die onderwerpen liever in de maag blijven
zitten.

Derde en laatste gedeelte.
Over de armen en beenen, met aan- en toebehooren, of de zoogenaamde
extremiteiten.
De armen zijn de twee vleugel-adjudanten van onzen wil, en staan tot ons hoofd in
de zelfde verhouding als het uitvoerend bewind tot de wetgevende magt. Ze dienen
ook inzonderheid om te omarmen, en als zoodanig zijn ze voor de liefde even
onmisbaar als twee slingers voor eene wel- en regenwaterpomp. Wijders stellen ze
den mensch in staat, zich aan vele moeite en inspanning te onttrekken - adres aan
zoo menig staatsman of ander ambtenaar, die, terwijl het tijd was om te handelen,
werkeloos met de armen over elkander bleef zitten tot de kans was verkeken, en
dan om een eervol ontslag vroeg en zijne aanspraak deed gelden op pensioen.
Vele minderen in rang schijnen dat nobele voorbeeld te volgen, vooral tegenover
lieden van hoogeren stand, tegen wie ze de handen niet uit de mouw durven steken.
uit vrees van hunne handen te zullen branden en voor hunne onhandigheid op
hunne vingers te zullen worden getikt. Van daar dat ze van de grooten veel door
de vingers zien, waarover ze de kleintjes duchtig onder handen zouden nemen. En
die grooten, indachtig de spreuk: als de eene hand de andere wascht, worden ze
beiden schoon, werken wederkeerig die minderen in de hand, houden hun waar zij
kunnen de hand boven het hoofd, en zoodoende, met al dat onderhandsch geknoei,
is de een de handlanger van den ander.
Er zijn er echter ook, die er hunne hand niet om verdraaijen of ze een groote voor
hebben of een kleine, en die
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nooit ter regter of ter slinker gaan - maar die zijn dun gezaaid. En geen wonder!
Waar slechts in de verste verte kans bestaat, om uit zijn postje of uit zijn broodje te
worden gestooten, is voorzigtigheid de moeder van de porseleinkas! Als ik eens op
straat wierd gezet, wie zou mij dan een ander middel van bestaan aan de hand
doen, en wat zou ik dan bij de hand moeten vatten om aan den kost te komen? dat
is voor velen inderdaad een schrikbeeld. Want het is kunst, tegenwoordig den kost
te vinden! Om één dubbeltje te verdienen, zag ik dikwijls twee menschen
handgemeen. En hoe velen, die den eerlijken weg wat al te moeijelijk achten,
vergeten, helaas! dat ze verpligt zijn hunne handen thuis te houden. Een greep is
zoo ligt gedaan, denkt hij, die handgaauw is of lange vingers heeft. En duimkruid is
zulk een begeerlijk iets - men kan immers geen vinger in de asch steken, of men
dient met de hand in den zak te staan; men kan toch niet met de ellebogen door de
mouwen loopen; men dient toch voor het oog van de wereld zijn fatsoen op te
houden, wil men niet met vingers worden nagewezen. Ja, wel zalig zijn de bezitters!
En wel gelijk hebben zij, als ze communisten of socialisten vinger en duim zien
likken naar het hunne, dat ze dan in hun vuistje lagchen en denken: Neen snaken,
gij zult er uwe vingers niet blaauw aan tellen!
Thans zal ik eindigen. Jongelingen, uwe schouders zijn door de natuur bestemd
voor het juk des huwelijks - zoekt dus den echten staat hoe eer hoe beter, maar
zorgt eerst dat gij een bestaan, of althans den voet in den stijgbeugel hebt. En gij,
lieve jonge dames! waardeert het, als een eerlijk jongeling u om uwe hand vraagt:
denkt niet, er is geen handvol, maar een landvol; denkt niet, ik kan er genoeg krijgen,
aan elken vinger een; laat nooit uit louter coquetterie of uit dwaze zucht naar
grootheid blaauwe scheenen loopen. En trouwt gij den braven jongeling, die
misschien iets minder ten huwelijk medebrengt dan gij, werpt hem dat naderhand
nooit voor de scheenen.
Ach, laat steeds eendragt heerschen tusschen man en vrouw! laten ze nooit
elkander den voet dwars zetten, laten ze nooit elkander op de teenen trappen! De
man behoeft niet altijd, als een verliefde adonis, op de kniën te liggen voor zijne
gade; maar hij moet toch door zijne voortdurende
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oplettendheden zorgen, dat zij hem kan blijven beminnen. Zij moet hem niet van
ontrouw verdenken, zoodra hij slechts de hielen geligt heeft; maar hij moet zorgen,
dat zij nooit op het idee komt, zijne gangen na te gaan en hem op de hielen te zitten.
Vooral ook moet hij zich kleeden naar den smaak van zijne vrouw - eene vrouw
vertoont zich niet gaarne met een man, die er in hare oogen gek uitziet. Welke dame,
bij voorbeeld, zou aan den arm willen loopen van een man, die een kuitendekker
aan had!
En nu ten besluite. Tracht steeds zooveel mogelijk een auder het beentje te ligten,
is de leus onzer eeuw; zorgt dat men het u niet doe, is mijn welgemeende raad.
Vermijdt alle disputen en weest nooit te trotsch om uw ongelijk te erkennen, dan
zullen de duels van zelfs uit de mode raken. Ware moed en grootheid van ziel, bidt
daarom den hemel; maar, moet het zijn, wordt dan liever een lafaard, dan een
moordenaar of een vermoorde. Behalve op het krijgsmans-slagveld is het overal
beter beenen te maken, dan met de beenen omhoog te liggen!
Ik heb gezegd.

De bloem.
Oorspronkelijke Schets.
Door P. van de Velde Mz.
I.
Wederom was vrouw Richards alleen. Haar man, de tweede stuurman op de Maria,
was eenige weken geleden naar zee gegaan. Kinderen had zo niet en zoo zat ze
dan alleen in hare kleine woning.
't Is waar, de woning was klein, maar vertoonde eene uitmuntende toepassing
van de spreuk: ‘klein maar rein.’ Het zag er zoo echt prettig uit in dat voorkamertje!
Die stoelen waren wel van kerseboomenhout, maar de wrijfdoek en het taai geduld
van de bewoonster hadden er den glans van mahonyhout aan gegeven. Voor het
raam stond eene tafel en boven die tafel hing een kooitje met een lief ka-
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narievogeltje, en 't zonnetje scheen zoo vriendelijk en zoo vrolijk door het raam,
waar de gordijnen eene opening hadden gelaten, en daalde met haren verwarmenden
gloed in't vertrek. Waren die gordijnen alleen open gelaten, om de zonnestralen
vrijen toegang te verleenen? Vrouw Richards was eene te goede huisvrouw om niet
te weten, dat de zon niet altijd even dienstig is voor de meubelen en dikwijls spot
met terpentijn en was; was 't dan uit ijdelheid of uit pronkzucht, opdat de een of
andere voorbijganger eenen nieuwsgierigen blik zou werpen in dat pronkvertrek,
en de roem harer zindelijkheid zoude weergalmen heinde en ver? In geenen deele.
't Was moederlijke bezorgdheid voor haar kind. En wij meenden, dat zij niet met
dien schat gezegend was!
Als of niet menigmaal menschen zonder kinderen het een of ander voorwerp tot
het voorwerp hunner bijzondere genegenheid maken! Heeft mevrouw A. niet een
hondje, dat zonder overdrijving wordt opgepast en verzorgd en behandeld als ware
het een veel belovende zoon of eene teeder beminde dochter? En hoe dan de
papegaai van mevrouw B. en de jagthond of het rijpaard van den heer C.?
En zoo was het ook gelegen met het troetelkind van vrouw Richards. 't Was eene
bloem, een geschenk van haren man. En die bloem was haar lieveling. Zoodra de
blaauwe lucht een helderen dag voorspelde, een dag, die zonneschijn zou werpen
in 't voorkamertje, dan haastte zij zich om de bloem voor het raam te brengen en
de gordijnen op zijde te schuiven. En die bloem stond daar zoo netjes in den groen
geverwden bak, door haren man zelven geknutseld, toen hij met een zeer been
eenige weken huisarrest had gehad!
Nooit vergat ze om haar kind water te geven, de verlepte blaadjes zorgvuldig af
te knippen, en kinderachtig verheugde zij zich, toen de eerste knoppen zich
vertoonden en bloemen beloofden. Met hoeveel ongeduld verbeidde zij den dag,
waarop die knoppen zich zouden openen! En toen eindelijk de tijd daar was, en de
knop zich ontsloot, en de scharlaken roode bloem zoo vrolijk rondkeek in dat prettige
kamertje, als ware zij verheugd, dat zij zulk eene lieve omgeving had, toen was
vrouw Richards trotsch op haar kind, en vergat al de moeite en zorg aan de
opkweeking besteed, en ja! toen werden de gordijnen nog wel wat verder open
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geschoven, want de mensch is zoo genegen, om ook anderen in zijne bewondering
te doen deelen en al was zij geene vrouw, die beoordeelen kon, tot welke soort die
bloem behoorde, en al was hare straat eene van die, welke door de b e a u m o n d e
weinig bezocht worden, hare buren hadden toch zooveel schoonheidsgevoel, dat
zij eenparig verklaarden, dat 't een mooije bloem was, en dat zij, vrouw Richards,
er eer van had.
En als hare huiselijke bezigheden waren afgeloopen en zij haar naaiwerk, dat
grootendeels in haar onderhoud moest voorzien, bij de hand had genomen; en als
ze dan in dat prettige kamertje zat, en het zonnetje door de ruiten naar binnen kwam
en een vriendelijken straal schonk aan hare lieveling, en haar vogeltje een lofzang
scheen aan te heffen ter eere van de schoone, dan voelde zij zich zoo gelukkig, en
nog rijker dan mevrouw Wilson, de vrouw van den rijken reeder van de Maria!

II.
Buiten de groote wereldstad, dat wonder van Europa, die verzameling van duizende
menschen, en huizen en kerken en schepen, die allen te zamen genomen den
vereenigden naam van Londen dragen, woonde mijnheer Lee.
Mijnheer Lee was bloemist, en dat was hij in den uitgebreidsten zin des woords.
Groot was het aantal bezoekers, die in schoone equipages voor zijne woning stil
hielden, om de wonderen zijner kunst te beschouwen en tegen betaling eener
somtijds vrij hooge som hun eigendom te mogen noemen. Mijnheer Lee was er
trotsch op, en stelde er zijne eer in, dat men hem meer dan eens den koning der
bloemisten noemde, en geene opoffering was hem te groot, geene moeite te zwaar,
om de schoonste voortbrengselen van het plantenrijk in zijne uitgestrekte s e r r e s
aan te kweeken, en daaraan van den vroegen morgen tot den laten avond al zijne
krachten toe te wijden en zijn geduld te oefenen.
Mijnheer Lee stond in gedachten verdiept voor eene schoone mosroos, welke
juist dien morgen uitgekomen was, en zijne pogingen met het beste gevolg had
bekroond. ‘Een prachtig exemplaar!’ zeide hij, ‘als de gravin van Whitestone morgen
haar gewoon bezoek bij mij aflegt, zal die roos voor-
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zeker hare opmerkzaamheid trekken, en weldra za zij mij verlaten. Nooit zag ik
schooner n u a n c e s !’
‘Ik wil niets op de schoonheid dezer zoo hoog geroemde roos afdingen!’ sprak
Francis Hilton, een vriend van mijnheer Lee, die hem onbemerkt genaderd was en
hem zacht op den schouder tikte. - ‘Die roos is prachtig in hare soort, maar toch
kan ik u verzekeren, dat ik heden eene bloem heb gezien, zoo schoon van vorm en
kleur, dat hare wedergade mij nog nooit is voorgekomen, en dat gij met uwe groote
s e r r e s en uitgezochte collectie, u niet kunt beroemen, ooit zulk een juweel te
hebben aangekweekt!’
Mijnheer Lee was in zijne eer getast. en zag den spreker half verwijtend, half
spottend aan.
‘Beste Hilton!’ zeide hij na eene poos gezwegen te hebben, ‘'t valt niet te
ontkennen, dat ge smaak hebt en kennis bezit van bloemen, en daarom zie ik u
gaarne hier komen, en toon u mijne nieuwste gewassen; maar om te beweren, dat
gij schooner bloemen hebt gezien, dan ik hier mijnen begunstigers kan aanbieden,
eene bloem, die dus eenig in hare soort zoude zijn, neen! waarde vriend! dat gaat
te ver! dat gaat te ver!’
‘En toch is het zoo!’ was 't antwoord. ‘Gij weet, dat ik een eerste flaneur ben en
een dolle liefhebber van minder bezochte straten, om de toestanden en menschen
van mindere soort te leeren kennen. Zoo was ik dan dezen morgen met dat doel
wederom uitgegaan, en kwam eindelijk in Millstreet; eene onaanzienlijke maar vrij
knappe straat. Alzoo rondlijkende, blijf ik eensklaps, opgetogen van verwondering,
staan voor eene kleine maar nette woning met één raam. De gordijnen van het raam
waren wijd open geschoven, om de noodige ruimte te geven aan eenen houten
bloemenbak, en deze bevatte eene bloem, zoo als ik er nog nooit eene gezien heb.
In trossen hingen de heerljke, roode bloemen naar beneden. De bloem had den
vorm van eene omgekeerde vaas, en daarin hingen als 't ware prachtige oorhangers
van eene paarsche kleur. Met de helder groene blaadjes maakete dit een verrassend
effect. Nog eenigen tijd bleef ik staan, om haar te beschouwen, en daarna viel 't mij
in, om u zoo spoedig mogelijk deelgenoot te maken van eene ontdekking, die u
voorzeker belang moet inboezemen,
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en die dienen kan om.....Maar Lee! mijnheer Lee! blijf dan nog een oogenblik! Wat
scheelt u?’
De ijverige en hoogst eerzuchtige man, die eerst geen geloof had geslagen aan
de woorden zijns vriends, had, na de beschrijving, door den laatsten gegeven, alle
bedaardheid verloren, en het denkbeeld, dat het werkelijk eene geheel vreemde
bloem kon zijn, gepaard met de mogelijkheid, dat een ander die ontdekken zou,
had zich eensklaps zoo geheel meester gemaakt van zijne ziel, dat hij het einde
van Hilton's redenering niet afwachtte, maar zich ijlings naar zijne woning begaf.
Hilton zag hem glimlagchende na en wreef de handen van louter genoegen terwijl
hij zeide:
‘Als ik Lee nu geene groote dienst heb bewezen, dan is mijn naam geen Hilton
meer!’

III.
Vrouw Richards zat in 't voorkamertje en vlug ging de naald op en neêr. 't
Kanarievogeltje zong en de mooije bloem stond als eene trotsche, kokette schoone
voor 't open geschoven gordijn. 't Was daar zoo kalm, zoo rustig in dat kamertje.
Ach! hoe vaak is de stilte de voorbode van eenen naderenden storm! Had de goede
ziel geweten, wat haar dien dag nog te wachten stond, wat haar boven 't hoofd hing:
zeker had ze minder ingespannen gewerkt.
Op eens werd hare opmerkzaamheid van haren arbeid afgeleid door het ratelen
van de wielen van een rijtuig. Nu werd de Millstreet menigvuldig bezocht door
kruiwagens en karren, maar het geluid van een huurrijtuig, van eene vigilante,
f i a c r e of c a b of hoe het moge genoemd worden, heeft iets eigenaardigs, iets
f a s h i o n a b l e s , iets onderscheidends. Geen wonder derhalve dat vrouw Richards
een oogenblik poosde en hare naald liet rusten, om af te wachten, tot dat het rijtuig
haar raam zoude passeren.
Zij zag het paard en het rijtuig voor, maar niet voorbij haar raam, want tot hare
buitengewone verwondering hield het voertuig stil. Geen gedrang van menschen
noch andere rijtuigen kon daarvan de oorzaak zijn; daartoe was Millstreet te stil; 't
was dus een bezoek, dat haar gold. Had zij den tijd gehad, voorzeker had zij zich
dan verdiept in gissingen
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maar voor zij daartoe kon overgaan, stapte er een heer uit het rijtuig en kwam
regelregt op hare deur af. Zij haastte zich, om open te doen, en zag een fatsoenlijk
heer van ruim vijftig jaar voor zich, die in alle opzigten met de deur in 't huis viel.
‘Wel vrouwtje!’ sprak de ons bekende mijnheer Lee, ‘ik ben een groot liefhebber
van bloemen, en daar ik toevallig voor uw raam eene nog al mooije bloem zag staan,
ben ik zoo vrij u te vragen, of ik die wel eens meer van nabij mag zien!’
Mijnheer Lee had dadelijk haar hart gestolen, of liever hare zwakke zijde aangetast.
Het antwoord was dan ook toestemmend. Wel is 't een waar gezegde: waar 't hart
vol van is, daar stroomt de mond van over, want met een f l u x d e b o u c h e , zoo
als men van haar niet zou verwacht hebben, antwoordde zij: ‘Wel zeker, mijnheer!
dat moogt gij! dat moogt gij! 't Verwondert mij volstrekt niet, dat gij die bloem mooi
vindt. 't Is er dan ook eene, die men weinig ziet, en, dat durf ik zeggen, 't heeft me
ook wat moeite gekost, eer ze zoo groot en zoo mooi was. Van den winter heb ik
ze opgepast als een kind, eerst in mijn kelder, en toen later....- ja! gij zult er om
lagchen misschien - later bewaarde ik ze op de plank in mijne bedstede. Maar ik
heb er dan ook pleizier van, dat heb ik; en ik ben er grootsch op, dat ben ik! Ziet gij,
mijnheer! als men zoo geen kinderen heeft en zoo alleen op de wereld is, dan heeft
men zoo gaarne iets om op te kweeken!’
Mijnheer Lee hoorde de helft van de toespraak niet, daar hij verdiept was in de
beschouwing van de fraaije, zeldzame bloem, terwijl hij moest bekennen, dat Hilton
gelijk had gehad.
‘Wel vrouwtje!’ zei mijnheer Lee, ‘wilt gij mij die bloem verkoopen? Met het
volgende voorjaar wil ik u daarenboven een paar anderen daarvoor in de plaats
geven!’
‘Dat kan ik niet doen, mijnheer!’ was het antwoord, ‘mijn man, weet gij, heeft die
voor mij mede gebragt. Uit de West heeft hij die meêgebragt. Hij is stuurman op de
Maria van mijnheer Wilson, en wat zou hij wel zeggen, als hij te huis kwam, en de
bloem niet meer vond? Ik heb hem zoo beloofd, dat ik er voor zorgen zou als voor
een kind! Neen, mijnheer! dat gaat niet!’
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Mijnheer Lee had die weigering verwacht, en in plaats van hem te ontmoedigen of
van besluit te doen veranderen, vuurde zij integendeel zijne begeerte des te meer
aan.
‘Kom, kom!’ zeide hij, ‘tegen dat je man terugkomt, zal ik zorgen, dat ge er een
mooi stek van hebt, en om je te toonen, dat ik die bloem niet voor niets wil hebben,
zal ik u al het geld geven, dat ik bij mij heb; koop daarvoor iets goeds in de
huishouding, en als je man dat ziet, zal hij wel niet knorren. En de daad bij het woord
voegende, ledigde hij zijnen zak op de tafel, terwijl de som, die aan koper- en
zilvergeld daaruit te voorschijn kwam, meer dan dertig gulden bedroeg.
Die verzoeking was te sterk. Wat moest ze niet hard werken, eer zij zulk eene
som had verdiend! En als zij nu toch eene andere bloem kreeg, en als ze, ik weet
niet wat, voor dat geld kon koopen...en het eigenbelang deed de schaal ten voordeele
van mijnheer Lee overhellen.
Mijnheer Lee verloor haar geen oogenblik uit het oog en naauwelijks bespeurde
hij, dat zij aarzelde, of hij begreep, dat hij de vesting in een onbewaakt oogenblik
bij verrassing moest innemen. Hij vatte daarom den pot met beide handen op en
hoewel vrouw Richards nog niet duidelijk ‘ja’ had gezegd, volgde hij het spreekwoord:
‘die zwijgt, stemt toe!’
Als een dief met zijn buit, sloop of beter gezegd, ijlde mijnheer Lee met den schat
naar de deur, plaatste hem zorgvuldig in het rijtuig en reed voort, terwijl hij de
voormalige bezitster achterliet in eenen voor haar zeer ongewonen toestand. Het
gezigt van de aanzienlijke som, die daar nog uitgespreid op de tafel lag, wekte een
aangenaam gevoel van vreugde bij haar op, maar wendde zij hare blikken naar het
raam, waar nu eene ledige plaats was ontstaan, dan beving haar een onaangenaam
gevoel; een gevoel, alsof ze eene misdaad had gepleegd. Somtijds zelfs kwam haar
alles als een droom voor, zóó schielijk was die verandering voorgevallen. Hoe dit
ook moge zijn; de bloem was verdwenen, en terwijl vrouw Richards nog verdiept
was in stille overpeinzingen, was de bloem reeds in hare nieuwe woning
aangekomen.
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IV.
Met het oog eens kenners had mijnheer Lee de bloem op hare waarde weten te
schatten. 't Was eene, in Europa nog onbekende plant, die daarom goede rente kon
en moest geven. Met de grootste zorgvuldigheid werd zij behandeld, en toen het
volgende voorjaar kwam, kwamen ook weder de voorname bezoekers, om de serres
van mijnheer Lee in oogenschouw te nemen. Zij vonden daar een potje met eene
onbekende plant, waaraan eene enkele bloem, benevens eenige knoppen prijkten.
De schoonheid en onbekendheid trok de aandacht van de gravin van Whitestone,
die verrukt uitriep:
‘Wat is dat, Lee? Die bloem heb ik nog nooit gezien. Die moet ik dadelijk hebben.
Hoe heet die bloem?’
Een zeer geheimzinnig lachje vergezelde het antwoord:
‘Mevrouw de gravin kan zich beroemen, de eerste te zijn, die deze plant bezit.
Zelfs de naam is nog een geheim!’
Gemakkelijk kan men nagaan, dat deze geheimzinnigheid den prijs verhoogde,
en de gravin gaarne een guinje voor het potje betaalde en hoogst voldaan vertrok.
Naauwelijks had zij het huis van mijnheer Lee verlaten, of de verkochte bloem
was vervangen door een ander exemplaar, dat spoedig wederom verdween, altijd
om weder plaats te maken voor een ander. En daar de bezoekers van den bloemist
tot de hoogste standen behoorden, en elk vertrok, in de overtuiging dat hij de eenige
was, die zulk eenen schat bezat, bragt de eenmaal duur betaalde plant ruime, zeer
ruime voordeelen op.
Diezelfde bloem in Millstreet ontdekt en door mijnheer Lee gekweekt en
voortgeplant, is tegenwoordig zóó bekend, dat er honderde soorten van bestaan.
En zij is niet meer uitsluitend in bezit van rijken en aanzienlijken! O neen! ook de
minvermogende kan met haar pronken, en zij is eene geliefkoosde bloem geworden.
Iedereen kent ze, en gaat men door onaanzienlijke straten en steegjes, dan ziet
men dikwijls - niet altijd in eenen deftigen houten bak, maar zelfs wel in potten, die
niet bepaald den naam van bloempotten dragen - de bewuste bloem, en vraagt gij
aan een kind, hoe die bloem heet, dan zal het u antwoorden: ‘dat is eene fuchsia!’
Beek, Januarij 1862.
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Het keukenzout.
‘Nil sole et sale utilius!’ zegt een oud Romeinsch spreekwoord, d.w.z. ‘Er is niets
nuttiger dan de zon en het zout!’ Even als in de oudste tijden, zoo is ook nu nog het
zout onontbeerlijk in de paleizen en hutten. Reeds Homerus bezong het zout en
Plato hield er eene lofrede over. Van zijne groote waarde voor ons leven was men
ten allen tijde zóó doordrongen, dat in alle talen, zoowel oude als nieuwe, het zout
als zinnebeeld voor geestige en vernuftige invallen werd aangemerkt. Zoo zegt
Jezus tot zijne apostelen, die geroepen waren zijne leer over de geheele wereld te
verkondigen: ‘Gij zijt het zout der aarde!’ En Bauban zegt in zijn geschrift: ‘De
koninklijke tiend,’ dat het zout het manna is, dat God aan de aarde geschonken
heeft. Nog heden ten dage is het een taalgebruik, om de kernachtige
scherpzinnigheid in redeneringen enz. uit te drukken door de benaming: ‘attisch
zout,’ terwijl het woord ‘ongezouten’ niet minder gehoord wordt in eene kwade
beteekenis, gelijk men zegt: iemand ongezouten de waarheid zeggen, d.i. op eene
onkiesche, onaangename wijze.
In de eerste tijden na de opbouwing van Rome bestonden de rantsoenen der
soldaten in zout (sal) en brood, en van daar stamt ook de naam ‘salaris’ af, voor het
loon dat den soldaten in geld werd uitbetaald. Zout en brood maakte alzoo het
voornaamste voedsel uit van het Romeinsche volk, dat zoovele andere volken onder
het juk bragt en zijn rijk met den trotschen naam van ‘orbis terrarum’ (aardbol)
bestempelde. Het volgend rijmpje leeft nog heden in den mond des volks:
‘Zout en brood
Maakt de wangen rood.’

De oude Heidenen bragten aan hunne goden geene offeranden zonder zout, en
nog is het zout in zekeren zin heilig, want bij alle volken die nog heden ten dage
gastvrijheid bewijzen, dient zout en brood ten teeken van vriendschap. Heeft de
gastheer beiden met den gast gedeeld zoo kan deze zich op dat oogenblik volkomen
veilig beschouwen, al ware hij zelfs zijn doodvijand.
Gelijk nog heden in die streken die nog onbebouwd zijn het zout, het gewigtigste
handels-artikel uitmaakt, zoo be
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hoorde ook reeds in de vroegste oudheid de ontginning van het zout tot de weinige
takken van nijverheid die op groote schaal gedreven werd. Ten tijde van Plinius
gebruikte men reeds dezelfde zoutsoorten die thans nog in zwang zijn als steen-,
zee- en gezoden zout.
Het steenzout werd in Cappadocië bij Agrigent en Oromenes uit de bergen
getrokken. Reeds in de 5de eeuw vóór Chr. spreekt Herodotus van het steen- of
bergzout dat bij den tempel van Jupiter-Ammon in Lybië alsmede in een groot
gedeelte van het zandig Noord-Afrika voorkwam.
Het zeezout werd op het eiland Creta en op verscheidene punten aan de kusten
van Italië en Afrika juist als nu nog bereid, door het zeewater aan eene vrijwillige
verdamping door middel van de natuurlijke warmte bloot te stellen. Deze werken,
droegen den naam van Salinae gelijk ze ook nog bij ons genoemd worden.
Zoutbronnen worden in Germanië, Gallië, Cappadocië en andere landen van het
Romeinsche rijk verkregen, en in de koudere streken bediende men zich ook reeds
van de kunstmatige warmte ofschoon op eene zeer ruime wijze. Zoo groot was de
waarde die men volgens Tacitus aan het bezit dier bronnen hechtte, dat de Catten
daarover met de Hermanduren oorlog voerden.
Reeds in de 10de eeuw werd bij ons het zoutzieden ingevoerd en het verdient
opmerking, dat het winnen van het zout reeds lang voor dat de scheikunde eene
hoogere vlugt genomen had eene zekere hoogte bereikte en dat het op vele plaatsen
nog met dezelfde eenvoudigheid geschiedt als voor duizende jaren.
Men kan wel zeggen dat het zout of zoo als het in de taal der scheikundigen heet,
het chloornatrium overal op onze aarde voorkomt. Een bewijs daarvoor levert ons
de plantenwereld. Wanneer ook al op den eigenlijken zoutbodem slechts een klein
aantal planten gedijdt, zoo vinden wij toch in alle planten chloornatrium. Gedeeltelijk
komt dit in den akkerbouw voor en voor een gedeelte komt het er in door den regen.
Het zout is alzoo ook in de lucht opgenomen. Hoe dit er in komt is gemakkelijk te
begrijpen. Het is de wind die het zout door de geheele wereld heen voert; hetzij van
de oevers der zee waar de golven aan de kusten tot schuim verstuiven, hetzij dat
hij over
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kleine meren in het land heenstrijkt en zich hier met vochtigheid verzadigt, hetzij
eindelijk van onze zout-keeten waar de wind de afdruppelende stof in massa's
wegvoert. In de nabijheid der zeeën herkent men zeer gemakkelijk het zoutgehalte
der lucht. Stelt men zich aan den vochtigen wind bloot, zoo wordt zeer spoedig het
gezigt met eene fijne zoutkorst overtrokken en dit bespeurt men ook ver landwaards
in, aan vensters waar de wind tegen aan blaast. Ook ver van de zee verwijderd kan
men het zoutgehalte in den regen aantoonen.
Voor menschelijk gebruik heeft inmiddels de natuur op talrijke plaatsen, het zout
in groote menigte neêrgezet, gedeeltelijk digt aan de oppervlakte maar ook
gedeeltelijk op grootere diepte en hier dient dikwijls het water als middelaar om ons
deze schatten toegankelijk te maken. Dikwijls onderkent men deze zoutlagen door
vliezen of schilfers op de oppervlakte.
Het zout wordt door het water naar de oppervlakte geleid en blijft hier in kristallen
terug, nadat het water door de warmte der lucht verteerd is en als damp is
verdwenen. Door deze vliesjes of zouthuidjes is welligt de mensch het eerst met
het zout bekend geworden, ofschoon Polydorus ons verhaalt dat geiten die ons,
gelijk de legende zegt, ook de koffij hebben leeren kennen, den herders door het
welgevallig likken opmerkzaam gemaakt hebben. In de vroegste tijden meende men
dat Mizor of Mizraim en Selech het eerst het gebruik van het zout hadden ingevoerd.
Wanneer wij ook met het oog op het verbazend groot gebruik, aannemen dat de
verspreiding van het zout ongeloofelijk groot is, zoo is toch de verdeeling dezer
schatten op de aarde zeer ongelijkmatig. Ja er bestaan in waarheid geheele
landstreken die van zout ontbloot zijn en waar deze behoefte letterlijk tegen goud
opgewogen wordt.
De groote stapelplaatsen waaruit de mensch zijne behoefte krijgt zijn die van het
bergzout, het zeewater, de zoutzeeën en zoutbronnen.
De beroemdste bergzoutbedding in Europa is die van Wieliczka en Bochnia, die
zich aan den voet der Karpathen in eene lengte van 100 mijlen en eene breedte
van 20 mijlen uitstrekt. Frankrijk bezit aanzienlijke bergzoutmijnen bij Vic, Engeland
bij Liverpool en Chester, Zwitserland bij Bex en aan den Rijn, en Spanje bij Cordova
in Catalonië.
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Zoo als bekend is, is het keukenzout in water, zelfs in koud water zeer gemakkelijk
oplosbaar. Maar hier vertoont zich bij andere zouten een aanmerkelijk verschil dat
voor de bereiding van het keukenzout van zeer veel gewigt is. Terwijl namelijk bij
andere zouten de oplosbaarheid met de temperatuur toeneemt, zoodat alzoo kokend
water veel meer van de zouten kan opnemen dan water van gewone temperatuur,
zoo bespeurt men bij het keukenzout met het oog op de temperatuur slechts een
o

onbeduidend verschil in oplosbaarheid. 100 deelen water van 12 nemen bijna 36
o

deelen keukenzout op en bij 100 naauwelijks meer dan 38 deelen. Men kan daarom
zeggen dat het keukenzout in koud en heet water even oplosbaar is.
De scheikundige verwantschap van het zout tot het water is zoo groot, dat zij zich
zelfs dan nog openbaart, wanueer keukenzout met water in vasten toestand (sneeuw
en ijs) te zamen komt. Juist omdat eene verzadigde oplossing van keukenzout bij
de hierbij bestaande temperatuur niet bevriest, ontstaat hierdoor eene vloeistof.
Wanneer het keukenzout, ook al niet is aan te bevelen om de straten van ijs te
bevrijden, zoo kan het toch onder zekere omstandigheden gewigtige diensten
bewijzen. Schippers wier zeilen stijf bevroren zijn, bestrooijen deze met keukenzout
waardoor ze ontdooijen en weder te bewegen zijn. Ook bij brandspuiten wordt het
in den winter altijd met goed gevolg op de ‘slang’ geworpen, ten einde te verhoeden
dat deze aan den grond vastvriest. Zuiver keukenzout moet wit en droog zijn. Zoodra
het vochtig is, kan men behalve een vermoedelijk bedrog van de zijde des verkoopers
met zekerheid aannemen dat er chloorcalcium en chloormagnesium in aanwezig
is. Op dit watergehalte dat waarlijk niet onbeduidend is en terstond in 't oog valt,
moet men in het practische leven wel letten bijzonder bij de aanwending daarvan
tot technische doeleinden.
Daar het zout zoo menigvuldig in de keuken gebruikt wordt (van waar het den
naam ‘keukenzout’ heeft) zoo is het niet ondienstig hier op de verhouding eener
zout-oplossing - want als zoodanig moeten wij onze spijzen in 't algemeen
beschouwen - te letten met betrekking tot de metalen. Zilver en goud, dat wij wel is
waar, niet in onze
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keukens aantreffen, worden er niet van aangetast maar wel het koper waaruit in
den regel het meeste vaatwerk bestaat. Koper en messing worden door eene
zout-oplossing reeds bij eene lage temperatuur zoo sterk aangetast, dat
sterkgezouten spijzen daardoor vergiftigd kunnen worden. Hoe hevig deze inwerking
is, kan men gemakkelijk met een stuk blank koper of messing beproeven. Bevochtigt
men dit met eene zout-oplossing, zoo wordt het zeer spoedig met een groene huid
van chloorkoper bedekt. Hetzelfde verschijnsel ziet men nu ook bij de
keukengereedschappen uit deze metalen, zoodra daar overblijfsels van spijzen aan
hechten blijven. In de keukentaal noemt men dezen aanslag gewoonlijk ‘groenspaan.’
Het tin wordt van alle metalen het minst aangetast en ook hierom is het tot het
vertinnen van koperen keukengereedschap aan te bevelen. Zink, lood en ijzer
worden eveneens sterk aangetast; de beide eerste metalen werken vergiftig, het
ijzer daarentegen is niet schadelijk maar geeft alleen aan de spijzen een
onaangenamen smaak. Daarom emailleert men de ijzeren keukengereedschappen,
d.i. men voorziet ze van een bekleedsel, dat het ijzer tegen de werking van het zout
en de zuren beschut. In den laatsten tijd is men echter gelukkig begonnen
keukengereedschap te vervaardigen van geslagen ijzer en dit daarna te vertinnen,
zoo als hier te lande in de welbekende fabriek van de H. H: M.J. Enthoven & Zoon,
te Zalt-Boemel geschiedt en waarop wij het publiek meer dan eenmaal in de
dagbladen gewezen hebben, nadat er met koperen-vertind vaatwerk herhaaldelijk
vergiftigingen plaats grepen.
Wij kunnen bij deze gelegenheid niet nalaten het fabrikaat dier H.H. aan
belangstellenden aan te bevelen en ze vooral te waarschuwen tegen dat van
Duitschen oorsprong, dat minder glansrijk, en niet met zuiver Banca-tin vertind is,
waarbij men alzoo eene gevaarlijke alliage van tin met lood te wachten heeft!
Het gevaar wordt echter daardoor zeer verminderd, dat alle onze spijzen slechts
als zeer zwakke zoutoplossingen te beschouwen zijn en daarom ook in eene zeer
geringe mate op de metalen inwerken. Geheel anders is het gesteld bij de fabriekatie
van het zout, waarbij men gelijk bekend is ijzeren pannen bezigt.
En desniettemin vinden wij het zout slechts zeer zelden
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door ijzer verontreinigd. Vooreerst beschut hier de zoogenaamde ‘ketelsteen’ die
zich hier zoo overvloedig afzet, het ijzer voor de nadeelige inwerking en vervolgens
al werd het ook werkelijk opgelost, zoo is het chloorijzer zeer gemakkelijk oplosbaar.
Het kristalliseert alzoo met het zout niet mede maar blijft opgelost in de moederloog
terug. Daarentegen doet zich het keukenzout echter dikwijls onaangenaam voor,
waar men het in 't geheel niet vermoedt, zoo als b.v. aan onze huizen. Was het
water, dat tot blusschen van den kalk en tot aanmengen van den mortel diende,
zouthoudend, en dit geschiedt meermalen dan men denkt, of was er soms in het
bouwmateriaal zout vervat, zoo bladdert de verw- of kalklaag af, terwijl er veêrvormige
kristallen uit den muur zweeten, hetwelk niets anders is dan koolzure natrium, dat
ontstaan is doordien zich het chlornatrium en de koolzure kalk in chloorcalcium en
koolzure natrium hebben omgezet. Zulke uitzweetingen komen vrij dikwijls voor,
maar berusten niet altijd op de aangewezen gronden. Men noemt ze in het
dagelijksch leven ‘muur-salpeter’ ofschoon er naauwelijks eigenlijke salpeter in
voorkomt. Het kwaad is echter nog veel slimmer, wanneer de muur op een vochtigen
grond staat die tevens zouthoudend is. Bij een reeds afgewerkt gebouw is hiertegen
weinig te doen, ofschoon wij bij een gedeelte van een muur onzer eigene woning,
met uitstekend gevolg van eene asphalt-bedekking gebruik gemaakt hebben. Men
raadt echter ook aan om den muur wanneer deze nog weinig boven den grond is,
met dunne loodplaten te bedekken, die aan beide kanten geteerd zijn of met
bordpapier dat vooraf met eene droogende olie (lijnolie) gedrenkt en dan geteerd
geworden is; op deze wijze verhinderd men het opstijgen van het grondwater in den
muur. Onlangs zijn tot datzelfde doel ook glasplaten aanbevolen geworden.
Het kookpunt eener zout-oplossing ligt hooger dan dat van het water en wel des
te meer, hoe grooter het zoutgehalte is. Bij eene geheel verzadigde zout-oplossing
o

bedraagt deze verhooging 8,75 . Hiervan weet men in het praktische leven met veel
voordeel gebruik te maken, zoo als b.v. tot verkrijging van die aetherische of vlugge
olieën, die vrij moeijelijk vlugtig zijn en daarom bij de kookhitte van het water zich
niet goed van de plantendeelen scheiden waarin zij
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voorkomen gelijk bij de kruidnagelen. Destilleert men deze daarom in plaats van
met water met eene verzadigde zoutoplossing, zoo geschiedt de afscheiding veel
gemakkelijker.
Sedert de Fransche revolutie, heeft het zout eene te voren naauwelijks denkbare
waarde voor de industrie gekregen. Door de oorlogen waarin de republiek met
geheel Europa gewikkeld werd, werden alle hulpbronnen voor de nijverheid
afgesneden, daar de handel met het buitenland geheel gestremd was. Onder de
invoer-producten die men niet best missen kon, behoorde ook de soda uit Spanje,
die daar uit de asch van zeeplanten bereid werd. Zij was vooral de levensbron voor
de bijzonder in het Zuiden bloeijende zeepfabriekaadje, voor de glasblazerijen enz.
Zou het land niet geheel te gronde gaan, zoo moest men, even als de legers, ook
de hulpbronnen voor de nijverheid met den voet uit den grond stampen, d.i. men
moest de soda die langs natuurlijken weg niet in voldoenden voorraad te verkrijgen
was, kunstmatig bereiden. En hiertoe spoorde vooral de ‘Commissie voor het
algemeen welzijn’ aan, dat het de pligt der republiek was, de boeijen der
handelsafhankelijkheid te slaken en uit eigen boezem alles wat de natuur daarin
weggelegd had, te voorschijn te brengen. En inderdaad men had zich in de magt
der wetenschap niet bedrogen, zij betoonde zich de trouwste helpster in den nood
en zoo werd dan onder de heerschappij der dringendste noodzakelijkheid eene der
voor het leven en de industrie gewigtigste vragen met goed gevolg opgelost. Langs
kunstmatigen weg kon de soda juist slechts door omzetting uit een ander natuurzout
bereid worden. Wel is waar viel de keus betrekkelijk niet moeijelijk, want geene
andere natriumverbinding komt in de natuur in zulk eene verbazende hoeveelheid
voor en is overal zoo gemakkelijk te bekomen als het keukenzout. Maar de vraag
was slechts deze: hoe men het aanleggen zou om het chloornatrium in koolzure
natrium te veranderen? Alle hindernissen werden overwonnen en wel zóó, dat men
nog heden de kunstmatige soda eveneens bereidt als Leblanc, die het voorstel van
de ‘Commissie van algemeen welzijn’ in Frankrijk oploste, had opgegeven.
Toen na de herstelling van den vrede de havens weder geopend werden en alles
in Europa tot het oude terug-
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keerde, was de nieuwe tak van nijverheid, de kunstmatige bereiding der soda uit
het keukenzout reeds zoo toegenomen, dat van een verwerping hiervan geene
sprake meer was. Men had reeds in de soda eene waardige plaatsvervangster voor
de potasch leeren kennen en thans is zij ons onontbeerlijk, vooral daar de laatste
wegens het verdwijnen der boschen, hoe langer hoe zeldzamer en duurder wordt,
zoodat zich de invloed van de soda zelfs in gewone huishoudingen doet gevoelen.
Van het groot aantal der minder gewigtige fabrieken die soda behoeven, moeten
wij afzien, terwijl wij ook voor dit tijdschrift zoo uitvoerig niet kunnen zijn als wij wel
zouden wenschen; alleen van de zeep- en glasfabriekaadje zullen wij een enkel
woord spreken, want beide hebben door de kunstmatige soda en wel in den laatsten
vorm door het zout niet alleen eene belangrijke vlugt genomen, maar hebben hieraan
in waarheid den bloei te danken, waarover zij zich thans kunnen verheugen. Eenige
getallen mogen hier over de groote industriële waarde van de soda getuigen. In het
jaar 1850 bezat Engeland 329 zeepziederijen, die gezamenlijk bij de 2 millioen
centenaars zeep fabriceerden. Deze vertegenwoordigen echter volgens chemische
wetten 340,000 centenaars soda, deze behoeven wederom 375,000 centeuaars
keukenzout en 330,000 entenaars zwavelzuur. Vervolgens vordert die massa zeep
nog 1,360,000 centenaars vet. Deze massa kon noch de rijke veeteelt van Engeland,
noch de invoer van talk uit Rusland en andere landen, waar niet het vleesch, maar
de talk het grootste product der veeteelt is, dekken. Ook de olie-productie van Europa
en de traan was niet toereikend genoeg. Men moest de verre landen der tropische
gewesten, alzoo geheel nieuwe olie-producten, de palmboomen te hulp nemen, om
aan de behoefte der Engelsche zeepfabriekanten te voldoen; - in welke mate, mogen
de volgende getallen ons leeren. In een tijdsverloop van 21 jaren (1830-1851) steeg
de invoer van palm-olie van 179,652 tot 608,550 centenaars, dus in al die jaren
meer dan verdriedubbeld en die van de kokos-olie van 7505 tot 55,994 centenaars,
alzoo meer dan verzevenvoudigd en daarbij is de invoer van talk slechts van
1,139,460 tot 1,085,660 centenaars, dus 4,72 pCt. gedaald, daarentegen
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de uitvoer der soda van 201,845 tot 859,183 centenaars, alzoo meer dan het
vierdubbelde gestegen.
In Frankrijk verwerkt men jaarlijks meer dan een millioen centenaars keukenzout
op de soda. Ook hier is de uitvoer der soda in eene tijdruimte van 1830 tot 1851
van 12,157 centenaars tot op 46,400 gestegen, terwijl Duitschland trots zijne talrijke
zoutbronnen zijne behoefte aan soda niet zelf fabriceert. In 1852 werden daarvan
134,012 centenaars ingevoerd.
Verdere belangrijke hulpbronnen heeft de soda-fabrikaadje der groote industrie
nog in het zoutzuur, een nevenproduct van deze, gegeven, want deze is de grondslag
van de chloorbereiding der snelbleek. Hoe zou het zonder deze, met de fabriekaadje
der katoenenwaren en van het papier gesteld zijn? Niemand zal het wel in twijfel
trekken om de reusachtige ontwikkeling van de verwerking van het katoen- of de
boomwol, waarop de magt van Engeland rust, op rekening der machines of die van
den stoom te brengen, maar zonder de snelbleek moesten de onvermoeibare ijzeren
armen zeer spoedig hunnen arbeid staken, want waar moest het land voor de
zoogenaamde grasbleek, van daan komen. Eene enkele bleekerij in Glasgow bleekt
in het jaar zonder tusschenpoozen, zomer en winter door, meer dan 72 millioen
stukken, en daartoe zouden volgens de oude methode der grasbleek, minstens
eene oppervlakte van 3000 morgen lands benoodigd zijn, die men alzoo aan den
akkerbouw moest onttrekken. Waar wilde alzoo Engeland het tot bleeken zijner
stoffen vereischte land van daan krijgen, zonder zijne bewoners aan den hongerdood
prijs te geven? Men kan alzoo wel gerust beweren, dat de reusachtige productie,
gelijk ons de verwerking van het katoen doet zien, zonder de snelbleek bepaald
onmogelijk was. En dan moeten wij ook niet uit het oog verliezen, dat deze een
groot aandeel heeft aan de lage prijzen waarvoor thans de katoenenstoffen verkocht
worden, een voordeel dat zelfs den armsten daglooner te stade komt. Van niet
minder belaug is de chloorbleek voor de papierfabrikaadje geworden. Met de
toeneming in beschaving onder het volk, geraakte de papierfabriekant in niet geringe
verlegenheid, daar de fijne smaak zijne eischen aan het uiterlijk aanzien aanmerkelijk
strenger
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maakte. Men vergenoegde zich niet meer met het tot een spreekwoord geworden
‘vloeipapier-graauw’ maar verlangde schitterend wit papier, niettegenstaande men
sedert eeuwen niet anders dan dat gekend had. Maar van waar moest de fabriekant
die uitgezochte witte lompen krijgen, die voor de behoefte op lange na niet toereikend
waren! Aan deze bezorgdheid maakte eindelijk de chloorbleek een einde, daar zij
de verwerking van gekleurde lompen, die rijkelijk te krijgen waren, mogelijk maakte.
Wat zij uitgewerkt heeft, ziet men dadelijk als men een boek of een blad uit de dertig
verloopene jaren, bij een dergelijk van heden vergelijkt, het is een onderscheid als
nacht en dag, zoo verbazend steekt het schitterend wit bij het graauw van den
goeden ouden tijd af. Dat het zout voor dit alles de grondlegger is, behoeft dus niet
meer gezegd te worden.
In plaats van soda bezigt men ook veelvuldig in de glasblazerijen het keukenzout
zelf, daar het eveneens door het kiezelzuur ontleed wordt, zoodat deze zich met de
natrum verbinden kan. Ook in de zeepziederij heeft het keukenzout trots de soda
nog altijd zijne plaats behouden. Wel is waar dient het er nu nog bezwaarlijk toe,
om de smerige kalizeepen in harde natrumzeepen te veranderen, maar men bedient
er zich toch van om de gereed zijnde zeep van het overtollige water af te scheiden.
Van de eigenschap van het keukenzout om bij sterke gloeihitte in damp over te
gaan, heeft men in de pottenbakkerij een nuttig gebruik gemaakt, om het
eenvoudigste en onschadelijkste glazuur op het vaatwerk te brengen. Bij het branden
of bakken hiervan, werpt men eenige handen vol zout in den oven, zoodat deze
met zoutdampen gevuld wordt. Komen deze nu met de oppervlakte der vaten in
aanraking, zoo worden ze door de in de klei zich bevindende ijzer-oxyde ontleed.
Er vormt zich hierbij chloorijzer dat vervlugtigt, en kiezelzure natrum, een glasvloed
die als een doorschijnend email het vaatwerk overtrekt. Verder dient het zout in de
verwerij en looijerij tot bereiding van verschillende loogen, alsmede in de chemische
fabrieken tot verkrijging van velerlei praeparaten door wederzijdsche ontleding.
Dat er groote massa's zout tot het bewaren van visch, vleesch en andere
levensmiddelen worden aangewend, waar-
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door deze belangrijke handels-artikelen naar de verste landen kunnen verzonden
worden is algemeen bekend. Minder bekend is het welligt, dat men ook het hout tot
hetzelfde doel inzout, namelijk datgene wat voor den scheepsbouw en de leggers
der spoorwegen bestemd is. Daardoor wordt namelijk het hout voor het zoogenaamde
verrotten bewaard. In Amerika is dit middel algemeen in gebruik. Bij ons staan
daartoe de hooge prijzen op eene jammerlijke wijze in den weg. Zoo vordert b.v.
een brikschip met eene draagkracht van 6000 centenaars niet minder dan 1600
centenaars keukenzout.
Eene groote rol speelt het keukenzout verder bij de amalgamatie of zamensmelting
van metalen, waardoor wij een groot deel der edele metalen, die steunpilaren van
het algemeen verkeer, verkrijgen. Zonder de amalgamatie, zouden de rijke zilverlagen
welke de Spanjaarden spoedig na de ontdekking van Amerika in dit werelddeel
vonden, lang zoo aanzienlijk niet geweest zijn. De oude, uit de oudste tijden
afstammende methode, het ontzilveren der ertsen door middel van lood, was hier
niet aanwendbaar, daar de Zuid-Amerikaansche hoogvlakten, waar zich de
zilverlagen bevonden een groot gebrek aan brandstoffen hadden, waardoor de
smeltarbeid als van zelf verboden was. In de plaats van het lood, trad hier in 1557
het kwikzilver, maar opdat het zilver hiervan opgenomen kon worden, moest de zich
in de ertsen bevindende verbinding eerst met behulp van het keukenzout omgezet
worden. Ook bij ons is de amalgamatieproef zeer in gebruik en daardoor alleen is
het mogelijk, uit zeer arme zilver-ertsen het edele metaal met voordeel te trekken.
Menigvuldig vinden wij aan de zeekusten, bijzonder daar, waar groote rivieren
uitmonden zeer vruchtbare landstreken ‘broeken’ genaamd. Wanneer echter de zee
bij hooge stormvloeden in die landstreken inbreekt, zoo is de vruchtbaarheid van
verscheidene jaren verloren en deze keert slechts dan terug, wanneer het zout
weder aan den grond onttrokken is. Een nog aanschouwelijker beeld van de
nadeelige inwerking van het zout op de plantenwereld, bieden ons de woeste
zoutsteppen aan. Daarom is dan ook de onvruchtbaarheid van het zout, sedert de
oudste tijden aan de men-
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schen bekend en zoozeer het als een heilig symbool der vriendschap geldt, zoo
zeer is het ook een teeken der onverzoenlijkste vijandschap gelijk nog heden ten
dage het omvallen van een zoutvat als een kwaad voorteeken beschouwd wordt.
De plaats die men vervloeken wilde, bestrooide men oudtijds met zout, gelijk dit b.v.
geschiedde door Abimelech na de verwoesting der stad Sichem.
Wel is waar vinden wij in alle landplanten natrumzouten, maar toch slechts in zeer
geringe hoeveelheid, zoodat men zich waarlijk verwonderen moet, hoe men voor
eenige jaren zoo veel gewigt kon hechten aan het zout als bemestingsmiddel. Toen
nog voor geene 20 jaren de zoogenaamde mineraalmest aan de orde van den dag
was en men zonder groote keuze, naar de eerste de beste zouten greep, die in
genoegzame hoeveelheid en daarom tot billijken prijs voor de hand waren, wist men
niet genoeg te verhalen van het nut dat het keukenzout aanbragt. Vooral in Engeland
en Schotland werden talrijke proeven in het werk gesteld maar de resultaten waren
zoodanig, dat de geestdrift al spoedig werd uitgedoofd en er van deze wijze van
bemesting zelfs geene sprake meer is. Onder zekere omstandigheden bewijst echter
het zout aan den landbouw groote diensten. Het werkt b.v. gunstig op weilanden,
die wegens het daarop groeijende mos, eene geringe opbrengst van hooi geven,
waarbij het het mos even als in 't algemeen eenige kleine onkruiden vernietigt en
het sappige groen van het gras aanmerkelijk vermeerdert, waardoor de opbrengst
van hooi natuurlijk veel grooter wordt.
Volstrekt schadelijk is echter het zout aan de plantenwereld niet, want de zee is
waarlijk rijk aan schoon gekleurde grassen en andere planten. Deze zijn ware
vrienden van het zout, want aan de kusten en inhammen waar het zoutgehalte
aanmerkelijk minder is, verdwijnen ze of kwijnen. Maar er zijn ook landplanten voor
wie het zout eene noodzakelijke levensvoorwaarde is, echter vormen deze niet even
als de zeeplanten eene bijzondere klasse, maar behooren tot alle afdeelingen van
het plantenrijk. Opmerkelijk is het gebrek aan groen dat altijd zeker is, maar aan
bladeren en stengels door een eigendommelijk bekleedsel, meestal haren, en
daardoor juist in een mat-graauw veranderd wordt.
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Daarbij zijn bladeren en stangels meestal vet en vleezig. In vroegeren tijd verbouwde
men veel dergelijke planten, aan het strand der zee om uit hare asch de soda te
bereiden. Doch in den laatsten tijd is deze teelt door de kunstmatige soda uit
keukenzout tamelijk in verval geraakt.
Holland en België bezitten geene zoutbronnen. Men raffineert hier vreemd zeezout
en wel in die mate, dat er belangrijke hoeveelheden van uitgevoerd worden. Het
Hollandsche zout heeft den naam van zeer deugdzaam te zijn. Men zegt er ook van
dat het bij het zouten der haringen door geen ander kan vervangen worden en
schrijft daaraan de goede hoedanigheid der Hollandsche haringen toe, ofschoon
wij gelooven dat de wijze van kaken hieraan haar regtmatig deel heeft.
Men vindt het keukenzout in alle sappen en weefsels des menschelijken ligchaams,
in het maagsap, in de gal, de spieren en bijzonder in het bloed en kraakbeen; slechts
de hersenen bezitten er weinig of niets van. In het menschelijk bloed vindt men op
ieder pond 30-35 grein keukenzout en daar de geheele hoeveelheid van het eerste
bij volwassenen 15-20 pond bedraagt, zoo zijn daarin 1.875 tot 2.92 lood keukenzout
voorhanden. In het bloed vormt het keukenzout 57.6 proc. en in de kraakbeenderen
8 proc. der daarin vervatte vaste bestanddeelen. Rekent men het drooge skelet van
ons ligchaam op 1/15 tot 1/15 van het geheele gewigt, zoo bevinden zich daarin
150 tot 500 grein (0.62 tot 2 lood) keukenzout. Men kan alzoo wel aannemen dat
er in ons geheele ligchaam 1000 tot 2000 grein (4.17 tot 8.34 lood) keukenzout
voorkomen. Het is dus niet te miskennen of het zout is voor het leven bepaald
onontbeerlijk, daar het een bestanddeel van ons ligchaam uitmaakt. Maar het is
eene geheel andere vraag of wij daarom genoodzaakt zijn onze spijzen te zouten,
d.i. het zout opzettelijk in ons ligchaam in te voeren of niet. De eerste meening is
zoo algemeen verbreid, dat men meent niet noodig te hebben zich de moeite te
geven om de juistheid hiervan te bewijzen. Men vergenoegt zich dáármede, dat
volgens het voorstaande het zout een werkelijk en noodzakelijk voedingsmiddel
voor den mensch is en dat onze natuur het gebiedend verlangt. Deze aanhalingen
zijn wel is waar juist, maar daarmede is nog vol-
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strekt niet bewezen, dat wij genoodzaakt zijn onophoudelijk het keukenzout opzettelijk
in ons ligchaam te brengen. Wanneer nu ook de meening, dat de dagelijksch nieuwe
toevoer van keukenzout voor ons ligchaam volstrekt onontbeerlijk is, algemeen
verspreid is, zoo mag dit ons niet doen dwalen en verhinderen om ze aan eene
strenge kritiek te onderwerpen.
Het ijzer, de phosphorzure kalk zijn evenzeer noodzakelijke bouwstoffen in ons
ligchaam als het keukenzout en toch komt het niet in ons op, om deze
zelfstandigheden opzettelijk aan onze spijzen toe te voegen. Ja wij voorzien zelfs
het ijzeren vaatwerk met een bijzonder omkleedsel opdat er toch maar geen ijzer
opgelost wordt. Wij hebben alzoo volstrekt geene begeerte om deze zelfstandigheden
in ons ligchaam te brengen; ze zijn reeds in onze voedingsmiddelen aanwezig en
daardoor komen zij in ons ligchaam. Slechts wanneer ons voedsel niet natuurlijk is
en juist daardoor de tot instandhouding van ons ligchaam benoodigde hoeveelheid
ijzer en kalk niet wordt aangevoerd, openbaart zich in ons eene begeerte daarnaar.
Zoo zien wij b.v. namelijk bij kinderen, dat zij gaarne inkt, die ijzer bevat, proeven
en met groot genoegen krijt (koolzure kalk) eten of wel de kalk met de nagels van
de muren afkrabben en dit met veel graagte opeten. Algemeen houdt men dit voor
eene hebbelijkheid of kwade gewoonte, ofschoon het voor de ouders een wenk is
dat de voeding hunner kinderen onvoldoende is.
Wanneer ook al eene geheele rij van delfstoffelijke zelfstandigheden, onontbeerlijke
bouwstoffen voor onze ligchamen zijn, zoo is toch het keukenzout het eenige dat
wij onmiddelijk genieten. Het gebruik hiervan wordt steeds toegeschreven aan het
den mensch aangeboren instinct, dat hem namelijk gebiedend dwingen zou zijne
spijzen te zouten. Wij hebben echter reeds aangemerkt, dat de legende van de
geiten genoegzaam te kennen geeft, dat de menschen toen ter tijd met het zout nog
niet bekend waren en ook bij Homerus vinden wij dat er in het Noorden menschen
wonen die zonder zout leven, die niets van de zee weten en die een roer voor een
koornschep aanzien. Waarheid is het, dat nog heden ten dage het gebruik van het
keukenzout lang niet zoo algemeen over de aarde verspreid is als men gewoonlijk
meent. In die noordelijke berglanden van Sudan
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wordt het zout door het transport, daar het zeer ver gehaald moet worden, zoo duur,
dat het slechts door de gegoeden kan genoten worden. Reeds Mungo Park voert
aan dat bij de Mondiego- en andere Negerstammen in de binnenlanden van Afrika
de uitdrukking: ‘hij kruidt zijne spijzen met zout’ gelijk staat met: ‘hij is een rijk man.’
Men bedient zich dáár van het zout slechts op bijzonder feestelijke dagen. Ook
Callié verzekert dat de bewoners van Raukan zelden zout bij hunne spijzen
gebruiken, omdat het te duur en daarom een voorwerp van weelde is. En zoo is het
over 't algemeen in een groot deel van Afrika. In eenige landen vervangt zelfs het
zout de plaats van geld en in andere landen wordt het voor menschen verkocht.
Aan de Sierra-Leona-kust verhandelt de broeder de zuster, de man zijne vrouw en
de ouders hunne kinderen voor zout. Aan de goudkust kan men voor een handvol
zout waarvan de waarde bijna gelijk staat met goud, een of ook wel twee slaven
koopen.
Uit deze voor beelden heeft men opgemaakt, dat het gebruik van zout voor onze
ligchamen noodzakelijk is en dat hierbij bepaald het instinct in het spel is, ofschoon
het toch even gemakkelijk is hieruit geheel tegenstrijdige besluiten te trekken, of
toonen de aangehaalde voorbeelden niet duidelijk genoeg aan dat het zout hier een
artikel van weelde is en dat duizenden, ja welligt millioenen het genot hiervan moeten
ontberen?
Bij de bewering dat niet het instinct maar de gewoonte ons naar het zout doet
grijpen, worden wij des te meer versterkt, daar vele volken behalve de reeds
vermelde, ook de bewoners der Patagonische Pampas, de Indianen in geheel
Amerika, de Kamschalen en Samojeden of in het geheel geen of slechts een zeer
beperkt gebruik van het keukenzout maken. Vele duizenden, ja millioenen verteren
alzoo ongezouten voedsel met evenveel graagte als wij de gezouten spijzen, ja
zelfs met nog meer smaak. Ten minste geven de menschenetende Nieuw-Zeelanders
aan het vleesch hunner eigene stammen de voorkeur boven dit van de Europeanen.
Ja zij werpen de schuld van den slechten smaak van het blanke vleesch juist op
het zoutgebruik der Europeanen. Deze daadzaken zijn van des te meer gewigt als
men bedenkt dat juist bij de onbeschaafde volkeren het instinct het meest ontwikkeld
moest zijn.
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Wat zullen wij nu echter wel van de zoo zeer geroemde wijsheid van het instinct
zeggen, wanneer wij zien dat de mensch bijna algemeen juist het bloed der dieren,
dat toch zeer rijk aan zout is, geheel versmaadt. Letten wij op het verbod dat de
keizer Leo uitvaardigde, toen voor ongeveer 900 jaren de bereiding der bloedsoorten
in zich zwang kwam, zoo is daarin ook niet het minste spoor van een instinct te
vinden. ‘Het is ons ter oore gekomen,’ zoo lezen wij, ‘dat men bloed in darmen als
in zakken inpakt en ze als een gewoon geregt gebruikt. Onze keizerlijke majesteit
kan het niet langer aanzien, dat de eer van onzen staat (sic!) door eene zoo
verfoeijelijke ontaarding van vraatzuchtige menschen geschandvlekt wordt. Wie
alzoo bloed tot spijs gebruikt, wordt gegeeseld, gebrandmerkt en voor eeuwig uit
het land verbannen!’
Als hoofdbewijs van de noodzakelijkheid van het zoutgebruik voert men in den
regel aan dat Mungo Park, toen hij zich bij zijne reizen in de binnenlanden van Afrika
gedurende langen tijd van het gebruik van zout moest onthouden, hij daarnaar zulk
eene begeerte kreeg, dat hij het met woorden niet kon uitdrukken. Op zwakkeren
grond kan waarlijk geen bewijs staan, terwijl niets beter voor de kracht der gewoonte
spreken kan. Immers ondervindt een donkaard en een verslaafd rooker of
amfioen-schuiver dezelfde gewaarwordingen als hij zich van den jenever, den tabak
of de opium moet onthouden. Wil men soms hieruit ook het besluit trekken dat
jenever, tabak en opium voor de menschen noodzakelijk en onontbeerlijk zijn?
Wat men als bewijs van het noodzakelijk en onontbeerlijk genot van het keukenzout
aanvoert, zijn slechts meeningen die elken wetenschappelijken grond missen en
hetwelk men juist meende te kunnen ontberen, daar het keukenzout algemeen in
zoo'n groot aanzien stond. Als strijders voor de onontbeerlijkheid van het zoutgebruik
zijn Liebig en Moleschott opgetreden, maar aan steekhoudende gronden ontbreekt
het dezen even zoo goed als de dweepers met het instinct; zij baseren zich beiden
op de algemeene ervaring, en in plaats van wetenschappelijke bewijzen die wij juist
met regt van deze beroemde mannen zouden kunnen verwachten, geven zij ons
niets anders dan hoogdravende en niets af-
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doende redeneringen. Zoo zegt Liebig b.v. ‘dat de zoutbelasting, de hatelijkste, het
verstand der menschen onteerende en onnatuurlijkste van alle belastingen is, dat
er in het instinct van een schaap of os meer wijsheid zit dan in een schepsel dat
zich verbeelt alleen scherpzinnigheid en verstand te bezitten.’
Moleschott zegt in zijne leer der voedingsmiddelen voor het ‘volk,’ dat door de
uitlozingen het bloed, dat de zenuwen der tong prikkelt, armer wordt aan keukenzout
en dat dit de reden is waarom ongezouten voedingsmiddelen ons zoo leelijk smaken.
Hij gaat aldus voort: ‘En ook hier beheerscht de noodzakelijkheid eener wet, het
schijnbaar spel der willekeur. Het is het strengste gevolg van oorzaak en werking
die den smaak der spijzen met de opname der juiste voedingsstoffen verbindt.’ Door
het volk zijn deze uitspraken, juist omdat ze van Moleschott zijn, met grooten bijval
opgenomen, maar men heeft zich door de uitspraak eener erkende autoriteit om
den tuin laten leiden, daar men niet in staat was de innerlijke waarde te beoordeelen.
Wij kunnen niet nalaten om deze woorden bij de geestrijke phantasiebeelden te
voegen, die zich helaas bij de populaire behandeling der natuurwetenschappen
laten vinden. Men juicht ze toe, omdat ze smakelijk ja pikant gekruid zijn, maar dat
is dan ook alles; wetenschappelijke bewijzen zal men er niet vinden. Met Moleschott's
verklaring, waarom ongezouten voedingsmiddelen zoo leelijk smaken, is nog niets
verklaard en van een zamenhang van den smaak der spijzen, met de
voedingswaarde daarvan, is hoegenaamd geene sprake.
Wel is waar is het zout voor ons ligchaam noodzakelijk, en daarom heeft ook de
wetenschap verscheidene gronden aangegeven, waarom het zoutgebruik voordeelig
is. Men voert aan, dat van het zout het zoutzuur in de maag oorspronkelijk is, en
dat het zout daarom de vertering der eiwitachtige verbindingen en der moeijelijk
oplosbare vetten bevordert, maar ook deze laatste steunpilaar waggelt, daar
herhaalde proeven bewezen hebben, dat het zout de in zoutzuur opgeloste proteïneof eiwitachtige verbindingen neêrslaat.
Dientengevolge zou alzoo het gebruik van zout eerder schadelijk dan voordeelig
zijn, Verder schijnt het, dat het zout
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op de slijmhuid van het geheele verteringskanaal als prikkel werkt en daardoor het
verteringsvermogen grooter maakt; maar ook hier ontbreken de noodige
wetenschappelijke bewijsgronden, zoodat wij ons wel moeten wachten om hieraan
te veel waarde te hechten. Evenzoo is het met de meening, dat het zout tot de
cellenvorming bijdraagt. Men besluit dit uit het rijke zoutgehalte der melk, eene
vloeistof, die de eenvoudigste cellenvorm bevat. Doch ook dit is nog niet genoegzaam
opgehelderd en bewezen.
Waren alle deze redeneringen juist, zoo zouden zij altijd slechts de
noodzakelijkheid van het zout voor ons ligchaam, maar geenszins de
noodzakelijkheid van het zout voor onze spijzen bewijzen. Wij worden des te meer
gedrongen om aan te nemen, dat het zout voor spijzen geene volstrekte
noodzakelijkheid is, maar dat de tot onderhouding van ons ligchaam vereischt
wordende hoeveelheid zout, ons even als de overige tot onderhoud van ons ligchaam
gevorderde bestanddeelen door ons gewoon voedsel worden toegevoerd, daar ons
ligchaam uitermate geneigd is, om het zout dat wij daaraan als specerij toevoeren,
af te scheiden en te verwijderen. De urine en drek, het slijm en zweet, de tranen en
kraakbeenderen, ontnemen onophoudelijk het zout aan het bloed, en wel hoe meer
zout wij aan het bloed toevoeren, des te meer en sneller wordt het afgescheiden.
Terwijl hier voornamelijk in de urine het zoutgehalte toeneemt, neemt het terstond
ook snel af, zoodra de toevoer van zout gering is. Omdat nu de zamenstelling van
het bloed onveranderd moet bewaard blijven, zoo zijn wij verpligt, zegt men, ten
gevolge dezer afscheiding, ons bloed met keukenzout te blijven voorzien. Met
hetzelfde regt zou men deze voorwaarden ook kunnen omkeeren, aangezien het
grootste gedeelte van het zout, dat wij gebruiken, zonder nut door de nieren en huid
weder afgescheiden wordt, omdat het geheel overbodig is.
Even noodzakelijk als het zouten der spijzen voor de menschen, heeft men ook
de zoutvoedering voor het vee gehouden, omdat schapen en ander vee soms wel
eens aan zoutstukjes likken, als zij daartoe in de gelegenheid zijn. Ja men voert
zelfs aan, dat in de noordelijke landen van Brazilië de huisdieren sterven, wanneer
men ze niet eene bepaalde
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hoeveelheid zout op het voeder strooit, en evenzoo moeten in Columbia de
vrouwelijke dieren zonder deze zoutgave minder vruchtbaar zijn en de kudde spoedig
uitsterven.
Alle veehouders der Llanor beweren, dat het vee zonder zout niet leven kan.
Wanneer in eene steppe de kudde gedijdt, zoo kan men ook zeker zijn, dat er eene
zoutbron voorhanden is. In de Savannen in wier bodem zich geen zout bevindt,
geeft de veehouder het regelmatig aan zijne dieren, die nooit verzuimen zich dagelijks
op het bepaalde uur te laten vinden.
Deze waarnemingen hebben bij vele veebezitters eene koortsachtige hoop over
het toedienen van zouten aan het vee opgewekt; zelfs vindt men, behalve in onze
soi-disant landbouwkundige tijdschriften, in het programma van het XVIde
Nederlandsche Landhuishoudkundig Congres gehouden in Dordrecht, onder de
punten van behandeling, sub 105, de vraag: ‘Waaraan is het toe te schrijven, dat
tot nog toe door den Nederlandschen landbouw zoo weinig gebruik wordt gemaakt
van zout bij de voedering van paarden en rundvee?’ Algemeen schijnt men dus aan
het zout eene belangrijke melk-, vet- en vleeschproducerende kracht te willen
toeschrijven, gedachtig aan het sprookje: ‘een pond zout produceert een pond smout
(vet).’
Terwijl men echter aan de eene zijde in het zout den steen der wijzen voor de
veeteelt meent gevonden te hebben, houdt men aan de andere zijde het toedienen
van zout niet alleen voor niet noodzakelijk, maar zelfs voor de melk-, vleesch- en
vetproductie voor zeer schadelijk. Zulke opmerkelijke tegenstrijdigheden zijn echter
zeer gemakkelijk te verklaren, want in deze aan waarnemingen niet gewoon zijnde
kringen geeft men geen acht op alle omstandigheden, die slechts vereenigd, eene
gunstige of ongunstige werking ten gevolge hebben, maar men schrijft deze juist
slechts aan ééne oorzaak toe. In den jongsten tijd heeft men zich daarentegen meer
met de rationele voedering der dieren, dan met de voeding der menschen bezig
gehouden, en zoo is dan ook hier veelvuldig de vraag ter sprake gekomen, of deze
zout-voedering voor die dieren noodzakelijk is of niet. De genomen proeven hebben
nu op het ondubbelzinnigst bewezen, dat de toediening van zout op het voeder
geen winst
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geeft voor de melk-, vet- en vleeschproductie, ja men vindt het zelfs zeer natuurlijk,
dat er geene zigtbare gewigtsvermeerdering bij de dieren plaats grijpt, daar toch
het zout geene voedingstof is, en als weefselvormer slechts eene ondergeschikte
plaats inneemt. En toch voert men aan, dat het zout voor de bloedvorming
onontbeerlijk is. Anderen nemen daarentegen weder aan, dat de aanwezigheid van
toereikende hoeveelheden zout in het dierlijk ligchaam bijzonder noodzakelijk is,
waar celvorming plaats heeft. Want verscheidene proeven hebben bewezen, dat
alle aan cellen rijke organen, als b.v. kraakbeen enz. zich in verbinding tot andere
weefseldeelen door rijkdom aan zout onderscheiden. Dien ten gevolge moest alzoo
bij de zoutvorming eene toename van gewigt te verwachten zijn. Trots deze
grenzenlooze verwarring van begrippen, raast men echter desniettemin van beide
zijden voor de zoutvoedering, omdat Boussingault aangevoerd heeft, dat het zout
eene gunstige werking op het uiterlijk aanzien van het vee schijnt te hebben,
aangezien de met zout gevoederde runderen fijne en zachte haren op eene gladde
en glanzende huid hadden, terwijl andere runderen, wier voeder niet met zout
vermengd was, na 13 maanden stijve en borstelige haren op eene rimpelige en hier
en daar naakte huid vertoonden. Aan deze proeven geeft nu Liebig, ‘de scherpzinnige
denker,’ de volgende verklaring. ‘Deze proeven,’ zegt hij, ‘zijn in hooge mate leerrijk;
bij de stieren, die slechts zooveel zout ontvangen hadden, als in het gewone voeder
aanwezig was, was die hoeveelheid zout ontoereikend voor de te groote afscheiding;
hun geheele ligchaam, het bloed, vleesch en alle sappen waren onzuiver, hun gang
was loom en onbehagelijk. De andere stieren die dagelijks zout gekregen hadden,
bleven zelfs bij eene tegennatuurlijke levenswijze, waaraan zij waren blootgesteld
bij een overvloed van voedsel en gebrek aan beweging, gezond, hun bloed bleef
zuiver en gezond, want zij ontvingen met het zout een magtig en in de gegevene
omstandigheden onontbeerlijk middel om aan storingen der gezondheid weêrstand
te kunnen bieden; het ligchaam der anderen was als 't ware opgevuld met eene
gemakkelijk ontplofbare brandstof, waartoe slechts één vonk noodig was om in
vlammen uit te breken en verteerd te worden.’
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Dat heet waarlijk veel gezegd! want met een enkele proef, ieder van 3 stieren, is
men toch in waarheid niet geregtigd, zulke gevolgtrekkingen te maken, vooral daar
eene massa andere proeven geheel andere resultaten hebben opgeleverd. Zoo
was het namelijk sedert onheugelijken tijd in Frankrijk gebruikelijk, dat de
cavallerie-paarden ten minste op bepaalde tijden geregeld eene zekere hoeveelheid
zout ontvingen. Men meende vast en zeker, dat deze gift niet alleen noodzakelijk,
maar ook heilzaam was, omdat daardoor de paarden krachtiger en levendiger
werden en ze voor vele ziekten bewaarde. Men stelde daarom twee jaren lang
naauwkeurige proeven in het werk met 10 escadrons cavallerie en 2 batterijen
artillerie, alzoo minstens met verscheidene honderde paarden, maar juist deze
proeven hebben klaar en duidelijk bewezen, dat deze meeningen valsch waren.
Gaf men aan de paarden de keus, zoo gaven zij altijd de voorkeur aan het voeder
zonder zout, en gaf men ze eene buitengewone hoeveelheid zout, zoo bedankten
zij beleefdelijk voor deze welgegunde en zeer geprezene kruiderij.
Hebben de dagbladen zelfs onlangs niet medegedeeld, indien wij ons niet
bedriegen, is het uit Haarlem, dat verscheidene regimentspaarden de haver
weigerden, die bij onderzoek bleek, veel zout te bevatten, ten gevolge waarvan al
dat voeder geconfisceerd is? Men schijnt dus niet te hebben willen aannemen, hoe
nuttig juist deze zoutvoedering was; en het is den leveranciers hoogst kwalijk
genomen, dat zij hier bedrog hadden gepleegd, niettegenstaande die edele
menschen (?) waarschijnlijk ter goeder trouw eenig zout er onder gemengd hadden,
om ze die goede hoedanigheden te doen verkrijgen, die alleen (!) het zout in staat
is te bewerken, en hetwelk zeer zeker ook aan hun niet onbekend zal geweest zijn.
In plaats van dank, oogsten die weldoeners nu verachting in. Zoo gaat het in de
wereld!
Niettegenstaande de bovengenoemde ongunstige resultaten heeft Liebig toch
nog vele aanhangers gevonden, maar hier zou het ook kunnen heeten: ‘De hemel
beware mij voor mijne vrienden!’
Eene bijzonder gunstige werking van het zoutgebruik wil men bij de schapen
waargenomen hebben, en wel met opzigt tot de vleesch- en wolproductie. Zoo
moeten schapen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

319
die dagelijks ½ tot 1 lood bergzout ieder krijgen, eene gemiddelde
gewigtsvermeerdering van 16,9 en 17,7 pond hebben aangetoond, terwijl dit bij
anderen, bij hetzelfde voeder maar zonder zout slechts 13,1 pond bedroeg. Waarin
echter die gewigtsvermeerdering bestaan heeft, òf in het vet, òf in het vleesch, òf - in het water, wordt niet gezegd. Insgelijks moet bij schapen, die eene geregelde
hoeveelheid zout bij hun voeder kregen, de wolproductie in 124 dagen gemiddeld
per stuk ongeveer 1½ pond grooter geweest zijn, dan bij de dieren, die het ontberen
moesten. De wol moet daarbij langer en zacht als zijde geweest zijn. Men houdt het
er daarom voor, dat de voorkeur van de spaansche wol hoofdzakelijk aan de
zoutvoedering is toe te schrijven. Echter in nog niet uitgemaakt, of er tusschen
beiden werkelijk verband bestaat, gelijk dan ook proeven, die in verscheidene landen
genomen zijn, dan eens een gunstig en dan weder in het geheel geen resultaat
hebben opgeleverd. De gunstige invloed van het keukenzout op den groei van het
haar, zoo als hier van de stieren en schapen gemeld wordt, moet ook duidelijk bij
den mensch zijn waargenomen, hetgeen dan ook niet meer dan natuurlijk is. Ten
minste wil men in bijzonder zoutrijke streken opgemerkt hebben, dat de haargroei
op eene verbazende wijze toeneemt, zoodat hier zelfs op plaatsen waar wonden
geweest zijn, dikwijls haren zijn te voorschijn gekomen. Dezelfde opmerking heeft
men ook dikwijls bij planten gemaakt. De gemeene wondklaver (Anthyllis vulneraria)
en de breedbladerige holtand (Galeopsis Tetrahit) vindt men aan het zeestrand veel
sterker behaard, dan op hunne vroegere standplaatsen en eenige ganzen-distelen
(Sonchus oleraceus en asper), wier bloemstelen bijna geheel glad zijn, verkrijgen
hier dikke bruinroode haren.
Zoo is dan eindelijk de zoo vurig gewenschte oplossing van het raadsel: ‘Geene
kaalhoofdigheid meer’ gevonden en daarmede voorzien, in eene dringend gevoelde
behoefte van onze kaalhoofdige en baardelooze jeugd, die tot hare smart het grootste
sieraad van den man moet ontberen, die iedere stroohalm als een plegtanker
vasthoudt en de fijnste spotternij voor klinkende munt aanneemt tot een waarachtig
zielsgenoegen van die heeren haar-professors, die zich van hunne jeugd af daarvan
eene studie gemaakt hebben ad majorem pecunia-
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rum gloriam! Weg echter nu met al die kappers en haardoctors; slechts zout, zout
en nogmaals zout probatum est, even als bij de stieren en schapen!! Hetzelfde
middel is ook aan te raden aan allen, die tot een zittend leven gedwongen zijn, als
ambtenaren, klerken en kantoorbedienden, want Boussingault heeft bij de stieren
aangetoond, dat, ofschoon anders bij het mesten de vlugheid en levendigheid
afneemt, eene betrekkelijk geringe hoeveelheid zout in staat is, de loomheid en
traagheid door gebrek aan beweging te herstellen.
Doch laten wij scherts ter zijde stellen en bekennen, dat de vraag over den invloed
van het zout op de dieren en menschen, niettegenstaande alle proeven bij lange
na nog niet bewezen is. Zooveel echter is zeker, dat het zout onder zekere
omstandigheden bij de voedering der dieren groot voordeel aanbrengen kan. In den
landbouw is het zeer dikwijls een vereischte, om voedingsmiddelen die op zich zelf
eene verslappende werking op de verteringsorganen te weeg brengen, als
aardappelen, knollen enz. te verbeteren. Evenzoo gebiedt de noodzakelijkheid
dikwijls om de dieren bedorven hooi enz. voor te werpen. In deze gevallen bewijst
het zout goede diensten. Het zout maakt de dieren niet alleen meer geneigd tot
opname van slecht voeder, maar het maakt ook in zekere mate de nadeelige
gevolgen daarvan krachteloos. En hieraan is het hoofdzakelijk toe te schrijven, dat
het toedienen van zout bij vele landbouwers hoog staat aangeschreven.
Nog veel, zeer veel zou er over het keukenzout te spreken zijn, als: over zijne
werking bij het inzouten van groenten, vleesch enz., het verwekken van dorst, zijn
waterafscheidend vermogen, zijne werking als vergift en als tegengift bij vergiftiging
van salpeterzuur-zilveroxyde of helsche steen (nitras argenti), doch wij zouden
vreezen, al te veel ruimte van onzen uitgever te vergen; welligt komen wij later ter
gelegener tijd nog eens op dat onderwerp terug, overtuigd als wij zijn, dat de lezers
der ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ meer dan ooit aanspraak maken op de
mededeeling van alles, wat op het gebied van kunsten en wetenschappen aan het
licht wordt gebragt.
J.S.
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De koopmansklerk,
door Julianus.
I.
De Franschen waren ons vaderland binnengerukt. Verscheidene vestingen waren
reeds in hunne handen; de Engelschen trokken terug, naarmate de zonen der vrijheid
voorwaarts drongen, de stadhouder begon radeloos te worden, en onder de
toejuicbing van duizenden begon het oude, reeds lang wagchelend staatsgebouw
in elkander te vallen en werd de zoolang gewenschte dageraad der vrijheid begroet
Evenwel vond de oude regering onder het beste deel des volks, voortdurend een
talrijken aanhang. Waren er ook al redenen van ontevredenheid met het
staatsbestuur, deze waren niet wigtig genoeg om de naauwe banden los te scheuren,
welke het Nederlandsche volk door zoovele herinneringen aan het doorluchtig
stamhuis van Oranje verbonden, en de degelijke en nadenkende mannen des lands
verwachtten niet veel heils van de vreemde beschermers, die, hoezeer hun gedrag
gunstig afstak bij dat der onmenschelijke Engelschen, die op hunne vlugt plunderden
en brandden zonder verschooning - toch ook reeds getoond hadden, dat zij meer
zouden halen dan brengen. De welgezeten burger, de aanzienlijke grondbezitter,
de rijke koopman - allen die veel te verliezen hadden - zagen met wrevel en
verontwaardiging het gemeen dansen en springen om de vrijheidsboomen, en
hielden zich, als zij konden, verre van alle deelneming aan de openbare zaken, in
stille vernedering de ellende van het door Engelschen en Franschen uitgezogen
land betreurende en vroegere dagen terug wenschende.
Op het kantoor van een koopman te *** zaten twee jongelieden bij elkander; de
een was Willem van Aalst, een jongman van innemend uiterlijk, waarin de edele
gezindheid des harten lag uitgedrukt; de andere heette Rudolf Kroesinger, weleer
Willems schoolmakker en met hem te gelijk als leerling en daarna als bediende op
het kantoor van den koopman van Willigen aangesteld, waar beide voor den han-
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del bekwaamd zouden worden. Of zij nog, als in hunne kindschheid, vrienden waren,
zullen wij het best bespeuren, als wij een gesprek beluisteren, dat zij in een ledig
oogenblik, in afwezigheid van den principaal, op het kantoor met elkander voerden.
‘Ik herhaal het u, Rudolf, dat alleen onze langdurige bekendschap mij tot nu toe
weerhouden heeft, uwen handel en wandel aan onzen patroon bekend te maken.’
‘Eene mooije vriendschap, Willem - gij geeft mij goede lessen en ik wil geld
hebben.’
‘Gij zijt mij al eene groote som schuldig, welke ik u van tijd tot tijd geleend heb.’
‘Hebt gij dan geen vertrouwen in mij? Gij hebt de kantoorkas, en kunt, als gij mij
mijn salaris uitbetaalt, het verschuldigde inhouden.’
‘Men moet zijne uitgaven naar zijne inkomsten regelen. Gij komt al dieper in
schulden; wat moet daaruit worden?’
‘Gij hebt goed praten, uw salaris bedraagt bijna het dubbele van het mijne, en ik
moet toch alle uitgaven even goed dekken als gij.’
‘Waarom is mijn salaris zooveel grooter? Omdat ik meer werk dan gij. Ik leg ook
van mijn inkomen over, gij voegt bij de noodzakelijke steeds overtollige, ja zelfs
schadelijke uitgaven. In plaats van in de avonduren u aan eene ernstige bezigheid
te wijden en u in noodige wetenschappen te volmaken, zwerft gij rond, bezoekt
gezelschappen, waar gedronken, getierd en gespeeld wordt. Den volgenden dag
zijt gij afgemat en ongeschikt tot den arbeid en hebt geen lust of geestkracht tot
volharding in uw werk. Hoe dikwijls heb ik voor u gewerkt, om u onaangenaamheid
te besparen! Rudolf gij moet inzien, dat ik gelijk heb, en gij moet anders worden.’
‘Ik ben nu eenmaal geen kniezer; ik wil het leven genieten terwijl ik nog jong ben.’
‘Maar onmatig en zonder doel.’
‘Genoeg daarvan. Gij wilt mij dus de onnoozele twintig gulden tot den eersten
van de maand niet leenen? - Ik ben in pijnlijke verlegenheid, Willem; ik speelde en
verloor - ik had geen geld meer en gaf mijn woord van eer, om de schuld van daag
te betalen.’
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‘Rudolf, is het zoover gekomen?’
‘Daarom wilde ik u voor de laatste maal nog om de vriendschap verzoeken...’
‘Hoor mij aan. Wat hebt gij daar nu weder geschreven? Ik heb het lang bemerkt
dat gij zelfs in de kantooruren u met dwaasheden ophoudt.’
‘Gij meent dit blad hier? Dat is ten minste eene kunst, die gij met al uwe
koopmansdegelijkheid niet verstaat.’
‘Nu, laat dau eens zien. - Wat! mijne naamteekening? - en hier die van den heer
van Willigen, en daaronder die van onzen Londenschen correspondent? - Ik beken,
ze zijn zeer juist nagemaakt; alle drie zouden voor de echte kunnen doorgaan; maar, Rudolf, weet gij wel wat gij daar gedaan hebt?’
‘Nu, het is immers maar eene aardigheid.’
‘Als ik het gedaan had, die mijne handelingen naar beginselen regel, mogt het
eene aardigheid heeten - in elk geval ware het eene nuttelooze! Bij u echter, die,
om zoo te zeggen, elken dag zonder eenigen levensregel begint, bij u is deze kunst
schadelijk “en zij zou gevaarlijk kunnen worden.”
“Dwaasheid! Gij zoekt in elke zaak stof tot berisping; als men u hoorde, zou men
bijna denken dat ik een vervalscher of bedrieger ware.”
“Ik blijf bij mijne bewering, dat de nabootsing van naamteekeningen, door u
uitgeoefend, onder zekere omstandigheden verkeerde gevolgen voor u hebben kan.
In elk geval ware het beter dat gij uw niet te miskennen talent eene waardiger rigting
gaaft. - Om u echter te bewijzen dat ik niet slechts berisp, zal ik uwe proeve van
naamteekeningen als een kabinetstuk bewaren. Geef ze mij!”
“Waartoe?”
“Nu dat weet ik zelf niet, maar ik wilde het toch gaarne. Als gij ze mij geeft bewaar
ik ze hier in mijn lessenaar, en onder deze voorwaarde zal ik u ditmaal nog uit de
verlegenheid helpen en u de twintig gulden voorschieten.”
“Mijnentwege - neem het maar!”
En van Aalst legde het met de drie naamteekeningen versierde papier voor de
oogen van zijn collega in zijn lessenaar. - Kort daarna werd de deur geopend en
mijnheer
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van Willigen een rustige vijftiger, wiens voorkomen dadelijk den regtschapen man
verried, trad de kamer binnen. Men zag het hem dadelijk aan dat hij iets gewigtigs
op het hart had, en naauwelijks had hij hoed en stok op hunne plaats gebragt, toen
hij van Aalst aansprak.
“Van Aalst,” zeide hij, “ik heb daar zoo even vernomen dat de bezetting de stad
verlaten en eene afdeeling Franschen binnenrukken zal. Ik was daarvoor al langer
bevreesd - zoo als gij uit onze gesprekken daarover weet - maar dat de bezetting
zoo spoedig het veld zoude ruimen, was niet te denken; misschien is het zoo maar
het best voor de stad, want eene bestorming is altijd vreeselijk, en er is al ellende
genoeg ontstaan.”
“Mijnheer,” antwoordde van Aalst, “wat ik daar hoor verrast mij inderdaad, daar
wij hier op het kantoor niet het minst van deze omkeering van zaken bespeurd
hadden.”
“De druk der bezetting door de Franschen,” hernam van Willigen, “zal onzen
handel waarschijnlijk belemmeren, zoodat wij vele ledige uren op ons kantoor zullen
hebben. Ja de oorlog geeft voor den koopman altijd slechte tijden; vele offers en
geene verdiensten!”
“Kroesinger!” liet de patroon zich tot Rudolf wendende, volgen, “hebt gij de facturen
gereed en zijn de brieven gereed ter onderteekening?”
“Ik was er nog mede bezig,” zeide Rudolf eenigzins verlegen.’
‘Gij werkt altijd half in slaap; - van Aalst, wilt gij hem helpen? Ik zoude deze zaken
gaarne nog geëxpedieerd zien eer onze werkzaamheid gestremd wordt.’
Binnen een uur, verzekerde van Aalst, zoude alles gereed zijn, en toen vroeg hij,
of mijnheer van Willigen nieuwe berigten uit Londen ontvangen had?
‘Tot hiertoe weet ik niets naders. - Ik maak er u intusschen beiden opmerkzaam
op, dat onze geheele correspondentie met het Londensch huis een geheim moet
blijven. Volgens den laatsten brief van onzen vriend was de lading wapenen ter
afzending gereed. Is het schip nog niet uitgezeild, dan zal ik onzen vriend verzoeken
de wapenen op eene andere plaats te zenden, maar is de waar reeds op zee, dan
hoop ik dat de kapitein de bezetting der stad door
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de Franschen verneme en verstandig genoeg zij eene noodhaven binnen te loopen.
Het is natuurlijk niet meer mogelijk de lading te ontvangen, want de Franschen
zouden niet slechts deze, maar ook mij, aan wien ze gerigt is, in beslag nemen.
Bewaar dus het stilzwijgen, mijne heeren!’
Met deze woorden ging de heer van Willigen in zijn kabinet, om den brief naar
Londen te schrijven, waarvan hij zoo even gesproken had. - Naauwelijks waren de
brieven gesloten en geëxpedieerd, of er ontstond een groot rumoer in de stad, door
de komst der Franschen, die met trommelslag en muziek binnenrukten, veroorzaakt,
terwijl te gelijk de kleine vaderlandsche bezetting voor de overmagt wijkende, eene
andere poort uittrok. Met schijnbare welwillendheid, maar met droefheid in het hart,
gaf de magistraat voor het oogenblik zijne magt over in handen van den Franschen
generaal, en in weinige dagen had de toestand der stad eene geheele omkeering
ondergaan.

II.
Er waren naauwelijks eenige weken na het binnenrukken der Franschen verloopen,
toen van Aalst op een avond, nadat het reeds donker geworden was, op zijnen weg
naar huis, op den hoek eener kleine dwarssteeg, door twee mannen aangevallen
werd, die geheel in mantels gehuld waren. Van Aalst was argeloos daarheen
gewandeld en niet weinig over dezen aanval verwonderd en verschrikt. Hij
verzamelde al zijnen moed, begon zich vol vertwijfeling te verweren, en wilde juist
een hulpgeschreeuw uiten, toen men hem een doek in den mond wrong en te gelijk
toefluisterde: ‘Wees lijdzaam en gij hebt niets te vreezen, maar voor alle dingen
geen geschreeuw of wij gebruiken geweld.’
Van Aalst zag zijwaarts en bespeurde onder den half teruggeslagen mantel van
een zijner aanvallers de welbekende vijandelijke uniform. Dadelijk hield de een hem
een pistool voor de borst, terwijl de ander hem met een gereed gehouden koord de
armen op den rug bij elkander bond. Toen hij op deze wijze geboeid was, betoonden
de soldaten tegenover den gevangene eene zekere hoffelijkheid, terwijl zij
herhaalden: ‘volg ons slechts gewillig en u zal geen leed geschieden.’
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Van Aalst schikte zich in zijn lot en troostte zich met de gedachte, dat, daar hij niets
tegen de wet gedaan had, hem naar het gestrengste regt niets kwaads kon worden
toegevoegd.
Nadat de soldaten hem nog een mantel om de schouders geworpen hadden,
voerden zij hem weg. Zij schenen voornamelijk afgelegene ledige straten te kiezen,
tot zij eindelijk na vele omwegen op het marktplein der stad kwamen, waar een sterk
verlicht huis stond, waarvoor twee schildwachten op en neder gingen, terwijl in het
tegenovergelegen wachthuìs eene afdeeling troepen geposteerd was.
In dit hôtel - dit wist van Aalst - had de kommanderende generaal, thans de
hoogste gezaghebber in de stad - zijn intrek genomen. Toen hij door zijne geleiders
in dit hôtel gevoerd werd, huiverde hij een weinig, en brak hij het tot hiertoe bewaarde
zwijgen af door een hunner te vragen, of hij aangeklaagd was en waarvan men hem
beschuldigde.
‘Dat moet gij den generaal zelven vragen; wij handelen naar het bevel dat ons
gegeven is,’ luidde het antwoord.
‘Maar gij hebt u voorzeker in mijn persoon vergist,’ zeide van Aalst, en liet toen
eenigzins toornig volgen: ‘Met welk regt grijpt men vreedzame, rustige inwoners en
sleept ze voor de militaire overheid?’
De komst van een officier, in wien van Aalst dadelijk een adjudant herkende,
maakte aan dit gesprek een einde. Hij had de laatste woorden van van Aalst gehoord,
sprak zacht met de soldaten, liet zich van hen even zacht rapport doen, en zond
hen toen henen.
‘Burger,’ zeide hij daarop tot van Aalst, ‘ons regt is het regt der magt, dat dikwijls
beter is, dan dat der langzame regtsgeleerdheid. Gij zijt geëmploijeerd in de zaak
van een koopman, van Willigen genaamd, niet waar?’
‘Dat is zoo, mijnheer.’
‘Uw naam is Willem van Aalst?’
‘Die ben ik.’
‘Goed, dan zijt gij op bevel van den generaal gevangen genomen. Het overige
kan ik u niet zeggen, omdat ik het zelf niet weet. Wees intusschen niet ongerust;
de generaal is een goedhartig en billijk man, ik verzoek u in de eerste plaats mij te
volgen.’
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Met deze woorden trad de adjudant den breeden trap op en van Aalst volgde hem.
Op de eerste verdieping gekomen, werd hij door den adjudant een paar kamers
doorgeleid, welke met officieren en militaire beambten gevuld waren, en eindelijk
in een elegant kabinet gebragt.
‘Nu moet ik u verzoeken te wachten; tot ik den bevelhebber van uwe komst
onderrigt heb,’ zeide de adjudant en liet van Aalst alleen.
‘Wat mogen zij met mij voorhebben?’ dacht deze en gaf volstrekt geen acht op
de prachtige inrigting van het kabinet, dat met fraaije schilderijen, kostbare wapenen
en voorwerpen van weelde versierd was. Maar zijne overdenkingen werden spoedig
door de terugkomst van den adjudant afgebroken, welke hem verzocht nog een
weinig geduld te hebben; de generaal had nog een niet te verschuiven arbeid
onderhanden, maar hij zoude om te souperen in het kabinet komen, en dan het
genoegen hebben den heer van Aalst te ontmoeten. - De vroeger vormelijke
hoffelijkheid van den adjudant had nu plaats gemaakt voor eene vleijende
beleefdheid. Nadat hij van Aalst uitgenoodigd had op den divan plaats te nemen,
knoopte hij een vriendelijk onderhoud met hem aan, waarin hoofdzakelijk een streven
doorstraalde, om hem van alle bevangenheid en vrees te bevrijden. Van Aalst was
te verstandig, om dit opzet niet te bemerken, en des te raadselachtiger werd hem
alles wat hem tot hiertoe bejegend was.
Intusschen had een dienaar eene tafel voor drie personen in de kamer gedekt,
die allengs met al het benoodigde voor een weelderig souper voorzien werd.
Eindelijk verscheen de generaal, een forsch gebouwd, lang man met grijze haren,
zwarte oogen onder de borstelige wenkbraauwen, het gelaat met naden bedekt. Hij
was in volle uniform. Het was geen wonder dat de naauwelijks herleefde moed van
van Aalst tegenover dezen indrukwekkenden persoon op nieuw begon te zinken.
Maar de generaal liet hem niet lang den tijd om zijn imponerend uiterlijk op te
nemen; hij ging dadelijk op van Aalst toe en legde in zijne woorden zulk eene wel
aangebragte vriendelijkheid, dat de eerste indruk door zijne trotsche persoonlijkheid
te weeg gebragt, weer verdween.
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‘Gij hebt eenigen tijd op mij gewacht, burger van Aalst,’ sprak de generaal, ‘en nu
zult gij mij wel de eer willen bewijzen, aan deze kleine tafel plaats te nemen; ik geef
aan een vertrouwelijk onderhoud de voorkeur boven elk ander.’
Toen hij zag, dat van Aalst aarzelde, zeide hij snel: ‘Zonder complimenten, burger,
als ik u verzoeken mag, aan tafel!’
Nadat van Aalst plaats genomen had, bemerkte hij, dat de adjudant op een wenk
van den generaal naar de deur ging en eene daar geposteerde schildwacht weg
liet gaan, waarop ook hij zich aan tafel zette.
De generaal betoonde zich een aangenaam gastheer en schonk gedurig de glazen
vol. Daarbij bragt hij eerst het gesprek op de aangelegenheden van den veldtogt
en de belangen der stad. Toen van Aalst door het vriendelijk onthaal en door het
onderhoud zelve een weinig driester geworden was, waagde hij de opmerking, dat
de generaal ten zijnen opzigte eene eigenaardige manier van uitnoodiging tot het
souper gebruikt had, en verzocht hem ten goede te houden, als hij deze gedachte
niet langer verzwijgen konde, daar hem tot hiertoe elke opheldering was onthouden.
‘Burger,’ antwoorde de generaal, ‘als mijne handelwijze u raadselachtig voorkomt,
moet gij bedenken, dat mijne wijze van handelen van andere gezigtspunten uit
bepaald wordt, dan die u ten dienste staan. Gij zijt verbonden aan eene in deze
stad niet onbeduidende handelszaak; het zoude mij aangenaam zijn, omtrent de
omstandigheden en verbindtenissen van deze door mij bezette plaats eenige
inlichtingen te ontvangen; gij zijt mij als een degelijk en verstandig koopman
aangeduid; ik verzoek u derhalve om uwe mededeelingen.’
Van Aalst ontwierp den generaal zonder terughouding, zoo goed hij konde, een
tafereel van het geheele handelsverkeer der stad. De bevelhebber scheen een
opmerkzaam toehoorder en viel hem nu en dan in de rede door eene opmerking of
eene vraag, die van zijne bekendheid met handel en industrie getuigde. Allengs
leidde de generaal het op de bijzondere ondernemingen en verbindtenissen van
den heer van Willigen, en nu begon van Aalst voorzigtig te worden.
‘Gij zult ongetwijfeld in Engeland agenten en betrekkingen hebben?’
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‘Voorzeker, generaal; maar gij weet zelf dat in oorlogstijd het handelsverkeer ter
zee doorgaans belemmerd is.’
‘Gij hebt tot hiertoe geene reden bezorgd te zijn, de haven is open, de stad heeft
slechts van bestuur verwisseld.’
‘Evenwel bestaat de stremming, want de handel trekt zich altijd eenigzins schuw
voor den oorlog terug.’
‘Gij hebt nog ladingen van Engeland te verwachten, burger van Aalst?’ - en de
generaal vulde op nieuw zijn glas. - ‘Ik zoude u raden de werkzaamheid niet af te
breken, want ik zie geen gevaar. Al gij mij uwe agenten noemen of andere nadere
ophelderingen geven wilt, dan kan ik welligt al uwe bezorgdheid weg nemen.’
Van Aalst begon nu meer lont te rieken. Of de generaal dit bespeurde of niet, was
niet duidelijk, maar hij verwijderde door een wenk den adjudant, nadat hij hem eenige
bezigheden opgedragen had. Van Aalst bleef met den bevelhebber alleen en deze
talmde niet lang met het pijnlijke gesprek voort te zetten. ‘Als gij mij b.v. uwe
correspondentie, of slechts den inhoud daarvan toevertrouwdet, zoodat ik de namen
der verwachte schepen, der afzenders en dergelijke meer wist, dan konde ik u welligt
helpen, dat uwe speculatien of de ingeleide zaken voordeelig ten einde gebragt
werden. Ik wil de burgers der stad niet drukken.’
Van Aalst had zijn besluit reeds genomen. ‘Zwijgen is hier raadzaam,’ zeide hij
tot zich zelven; ‘de Franschen hebben, de hemel weet hoe, van de lading wapenen
uit Engeland gehoord - maar in mij zal zijne excellentie zich vergissen.’ Hij ontweek
dan ook bestendig den dringenden vrager, en deed dit zoo behendig, dat hij niet
eens een bepaalde leugen behoefde te uiten.’
‘Mijn jonge vriend,’ zeide de generaal, ‘gij moet bedenken, dat ik mijne redenen
heb u tot openhartige antwoorden te dringen. Ik weet dat uw handelshuis eene
lading wapenen uit Londen verwacht, en ik hoop dat gij mij door opheldering zult te
gemoet komen. Gij kunt u verzekerd houden, dat uit uwe mededeelingen noch voor
u, noch voor uwen patroon eenige schade voortvloeijen zal.’
Van Aalst bleef standvastig: ‘En evenwel, generaal,’ antwoordde hij, ‘kan ik slechts
herhalen, dat uwe veron-
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derstelling zonder gevolg blijven moet, omdat ik u niets weet te zeggen.’
‘Gij verschuilt u achter woorden. Ik zoude van den burger van Willigen zelven
opheldering vragen kunnen, maar ik had gedacht, dergelijke maatregelen te kunnen
sparen; want zoo iets maakt een kwaden indruk in de stad. Ik zoude dan gedwongen
zijn, van Willigen voor een gerigt te roepen. Verneem ik van u wat ik verlang te
weten, dan bespaart gij uwen patroon, dien gij schijnt aan te hangen, deze
verdrietelijkheden, ja eene misschien hem wachtende straf. Het is dus eene ware
liefdedienst, welke gij hem bewijst.’
Van Aalst zat als op gloeijende kolen. ‘Generaal,’ zeide hij: ‘ik bid u, mij te laten
gaan. Het doet mij leed, dat ik geen geloof bij u vind, maar ik kan slechts blijven
volharden bij de verklaring, dat de berigten, welke gij ontvangen hebt, ongegrond
zijn’
‘Burger, gij hebt pligten jegens den staat; bedenk dit wel. Ieder persoon dien ik
daartoe roep, moet mijmet volkomen opregtheid te gemoet komen, als ik met het
oog op het algemeene welzijn inlichtingen van hem verlang.’
‘Ik bestrijd ook de gronden niet welke gij aanvoert,’ antwoordde van Aalst, ‘om
mij te verpligten te spreken of iets te verraden, waar niets te openbaren is.’
‘Burger van Aalst, ik heb achting voor u opgevat,’ hernam de generaal, ‘het zoude
mij leed doen anders met u te moeten handelen. Gij vreest welligt, dat uwe betrekking
tot den burger van Willigen lijden zoude. Goed, ik heb nog een voorslag. Geef mij
de bedoelde papieren allen in origenali over, en ik betaal u tot belooning’ - hier zag
de generaal eene donkere wolk van ontevredenheid op van Aalsts voorhoofd
verschijnen - hij hield daarom het vervolg zijner woorden terug, en toen van Aalst
onrustig op zijnen stoel heen en weder schoof zonder te antwoorden, begon hij op
nieuw: ‘Er is bij de nieuwe regering, die eerlang de magt in handen zal hebben,
eene betrekking open van directeur eener inrigting, waaraan 2000 guldens inkomen
verbonden is; hiervoor zoude ik u gaarne voordragen en door mijnen invloed zoudt
gij ze bekomen, maar daartoe zoude van uwe zijde een bewijs van gehechtheid
aan onze zaak noodig zijn.’
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‘Generaal, ik betuig u mijnen dank; maar niets ter wereld zal mij overhalen, van den
weg der waarheid af te wijken, of mijnen tegenwoordigen heer door laster te
benadeelen.’
‘Nu, nu, jonge man, gij maakt u warm; slaap er eens rustig op en overweeg mijnen
voorslag; ik hoop dat uw verstand zegepralen en ik de verlangde brieven bekomen
zal.’
Verheugd rees van Aalst van zijnen stoel op; hij meende dat de generaal hem
zoude laten gaan! Deze stond echter gelijktijdig op, wenschte hem goeden nacht
en ging toen naar de deur en trok aan eene schel. Van Aalst werd op nieuw bezorgd,
wendde zich tot zijne exellentie en zeide: ‘Na uwe laatste welwillende woorden heb
ik de eer mijnen dank te betuigen en u ook een goeden nacht te wenschen.’
Bijna lagchend keerde de generaal zich om: ‘Hoe,’ sprak hij, ‘denkt gij dat ik u
thans naar den heer van Willigen zoude laten terug keeren? Neen, dat ware een
zeer ongeschikte weg om tot mijn doel te komen.’
Intusschen was de adjudant weer binnengekomen.
‘Adjudant,’ zeide de generaal, ‘breng den burger naar eene bovenkamer om te
overnachten. Burger van Aalst, ik hoop morgen een duidelijk en voldoend antwoord
op mijne vragen te bekomen; denk aan mijne woorden, maar ook aan de gevolgen
eener weigering. Goeden nacht!’
Zwijgend boog van Aalst zich, en was reeds in de deur, toen de generaal hem
terug riep. ‘Nog iets, gij zijt niet met krijgsgebruiken bekend, zooals het schijnt; blijf
rustig op uwe kamer; want als gij eene poging deed om u te verwijderen - de
schildwachten hebben geladen geweren en ik zou niet voor uw leven knnnen instaan.’
Een wenk met de hand gaf van Aalst zijn afscheid, en in den hoogsten graad
verontrust en ter neder geslagen, volgde de jongman den adjudant, die hem
voorlichtte.

III.
De nacht was voorbij. Of van Aalst dien achter het fraaije behangsel en in zachte
kussens van zijn bed rustig had doorgebragt? - Neen, hij had zich op zijn leger heen
en weder geworpen, gekweld door de pijnlijkste zorgen voor zich zelven en zijn
patroon. Wat zoude deze van zijn weg-
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blijven denken? Hoever zoude het militaire geweld in deze zaak wel gaan? Zouden
zijne vervolgers ook den heer van Willigen gevangen nemen, diens verklaringen
met de zijne vergelijken en daarnaar verder besluiten. Zoude hij zelf lang gevangen
blijven? Al deze vragen verwarden zijn hoofd; eindelijk, in den vroegen morgen,
verliet hij, zonder geslapen te hebben, zijn leger, om wakend in dezelfde gedachten
voort te droomen. Eenige uren daarna bragt een soldaat hem koffij en brood tot
ontbijt en te gelijk het berigt dat hij een uur later naar den generaal gebragt zoude
worden. ‘Zwijgen blijft hier uw eerste en heiligste pligt wat er ook gebeure!’ - dit was
na rijp overleg van Aalsts vast besluit.
De generaal ontving hem dezen morgen te midden van zijnen staf; alle vrolijkheid
scheen van den ouden krijgsman geweken; een barsche geest sprak uit zijne donkere
trekken. ‘Nu, burger van Aalst,’ zeide hij tot den binnentredende; ‘heeft de nacht u
goeden raad gebragt?’ Zal ik nu openhartig de waarheid hooren? Wilt gij mij de
brieven ter hand stellen?’
Van Aalst bleef bij zijne verklaring van den vorigen avond, maar voegde er bij,
dat hij verzocht zijn patroon van zijn verblijf berigt te geven.
‘Gij wilt dus niet?’ vroeg de generaal. ‘Het is goed; dan zal ik u verder tijd tot
bedenken geven, maar gelijktijdig langs iederen weg mijn doel bereiken. Wat dunkt
u, mijne heeren,’ zeide de generaal tot zijne officieren, ‘10.000 geweren zijn toch
niet te verachten voor de republiek! - Maar een ons vijandig jong mensch kan ik niet
in mijn hôtel herbergen, hem voegt een ander logies. Wees zoo goed te schrijven,’
zeide hij tot een der officieren, en van Aalst dacht met volle regt: dat is een bevel
tot gevangenneming, als loon voor uwe stilzwijgendheid. ‘Generaal,’ zeide hij, ‘ik
herinner u aan uwe vriendelijkheid van gisteren; mag ik een paar regelen aan den
heer van Willigen zenden?’
‘Daarvoor zullen wij zorgen; gij hebt niets te schrijven of te zeggen, dan de eene
of andere mededeeling aan mij. Gij kunt heengaan.’
En tusschen twee soldaten weggevoerd, moest hij in de voorkamer wachten, tot
een wagen het plein opreed; hij
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steeg in, naast hem een soldaat, het portier werd toegeslagen, en voorwaarts ging
het, in volle vaart - waarheen? ‘Nu,’ dacht van Aalst, ‘de generaal zal u wel een
veilig, al is het juist geen aangenaam, verblijf laten aanwijzen.’
Keeren wij, terwijl van Aalst zijne gevangenis te gemoet rolt, tot de andere
personen van ons verhaal terug.
Met verwondering had mijnheer van Willigen het wegblijven van van Aalst,
gedurende den nacht en met ongerustheid zijn niet verschijnen den volgenden
morgen waargenomen. Hij ondervroeg Rudolf, maar deze wist geene opheldering
te geven; hij won aan alle zijden, waar van Aalst bekend of bevriend was, berigten
in, maar vond nergens een spoor van hem. Den tweeden dag na het raadselachtig
verdwijnen van den getrouwen bediende, wendde hij zich tot de overheid. Men
scheen met belangstelling naar hem te hooren, beloofde hem nasporingen te doen,
liet hem weder komen en had dan slechts een schouderophalen tot antwoord op
zijne vragen. Nergens was eene ontdekking, nergens eenig licht te vinden. Hij wilde
het verdwijnen niet openlijk bekend maken, omdat hij te wel begreep, dat het niet
vrijwillig geschied was; hij aarzelde ook met eene bekendmaking in de couranten,
dewijl hij vreesde daardoor zijnen jongen vriend in de oogen van vreemden te
benadeelen. Nu en dan viel het intusschen den koopman op, des avonds vermomde
gestalten om zijn huis te zien sluipen; ging hij in het donker uit, dan meende hij ook
te bemerken, dat men hem volgde. Daarbij kwam, dat hij Rudolf Kroesinger, nu zijn
eenige helper, niet geheel vertrouwde, zoo als wij reeds weten uit den aanvang van
dit verhaal. Hoewel de heer van Willigen derhalve nog niet wist, welk kwaad
vermoeden tegen hem bestond, zoo besefte hij maar al te goed, dat de Franschen
iets tegen hem in het schild voerden, en besloot dus op zijne hoede te zijn.
Om Kroesinger te beter te kunnen bewaken, volgde hij hem op een avond, toen
hij na het sluiten van het kantoor, als naar gewoonte, uitging. Hij zag hem in eene
afgelegen straat, in het andere einde der stad, eene niet zeer gunstig bekende
herberg binnen gaan, en nadat hij zich weder naar buis begeven had, besloot hij
hem ook daar te volgen. Een oude mantel, eene diep in de oogen gedrukte

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

334
muts vermomde hem zoodanig, dat ook een bekende daardoor misleid worden
konde. Hij trad de gelagkamer binnen. Eene warme, door tabaksrook en lampenwalm
bezwangerde atmospheer kwam hem tegen. Luid tierende drinkebroêrs zaten in
verscheidene groepen aan de tafels; hij zag Rudolf aan eene verwijderde tafel met
kaartspelen bezig. Door hem niet opgemerkt, ging van Willigen naar het buffet,
vroeg een glas wijn, nam eene courant voor de oogen en bespiedde daarover heen
den in het spel verdiepten Kroesinger. Hoe ontsteld waren diens trekken, hoe donker
zijn blik! Hij scheen niet gelukkig te spelen. De heer van Willigen vernam, uithoofde
van den afstand, slechts enkele uitroepen der spelers, maar deze waren vol
beteekenis. ‘Verloren en weder verloren! Neen, dat is om razend te worden! - Nog
eens,’ hoorde hij Rudolf zeggen, ‘hier is het laatste wat ik heb!’ - Daar tusschen
klonk het gelach der gelukkige medespelers. - Wat echter den heer van Willigen
buitendien opviel, was de gestalte van een, gelijk hij, vermomd persoon, die nabij
Kroesinger zat met een glas sterken drank voor zich en slechts een onverschillig
toeschouwer scheen, maar toch Rudolf en zijne kaarten geen oogenblik uit het oog
verloor. De koopman meende in de houding en bewegingen des onbekenden een
vermomd soldaat te bespeuren. Plotseling hoorde hij Kroesinger uitroepen: ‘Ik zet
mijn horologie - voor hoeveel neemt gij het? - Tien guldens? Dit moet mij redden,
of ik ben verloren!’
‘Arme Rudolf,’ dacht de heer van Willigen, ‘gij zijt verloren, of gij wint of niet.’ Het
spel, waaraan hij zich met zooveel hartstogt overgaf, was het pharao.
Weder een uitroep van schrik. Kroesinger sprong vertwijfeld op, liep in wilden
haast, zonder den heer van Willigen te herkennen, een vloek mompelende, hem
voorbij en de kamer uit. Hij had ook zijn horologie verloren. - Dadelijk volgde hem
de vermomde soldaat. Van Willigen dacht: nu is het tijd om dit huis te verlaten. Hij
zag dat de soldaat Ruldolf in den half donkeren gang, waarin zij gekomen waren,
terug hield, en hoorde de woorden: ‘Gij zijt een dwaas, dat ge nu henen gaat. Hier
zijn vijf goudstukken, neem deze en win uw horologie terug Het spel moet na
viermalig verlies toch omkeeren.’ Kroesinger scheen weer
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moed te scheppen, en de koopman zag nog, eer hij het huis verliet, beide in de
gelagkamer terug keeren.
Wel speelde Kroesinger nu met afwisselend geluk. Maar toen hij na eenige uren
eindelijk de speeltafel verliet, had hij ook de vijf goudstukken verloren en slechts
zooveel behouden, om zijn horologie weder in te lossen. De hem onbekende man,
van wien hij geleend had, ging tegelijk met hem uit de herberg. Hij had met
Kroesinger gedronken en scheen onbezorgd over de teruggave van het geld. Door
zijn boozen hartstogt, het spel, evenzeer als door den wijn half bedwelmd, wist
Kroesinger zich er naauwelijks rekenschap van te geven, welke nieuwe verpligting
hij jegens den vreemdeling op zich geladen had. Hij trachtte zich te verontschuldigen,
dat hij niet dadelijk de goudstukken terug geven konde. ‘Ba! die kleinigheid!’ zeide
de onbekende, terwijl zij te zamen de donkere straat in traden; ‘een speler moet
zoo ligt niet ontmoedigd worden. Morgen is het geluk u gunstig en gij wint het
verlorene tienvoudig terug. Maar de eene dienst voor de andere. Ik wilde wel gaarne
de brieven zien, die uw handelshuis met Londen gewisseld heeft, wegens eene
lading geweren, die aan ulieden is afgezonden.’
Ware Kroesinger nuchteren geweest, dan zoude hij dadelijk het zonderlinge en
onregtmatige van het verlangen ingezien hebben. Nu antwoordde hij: ‘Weet gij daar
ook van? Het zoude anders een geheim blijven, wegens de bezetting der Franschen.’
‘O, ik weet alles - slechts den naam van het schip en wat daarbij behoort is mij
ontgaan. Kunt gij mij dezen avond de brieven niet laten zien?’
‘Waar denkt gij aan? Het kantoor is immers gesloten.’
‘Dus morgen. Gij behoeft mij niets te zeggen, gij laat mij slechts de papieren en
brieven zien?’
‘Op die wijze konde ik alzoo mijne belofte houden, om niets van het geheim te
zeggen. Ha, ha, dat is fijn uitgedrukt.’
‘Juist, van het vertoonen der papieren is voorzeker niet gesproken, als gij werkelijk
iets van dien aard beloofd hebt. Niet waar, mijn goede vriend, zoo kan men de
voorzigtigheid zelve verschalken! Ha, ha!’ - en beiden lachten over hun schandelijk
voornemen.
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‘Nu,’ zeide de vreemdeling nog, ‘ik schenk u de schuld en nog vijf goudstukken er
bij; gij zult dat eens mooi ten uitvoer brengen, gij zijt schrander genoeg! Dus goeden
nacht, tot morgen!’ - Kroesinger herhaalde de woorden, ging in huis en zocht zijne
slaapkamer op, zonder te bemerken, dat de heer van Willigen hem op de straat
gevolgd was, hem beluisterd en de laatste woorden opgevangen had.
Nog denzelfden nacht, terwijl Kroesinger in den droom met het spel en zijne
uitspanningen bezig was, ging de heer van Willigen naar zijn kantoor. Het was hem
duidelijk geworden, dat het op zijne papieren en waarschijnlijk op de correspondentie
over de lading wapenen gemunt was. Door het uitscheuren van eenige bladen, door
het veranderen van enkele woorden in de boeken delgde hij elk spoor uit, dat op
de zaak der wapenen betrekking had; uit de brievenvakken nam hij de betrokkene
brieven en ladingsbewijzen en verborg ze zoo veilig, dat ook bij eene plaats grijpende
huiszoeking niets daarvan ontdekt worden konde.
Den volgenden morgen was de heer van Willigen weder op het kantoor met
Kroesinger te zamen. Hij sloeg den diep gezonkene gade, zonder hem een woord
van verwijt toe te voegen. Kroesinger, dien de uitspattingen van den avond reeds
tot gewoonte geworden waren, gedroeg zich als altijd, en juist hieruit leidde de
koopman af, hoezeer de zedelijkheid van zijn klerk reeds bedorven zijn moest.
Naauwelijks had de patroon zich van het kantoor verwijderd, toen Kroesinger
naar de brieven zien wilde. Hoe groot was zijn schrik, toen hij ze niet vond. Gisteren
nog - dit wist hij zeker - hadden zij op de gewone plaats gelegen, nog gisteren had
hij ze dáár met eigen oogen gezien. - Nu begon de zaak hem bedenkelijk te worden.
Vermoedde de heer van Willigen den streek, die hem gespeeld worden zoude? Had
hij opzettelijk de brieven weg genomen?
Kroesinger wist niet wat hij doen zoude; hij zeide den heer van Willigen niets; om
zijnen schuldeischer uit den weg te blijven, ging hij 's avonds niet naar de herberg,
waar hij gewoon was te spelen. Dit hielp hem echter weinig. Toen hij van een bezoek
op eene andere plaats van vermaak naar huis terug keerde, stond zijn schuldeischer,
gelijk giste-
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ren in een grooten mantel gehuld, reeds nabij de deur, en vroeg: ‘Houdt gij zoo uwe
belofte, mijn vriend?’
Kroesinger verzekerde hem, dat hij de brieven niet vinden konde, en zwoer
eindelijk dat zij verdwenen waren. Maar alles was vrnchteloos om den vreemden
gemantelde te overtuigen. ‘Ik wacht tot morgen,’ zeide hij, ‘dan mijn geld of de
brieven; wilt gij dat ik het den oude op het kantoor vertel?’
De volgende dag kwam en bragt Kroesinger geen beter uitzigt om den onstuimigen
schuldeischer tevreden te stellen. Had hij nu den heer van Willigen alles bekend
gemaakt, dan zoude deze hem voorzeker het geld tot betaling zijner schuld
voorgeschoten hebben en de openhartige mededeeling van het door een vreemde
zoo zeer gewenschte verraad, zoude den koopman zelfs nu nog aangenaam geweest
zijn. Maar leugen, bedrog en valschheid waren in Kroesingers karakter vereenigd
met de zucht naar genot en den hartstogt voor het spel. Zijne verlegenheid ontging
des koopmans oog niet; hij zag daarin de bevestiging van het door hem opgevat
vermoeden, dat Kroesinger zich tot werktuig der Franschen wilde laten gebruiken;
hij gaf hem op diens verzoek om voorschot op zijn salaris geen geld, maar verheugde
zich er in, het plan zijner vijanden doorzien te hebben. Den Franschen konde hij
hunne handelingen niet hoog aanrekenen, daartoe kende hij het krijgsgebruik en
krijgsregt te goed; maar de vijand in zijn eigen huis, zijn kantoorbediende, die
verpligting aan hem had en bij hem zijn brood verdiende, werd hem des te hatelijker.
- Waar bleef van Aalst, de getrouwe, opregte, zoo zeer aan hem verkleefde vriend?
Toen Kroesinger zonder geld en brieven de ontmoeting met den vreemden man
dubbel vreezen moest, bleef hij des avonds te huis. Maar ook dit hielp hem niets;
hij ontving dreigende brieven, waarvan de eene al onstuimiger was dan de andere.
Zelfs op lichten dag, toen hij op weg was eene commissie voor het kantoor te
verrigten, kwam de grijze mantel uit eene straat op hem toe en zeide: ‘Nu, mijnheer,
heb ik u! Mijn geld of de brieven; wilt gij niet, dan sleep ik nu naar de wacht!’ Daarop
sloeg de onbekende zijnen mantel open en toonde den verschrikten Rudolf zijne
uniform.
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‘Weet gij, wat het zegt, een soldaat der republiek zijn geld af te zetten, door gedane
beloften niet te houden?’
Angstig stamelde Rudolf eene bede om verschooning, maar de soldaat scheen
de hand aan hem te willen leggen. Toen schoot Rudolf plotseling eene gedachte
in, welke hem uit zijn pijnlijken toestand bevrijden konde. ‘Morgen avond!’ zeide hij,
‘hier is mijne hand! Ik kom zeker, vertrouw daarop!’ Dit scheen den soldaat, die
meende zijnen schuldenaar tot het uiterste te hebben gedreven, eenigzins tevreden
te stellen.
‘Houd uw woord,’ zeide hij, ‘ik geef u geen verder uitstel; gij kent de
krijgsbepalingen; ik klaag u aan bij den generaal, dan komt gij zonder genade op
de vesting!’
Nu werd eene zamenkomst tegen den volgenden avond afgesproken; Kroesinger
herhaalde, dat hij hem de brieven en alle daarbij behoorende papieren zoude toonen
en de soldaat vertrok met de zekerheid zijn doel te zullen bereiken.

IV.
Hoe was het gedurende al die dagen met den armen van Aalst gegaan? - Men had
hem eene gewone wel verzekerde gevangenis aangewezen. Hij was van alle andere
gevangenen gescheiden; de eenige mensch, dien hij bespeurde, was de
gevangenbewaarder in uniform. Langzaam kropen voor hem de uren van den dag
voorbij; het eenige, met ijzeren stangen voorziene venster van zijne kamer kwam
uit aan eene naauwe binnenplaats der gevangenis-gebouwen. Elke verstrooijing
was hem dus ontzegd, en daar hij steeds aan werkzaamheid gewoon was, was
deze afzondering en gedwongen werkeloosheid voor hem dubbel hard. Hij verzocht
om boeken en schrijfgereedschap, maar ook dat moest de gevangenbewaarder
hem weigeren tot hij hiertoe eene magtiging van hooger hand ontvangen had. De
karige gevangenkost, het ellendige leger - een stroozak met eene oude wollen deken
- deden ook het hunne om zijnen moed te buigen en alle blijmoedigheid, die hem
anders eigen was, te verdrijven. Onophoudelijk dacht hij over de tegen zijn patroon
en hem gesmeede plannen na; niet ten onregte vreesde hij, dat eene dergelijke
poging, als tegen hem was aangewend, Rudolf niet standvastig vinden zoude.
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Het werd van Aalst steeds duidelijker dat de Franschen wel iets van de lading
wapenen bespeurd hadden, maar toch niets bepaalds en zekers wisten, want hij
begreep dat zij anders niet zoo als nu zouden gehandeld hebben. Bij alle lijden bleef
hem den troost dat hij in zijne positie zijn pligt gedaan, dat hij zich over zijne
handelingen niets te verwijten had.
Eindelijk toen hij herhaalde malen om papier, pen en inkt gevraagd had, werd
hem dit gebragt, met de opmerking dat de generaal verwachtte, dat de heer van
Aalst zijnen brief aan hem rigten zoude. Dit was met andere woorden dezelfde eisch,
dien de gevangenbewaarder elken morgen, als hij van Aalst zijn ontbijt bragt,
berhaalde met de woorden: ‘Ik heb te vragen, of de gevangene bereid is aan den
generaal mededeelingen te doen?’
Geen ander woord was uit den met de uniform als het ware zaâmgegroeiden
opzigter te krijgen. Noch eene mondelinge boodschap, noch eenige regelen schrift
wilde de barsche wachter aannemen; geen smeeken, vleijen, dreigen noch het
aanbieden van geld kon den soldaat overhalen.
Van Aalst bragt in een brief in voorzigtige woorden den generaal nog eenmaal
de geheele ongeregtigheid van zijne handelwijze onder het oog, en schilderde het
doellooze zijner verdere gevangenschap, daar hij immers niets zeggen konde en
niets te ontdekken had; - daarop verzocht hij dringend om zijne vrijlating, ten minste
om toezending van een ingesloten briefje aan zijn patroon, en eindelijk om bezorging
van kleedingstukken en linnen, waaraan hij behoefte had. - Wat was nu het antwoord,
dat hij op zijnen brief ontving en waardoor de hoop, welke hij opgevat had, maar al
te spoedig weder vernietigd werd? In de eerste plaats ontving hij eene
gevangenkleeding, zooals de veroordeelden droegen, en welke hem in het gevoel
zijner onschuld niet weinig tegenstond. Ten tweede werd hem het schrijfgereedschap
weder ontnomen, en ten derde werd hem gezegd dat, als hij zich den volgenden
dag niet bedacht had, hem een ander vertrek dat minder licht en luchtig was zoude
aangewezen worden. Verbitterd over dit antwoord, kwamen den gevangene de
tranen van woede in de oogen. ‘Dat,’ zeide hij in zich zelven, ‘dat, mijnheer de
generaal, is dus uwe
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edelmoedigheid, uwe vriendelijkheid? Weerloozen aan te vallen en te mishandelen,
hen te pijnigen, als zij geene verraders worden willen - dit is uwe dapperheid. En
wie weet of ik niet geheel nutteloos lijd; welligt dien ik door mijne getrouwe
stilzwijgendheid mijnen heer niet eens? O, konde ik maar een oogenblik zien hoe
het met de zaak gelegen is, wat de Franschen vernomen hebben, en daarnaar mijn
gedrag rigten! Of had ik maar iemand met wien ik spreken, dien ik mijn toestand
schilderen, mijne meening mededeelen konde.’
Al deze gedachten maakten van Aalst slechts treuriger en moedeloozer. - De
volgende morgen kwam. ‘Hoe,’ dacht hij, ‘als gij bij het transport naar een ander
locaal eene poging tot de vlugt waagdet? Zijt gij maar eens buiten deze muren, dan
verbergt u wel deze of gene vriend, en de heer van Willigen zorgt voor het overige.’
Doch maar al te spoedig kwam hij van dit plan terug, toen twee welgewapende
soldaten hem in hun midden namen, door verscheidene gangen en eindelijk in een
bijna donker gat bragten, waartegen zijn vorig vertrek een lustverblijf kon heeten.
Een even stomme en barsche oude soldaat bragt hem hier zijne krachtelooze soep,
zijn droog brood en eene waterkruik daarbij. Eene zware ijzeren poort sloot zich
achter hem en later werd deze niet eens geopend, maar de kost hem door eenc
opening in de deur van buiten toegeschoven. Slechts nu en dan zag de oude soldaat
door de opening, als om te kijken of de gevangene er nog in was. Op den steenen
vloer lag een nog veel ellendiger stroozak als hij tot hiertoe gehad had; voor de deur
hoorde hij de schreden en het wapengekletter der schildwachten. Het kwam hem
voor dat hij in een hok gevoerd was dat slecht genoeg was voor de ergste
misdadigers. Hij dacht niet verder aan pogingen om zich te bevrijden of zijn toestand
te verbeteren, maar schikte zich met doffe onderwerping in de verschrikkelijke
omgeving, en dacht slechts daaraan dat het toch ten laatste een einde moest nemen.
Den tweeden dag van zijn verblijf in deze ellendige gevangenis opende zich de
deur, en de adjudant van den generaal, welke den avond van zijne gevangenneming
met van Aalst gesoupeerd had en hem derhalve reeds bekend was, trad binnen.
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‘Eindelijk,’ begon hij met gehuichelde vriendelijkheid, ‘kan ik u een troostrijk berigt
brengen en u uitzigt op eene nabij zijnde vrijheid geven.’
Van Aalst haalde diep adem en meende reeds bevrijd te zijn uit deze naauwe,
donkere muren. Maar hij bedroog zich; men had hem slechts eene nieuwe verzoeking
bereid! ‘Gij weet niet,’ ging de adjudant voort, ‘hoezeer ons allen de noodzakelijke
verlenging uwer gevangenschap ter harte gaat. Nu zijn wij intusschen aan het doel.
Het schip met de lading wapenen is in de haven dezer stad ingeloopen. Volgens
regt en pligt hebben wij op de voor den vijand bestemde wapenen beslag gelegd.
De koopman en de bevelvoerder van het schip moeten de betrokkene papieren
uitleveren, en er is nu, om u uit uwen toestand te bevrijden, van uwe zijde niets
noodig, dan dat gij schriftelijk of mondeling, den generaal openhartig bekent, wat
gij tot hiertoe in vermeend belang van uw handelshuis verzwegen hebt. De generaal
verlangt deze vertrouwelijke bekentenis van u, om u voegzaam te kunnen ontslaan,
en gij zult u, houd ik mij overtuigd, haasten, aan zijnen wensch te voldoen.’
Met elk woord van den adjudant verdween bij van Aalst de blijde hoop meer en
meer. Slechts eenige oogenblikken dacht hij over den gedanen voorslag na en
bemerkte aanstonds den hem gelegden valstrik.
‘Mijnheer,’ zoo luidde zijn antwoord, ‘als dat geschied ware, wat gij mij berigt, dan
zoude daarmede, elke, ook de geringste reden tot verlenging mijner gevangenschap
weggevallen zijn. Op grond uwer woorden verzoek ik thans dringend de vrijlating
van mijn persoon.’
De adjudant scheen teleurgesteld. ‘Dus nog altijd,’ zeide hij, ‘dezelfde
hardnekkigheid, welke onze chef door uw verblijf aan deze plaats meende gebroken
te hebben.’
‘Die mij echter niet verlaten zal, omdat ze met mijne heiligste pligten en mijne
gewetensrust verbonden is,’ hernam van Aalst.
‘Bedenk evenwel dat de zaak ten einde is, behalve uwe regtvaardiging tegenover
den generaal, dien gij misleid hebt.’
‘Gij hebt mij als een roover of moordenaar in eene ellendige gevangenis geworpen,
en ik zoude mij tegenover deze tyrannij nog regtvaardigen!’
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De adjudant beproefde nog een herhaalden stormloop tegen deze wel versterkte
vesting; toen hij zag dat het hem niet hielp, nam hij, als een bekwaam krijgskundige,
met eer den terugtogt aan, doch niet voor hij de te veroveren sterkte door gedane
bedreigingen zoo veel mogelijk geschokt en verontrust had. - En dit was hem dan
ook eenigzins gelukt. Toen de adjudant zich weder verwijderde, viel van Aalst
moedeloos op zijn stroozak neder; hij verloor ten laatste bij de schandelijke
wreedheid, die men zich tegen hem veroorloofde, alle berusting.

V.
Het late avonduur, waarop Rudolf Kroesinger zijnen onvermoeiden vervolger de
vertooning der zoo vurig verlangde brieven beloofd had, was gekomen. Reeds
waren, tot dekking zijner vele uitgaven, zijn horologie, een ring en andere ontbeerlijke
voorwerpen naar de bank van leening gegaan; van waar nu het geld te verkrijgen,
om den dringenden schuldeischer te bevredigen? Zijne sluwheid, die hem, als zoo
vele booze menschen, des te gevaarlijker maakte, had wel ontdekt, met welke
argwanende blikken de koopman hem voortdurend beschouwde, en derhalve konde
hij er niet toe komen, het afgeslagen verzoek om voorschot op zijn salaris te
vernieuwen. Nergens echter een uitweg, dan in het verraad van zijn meester!
De heer van Willigen bewaarde opzettelijk tegenover Kroesinger een stroef
stilzwijgen. - Reeds lang had hij het besluit genomen, den ligtzinnige uit zijne dienst
te ontslaan.
Thans, nu hij zonder tijding van van Aalst was, wilde en konde hij aan dit
voornemen nog geen gevolg geven, hij hield voorzigtig elke berisping terug, om
eerst den afloop van de gevaarlijke onderneming, waarvan Kroesinger kennis droeg,
af te wachten.
Reeds was het donker, toen Kroesinger met de verraderlijke papieren in den zak
van zijnen rok van Willigen's huis verliet om zijn voornemen te volvoeren. Van waar
hij deze papieren had zullen wij later zien. - De regen viel in stroomen neder; een
donkere nacht bedekte de straten en huizen, alsof de hemel het schelmstuk, dat
volvoerd worden zoude, verbergen wilde. Angstig zag Rudolf naar alle zijden rond
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of hij ook vervolgd werd; maar het slechte weêr had de menschen in hunne huizen
gedreven, bar en ledig waren de stegen en straten. De werken der duisternis hullen
zich gaarne in den donkeren nacht. Zoo ging het ook met den jongen misdadiger;
het onweêr en de duisternis schenen zijne plannen te begunstigen.
Evenwel werd Rudolf bespied en vervolgd toen hij het huis van zijn patroon
verlaten had. Het was een tamelijk verre weg naar de plek, die tot de bijeenkomst
bepaald was. Aan het eenzaamst uiteinde der stad lag een oud vervallen gebouw
dat tot het bewaren van bouwstoffen gebezigd werd. Een hooggewelfde doorgang,
karig door een paar lantaarnen verlicht, was de tot ontmoeting bestemde plaats.
Naauwelijks had Kroesinger met schuwe schreden het gewelf betreden, toen de
man met den grijzen mantel achter hem binnen trad. ‘Wij zijn op de plaats! Geeft
ze nu hier!’ sprak hij den aarzelenden Rudolf aan. Nog eens zag deze om, of ook
een menschelijk oog hem bereiken konde. Het was doodstil in den omtrek slechts
de eigene schreden en woorden weêrklonken tusschen de oude muren.
‘En gij scheldt mij de schuld kwijt, als ik u laat zien wat gij verlangt?’ zeide
Kroesinger.
‘Wilt gij bij geval ook een bewijs van ontvangst?’ spotte de vermomde, ‘spoedig
wat talmt gij?’
Rudolf opende zijn rok, haalde de papieren voorzigtig te voorschijn, naderde
daarmede een der lantaarnen en zeide: ‘Nu, zie hier, leest alles door en maakt
spoedig dat wij van deze sombere plaats weg komen.’
Maar de grijze mantel begreep de zaak anders. ‘Is dat alles of hebt gij nog meer
geschrijf?’ vroeg hij.
‘Het is alles!’ luidde Kroesinger's antwoord, en met de snelheid eener gedachte,
greep de ander de papieren, ontrukte ze aan Rudolf's sidderende hand, en liet ze
in zijn zak verdwijnen.
Sprakeloos van schrik staarde Kroesinger hem aan. ‘Dat is tegen de afspraak,’
stamelde hij; ‘gij wildet ze alleen zien, en nu hebt ge ze mij ontroofd.’
‘Wat zien! hebben is mijn parool, en ik heb ze nu!’ te gelijk sloeg de soldaat op
zijn zak.
‘Geef ze terug; gij hebt ze mij ontstolen!’ riep de ver-
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rader in zijnen angst en wierp zich op den soldaat, die, op zulk een aanval scheen
voorbereid; want terwijl hij met de eene hand zorgvuldig zijn zak beschermde, wierp
hij met de andere den aanvaller herhaalde malen terug, bragt toen een fluitje aan
den mond en liet een harden schellen toon door het gebouw klinken. Toen zonken
Kroesinger's armen magteloos neder, en dadelijk na dit onverwacht geluid zag hij
van beide zijden van het gewelf twee gewapende soldaten naderen. Er was aan
geene vlugt te denken.
‘Neem hem gevangen,’ zeide de grijze mantel koelbloedig, ‘hij heeft zich aan een
Fransch soldaat vergrepen.’
De soldaten namen den van schrik verlamden in hun midden en duwden hem
voorwaarts. ‘Schandelijk verraad!’ barstte Kroesinger los. - ‘Met gelijke munt betaald!’
antwoordde de speurhond, terwijl hij zich weêr in zijn mantel hulde, en trad toen
naar de eene zijde van het gewelf, terwijl Rudolf het tusschen de soldaten aan de
andere zijde verliet.

VI.
Nadat het militaire bestuur op de hiervoren vermelde wijze nadere opheldering
ontvangen had, bleef het niet in gebreke, de aangelegenheid, waarin het zooveel
belang stelde verder te behandelen.
Des morgens vroeg verscheen een troep soldaten voor het huis van den koopman
van Willigen. Militaire beambten traden het huis binnen, het kantoor werd verzegeld
en de heer van Willigen opgeeischt, om de soldaten te volgen.
De koopman was door deze maatregelen niet verrast. Toen Kroesinger den avond
te voren tegen middernacht nog niet te huis was, dacht hij dadelijk aan eene
gevangenneming, zoo als naar zijn vermoeden ook van Aalst getroffen had.
‘Nu,’ zeide hij bij zich zelven, ‘zal de beurt aan u komen.’ Hij zag nog eenmaal
zijne zaken na en vond zijne documenten in goede orde op de slechts aan hem
bekende plaats. Daags te voren had hij insgelijks langs een geheimen weg een brief
ontvangen, waarin hij, niet van Londen (want brieven van daar zouden hem niet in
handen hebben kunnen komen) maar van eene andere plaats, de tijding ontving
dat de scheepsbevelhebber van de lading
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wapenen, op zee, door kruisers had vernomen dat de stad door de Franschen bezet
was, en welbehouden eene neutrale haven binnengeloopen was. Ook dezen brief
had niemand buiten hem gezien en hij had hem heimelijk vernietigd. Hij volgde
derhalve volkomen gerust het kommando naar het hôtel van den generaal.
Nadat hij eenige oogenblikken gewacht had, bragt men den koopman naar de
geregtszaal, welks ingang door schildwachten bezet was. Eene met groen laken
bedekte tafel, waaraan eene rei officieren van verschillenden rang zaten, in wier
midden de generaal zelf plaats genomen had, liet den gevangene geen oogenblik
in twijfel, dat hij voor eene militaire regtbank stond, waarbij de generaal zelf
presideerde. - Dadelijk na zijne binnenkomst werden de deuren van de zaal geopend;
eerst werd Kroesinger en na hem van Aalst, beide door geregtsdienaren geleid,
binnen gebragt. Kroesinger had blijkbaar de tegenwoordigheid van zijn patroon niet
verwacht; toen diens kalme, uitvorschende blik hem trof, sloeg hij zijne oogen neder,
zijne geheele houding getuigde van verwarring en een kwaad geweten.
Anders was het wederzien tusschen van Aalst en zijn meester. Bleek en uitgeput
door het lijden van zijne gevangenschap en nog meer door de bekommering van
zijnen geest, dan door ligchamelijke ontberingen, was hij evenwel kalm en met vaste
houding de kamer binnen getreden; naauwelijks was hij binnen gekomen, of hij
sloeg zijne oogen op en het eerste wat hij zag, was zijn geliefde en vereerde patroon.
Met een blijden uitroep wilde hij naar hem toe treden, terwijl de koopman eveneens
verrast en getroffen hem te gemoet wilde gaan; maar beider bewegingen werden
door de dienaren van het geregt verhinderd, terwijl de generaal zich verhief en de
zitting met de volgende woorden opende:
‘Elke wederzijdsche gemeenschap of mededeeling onder de gevangenen wordt
hiermede verboden. Mijne heeren, de zitting is geopend.’
‘De gearresteerde, Andreas van Willigen, koopman, alhier woonachtig, heeft zich,
in tegenwoordigheid der beide andere arrestanten, Willem van Aalst en Rudolf
Kroesinger, beide klerken op zijn kantoor, te verantwoorden op de hier-
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mede tegen hem geopende aanklagt en onderzoeking, en wordt onder bedreiging
der bepaalde straf, opgeëischt om openhartig, naar waarheid, zonder list of uitvlugten,
de vragen te beantwoorden van dit geregtshof, dat in naam der Fransche republiek
zal regt spreken. - Mijnheer de auditeur, lees de aanklagt voor.’
Nadat de generaal weêr plaats genomen had, stond de auditeur van het geregt
op, ontvouwde een geschrift en begon zijn werk, waarschijnlijk een produkt van den
laatst verloopen nacht en van alle vormen der geregtelijke langwijligheid voorzien,
voor te lezen.
De koopman werd aangeklaagd eene scheepslading geweren in Engeland te
hebben aangekocht, welke voor den vijand - dit beteekende de prinsgezinde
verdedigers van het vaderland - bestemd was. Deze lading had hij wel van Engeland
laten afzenden, eer de Fransche troepen de stad ingenomen hadden; maar hij had
nagelaten, volgens krijgsregt en verpligting, de tegenwoordige overheid, dadelijk
na de inneming der stad de zaak bekend te maken; hij was verder verdacht, de
lading geweren in het geheim naar eene andere haven geëxpedieerd te hebben,
opdat zij den vijand in handen viele; want naar waarschijnlijke berekening had het
schip al lang de haven der stad moeten bereiken, indien niet van de zijde des
koopmans andere maatregelen genomen waren. Deze handelwijze laadde de
verdenking van opzettelijke verstandhouding met den vijand op hem, en in zoo verre
hij zich niet regtvaardigen konde, werd eene aanklagt van hoog verraad tegen hem
ingebragt, met een eisch van twintigjarige vestingstraf en confiscatie van zijn geheel
vermogen.
Mogt hij echter thans nog door openhartige bekentenis en door te bewerken, dat
de geweren aan de Fransche troepen uitgeleverd werden, zijnen pligt als onderdaan
volbrengen, dan zoude het geregt, uithoofde dier omstandigheid, van elk verder
onderzoek afzien, en zelfs eene som voor den afstand der geweren uitkeeren.
Na het voorlezen dezer aanklagt, riep de generaal den koopman op, zijne
verklaringen af te leggen.
Van Willigen antwoordde onbevangen: ‘Ik ontken de mijten laste gelegde schuld.
Waarop is de aanklagt gegrond?’
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Verwondering was op de gezigten der officieren te lezen, maar de generaal greep
met triomferenden blik eenige brieven, die op tafel voor hem lagen: ‘Uwe ontkenning
is vruchteloos,’ zeide hij; ‘hier zijn de schriftelijke bewijzen uwer daad.’
Nu begon den koopman eenige beklemdheid te bevangen. Hoe was het mogelijk
dat hier de documenten waren, welke hij nog vóór een paar uren op hunne verborgen
plaats had zien liggen? Hij vroeg om inzage der papieren. Zij werden hem door een
dienaar van het geregt voorgehouden. Onbegrijpelijk! Daar zag hij de brieven van
zijn Londenschen vriend, het bewijs van lading, de rekening, alles behoorlijk
onderteekend; hier stond op de rugzijde der papieren een stempel, daar eene
aanteekening van van Aalst, hier eene van Kroesingers hand, ja, onder een der
documenten stond een kort concept voor een antwoord van zijn eigen schrift.
Hoewel de papieren toch iets vreemdachtigs voor hem hadden, wist hij evenwel
niet, wat hij daarvan denken, wat hij antwoorden zoude. Hij bedacht zich eenige
oogenblikken.
‘Hoewel,’ zeide hij toen, ‘de oorsprong dezer documenten mij een raadsel is, blijf
ik toch bij mijne verklaring.’
‘Dan moeten wij levende getuigen tegenover hem stellen,’ riep de generaal. ‘Deze
waardige jonge man,’ op Kroesinger wijzende, ‘heeft den moed gehad, de bewijzen
uwer strafbare plannen ons in handen te stellen.’
Had Kroesinger's houding reeds te voren van zijne vernedering getuigd, thans
werd hij onder dezen twijfelachtigen lof, in tegenwoordigheid van zijn patroon,
volkomen vernietigd. Hij konde niet eens eene bevestiging van de bewering des
generaals uitbrengen, hij scheen door schaamte over zijne lage misdaad als verlamd.
Nu nam van Aalst het woord. Hij had den loop der regterlijke handeling
opmerkzaam gevolgd, hij had met blijdschap bespeurd, dat zijn vermoeden van de
onwaarheid der verzekering van den adjudant, dat het schip aangekomen was,
gegrond was; uit het optreden en de antwoorden van den generaal had hij nieuwen
moed geschept, en eindelijk was hij, even als de koopman zelf, door het vertoonen
der aanwezige papieren niet weinig verschrikt. Hij dacht natuurlijk, dat de papieren
door den laaghartigen Kroesinger geroofd
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waren. Toen de heer van Willigen ze echter zoo lang beschouwde en zijne houding
van Aalst verried hoe twijfel, verbazing, onzekerheid in zijne ziel kampten, toen
verzocht hij ze ook een oogenblik te mogen zien.
En naauwelijks had hij ze beschouwd, toen de blijdschap plotseling zijn gelaat
verhelderde.
‘Nu, generaal,’ riep hij uit, ‘nu is de beurt om te spreken aan mij. De papieren en
brieven zijn allen valsch; er is geen enkel echt stuk bij!’
Niets zoude in staat geweest zijn, zulk eene plotselinge, tooverachtige verandering
bij alle aanwezigen te weeg te brengen, als de woorden van van Aalst. De koopman
rigtte zich op, verrassing en een gevoel van zekerheid sprak uit zijne trekken. - Het
geheele geregt geraakte in beweging; teleurstelling, toorn, wrevel bragten een
onbestemd gemompel te weeg; Rudolf verwisselde telkens van kleur en scheen als
op kolen te staan. Doch met heldere stem, op den toon der overtuiging ging van
Aalst voort, de uitdrukking van zijne verontwaardiging den verrader naar het hoofd
te werpen, als wilde hij hem vernietigen. ‘Ziedaar, mijne heeren,’ zeide hij, ‘den
fabrikant der valsche documenten; hij die ze u ter hand gesteld heeft, is er te gelijk
de vervaardiger van!’
Van toorn gloeijende staarde de generaal den spreker aan: ‘welk eene bewering,
welk een afschuwelijke laster! Hoe wilt gij deze beschuldiging bewijzen?’
‘Het bewijs zult gij in mijn lessenaar op het kantoor van den heer van Willigen
vinden; in het linker loket van den lessenaar ligt een door hem daar beschreven
papier; het zijn de nagemaakte handschriften van den heer van Willigen, van den
Londenschen correspondent en van het mijne. Ons handelshuis staat werkelijk met
het Londensche door Kroesinger aangeduid in betrekking, hoewel niet op die wijze
als het geregt meent; er zijn verscheidene echte brieven van dat huis op het kantoor
voorhanden; laat deze halen, alsmede geschreven stukken van de hand van den
heer van Willigen en van mij, en vergelijk deze met het nagemaakte schrift, dan zult
gij, hoe juist de nabootsing volvoerd is, toch onderscheid ontdekken.’
‘En wat heeft de van vervalsching en lasten beschuldigde
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daarop te antwoorden?’ vroeg de generaal den waardigen Kroesinger, juist niet op
welwillenden toon.
‘Ja,’ zeide de koopman glimlagchend, ‘nu schijnen de rollen verwisseld te zijn.
Na dat van Aalst gesproken heeft, zal de beurt van zwijgen wel aan den ellendige
zijn, dien hij tot hiertoe zijn collega noemde.’
En Kroesinger zweeg werkelijk, in weerwil van herhaalde opeisching. De zitting
van het geregt werd afgebroken, de koopman en Kroesinger werden onder gewapend
geleide weg gevoerd. Van Aalst moest, van twee officieren vergezeld, dadelijk naar
van Willigens huis rijden, op het kantoor de bewijzen voor zijne beschuldiging bij
elkander zoeken, en met alles, wat hij noodig oordeelde, weder in de geregtszaal
verschijnen. Men vergeleek de handschriften, er werden kalligraphen en
regtsgeleerden te hulp geroepen; de meeningen waren eerst verdeeld, men
wankelde, maar besliste eindelijk op grond van het beëedigde getuigenis der
deskundigen, dat de documenten valsch waren.
De oude soldaat met den grijzen mantel, die ook tegenwoordig was, verklaarde
bovendien, dat Kroesinger den eersten dag hunner zamenkomst, door spel en wijn
bedwelmd, niet in staat geweest was, om zich helder bewust te zijn wat hij beloofde;
later konde hij uit vrees voor de wraak van den soldaat en niet in staat om zijne
schuld te betalen, tot de vervalsching besloten hebben.
Eindelijk werden de drie gevangenen weder in de geregtszaal geleid. Na eenige
vragen, die voornamelijk tot van Aalst gerigt waren en door dezen openlijk en duidelijk
beantwoord werden, kwam men eindelijk tot het volgende besluit: ‘Na rijpe
overweging houdt het geregtshof zich overtuigd, dat de documenten vervalscht zijn,
en vordert het Rudolf Kroesinger op tot eene volledige bekentenis.
Kroesinger scheen te begrijpen, dat geen leugen of geene volgehouden aanklagt
van den koopman hem bevoordeelen konde. Hij bekende zijne misdaad, trachtte
ze te verontschuldigen met de omstandigheid, dat zijn geldverlegenheid zoo groot
en zijn vervolger zoo dringend geweest was, en viel voor zijnen patroon op de kniën,
hem diep bewogen om vergeving vragende.
Van Aalst en de koopman trachtten voor hem te spreken;
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maar de generaal scheen te verbitterd op dengenen, die hem zoo zeer misleid had.
Hij ondervroeg zijne medeleden, en een hunner, een barsche majoor, riep uit:
‘Generaal, plaats dezen deugniet in de straf-compagnie. Mijne ijzeren discipline zal
hem wel van leugens en bedrog weten te genezen.’
‘Zoo zij het!’ zeide de generaal. ‘Weg met den nietswaardige! En een kogel bij de
minste poging tot desertie!’
De dienaren sleepten Kroesinger uit de zaal.
‘Nu,’ zeide de generaal tot den koopman, ‘moet uwe zaak afgedaan worden.’ Na
korte beraadslaging was de uitspraak van het geregtshof, dat de bewijzen voor van
Willigen's schuld onvoldoende waren, dat hij van onmiddelijke regtsvervolging werd
ontslagen, maar onder toezigt blijven, en wanneer zich nadere bewijzen mogten
voordoen, op nieuw in staat van beschuldiging gesteld zoude worden.
‘Naar hetgeen wij ervaren hebben,’ liet de generaal er op volgen, zich tot de
officieren wendende, ‘kunnen wij niet anders aannemen, dan dat onze Londensche
berigtgever zelf verkeerd onderrigt geweest is. - Mijne heeren, gij zijt dus beiden
vrij; gij, burger van Aalst, hebt het meest door deze zaak geleden. Wij kunnen u dit
niet vergoeden, maar als bewijs mijner persoonlijke hulde aan uwe standvastigheid,
uwen edelen moed en getrouwheid aan uwen heer, bied ik u dezen ring aan,’ en
de generaal reikte hem een ring met brillanten toe; ‘de herinnering aan den
gestrengen krijgsman, die u zoolang gekweld heeft, moge daardoor wat minder
onvriendelijk zijn.’
‘Generaal,’ zeide van Aalst, ‘het bewustzijn zijn pligt gedaan te hebben, stelt voor
veel schadeloos. Maar als aandenken aan uwe excellentie zal ik den ring dankbaar
aannemen.’
Reeds in den wagen, op weg naar huis, betuigde van Willigen van Aalst zijne
erkentelijkheid; hij omarmde hem en noemde hem zijn getrouwen vriend. Beide
deelden elkander mede, wat zij van hunne wederzijdsche wedervaringen in de nu
geëindigde zaak nog niet wisten, en van Aalst was voornamelijk daarover verheugd,
dat het schip en lading in veiligheid waren, en dat dus in deze aangelegenheid niets
ergs meer gebeuren konde.
Toen kort na de vlugt van den prins de Franschen afge-
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trokken waren en de heer van Willigen van het lastig toezigt ontslagen was, riep hij
van Aalst in zijn kabinet en zeide. ‘Nu kan ik weder vrij beschikken. Wees gij, mijn
lieve vriend, van nu af mijn compagnon; want de zaak, welke gij zoo getrouw gediend
hebt, moet voortaan ook de uwe zijn.’

Uit het leven van een ambtenaar.
Naar het Hoogduitsch van Dr. J.H.D.Temme.
De heer Heilsberg vierde zijn geboortefeest, zijn huisgezin, bestaande uit zijne
vrouw en vijf kinderen, was in de receptiekamer vereenigd, om hem hunne
gelukwenschingen te betuigen.
Zijne vrouw was nog eene zeer schoone vrouw van ongeveer veertig jaar. Men
kon het haar evenwel aanzien, dat zij niet onbekend was gebleven met de zorgen
en beproevingen dezes levens. Nog was er zorg te lezen in die groote, schoone,
peinzende oogen, en in de uitdrukking van die dunne lippen. Zelfs het groote feest,
dat gevierd zou worden en hare vrolijke omgeving hadden al die kenteekenen van
zorg niet van haar gelaat kunnen verbannen. En welke was die omgeving? De
schoonste die eene moeder hebben kan. Hare vijf kinderen stonden rondom haar
en vier hunner waren engelen van schoonheid, vreugde en geluk.
Het oudste was een meisje van bijna zeventien jaar, zij stond op den eersten trap
van het maagdelijk leven; eene eigenaardige bekoorlijkheid, die zich over hare
schoonheid had verspreid, scheen tevens het kenmerk te zijn van een stil, heimelijk
geluk van haar jeugdig hart.
Een knaap van veertien jaar volgde op haar. Dat frissche opene gelaat teekende
verstand en moed.
Een knaapje van zeven en een meisje van vijf jaar hadden de aardigste gezigtjes,
die men zich kan voorstellen.
Wat waren ze allen schoon en gelukkig! 't Was zoo duidelijk te zien, dat zij
elkander, en hunne moeder tevens, zoo lief hadden. Ook de moeder beminde hare
kinderen teeder, het vijfde harer kinderen genoot die liefde in de
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hoogste mate, maar de liefde voor dit kind was eene smartelijke, eene voor het hart
zeer pijnlijke liefde.
Een meisje van twaalf jaar stond in den krans der schoone, frissche bloemen,
zonder levenskracht verwelkende, en zelfs reeds half verwelkt. Een bleek gelaat,
een onnatuurlijk groot hoofd, groote, doffe oogen, toonden duidelijk, dat de
zielsvermogens even weinig ontwikkeld waren als de deelen van het ligchaam.
Reeds kort na hare geboorte hadden de geneesheeren verklaard, dat dit kind wel
niet veel ouder dan veertien jaar zoude worden. Nu was het meisje twaalf jaar, en
ook nu bleven de geneesheeren bij hunne eenmaal geuite meening. De liefde der
ouders voor het ongelukkige kind nam met elk jaar toe. Hoe meer men het eind van
den bepaalden termijn naderde, des te sterker en inniger werd de liefde der ouders.
Moeder en kinderen wachtten op den vader. Het was bijna half acht. Om half acht
kwam de vader uit zijne kamer beneden, om met de zijnen het ontbijt te gebruiken.
Voor dien tijd schreef hij gewoonlijk een paar uren, en ook heden op zijnen verjaardag
week hij van die gewoonte niet af.
Heilsberg was direkteur bij de kreitsregtbank en een vlijtig en zeer goed mensch.
Dat was ook buiten de grenzen van zijn regtsgebied bekend. Hij was daarenboven
een uitstekend jurist, en boven alles iemand van onkreukbare regtvaardigheid en
eene onbevlekte eer. Ook dit was in de residentie bekend en toenmaals wist men
in ambtenaren het onwrikbaar vast houden aan regt en billijkheid naar eisch te
schatten.
De minister had Heilsberg, hoewel hij van burgerlijke afkomst was, reeds lang tot
president bij-eene hoogere regtbank bestemd. De eerst volgende vacature moest
hem die betrekking verschaffen. Dat wist Heilsberg en het maakte hem gelukkig.
Een ambtenaar, die voor zich zelven van zijne eerlijkheid, onafhankelijkheid en eer
overtuigd is, mag ook wel eerzucht bezitten.
Moeder en kinderen stonden rondom eene ronde tafel, die zich in het midden der
kamer bevond. Daarop lagen hunne geschenken, die zij met hunne
gelukwenschingen den jarigen vader en echtgenoot wilden aanbieden. Het waren
evenwel geene rijke geschenken.
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De direkteur Heilsberg was vroeg, als jong assessor, gehuwd. Hij bezat geene
middelen; zijne vrouw evenmin. Hunne harten waren rijk in liefde en trouw, en
daardoor hadden zij den noodigen moed gehad om met elkander te leven, voor
elkander te werken en te zorgen en des noods te zamen te ontberen. En dat hadden
zij menigmaal moeten doen, daar het geringe inkomen hen meer dan eens in
geldelijke ongelegenheid had gebragt. Na verloop van eenige jaren was de assessor
tot raad bevorderd, en daarna was hij direkteur geworden. Dikwijls had hij evenwel
moeten verhuizen; dan werd hij hier, dan weder daar overgeplaatst, en het
spreekwoord zegt immers, dat tweemaal verhuizen gelijk staat met eenen brand!
De kinderen werden grooter en vorderden grootere uitgaven, zij moesten hunnen
stand en hun fatsoen ophouden, en deden dit zooveel mogelijk door in andere
opzigten zeer spaarzaam te zijn, maar iets besparen was onmogelijk, te meer, daar
er zoo nu en dan nog eene oude schuld te vereffenen viel.
Ziedaar dus de reden, waarom mevrouw Heilberg zelfs op den verjaardag van
haren echtgenoot niet zoo vrolijk en onbekommerd kon zijn. Daarbij rustte haar blik
herhaaldelijk op dat ongelukkige, naar ligchaam en ziel zoo arme kind. En misschien
woog haar nog wel iets anders op het hart!
Hoe gering die geschenken op zich zelven beschouwd, ook waren, toch straalden
de oogen der kinderen van genoegen, ja zelfs het zieke kind scheen niet zoo dof
en wezenloos rond te zien als anders. En het oog der moeder ontmoette en volgde
de blikken harer lievelingen, en een traan van vreugde welde in haar oog, een traan
van dankbaarheid jegens God, die voor haar en hare kinderen nog zooveel goeds
had weggelegd.
Daar sloeg de klok in de kamer half acht. De kinderen stonden onbewegelijk en
sprakeloos. Zij luisterden of vader nog niet kwam. Daar hoorden zij naderende
voetstappen.
‘Daar komt vader!’ zeide de moeder fluisterend.
De kinderen gingen naar de tafel en naar de voorwerpen, die er op lagen. Ieder
nam het geschenk, dat vader moest ontvangen.
Emilia, de oudste dochter, had een paar pantoffels gebor-
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duurd; daar zij hare moeder in de huishouding alle mogelijke hulp bewees, had zij
geenen tijd gehad, om eenigen arbeid van grooteren omvang te maken.
De oudste zoon, die op 't gymnasium was, had eene portefeuille gekocht. Hij
legde er een toegevouwen papier in.
‘Wat is dat, Oscar?’ vroeg de moeder.
‘Mijn getuigschrift. Ik ben de eerste van mijne klasse geworden.’
De tweede knaap, Bruno, hield eene fluweelen muts met langen kwast in de hand.
De jongste, Hanna, hield vrolijk eene groote papiermand in de hoogte, die met
eene kunsitg geborduurde guirlande omgeven was. Dit was tevens het geschenk
der moeder, daar zij het borduursel vervaardigd had.
‘Maar ik heb er ook aan gewerkt!’ zeide de kleine met zekeren trots.
‘Gij hebt de zijde vast gehouden en de paarlen aangegeven!’ riep de eerlijke
Bruno.
‘Zoo nu en dan heb ik toch ook een steek gemaakt!’
‘Ja! maar moeder hield de naald vast!’
‘Kom lieve Hanna!’ riep moeder eindelijk, ‘gij hebt mij zeer trouw geholpen!’
‘En mag ik dat aan vader zeggen?’
‘Wel zeker! waarom niet?’
Het schoonste geschenk voor vader moest de lieve zieke geven. 't Was een
prachtig gewerkt schelkoord. Moeder en Emilia hadden het zamen gemaakt, wanneer
des avonds de bezigheden waren afgeloopen en alles in diepe rust lag.
De zieke hield het geschenk in hare handen. Het scheen zelfs, dat de inspanning
en opwekking van dat oogenblik hare zenuwen meer kracht had gegeven, want zij
hield haar hoofd regt op.
‘Dat heb ik ook gemaakt, mama!’ zeide zij, maar niet op dien vrolijken, levendigen
toon als de wilde Hanna; de zieke geest gaf haar bijna werktuigelijk de woorden
weder, die zij uit den mond harer jongste zuster had opgevangen.
‘Ja, ja! lieve Clementine!’ antwoordde de moeder, en geen der kinderen zeide er
een woord tegen; allen gunden haar die eer.
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De vader was eindelijk binnen gekomen en dadelijk gingen allen hem te gemoet.
Heilsberg was nog een knap man van tusschen de veertig en vijftig jaar. Las men
op de gelaatstrekken zijner vrouw zachtmoedigheid en stil gedragen leed; op zijn
gelaat vertoonden zich alle kenteekenen van een verstandig, diepdenkend man,
van een man, begaafde met edele hoedanigheden, maar ook met eerzucht en trots
bezield; van eenen man, die wist, wat hij was en wat hij nog worden kon. Maar even
duidelijk was 't ook zigtbaar, dat hij, bij al zijne veelvuldige bezigheden, trouwe,
innige liefde voor de zijnen had behouden. Dat bleek uit de levendige vreugde en
aandoening, die zich op zijne gelaatstrekken vertoonden, toen hij de wachtende
vrouw en kinderen voor zich zag.
De kleine Anna opende de rei der gelukwenschingen. Zij gaf hem de papiermand
en zeide daarop het verjaringsgedicht op, dat moeder haar geleerd had. Eerst beefde
dat heldere stemmetje, maar langzamerhand ging het beter, en hoe hoogst gelukkig
was zij, toen zij, zonder haperen, haar gedicht had opgezegd. Nu wierp zij de mand
ter zijde en vloog juichend in de armen haars vaders.
Ook de anderen kwamen op hunne beurt. Bruno nam de muts en zette die op het
hoofd van vader.
Oskar kreeg eenen hartelijken handdruk voor zijn geschenk en vooral voor zijn
getuigschrift.
Clementine, het zieke kind, werd door een hartelijken kus beloond. Hare krachten
waren uitgeput, en moeder moest haar op eene eanapé leggen. Ook Emilia ontving
den dank haars vaders.
Thans keerde zijne vrouw van de canapé terug en tranen stonden in hare oogen.
Zij wierp zich aan de borst van karen echtgenoot. Ook hij was aangedaan, maar als
de sterkere hield hij zich bedaard.
‘Kom Mathilda,’ fluisterde hij haar toe, ‘laat ons de vreugde der kineren niet
verstoren, en laat ons vrolijk en opgeruimd zijn.’
Pijnlijk kromp zij in een en riep: ‘Adelbert!’ Zij wilde meer zeggen, en 't scheen,
als moest zij dat doen. Zij kon niet. Er was iets anders, dat haar zwaarder drukte,
dan dat zieke kind. Zelfs Heilsberg bemerkte dit. Hij zag
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haar verwonderd en vragend aan, maar zij had hare bedaardheid herkregen.
‘Gij hebt gelijk!’ zeide zij, ‘wij zullen de vreugde der kinderen niet verstoren!’
‘Maar scheelt u iets, Mathilda?’ vroeg hij toch.
‘Neen, neen!’ was het antwoord.
Hij vroeg niet verder, en ook de vrouw wist te verbergen, wat haar zoo zwaar op
het hart drukte. Daarna zetten zich allen aan het ontbijt. De orde, ide in hunne
huishouding eenmaal was ingevoerd, werd ook nu gevolgd. Om acht uur moest de
vader naar de regthbank en Oscar naar het gymnasium. Hoogst gelukkig zat het
huisgezin bij elkander, en der moeder was het gelukt, om hare zorgen voor het
uiterlijke ten minste te verdrijven.
Elken morgen voor achten haalde een geregtsdienaar al de brieven van 't
postkantoor, die voor de regtbank en de ambtenaren bestemd waren. Die, welke
voor de regtbank bestemd waren, werden derwaarts gebragt, en die, welke aan den
directeur geadresseerd waren, werden aan zijne woning bezorgd. Zoo kwam de
geregtsdienaar ook heden, terwijl allen nog aan 't ontbijt zaten. Hij had slecths twee
brieven, die hij aan den directeur overhandigde en zich daarna verwijderde.
Alvorens dit te doen had hij de oudste dochter heimelijk een wenk gegeven. Zij
alleen had dit bemerkt en was hem daarop gevolgd, zonder dat de anderen dit
bemerkten, daar zij hunne blikken gevestigd hielden op hunnen vader, wiens gelaat
op het zien der brieven hoogrood was geworden. Hadden zij het lieve, vriendelijke
meisje gadegeslagen, dan zouden zij iets vreemds aan haar bemerkt hebben. De
blos, die eerst hare wangen had gekleurd, werd eensklaps door eene doodelijke
bleekheid gevolgd, en zoo verliet zij de kamer.
De directeur had spoedig de adressen der brieven gezien. ‘Van het ministerie
van Justitie!’ zeide hij, den eersten beziende. Hij maakte hem niet dadelijk open,
maar nam den tweeden op, bezag het adres en zeide: van mijnen vriend
R....Vervolgens brak hij den brief van den minister open, en las hem. Allen hadden
onafewend hunne blikken op den vader gevestigd. Daar moest iets bijzonders in
den brief staan. Zij gisten wat het was, maar toch wachtten zij zwijgend, tot dat vader
het zoude mededeelden.
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‘Eene verrassing op uwen geboortedag?’ vroeg de moeder eindelijk.
‘Lees Mathilda,’ antwoordde hij, terwijl hij haar eenigzins ontsteld den brief over
gaf.
‘President!’ riep zij.
‘Ja! de minister heeft mij kennis gegeven van mijne benoming. Mijne aanstelling
zal binnen eenige dagen volgen.’
Hij was tot president benoemd; van directeur eener regtbank tot president van
een geregtshof. Het doel zijner eerzucht was bereikt. De post zelve was naast die
van den minister van justitie, een der voornaamste in den staat, die meestal door
adelijke personen, of door mannen met veel protectie bekleed werden. En toch had
hij steeds aan dien droom zijner eerzucht voedsel gegeven. Toen zijne uitstekende
hoedanigheden hem tot direchteur der kreisregtbank bevorderd hadden, begon de
eerzuchtige man dien droom tot het doel zijner wenschen te verheffen. Voor zijne
zachtmoedige, bescheidene gade was het evenwel altijd een droom gebleven. Nu
was het doel bereikt, nu was de droom waarheid geworden.
De direkteur - want zoo blijven wij hem noemen - wist, als een eerzuchtig man,
zijne vreugde te matigen, maar de zwakke vrouw was hevig aangedaan. Zij was
doodsbleek en beefde.
‘Wat scheelt u, Mathilda?’ vroeg Heilsberg.
‘De onverwachte vreugde, Adalbert!’
Maar het had haar veel moeite gekost, om die woorden uit te spreken. Zij waren
in scherpe tegenspraak met die vreugde. De directuer had dit evenwel door zijn
gevoel van vreugde niet opgemerkt, en daarom zeide hij:
‘Beste Mathilda! gij hebt zooveel moeten ontberen. Uw leven was tot nu toe een
leven van zorg en arbeid. Als jongeling had ik mij dit geheel anders voorgesteld; ik
had gehoopt u vrolijke dagen te zullen kunnen verschaffen. Maar nu, nu zullen zij
aanbreken. Nu zult gij ruimschoots schadeloos gesteld worden voor alles, wat gij
tot nu toe hebt moeten missen!’
Wanneer hij nu zijne vrouw eens had aangezien! De blikken der kinderen waren
ook op haar gevestigd. Eerst waren zij met hem verheugd geweest, en nu zaten zij
stom
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van verbazing hunne moeder aan te staren. Ook hij bemerkte nu, hoe bleek zij nog
was, en haar toestand was inderdaad zóó, dat hij verschrikt uitriep:
‘Om 's hemels wil, Mathilda! wat deert u?’
Weenend sloeg zij hare armen om zijnen hals.
‘O Mathilda! ik smeek u, zeg mij toch...’
Nog streed zij met zich zelve. Zij had hem iets mede te deelen, en toch kon zij
niet besluiten, om het te doen.
‘Het zal wel weder bedaren, Adalbert. Ik was zoo hevig ontsteld. Dat heb ik den
laatsten tijd zoo dikwijls.’
‘Ook dat moet anders worden!’ zeide Heilsberg. ‘Gij moet u meer in acht nemen!’
Nu opende hij den tweeden brief, dien zijn vriend hem geschreven had. Op eens
verbleekte hij; het was alsof hij zijne oogen niet vertrouwde; nogmaals las hij den
brief. Het moest zeker iets vreemds, ja! iets verschrikkelijks zijn. Hij vouwde den
brief weder digt, en stond dadelijk op. Eene hevige onrust was op zijn gelaat te lezen
en hij scheen de kamer te willen verlaten; terwijl hij geen enkel woord sprak.
Niettegenstaande hare eigene onrust had zijne vrouw al zijne bewegingen gevolgd,
was doodsbleek geworden en sprong eindelijk van haren stoel op.
‘Adalbert, wat beteekent dat? Wat heeft men u geschreven?’
‘Niets. 't Moet eene vergissing zijn,’ zeide hij zoo bedaard mogelijk.
Toch werd haar angst grooter. ‘Zeg het mij toch, bid ik u!’ riep zij.
‘Ik verzeker u, Mathilda! dat het eene vergissing is.’
‘Neen, neen! Gij moet het mij zeggen, gij moet mij aanhooren!’
Nu eindelijk wilde zij hem mededeelen, wat zij tot nu toe voor hem verzwegen
had. Maar hij was niet meer in de kamer. Hij had hare laatste woorden niet gehoord.
Zij wilde hem in hare vertwijfeling achterna vliegen, maar juist keerde Emilia in de
kamer terug; het meisje was doodsbleek, en naauwelijks was zij binnen gekomen,
of zij wierp zich in de armen harer moeder, roepende:
‘Moeder, beste moeder!’
De klok sloeg acht uur. De directeur was reeds naar de
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regtbank. Oscar moest naar 't gymnasium. Hij ging, maar zijne vrolijkheid was
verdwenen. In de aangrenzende kamer lag het zieke kind te roepen:
‘Moeder! breng mij toch koffij!’ Nog altijd lag zij op de canapé. Moeder en Emilia
hadden haar niet hooren roepen, maar de kleinste kinderen werden er opmerkzaam
op.
‘Kom Hanna!’ zei Bruno, ‘wij zullen Clementine koffij brengen!’
Te zamen wisten zij die moeijelijke taak ten uitvoer te brengen, en toen waren zij
de eenigen, die zich gelukkig gevoelden.
Moeder en Emilia hielden elkander nog weenende omhelsd en zoo was de
vreugde, waarmede de morgen hen had begroet, in korten tijd in smart veranderd.

II.
De verjaardig van den direkteur had derhalve aan het huisgezin naauwelijks een
half uur vreugde verschaft, en de dag was verder een dag van leed en zorg en
angst. Het was nu twee uur in den namiddag. Mevrouw Heilsberg was met Emilia
in de kamer. De beide kleine kinderen waren in de speelkamer en daar was ook het
zieke meisje, en daar de anderen veel van haar hielden, praatten en speelden en
sprongen zij om haar heen. De zieke was tevreden, als zij maar iets te zien en te
hooren had. Oscar was na het eten weder naar de school gegaan, maar ook hij had
zijne soep naauwelijks aangeraakt. Want moeder en Emilia hadden weenende den
maaltijd bijgewoond, maar gegeten hadden zij niets. Emilia vooral was hevig ontroerd,
en na eenige oogenblikken gezeten te hebben, was zij snikkende de kamer
uitgevlogen. Dadelijk was moeder opgestaan, om haar te volgen.
‘Eet maar!’ had zij tot de andere kinderen gezegd, ‘Oscar zorg maar voor de
kleineren!’
‘Maar moeder, wat is er dan toch gebeurd?’ vroeg Oscar.
‘Ik kan u dat nu niet zeggen; misschien later.’
Vervolgens was zij bij Emilia in de kamer gegaan en had de deur gesloten.
De direkteur was bij het middagmaal niet tegenwoordig
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geweest. Hij was sedert dien oogenblik, waarop hij zoo ijlings zijne woning had
verlaten, nog niet terug gekeerd. Tegen den middag had hij laten zeggen, dat men
met het eten maar niet op hem moest wachten; dat hij bezigheden had, die hem
wel tot 's avonds zouden doen uitblijven.
Mevrouw Heilsberg had aan den geregtsdienaar gevraagd van welken aard die
bezigheden waren. De man kon het niet zeggen; hij wist alleen dat de direkteur den
geheelen voormiddag met verscheidene ambtenaren op het bureau had gearbeid.
Alles was zeer geheimzinnig in het werk gegaan, en nu een half uur geleden, was
de president van het hooge geregtshof geheel onverwacht gekomen, en had zich
met den direkteur in een vertrek begeven. 't Is gemakkelijk te begrijpen, dat de
ondergeschikte ambtenaren nu nog veel meer te fluisteren en te gissen hadden.
Mevrouw Heilsberg was op nieuw zeer ongerust geworden. Zij had den
geregtsdienaar eenigen tijd laten wachten en wilde hem een briefje aan haren man
mede geven. Zij zette zich neder, wilde schrijven, maar de pen was aan hare bevende
vingers ontvallen, en zij had geen enkele letter op het papier kunnen brengen. Nu
had zij het voornemen opgevat, om met den bode mede te gaan, maar toen zij haar
bleek gelaat en hare beschreide oogen in den spiegel had gezien, moest zij ook
hier van afzien. Wat zouden de menschen denken en zeggen, als zij haar zoo
zagen? De bode was daarop vertrokken en later had zij niets meer van haren man
noch van de regtbank gehoord.
Moeder en dochter waren andermaal alleen. Den geheelen morgen waren zij
reeds bij elkander geweest en Emilia moest aan hare moeder de oorzaak harer
droefheid mededeelen. Zij, de zoo dikmaals beproefde vrouw mogt vragen, wat
hare dochter zoo zwaar op het hart drukte. Zij wilde in de smart van haar kind deelen
en die verligten, en de dochter mogt voor hare moeder haar hart gerust uitstorten.
Wat had Emilia aan hare moeder verhaald? Ach! 't was eene van die eenvoudige,
alledaagsche geschiedenissen, die zoo menig jong en onervaren meisjeshart doen
breken.
De direkteur Heilsberg stond algemeen voor een uitmuntend regtsgeleerde bekend.
De jonge referendarissen, die ich voor hunne toekomsige carrière bij eene gewone
regt-
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bank moesten bekwamen, beschouwden het derhalve als eene buitengewone gunst,
wanneer zij onder de leiding van Heilsberg kwamen. De president van het hoog
geregtshof had hem zijnen zoon toevertrouwd en de jongeling had een geheel jaar
onder toezigt van Heilsberg gearbeid. Hij had dien tijd evenwel nog tot andere
doeleinden weten te gebruiken.
De referendaris, baron Karel van Senkendorf, was in vele opzigten een uitmuntend
mensch. Hij had een goed verstand, een zeer zachtaardig karakter, aangename,
beschaafde manieren en een zeer uitnemend voorkomen. Hij had evenwel één
groot gebrek. Zijn hart vergat de zoo spoedig verkregene indrukken ook weder even
zoo spoedig en zijn geweten viel hem daaromtrent niet zeer lastig. Hij had als de
oudste zoon van den president reeds vroeger in de voorname wereld geleefd en
leeren leven.
In het stadje, alwaar hij werkzaam was, maakte hij eenen verbazenden opgang,
en de harten der jonge dames en der moeders hadden menigmaal bij zijne
verschijning onrustig geklopt. Maar, zooals wij zeiden, hij had reeds vroegtijdig
geleerd, om in de voorname wereld te leven. Toen hij na verloop van een jaar het
stadje weder verliet, om in de residentie zijn examen af te leggen, had hij menige
jonge dame het hof gemaakt, en in menig moederhart de schoonste verwachting
opgewekt. Maar daarbij was het gebleven, en toen hij vertrok, was elk de hoop
benomen. Zoo dacht men ten minste, maar één eenig hart wist meer.
Emilia Heilsberg was een kind, toen de jonge baron Senkendorf kwam. Hij
behandelde haar als een kind, zij ontmoette hem ook dikwijls, maar als een kind,
onbevangen, ongedwongen, vol vertrouwen. Later zagen zij elkander dagelijks. En
terwijl zij zoo met elkander spraken, en gedurig dan hier, dan daar elkander
ontmoetten, was Emilia langzamerhand van een kind eene maagd geworden. Dat
was ze geworden, zonder dat zij hetzelve wist. En dat zij een schoon, zeer schoon
meisje was geworden, en het beminnelijkste karakter bezat, dat wist ze zeker nog
minder. De jonge baron zag dit alles veel meer en zijn hart gevoelde het; zijn te
ligtzinnig hart was te zwak, om het verstand te raadplegen of aan bedaarde
redenering gehoor te geven.
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Hij maakte Emilia met zijne liefde bekend. In dat oogenblik wist het meisje dat zij
geen kind meer was. Zij gevoelde het aan die onverklaarbare, zoete smart, die men
liefde noemt. Zij had die reeds lang in haar hart omgedragen, zonder dat zij het wist.
Nu wist zij alles, en het beminnelijkste meisje was ook het gelukkigste. Maar neen,
zij wist nog niet alles; hoe had zij anders zoo gelukkig kunnen zijn? Zij was nog
onbekend met de ligtzinnigheid der mannen.
‘Wij moeten onze liefde voor iedereen geheim houden!’ had hij tot haar gezegd.
‘Ook voor uwe ouders, zelfs voor uwe moeder moet gij haar verzwijgen. Dat is een
offer, dat wij aan ons geluk moeten brengen. Mijn vader is een trotsch en streng
man, en heeft zijne plannen met mij. Onze liefde zoude hem daarin dwarsboomen.
Hij zoude mij ongetwijfeld zijne toestemming weigeren, en zeggen dat ik eerst aan
mijn examen en aan eene vaste betrekking moet denken, voor er sprake kan zijn
van eene vrouw, zijne weigering zou u en mij ongelukkig maken. Laat ons dus
zwijgen. Over een half jaar heb ik mijn examen gedaan; een vierendeel jaars later
heb ik eene betrekking; op dien tijd zal uw vader president zijn en in rang gelijk staan
met mijn vader. En dan kan niets onze vereeniging in den weg staan!’
Zij geloofde hem en hij geloofde zich zelven. Niemand ontdekte iets van hunne
liefde en zij waren er des te gelukkiger door. Hij ging naar de residentie, deed een
uitmuntend examen en kreeg eenige maanden later eene betrekking.
Nu moest de direkteur Heilsberg nog maar president worden. Hij was dat heden
geworden en...de arme Emilia was van het toppunt van geluk in den diepsten afgrond
des ongeluks gestort!
Emilia had met den geliefde geregeld briefwisseling gehouden. De geregtsdienaar,
die voor de regtbank de brieven moest bezorgen, bezorgde ook haar de brieven,
en hij was een oud man, die goed kon zwijgen. De brieven ademden steeds liefde
en teederheid, en drukten, van de zijde des jongelings, gedurig de hoop uit, dat zijn
vader in hunne echtvereeniging mogt toestemmen. Voor zijn examen schreef hij,
dat hij na den afloop dadelijk aan zijnen vader om diens

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

363
bewilliging zoude schrijven, maar na het examen vond hij het weder beter, om nog
eenigen tijd te wachten, tot dat hij eene aanstelling had bekomen. En toen hij die
had bekomen, meende hij wederom te moeten wachten, tot dat Emilia's vader
president was geworden.
Het argelooze meisje vermoedde geen kwaad.
Daar kwam het berigt, dat haar vader president was geworden. En op denzelfden
morgen gaf de oude man haar een wenk, dat hij eenen brief voor haar had. Zij
volgde hem. Hij gaf haar eenen brief, en vrolijk maakte zij dien open. Haar geliefde,
die aan het ministerie van justitie arbeidde, had het berigt van de op handen zijnde
bevordering haars vaders reeds voor acht of veertien dagen kunnen weten; hij had
dus aan zijn vader kunnen schrijven en ook reeds antwoord bekomen. En die brief
kon, ja! moest dus het antwoord behelzen. Haar gelaat gloeide van blijde verwachting
en vreugde; met hare oogen doorliep zij ras den brief. Maar de brief bevatte
voorzeker een onaangenaam berigt, want haar gelaat werd doodsbleek en er scheen
een floers voor hare oogen te komen.
Senkendorf had voor veertien dagen de aanstaande bevordering van den direkteur
Heilsberg geweten; daarop had hij ook werkelijk aan zijnen vader geschreven, en
de brief aan Emilia bevatte diens antwoord. Het was kort maar beslissend. Zijn
geslacht behoorde tot eenen ouden adel, men had daarin tot nu toe geen voorbeeld
van eene mésalliance, hij hoopte, dat zijn zoon niet de eerste zoude zijn die daaraan
dacht, maar ook zelfs dan zoude hij toch nooit zijne toestemming geven. De post
van den heer Heilsberg behoorde tot de voornaamsten des lands, maar dat
veranderde zijne afkomst niet; daardoor verdween de afstand niet tusschen adel
en burgerstand; integendeel was het in zulke gevallen meer dan ooit de pligt van
den adel, om zijne eer onbevlekt te bewaren; 't was evenwel treurig genoeg, dat
men tegenwoordig menschen uit den burgerstand bekleed zag met posten, die
vroeger uitsluitend aan voorname personen gegeven werden.
Dat had de vader aan den zoon geschreven. Dat deelde de zoon aan de geliefde
mede. Maar was zij nog zijne geliefde? Konde zij dat nog zijn, terwijl hij haar dit
alles kon schrijven?
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‘De wil mijns vaders is onveranderlijk!’ voegde de zoon in zijnen brief aan het arme
meisje er bij: ‘ik ken hem, maar ik ken ook u, waarde Emilia, en ik weet dat uw edel
hart er nooit toe zal besluiten, om de natuurlijke, heilige banden tusschen ouders
en kinderen te verscheuren.’
‘Even als ik, wanneer uwe ouders zich tegen onze verbindtenis hadden verzet,
mij, al was 't dan ook met een gebroken hart, zoude hebben onderworpen aan
hunnen wil, even zoo zult gij u ook aan het onveranderlijk lot onderwerpen, en in
uw rein hart voor datgene wat gij verloren hebt, eene vergoeding vinden in het
bewustzijn, dat gij een edelen, verheven pligt vervuld hebt. Zoo moeten wij dan voor
altijd scheiden, maar mijn hart zal u altijd toebehooren!’
Zoo schreef hij. En in dat schrijven lag eene waarheid opgesloten, die het arme
meisje ook eindelijk, maar te laat gevoelde, even als het verraad van een zwak hart
door een edel hart altijd te laat ontdekt wordt!
‘Hij is uwer niet waardig,’ zeide hare moeder om haar te troosten. Maar kan zulk
een troost een verscheurd meisjeshart heelen? En dat hart was nog zoo jong, nog
zoo rijk aan liefde; zij was in de liefde zoo gelukkig geweest en had nu op eens alles
verloren. Neen, niet alles! en dit was het juist. De liefde tot den onwaardige bleef
even diep en onveranderlijk als het ongeluk zelf. En was niet juist datgene, wat het
hoogste geluk van het arme meisje had uitgemaakt, op eens haar grootste, haar
zwaarste ongeluk, hare diepste ellende geworden?
Alle troost was vergeefs. Zelfs het liefdevolle moederlijke hart kon haar geen
troost meer aanbieden. Maar die moeder had zelve zooveel behoefte aan troost en
bijstand!
Er was nog ééne omstandigheid, die voor een oogenblik een zwakke straal van
hoop in 't hart van 't meisje had doen nederdalen: het berigt namelijk, dat de president
zoo onverwachts was gekomen. Wat moest de vader van haren geliefde zoo
onverwachts hier doen? En waarom juist heden? Weinige dagen nadat hij aan zijnen
zoon had geschreven, maar ook dadelijk nadat hij het berigt had ontvangen, dat
haar vader president was geworden? Wat moest hij bij haren vader doen, en waarom
hadden die twee zulk eene geheime bijeenkomst gehad? Het hart hoopt altijd, zoude
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ook zij dan niet mogen hopen? Maar ach! hare moeder ontnam haar ook die laatste
hoop!
‘Neen, mijn kind!’ zeide zij, ‘de komst van den president heeft geene de minste
betrekking op u. Zij betreft iets geheel anders.’
Dit had zij op eenen zeer vreemden toon gezegd.
‘Maar moeder,’ vroeg Emilia, ‘weet gij dan waarom?’
‘Ik vrees dat ik het weet en...’
Hierop zag Emilia hare moeder aan. Die woorden maakten haar opmerkzaam.
Zij zag, wat zij den geheelen dag nog niet had gezien of liever wat zij als deelneming
in haar leed had beschouwd. Zij zag nu hoe onuitsprekelijk hare moeder zelve leed.
Deze angst moest met de onverwachte aankomst van den president in verband
staan. Zij kan er niet aan twijfelen. Maar wat was dan die oorzaak? Moest dan alles
bij elkander komen op den verjaardag haars vaders, dien zij allen zoo zeer
beminden? op den dag, naar welken zij met zooveel blijde verwachting hadden
uitgezien, en die ook op zulk eene vrolijke wijze begonnen was?
‘Moeder!’ riep zij, bestaat er nog een ander ongeluk? O! zeg het mij dan.
‘Ja mijn kind! nog een ander ongeluk, dat veel grooter en zwaarder is. Uw arm
hart zal en moet ongetwijfeld lijden door den zwaren slag, die u heeft getroffen! Dat
gevoel ik levendig. Maar uwe eer, onze eer, de eer uws braven vaders is daardoor
niet bezoedeld!
Meer kon zij niet zeggen.
“En wordt onze eer, de eer van vader in gevaar gebragt door de komst van den
president?” vroeg het meisje verder.
“Neen, neen!” hernam de moeder; “niet uwe, niet uwe eer! alleen de mijne! Maar
de schande der moeder is immers de schande van 't geheele huisgezin?”
Als in vertwijfeling sprak zij die laatste woorden.
“Vertel het mij dan moeder!” smeekte Emilia.
De moeder bedekte haar gelaat met hare handen. Zij nam hare handen weg en
wilde beginnen. Maar neen! op nieuw bedekte zij met diepe schaamte haar gelaat,
en een akelige gil was alles, wat zij uitbragt. De kamerdeur werd geopend, en de
direkteur Heilsberg was binnen gekomen; de echtgenoot
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en vader was binnengetreden, langzaam, als gebogen onder 't leed, met een bleek,
ontsteld gelaat. De krachtvolle trotsche man, die 's morgens zijne woning had
verlaten, was niet meer te berkennen. Kon die man nog eerzucht koesteren? Waren
hem heden, voor weinige uren, de stoutste droomen der eerzucht verwezenlijkt?
Die man, die daar in de kamer kwam, scheen alle kracht naar ligchaam en geest
verloren te hebben. En voor dien man, die als vernietigd daar voor haar stond, moest
de vrouw haar gelaat verbergen, met beide handen bedekken en haar als ineen
gekrompen hart door eenen gil lucht geven. De direkteur wendde zich tot zijne
dochter.
“Laat ons alleen, Emilia!” zeide hij. “Straks kom ik bij u. Ik heb uw ongeluk
vernomen. Troost kan ik u niet verschaffen, maar ik zal u helpen om uw leed te
dragen. Ga nu naar uwe kamer, ik zal later bij u komen!”
“Maar vader! wat deert u?” vroeg het arme kind. “Misschien is uw leed nog
zwaarder dan het mijne!”
Met zonderlingen blik staarde hij haar aan. “Ik bid u, Emilia! ga!” Die woorden
kostten hem moeite, al waren ze weinig in getal. Het scheen alsof hij met moeite
zijne aandoening bedwong.
Zij verwijderde zich. Terwijl hij haar naoogde, rolde er een traan uit zijne oogen.
Wat mogt de oorzaak zijn dat die sterke, krachtige man een zwak kind was
geworden?

III.
De directenr Heilsberg was 's morgens als naar gewoonte op de regtbank gekomen.
Hij was eenige minuten later dan anders, maar 't was ook zijn geboortedag en de
andere ambtenaren wisten dat. Toch durfden zij hem daarmede niet geluk wenschen,
want de verhouding der minderen omtrent hun meerdere was zoodanig, dat zij zulks
onopgemerkt lieten voorbijgaan, tenzij hij zelf hun daartoe de gelegenheid verschafte.
Maar er was nog iets anders, waarover zij wel durfden spreken, omdat het geene
familie-aangelegenheden gold.
't Was immers iets, waarover zij ambtshalve mogten spreken. Een der ambtenaren
had juist eenen brief uit de residentie ontvangen van eenen vriend, die eenen post
bij het ministerie
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van justitie bekleedde, waarin hem de benoeming van den heer Heilsberg tot
president werd medegedeeld. Dadelijk had hij die gewigtige tijding aan de andere
ambtenaren bekend gemaakt.
Allen beminden den direkteur, die een zeer welwillend en vriendelijk mensch was.
Het was hun eene behoefte, om hem, in afwachting van de officiële tijding, voorloopig
met die bevordering geluk te wenschen. Daartoe hadden zij zich vereenigd, en bij
zijne komst wilden zij hem daarmede verrassen.
Daar treedt hij hun te gemoet met een gelaat zóó barsch, zóó gestreng, als zij
nog nooit van hem gezien hebben. Naauwelijks kunnen zij iets zeggen; hij slaat er
ook volstrekt geen acht op, en beveelt een der ambtenaren hem dadelijk in zijne
kamer te volgen.
Naauwelijks was de deur gesloten, of de direkteur vroeg:
“Heeft de ambtman Moser in Neudorf binnen kort geld betaald?”
“Neen, direkteur!”
“Moet hij dan nog iets betalen?”
“Voor zoo verre ik weet, moet hij de kooppenningen voor eene weide nog voldoen.”
“Hoe veel bedraagt die som?”
“Honderd daalders.”
“Juist honderd daalders?”
“Ja, eene ronde som. Ik herinner het mij zeer goed!”
“En is dat geld nog niet betaald? Weet gij dat zeker?”
“Dat weet ik zeker. Daarenboven moet het geld eerst over zes weken betaald
worden!”
“En toch schijnt het geld reeds voor vier weken betaald te zijn!”
“Dat is onmogelijk.”
“Lees eens. Moser heeft zich bij het geregtshof beklaagd, dat hij nog geene
kwitantie heeft ontvangen. Mijn vriend, die regter bij dat geregtshof is, berigt mij
zulks!”
Nu gaf hij den ambtenaar den tweeden brief, dien hij aan het ontbijt ontvangen
had. De ambtenaar was reeds een oud gediende en een doodeerlijke man. Hij
schudde het hoofd en begon ongerust te worden.
“Het staat in den brief!” zeide hij. “Moser beweert, dat
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hij het geld met den post heeft verzonden Maar het kan niet hier gekomen zijn. Dat
is onmogelijk!”
En niettegenstaande die verzekering verzocht hij verlof om zijne boeken en
registers na te zien.
“Laat ons die te zamen nazien!” zeide de direkteur die nog ongeruster was
geworden dan de andere.
Zij gingen naar het burean en zagen naauwkeurig alles na. Zij vonden geen spoor
van de gezondene som.
“Ik zal dadelijk naar het postkantoor gaan!” zeide de oude man en daar zal ik de
zaak onderzoeken. Is het geld met den post aangekomen, dan moet het daar in het
boek staan, en daar moet men mij dan ook de kwitantie kunnen toonen van
dengenen, die het ontvangen heeft.’
‘Ga dan!’ zeide de direkteur.
Spoedig kwam de man terug. Hij zag er ontsteld uit.
‘Direkteur!’ zeide hij, ‘het geld is met den post gekomen!’
‘Met den post?’
‘Met den post. Den twaalfden der vorige maand. De som bedroeg honderd daalders
in den vorm van eene assignatie, welke in den brief lag.
“En wie heeft daarvoor gekwiteerd?”
“Gij zelf!”
De direkteur werd doodsbleek. “Ik zelf?” mompelde hij meer tot zich zelven dan
tot den ambtenaar sprekende.
“Ik heb de kwitantie gezien!” zeide de oude man.
“En was 't mijne handteekening!”
“Met eigene hand geschreven!”
De direkteur nam zijnen hoed en verwijderde zich. Hij ging naar het postkantoor,
want hij moest zich overtuigen, of hij voor de vermiste honderd daalders kwitantie
had gegeven.
Wie hem zag, schrikte bij zijnen aanblik. Hij zag er niet ontsteld uit, maar zijn
gelaat was letterlijk zoo wit als een muur, en zijne gelaatstrekken drukten den
hevigsten angst uit. Alle ambtenaren zagen hem met de grootste verbazing na, want
niemand dan de oude man wist de reden en hij verzweeg die.
De direkteur kwam van den post terug. Nog zag hij doodsbleek, maar zijne
gelaatstrekken hadden hunne gewone uitdrukking hernomen. Hij scheen veel
bedaarder, hij wist, of vermoedde ten minste, hoe alles zich had toegedragen.
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“Ik heb de kwitantie geteekend!” zeide hij tot den ouden man, “'t was mijne gewone
handteekening.”
“Maar ik bezweer u,” antwoordde de eerlijke oude in grooten angst, dat het geld
mij niet is ter hand gesteld!’
‘Dat behoeft gij met geenen eed te verzekeren!’ antwoordde de direkteur en reikte
hem de hand. Die hand was ijskoud
‘Wie heeft den twaalfden der vorige maand de brieven van den post gehaald?’
‘De geregtsdienaar Schneider!’
‘Zend Schneider hier.’ 't Was dezelfde man, die dagelijks de brieven haalde en
op den rampvollen verjaardag zoowel den direkteur als de arme Emilia de onheil
aanbrengende brieven had ter hand gesteld.
‘Herinnert gij u ook, of gij den twaalfden der vorige maand de brieven van het
postkantoor hebt gehaald?’ vroeg de direkteur.
‘Wel zeker! heer direkteur! ik bezorg ze immers elken dag, als ik ten minste niet
ziek ben, en sedert een half jaar heb ik geen enkelen dag overgeslagen!’
De direkteur wist het even goed als hij.
‘Herinnert gij u naauwkeurig den dag?’
‘Gebeurde er op dien dag iets bijzonders?’
‘Herinnert gij u, dat gij mij eenen brief met geldswaarde hebt gebragt?’
‘Zulk eenen brief heb ik eenige weken geleden gebragt.’
‘Op welken dag?’
‘Dat moet mijn boek uitwijzen. Juist. Gij waart op dien dag ongesteld. Ik bragt
daarom alles aan uwe woning en legde de brieven in uwe studeerkamer neder.’
De directeur vroeg niet meer. Hij wist genoeg. ‘'t Is goed! gij kunt heengaan!’ zeide
hij.
De geregtsdienaar vertrok en de direkteur bleef als aan den grond genageld staan.
‘Mathilda!’
Dat was het eenige woord, dat hij kon uitbrengen.
Vervolgens riep hij den ouden ambtenaar nogmaals en zeide:
‘Morgen vervalt mijn salaris. Betaal daarvan aan de kas de som van honderd
daalders, die Moser heeft gezonden!’
In 't zelfde oogenblik berigtte men hem, dat de president van het hooge geregtshof
was aangekomen.
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‘Nu reeds!’ riep hij uit.
Toch had hij kracht genoeg, om zich bedaard te houden en dat was meer dan
ooit noodzakelijk. Hij moest verschijnen voor iemand, die zijn meerdere nog was
en tevens zijn ondervrager zoude zijn. Aan de daad twijfelen kon hij niet meer. ‘Maar
wat zoude het gevolg zijn? Wat moest hij doen? Moest hij zeggen, wat er gebeurd
was? Moest hij zich zelven verontschuldigen en zijne vrouw aanklagen?’
Met een bleek gelaat maar kalm en bedaard ontving hij den gevreesden man.
Een aanzienlijk, trotsch man, een stijve aristokratische bureaukraat, die nog een
trap hooger stond dan de toekomstige collega, kwam binnen.
‘Direkteur!’ sprak hij op deftigen toon, ‘het spijt mij, dat ik wegens eene zeer
onaangename zaak hier moet komen, te meer nog, daar ik mij dezer dagen genoopt
heb gevonden eene verklaring af te leggen, die niet dan zeer pijnlijk voor u en de
uwen heeft moeten zijn. Maar juist daarom.....’
De direkteur vond zich verpligt, hem in de reden te vallen.
‘Heer president!’ zeide hij, ‘ik vermoed de reden van uw tegenwoordig bezoek,
maar uwe overige woorden zijn mij onverklaarbaar.’
Nu was de president zeer verwonderd en zeide:
‘Wist gij dan niets van de betrekking tusschen mijnen zoon en uwe dochter?’
‘Mijn kind!’ riep de direkteur, wien een donker voorgevoel beving.
‘Ach!’ zeide de president, ‘ik zie dat gij met alles geheel onbekend zijt. Het spijt
mij, dat ik u ook daarmede nog bekend moet maken. Mijn zoon beminde uwe dochter.
Eenige dagen geleden verzocht hij mijne toestemming tot eene nadere verbindtenis
met haar. Die toestemming moest ik weigeren. Eene verbindtenis met uwe familie
zou mij hoogst aangenaam zijn, wanneer gij van adel waart. Noem het vrij een
vooroordeel; geef het een nog sterker naam, maar ik ben eenmaal een aristokraat.
Behalve dat vermeende ik te bemerken, dat de liefde mijns zoons, die nog al ligtzinnig
is, eenigermate verminderd was, en daarom gaf ik nog des te minder mijne
toestemming. Terwijl ik zoo moest handelen, was het mij evenwel eene behoefte,
om u, aangaande de
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regtsaangelegenheid, die mij hier doet komen, vooruit te verklaren, dat elke andere
zaak daarop volstrekt geen invloed zal uitoefenen.
Gij zult mij waarschijnlijk inschikkelijker vinden dan ik onder andere
omstandigheden zoude geweest zijn, en juist omdat ik dit, in mijne positie, meer
zijn kan dan een regter van het hoog geregtshof, dien ik slechts met gestrenge
bevelen had kunnen zenden, juist daarom heb ik mij gedrongen gevoeld, om deze
hoogst onaangename zaak zelf met u af te maken.
Die taal mogt eenigermate trotsch zijn: zij was ten minste rondborstig en daarvoor
stond de president dan ook algemeen bekend. Maar met welke nieuwe smart had
hij het hart des direkteurs vervuld.
“Mijn kind! Zij ook!” Zoo weerklonk het in zijn binnenste, maar hij moest bedaard
blijven.
“Laat ons nu aan onze zaken gaan!” zeide de president. “De ambtman Moser
heeft zich over deze regtbank beklaagd!”
“Dat weet ik, en daarom heb ik de zaak reeds onderzocht.”
“En hoe staat het met de zaak?”
“Het geld is niet te vinden, evenmin als de brief, waarin het gezonden is!”
“Was het juist honderd daalders?”
“Volgens de kwitantie, die de postmeester heeft, ja!”
“Wie heeft de kwitantie afgegeven?”
“Ik!”
“Gij hadt aldus het geld in handen?”
“Dat moet zoo geweest zijn!”
“En wien hebt gij het gegeven?”
“Ik weet het niet. Ik herinner mij niets meer van de geheele zaak. Ik was destijds
ziek. Eerst heden heb ik de kwitantie gezien en mijne handteekening herkend!”
“Gij waart ziek, dus te huis?”
“Ja!”
“En hebt gij daar ook de kwitantie geschreven?”
“Ik kan ze nergens anders geschreven hebben.”
“De brief met het geld is dus bij u aan huis gebragt!”
“Dat moet waar zijn. Maar zoo als ik gezegd heb, ik kan er mij niets meer van
herinneren.”
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“Kunt gij niet gissen waar geld en brief kunnen zijn?”
De direkteur zweeg bij die vraag. Met groote schreden liep hij het vertrek op en
neder. Het angstzweet parelde op zijn voorhoofd.
Ook de president had eenen strijd te voeren. 't Was niet de zware strijd, die woedde
in 't hart van den direkteur, maar 't was een strijd tusschen gevoel en principe. Het
gevoel scheen de overhand te zullen krijgen, want hij zeide:
“Ik weet, dat gij u tot nu toe dikwijls in geldelijke ongelegenheid bevondt, dat is
bekend genoeg; maar ik weet ook, dat dit niet uwe, ten minste niet alleen uwe schuld
is. Uwe gedurige verplaatsing heeft u schulden doen maken, uw huisgezin is groot
en menigmaal hadt gij met ziekte te kampen. Die verlegenheid aan geld kan somtijds
eenen hoogen trap bereiken, en dan neemt men wel eens zijne toevlugt tot
middelen.....daarenboven moest het geld van Moser niet dan over zes weken betaald
worden.”
De president zeide dit alles op bedaarden toon. Beiden stonden op dit oogenblik
tegenover elkander. De president zag den direkteur strak aan, de laatste sloeg de
oogen neder, maar op eens rigtte hij het hoofd op.
“Neen!” riep hij. Hij wilde die woorden doen herroepen. Hij wilde het hoofd fier
opheffen in het bewustzijn en den trots zijner onschuld bij die beschuldiging van
diefstal, maar de woorden bestierven op zijne lippen, en als vernietigd zonk zijne
gestalte weder ineen.
“Ongelukkige! wie wilt gij aanklagen?” zeide eene inwendige stem.
De president wierp eenen uitvorschenden blik op hem. Die man van ondervinding,
gewoon in de groote wereld te verkeeren, waar hij ruimschoots gelegenheid had
menschen en toestanden te leeren kennen, had geleerd eenen diepen blik in 't
menschelijk hart te slaan.
“Kunt gij mij hierop geen antwoord geven?” vroeg hij.
De direkteur zweeg en nu zag de president hem met strengen blik aan.
“Direkteur!” sprak hij, “bedenk wat gij doet. De verdenking omtrent de verduistering
der gelden blijft op u rusten. De gronden dier verdenking heb ik u medegedeeld
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Gij zijt zelf een te bekwaam jurist, om de zaak niet duidelijk te kunnen inzien. Het
zou wel is waar ontbreken aan het bewijs, om u tot eene criminele straf te
veroordeelen, maar gij zult zelf gemakkelijk inzien dat gij, in de gegevene
omstandigheden, er nooit aan zondt kunnen denken, om president te worden. Kunt
gij den schuldige aantoonen, dan zijt gij gered, en uwe carrière tevens. Welk
antwoord kunt gij mij dus geven? Maar neen! doe dit niet op dit oogenblik. Uw
antwoord moet over uw lot beslissen, en daarom moet gij eerst bedaard overleggen,
wat gij zult antwoorden. Op dit oogenblik is uw hoofd niet helder. Raadpleeg dus
eerst met u zelven of met wien gij ook wilt. Ik ga naar mijn logement; kom over een
uur, over twee uur; kom des noods morgen ochtend vroeg, en antwoord mij dan.”
Hierop verwijderde zich de president. De baron van Senkendorf had als man van
eer gehandeld, al had hij omtrent zijne eer somtijds vreemde gedachten.
De direkteur bleef als vernietigd staan. De president had hem zijnen toestand
duidelijk voorgesteld. Hij moest een anderen schuldige noemen of hij was verloren;
daar stond hij aan het doel zijner droomen, zijner wenschen, zijner eerzucht; en nu
was al zijn moeite en werk verloren.
Heden had hij dat gewenschte doel bereikt; heden zou het hem weder ontnomen
worden. Dat was nog niet alles; hij gevoelde, dat hij zelfs niet datgene kon blijven,
wat hij nu was. Wat zou zijn lot zijn? Een zeer ondergeschikte post in eene
afgelegene stad? Dat was met andere ambtenaren in dergelijke gevallen gebeurd,
en moest dan nog als eene zeer groote gunst beschouwd worden. En hij was toch
de trotsche, eerzuchtige man, de direkteur Heilsberg! En hij kon met één woord,
met éénen enkelen naam al die schande van zich werpen, zijne eer behouden,
morgen president zijn, het doel zijner wenschen bereiken!
Hij verliet de regtbank, en keerde weder naar zijn huis, naar zijne vrouw, naar
zijne kinderen en ook naar de ongelukkige Emilia. Het was twee uur, toen hij te huis
kwam. Om acht uur had hij zijne woning verlaten en kwam zoo laat terug. En 't was
heden zijn g e b o o r t e d a g !
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IV.
Hij vond moeder en dochter alleen, overstelpt door angst en lijden. Hij zond Emilia
naar eene andere kamer en bleef alleen met de vrouw, die hij boven alles beminde,
die hem evenzeer beminde, die zijn geluk, zijn leven was, en die heden zijn geluk
en zijn leven vernietigd had. Krampachtig kromp zijn hart ineen bij die gedachte, en
toch had hij geene andere gedachte. En met die gedachte moest hij als regter
tegenover haar staan. Kon hij anders?
“Mathilda!” zeide hij, “ik moet een oogenblik met u spreken, laat ons gaan zitten.”
Toen hij binnenkwam, was zij opgestaan. Nu ging zij weder op haren stoel zitten,
en hij plaatste zich op dien van Emilia. Bevend en doodsbleek had zij al zijne
bewegingen gevolgd.
“Mathilda!” sprak hij en 't scheen als of de woorden in zijne keel bleven steken.
“Mathilda! aan de regtbank wordt geld vermist! Weet gij daar iets van? Zeg ja of
neen, meer niets.”
Hij zag haar strak aan. Zij had hare oogen ter neder geslagen. Maar zij sloeg ze
weder op, zij moest ze weder opslaan en vestigen op hem, als zocht ze, voor
datgene, wat zij zou antwoorden, hulp en troost bij hem, die tot nu toe, haar steun
en troost geweest was.
“Ja!” zeî ze zacht, met bevende stem.
“En?” vroeg hij spoedig.
“Ik heb het geld genomen!”
“Gij hebt ons ongelukkig gemaakt!”
Op bitteren toon sprak hij die woorden. Toen sprong hij op. Hij wilde de kamer
verlaten en alleen zijn, om te kunnen besluiten, wat er gedaan moest worden. Maar
zijne gade, de schuldige, die hem boven alles lief had, had reeds gevoeld, wat zij
moest doen. Zij stond op, vloog hem na, greep zijne hand en hield hem terug.
“Adalbert!” riep zij, “mij alleen moet het ongeluk treffen. Mijn besluit staat vast.
Zeg mij, wat er heden is voorgevallen, dan kan ik mij daarnaar regelen.”
Hij was blijven staan en zag donker voor zich. Het gevoel van zijn ongeluk drukte
vernietigend en loodzwaar op
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hem. Het was hem tevens eene behoefte, alles te weten, wat er gebeurd was.
“Vertel mij eerst, hoe zich alles heeft toegedragen!” zeide hij.
“Dat zal ik.”
Zij gingen weder zitten. In haar ongeluk, en zij was in dit oogenblik voorzeker
ongelukkiger dan hij, had zij op eens eene verwonderlijke helderheid van geest
verkregen, die haar in staat stelde, een besluit te nemen. Zij was eene schuldige
maar ook tevens eene liefhebbende, teeder beminnende vrouw!
“Hoor mij aan, Adalbert!” zeide zij, “gij hebt gelijk, gij moet weten, wat ik gedaan
heb, en ik moet het u mededeelen maar niet om mij beter te doen schijnen dan ik
ben. Ik wil uw medelijden niet opwekken, maar ik wil in uwe oogen ook niet slechter
schijnen dan ik ben. Hoor mij dus geduldig aan. Gij weet even goed als ik, dat wij
nog schulden hebben. God is mijn getuige en gij weet het evenzeer, dat ik gearbeid
en gespaard heb, waar ik konde, om uit de oude schulden te geraken en geene
nieuwe te maken. Toch kon ik dat doel niet bereiken. Alleen eene bevordering tot
president konde ons daartoe eenigermate de gelegenheid verschaffen.
Onder de schulden zijn er velen, die alleen betrekking op het huishouden hebben.
De rekening van den slager bedroeg reeds bijna tweehonderd gulden. Reeds meer
dan eens had hij mij gemaand; altijd had ik hem nog tevreden weten te stellen en
gedurig borgde hij op nieuw. Drie weken geleden bragt hij mij weder de rekening,
wilde dadelijk zijn geld hebben en verklaarde dat hij verder niets meer wilde borgen,
voordat alles betaald was. Hij verkoos niet langer te wachten, zich niet langer voor
den gek te laten houden en dreigde tevens, aan alle slagers uit de stad en omtrek
te zullen zeggen, dat hij van ons geen geld kon krijgen, en hen zoodoende te
bewegen, om ons geen vleesch te bezorgen. Nog denzelfden dag wilde hij eene
klagt tegen u inbrengen; hij is een ruw, onhandelbaar man. Ik had geen geld, om
hem tevreden te stellen, en mijn verzoek om nog drie weken te wachten tot aan den
betaaldag was vergeefsch. Hij gaf mij een uur uitstel, en ik wist niemand,
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van wien ik het zou kunnen leenen. Gij waart toen juist ongesteld, reeds lang waart
gij bedlegerig geweest, en ik vreesde voor eene zenuwkoorts.
De geneesheer, aan wien ik mijne vrees mededeelde, had mij bijzonder
aanbevolen, om alles te vermijden, wat uwe zenuwen konden opwekken. Ik durfde
u derhalve niet over deze zaak te spreken, en toch stond uwe eer, onze eer, uwe
toekomst en de onze hierbij op het spel.
Juist was toen de presidentsplaats vacant; wanneer de man zijne bedreiging ten
uitvoer bragt, werd uw naam daardoor zoozeer in opspraak gebragt, dat er aan
geene bevordering meer te denken zou zijn. Nu wist ik niet meer, wat ik zoude
aanvangen. Daar kwam de geregtsdienaar met de brieven; gij laagt ziek te bed en
ik bragt ze bij u. Gij maaktet ze open, zaagt er even in, en vervolgens moest ik ze
naar uwe studeerkamer brengen, om ze later weder aan den geregtsdienaar ter
hand te stellen. Er waren verscheidene brieven met geld bij, en een daarvan bevatte
eene assignatie van twee honderd gulden, met het berigt, dat het geld wel is waar
eerst zes weken later betaald moest worden, maar dat het den afzender
gemakkelijker viel, om het nu te betalen. Ik beschouwde dit als eene redding uit den
nood.
Over drie weken was het betaaldag. - zoo als gij weet is het morgen die dag. Dan
waart gij misschien hersteld, ik kon u dan alles mededeelen, en het geld kon weder
in den brief gelegd worden. Drie kwartier geleden had de slager mij verlaten; over
een kwartier zou hij terugkomen. Wat moest ik dan doen? Ik was van angst buiten
mij zelve en toen....toen nam ik den brief en de assignatie. Ik gevoelde geen angst
bij het volvoeren van de misdaad, maar wel angst voor den slager.
Toen ik den ruwen man had betaald, gevoelde ik mij van eenen zwaren last
bevrijd, maar later beving mij eene doodelijke onrust. Ik begreep, dat ik eene misdaad
had begaan, die ook voor u heillooze gevolgen konde hebben.
Ik had onze, uwe eer willen redden, en ziet! ik had ze onherroepelijk prijs gegeven;
het geringste toeval moest haar geheel en al vernietigen. Ik bad God, om het
dreigend ongeluk van mij af te wenden; ik bad dagelijks, maar ein-
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delijk kon ik ook dit niet meer. Gij alleen kondet het gevaar afwenden, maar dan
moest ik u ook met alles bekend maken. Kon ik dat doen? Eens zou ik het moeten
doen, maar gedurig kon ik niet. Dat was de vreeselijke angst, die mij dag aan dag
folterde! Eindelijk besloot ik tot uwen geboortedag te wachten, dan zoudt gij
misschien eerder geneigd zijn om mij vergiffenis te schenken. Die dag was daar; ik
zag, dat gij den tweeden brief opendet, en ik kon aan uwe gelaatstrekken zien, dat
hij een onaangenaam berigt behelsde. Ik wilde u nu alles bekennen, maar de
tegenwoordigheid der kinderen weerhield mij, en gij verliet haastig het huis, alvorens
ik mijn besluit ten uitvoer konde brengen. Later hoorde ik, dat de president was
gekomen, en nu was het te laat. Thans weet gij alles.”
De ongelukkige vrouw was gedurende hare mededeeling bedaarder geworden.
Het besluit, dat zij had genomen, had haar moed en kracht gegeven.
“Vertel mij nu uw wedervaren, Adalbert!” voegde zij er bij, “en laat ons dan
overleggen, wat ons te doen staat.”
De direkteur was evenwel niet bedaarder geworden. Het medegedeelde had hem
duidelijk doen zien, dat alles verloren was. Eene onbeduidende schuld, eene
ligtzinnige daad, een enkel onbedacht oogenblik had hem op eens en voor altijd het
eindelijk bereikte doel van zijn streven uit de hand gerukt, en hem, den man vol
trots, vol eerzucht, diep ongelukkig gemaakt! En hij was onschuldig! Kon hij de
schuldige, de alleen schuldige, vergiffenis schenken? Zij was zijne gade, zijne innig
geliefde vrouw, de moeder zijner kinderen, en wat had zij niet lang en veel met hem
gezwoegd en gewerkt en geleden? Zij beminde hem en hij beminde haar. Maar er
bestond slechts één weg, om hem te redden, had de president gezegd, en dat
bestond in het noemen van den schuldige.
“Ik zal u zeggen, wat er voorgevallen is,” zeide hij; “ik kan het u met weinige
woorden zeggen. De afzender van het geld had veertien dagen te vergeefs op de
kwitantie gewacht, en beklaagde zich daarover bij het hooggeregtshof. Heden
ontving ik daarvan het berigt, en onderzocht, waar dat geld konde gebleven zijn.
De zaak was mij duidelijk geworden, toen de president hier kwam en even als ik tot
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het besluit kwam, dat het geld hier in huis moest gebleven zijn. Hij hield mij voor
den schuldige. Ziedaar alles, wat ik van de zaak weet.”
“En wat heeft de president verder gezegd?” vroeg zij.
“Ik moet mijn ontslag nemen, tenzij ik......”
“Tenzij gij?”
Maar hij kon den zin niet voleinden, op hare vraag niet antwoorden. Zij wist
evenwel, wat hij wilde zegen. Daarom werd haar besluit dan ook onveranderlijk, al
wilde zij het haren man ook nog niet mededeelen.
Hebt gij den presidentreeds een bepaald antwoord gegeven?’
‘Neen!’
‘Gij moest mij eerst spreken, niet waar?’
‘Ja!’
‘Adalbert! voldoe dan ook nu aan mijn verzoek!’
‘En dat is?’
‘Om geen besluit te nemen, noch naar den president te gaan, voor gij daarover
nader met mij gesproken hebt!’
‘Wat is uw voornemen dan?’ vroeg de direkteur.
‘Sta mij die bede slechts toe!’
Hij zag haar vragend, zelfs eenigzins wantrouwend aan.
‘Welnu, het zij zoo!’ zeide de eerzuchtige man.
Hij vroeg zelfs niet meer, wat haar plan was.
‘En nu nog eene bede, Adalbert!’
‘Welke is dat?’
‘Troost Emilia, dat arme kind! Heeft de president ook over haar gesproken?’
‘Ja!’
‘Ik vermoed reeds, wat hij tot u kan gezegd hebben. Zijne woorden zijn voorzeker
vol trots en hoogmoed geweest. Des te meer behoefte heeft zij aan troost!’
En zoo scheidden de beide echtgenooten!

V.
Het was avond. Mevrouw Heilsberg zat in hare slaapkamer, die tevens de
slaapplaatsen van de vrolijke vijfjarige Hanna en van de zwakke Clementine bevatte.
De zevenjarige Bruno sliep in de aangrenzende alkoof. De altijd bezorgde moeder
was zoowel bij dag als bij nacht in de nabijheid harer dierbare panden. De zieke
Clementine lag reeds te bed
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en sliep. Ook de knaap lag in zijn bedje, maar sliep nog niet. De kleine Hanna was
nog op maar sliep. Zij zat aan eene tafel, die in het midden der kamer stond. Hare
ronde armpjes lagen op de tafel en op hare armpjes rustte haar blonde kopje. Zij
was altijd de levendigste en wilde ook altijd de laatste zijn, die naar bed gebragt
werd. Zoo was 't ook heden gegaan maar zij was voor de kracht van den slaap
bezweken. Hare moeder zat naast haar, en had den geheelen avond geschreven.
Laat in den namiddag, nadat hij zijne dochter had toegesproken, had Heilsberg
zijne woning verlaten en was nog niet terug gekeerd. Zoodra hij vertrokken was,
had zijne vrouw zich naar hare slaapkamer begeven. Tot op dien tijd was zoj in de
huiskamer gebleven. Toen de kinderen binnengekomen waren, hadden zij hunne
moeder met een bleek, ingevallengelaat, met tranen in de oogen, en
handenwringende door de kamer zien loopen, of zij was voor de ramen gaan staan
en had onbewegelijk hare oogen ten hemel gerigt. De kinderen vroegen haar gedurig,
of haar iets deerde, maar ook even dikwijls had zij geantwoord, dat zij alleen wilde
zijn, en daarop hadden zij zich gehoorzaam verwijderd. Welken vreeselijken strijd
moest die ongelukkige niet gestreden hebben, en hoe vurig zal zij den hemel om
kracht gesmeekt hebben, om in dien strijd niet te bezwijken en aan haar voornemen
getrouw te blijven! Daarop was zij naar hare slaapkamer gegaan.
Toen naar gewoonte des avonds te zeven uur de drie jongste kinderen kwamen
om naar bed te gaan, lagen er twee brieven geschreven en verzegeld op de tafel.
Op den eenen ontbrak nog het adres. De kinderen waren stil binnen gekomen, want
nog altijd zag de moeder er bleek en treurig uit, en nog altijd klonk het verzoek, om
haar niet te storen, in hunne ooren. Eerst bragt zij het zieke kind naar bed en daarna
den knaap. De kleine Hanna, die stil moest zijn en niet mogt praten, was intusschen
aan de tafel in slaap gevallen.
Moede en uitgeput, was zij weder bij het kind gaan zitten en schreef het adres op
den tweeden brief. Daarna zat zij strak op die beide brieven te staren, als of die
haar lot moesten beslissen; vervolgens sloeg zij eenen blik op dat
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schoone, lieftallige kind, dat naast haar sliep; dan weder wendde zij het oog naar
het bed van de zieke Clementine. Ook de zieke sliep, maar die slaap was onrustig,
en hoe onrustiger die was, des te meer was de blik der moeder op dat bedje
gevestigd. Van daar ging haar blik naar den knaap. Hij sliep nog niet, en volgde met
zijne groote, donkere oogen elke beweging zijner moeder. Hunne oogen ontmoetten
elkander, en toen kon het kind het niet langer uithouden.
‘Moeder!’ riep hij zacht.
Dat woord, die stem, ging als een elektrieke schok door haar ligchaam. Ondanks
zich zelve sprong zij op.
‘Wat wilt gij, Bruno?’
‘Moeder, geef mij uwe hand! Het is mij, alsof gij ons alleen wildet laten.’
‘Groote God!’
‘Alsof wij u nooit zouden wederzien!’
‘Neen, neen!’ riep zij luide.
‘Blijft gij bij ons, moeder?’
‘Kind, hoe kwaamt gij op die gedachte?’
‘Dat weet ik zelf niet; maar toen ik u zoo bedroefd zag en niet konde slapen, en
vader had ik ook den geheelen dag niet weder gezien, en het is toch heden zijn
geboortedag; en wij hadden allen zoo vrolijk willen zijn - toen werd ik zoo bang, ik
kan het u zoo niet zeggen, moeder.’
‘Ga maar stil slapen, goede Bruno.’
‘Gaat gij dan niet weg?’
‘Uwe moeder is altijd bij u, en de goede God ook. Slaap lieve jongen. Ik moet nu
de kleine Hanna naar haar bedje brengen.’
Zij kuste den knaap, en hij ging leggen, om te slapen. Maar zij kon de kleine
Hanna nog niet dadelijk naar het bed brengen.
‘Moet het dan zoo zijn?’ dreet zij, terwijl zij handenwringende door de kamer liep.
‘Die schoone, lieve, arme kinderen! Mijn hart! mijn hart! Maar hij! Zijn hoogmoed!
zijne eer! Ik moet! Ik sta hem in den weg! Het moet zoo zijn!’ Zij wischte de tranen
af, die hare oogen ontsprongen, en ging naar het slapende kind, om het naar bed
te brengen. Het slep vast en daarom maakte zij het niet

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

381
wakker. Zij wilde het uitkleeden en in zijn bedje leggen, zonder dat het wakker werd.
‘O! kon ik uwe heldere oogen nog eenmaal zien, lief kind!...Zij kon niet verder
spreken. De tranen stroomden uit hare oogen, en luide moest zij snikken.
“Lieve moeder, ween toch zoo niet!” smeekte de kleine Bruno.
Zij kleedde het kind stil uit en legde het in zijn bedje. Zij kuste het; het kind was
niet wakker geworden.
Inmiddels kwam de dienstbode berigten, dat het zvondeten gereed was.
“Is mijn man te huis?” vroeg mevrouw Heilsberg.
“Mijnheer is nog niet teruggekomen. De jonge jufvrouw Emilia en de jonge Oscar
zijn beneden!”
“Verzoek hun, zonder mij, te eten. Ik ben niet wel, en wenschte alleen te blijven.”
Het meisje vertrok. Maar nu doorvlijmde hevige smart hare borst. “Ik moet hen
nog eenmaal zien! nog eenmaal!” Zij riep het meisje terug en zeide:
“Verzoek mijne kinderen mij hier goeden nacht te komen zeggen!”
Hoe sterk was nu het zwakke hart der ongelukkige.
Hare beide kinderen kwamen, beiden waren bleek en op Emilia's gelaat waren
de sporen harer tranen nog zigtbaar. De moeder kon hen nu met meer bedaardheid
afwachten.
“Ik wilde u goeden nacht wenschen, kinderen!” zeide mevrouw Heilsberg; “ik ben
niet wel en wilde hier blijven.”
“Is dat de eenige reden?” vroeg Oscar.
“Zeg ons toch, wat u deert, lieve moeder!” voegde Emilia er bij.
“Niet heden, mijne kinderen! Waarlijk! ik heb zware hoofdpijn. Morgen zult gij alles
vernemen!”
De kinderen drongen niet verder bij haar aan. “Goeden nacht moeder!” riep Emilia.
“Goeden nacht, lieve Emilia! Ik zie dat uw hart sterker is dan ik dacht!”
“vader heeft mij moed ingesproken.”
“En uw verstand zal u nog meer kracht schenken. Het hart dat bedrogen heeft,
moet het meeste lijden. Het bedrogene hart weet zich weder op te heefen!”
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Hartelijk kuste zij hare dochter. Zij vond inderdaad de noodige kracht, om afscheid
van haar te nemen. Nu naderde haar zoon, die bloeijende, rijk begaafde jongeling,
de trots zijner moeder. Hij gaf haar de hand.
“Goeden nacht, lieve moeder!” Dat was zijn gewone nachtgroet. Maar zou het
heden daarbij blijven? kon zij van haren lieveling scheiden, zonder hem aan haar
hart te drukken, zonder hare lippen op de zijnen te drukken. Reeds opende zij hare
armen - zij trok ze ook weder terug. Ook daartoe had zij de noodige kracht gevonden.
“Goeden nacht, Oscar!” Zij drukte de hand, die hij haar had toegestoken.
De kinderen verlieten haar, en uitgeput zonk zij op een stoel. Zij zag naar het bed
van haren Bruno, of hij sliep, en toen zij bemerkte dat hij was ingeslapen, liet zij
hare tranen eenen vrijen loop. Waarom had de ongelukkige vrouw die kracht, die
haar nu staande hield, niet vroeger bezeten? Even zoo goed kon men vragen,
waarom het ongeluk de kracht der menschen moet doen rijpen; en dit doet het
ongeluk, als het te laat is. Maar kan de mensch die kracht ooit te laat verkrijgen?
De diep ongelukkige vrouw stond eindelijk op, ging naar eene kleerenkast, en
nam er eenen doek en eenen hoed uit. Dit deed zij met de grootste bedaardheid
en sloot daarna de kast weder. Zij deed den doek om, zette den hoed op en keerde
terug naar de tafel, aan welke zij had zitten te schrijven. Zij legde de beide brieven
midden op de tafel, zoodat zij iedereen dadelijk in het oog moesten vallen.
Nu stond zij besluiteloos. Het beslissende oogenblik was gekomen. Zij wilde gaan,
zij wilde scheiden, scheiden van alles, scheiden van hare kinderen. Zij wilde hen
verlaten, zonder hen nog eens te zien. Zij lagen rondom haar in hunne bedjes; op
geringen afstand van haar sluimerden zij. Zij behoefde hare oogen slechts op te
heffen en naar het bed te rigten, en dan zag zij de dierbare kinderen, die zij nooit
zoude wederzien. Kon zij van hen scheiden, zonder hen nog eenmaal te zien? Zij
sloeg de oogen neder en wilde naar de deur gaan. Maar zij kon niet. Daar deed het
moederhart zijne stem hooren. Zij vloog van de deur terug naar het bed van het
jongste kind. Voor dat bedje wierp zij zich
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op hare kniën neder, sloeg hare armen om het lieve kind en drukte eenen vurigen
kus op het blozende gezigtje.
“Lieve moetje!” riep het kind, dat slapende de brandende kussen der moeder
voelde.
Nu vloog zij naar den knaap en wierp zich over hem heen.
Hij werd wakker.
“Niet waar, lieve moeder!” riep hij, gij verlaat ons immers niet?’
‘Nooit, nooit, bestejongen!’
De zieke was intusschen wakker geworden. ‘Lieve moeder! ik heb dorst!’ riep zij
met eene flaauwe stem.
De moeder had de gewoonte, om haar eiken nacht den verfrisschenden drank
toe te reiken. Ook nu ging zij werktuigelijk naar de tafel, waarop de karaf met water
en het glas gereed stonden. Zij voelde naar het glas en liet het kind drinken.
‘Dank u, beste moeder!’
Zij zette het glas weder op de tafel. Kon zij het dierbaarste dat zij bezat, verlaten?
En toch moest zij. Zij viel op harekniën.
En zij bad: Goede God! wijs mij den weg; den weg der zwaarste boete voor mij;
mits hij den mijnen geluk kan aanbrengen.’
De deur kamer werd geopend. Haar echtgenoot trad binnen. Zijn gelaat was nog
bleek, even als 's middags, maar somberder. Hij zag hoe zij op harekniën lag en
hare handen had gevouwen. Hij zag dat zij gekleed was om uit te gaan, maar zijn
gelaat nam geene andere uitdrukking aan. Hij zag de beide brieven op de tafel,
maar hij deed geen stap verder om de adressen te zien.
De ongelukkige vrouw was opgestaan. Zij ging naar het bed van den knaap: hij
kon nog wakker zijn. Zij overtuigde zich eerst dat hij weder ingeslapen was en ging
toen naar haren echtgenoot.
‘Hebt gij mijne bede vervuld, Adalbert?’
‘Ja!’
‘Gij hebt dus den president nog niet weder gesproken?’
‘Nog niet!’
‘En hebt gij een besluit genomen?’
‘Ja, Mathilda!’
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‘En wat is uw besluit?’
‘Kunt gij dat nog vragen?’
‘Zeg het mij, Adalbert. De president heeft tot u gezegd, dat gij uw ontslag moet
indienen, wanneer gij den waren schuldige niet kunt noemen. Zoo was het immers?’
‘Zoo was het?’
‘En?’
‘Mijn verzoek ligt gereed. Ik heb het nog niet opgezonden, omdat ik u beloofd
had, eerst met u te zullen spreken.’
‘Gij moet het niet inzenden, Adalbert!’
Een blos verspreidde zich over zijn bleek gelaat. Hij moest haar vragend aanzien,
en zag een gelaat, waarop een onveranderlijk besluit te lezen stond.
‘Gij moet uw verzoek nietinzenden, Adalbert. Hier ligt een brief aan den president
en een aan u!’
‘Mathilda, wildet gij mij verlaten?’
‘Ik wilde het doen, voor gij terugkwaamt. Ik wilde u en mij voor een smartelijk uur
besparen. Ik moet van hier.’
Weder kwam er een blos op zijn gelaat, en een heldere glans vertoonde zich in
zijne oogen. Hij vatte hare hand.
‘Gij moet hier blijven, Mathilda; gij moogt mij en onze kinderen niet verlaten.’ Hij
hield hare hand vast, maar drukte ze niet.
‘Adalbert!’ antwoordde zij, ‘ik heb rijpelijk overwogen, alvorens ik tot dezen stap
overging. Zonder mij is u eene schitterende loopbaan geopend. Gij bereikt het doel,
naar hetwelk gij zoo lang hebt gestreefd, en grondvest het geluk uwer kinderen.
Met mij zoudt gij alles verliezen. Gij moet uwen naam geheim houden, opdat de
menschen u niet met vingers nawijzen en zeggen: dat is de man, die de regtbank
heeft bestolen. Gij zult niet weten, hoe gij uw brood zult verdienen voor u en uwe
kinderen; en dat alles zoude ik moeten aanzien, zonder het te kunnen veranderen?
ik, die de schuldige ben? Zoude ik dat kunnen uitstaan? Neen, Adalbert! laat mij
gaan, zoo ver mijne voeten mij kunnen dragen, om uwent wille, om onzer kinderen
wille, om mijnent wille. Ik alleen ben de schuldige; laat mij dan ook de boete dragen,
en laat geene onschuldigen daarvoor lijden! Gij moogt, gij moet niet langer met eene
diefegge leven. Zoude eene diefegge in uw huis de plaats van huisvrouw,
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van huismoeder kunnen en mogen bekleeden? Moet ik nog meer zeggen, om u te
overtuigen, dat wij moeten scheiden, en ik u nooit mag wederzien? Dat alles heb ik
in dezen brief geschreven. Ik wilde en ik moet nog heden vertrekken. Vergun mij
dit als eene weldaad. Als ik u en de kinderen morgen nogmaals zag, zoude ik het
niet uithouden; ik zoude er onder bezwijken. Laat mij dus gaan, met uwe vergiffenis,
met mijnen dank voor al uwe liefde, die mijn hart altijd voor u en de kinderen zal
behouden. Vaarwel!’
Zij had hare hand zacht uit de zijne losgemaakt, en zag hem nog eens aan. Toen
ging zij naar de deur, maar verstoutte zich niet, om andermaal eenen blik op hare
kinderen te werpen. Hij stond onbewegelijk en als vernietigd. Zonder vast besluit
was hij te huis gekomen. Hij had zijn verzoek om ontslag wel geschreven, maar niet
verzonden, en droeg het inzijnen zak. Hij had zijne gade gezegd, dat zij hem niet
mogtverlaten en haar verzocht om te blijven, en toen hij op haar gelaat een
onveranderlijk besluit had gelezen, was het als of een heldere straal - van vreugde?
- in zijne oogen blonk.
Zullen wij een steen op hem werpen? Op den man vol eerzucht, die de keuze
had, zijne eer te bewaren en zijn doel te bereiken, of het overige zijns levens in
schande en vergetelheid door te brengen? Wat zijne vrouw daar zoo even tot hem
had gezegd, dat had hij den geheelen namiddag, den geheelen dag, honderd en
honderdmaal tot zich zelven gezegd. Zij had hem dat beeld der toekomst met
levendige kleuren gemaald. Hij stond als vernietigd. Maar 't was niet dat zoo duidelijk
geschilderd beeld, dat zoo veel indruk op hem maakte, 't was de heldengrootheid
zijner vrouw, die edele, verhevene zielegrootheid, die hem dat beeld had kunnen
afschilderen, om hem te bewegen tot het aannemen van het grootste en zwaarste
offer, dat eene vrouw kan brengen. Hij had kunnen weifelen, want hij was trotsch
en eerzuchtig; maar juist omdat hij dit was, kon hij ook niet laag en onedel handelen,
en de ware, edele grootheid der vrouw moest ook de ware eer, den waren hoogmoed
des mans opwekken. Hij vloog haar achter na, greep hare beide handen, en hield
haar vast.
‘Mathilda, gij moogt niet gaan!’
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Dat had zij niet verwacht, en niet kunnen verwachten.
De blos op zijn gelaat, die flikkerende glans zijner oogen waren haar niet ontgaan,
en hadden haar het volbrengen van hare zware taak gemakkelijker gemaakt. Maar
ook nu moest zij haren pligt vervullen; dit gevoelde zij en zeide het hem ronduit,
maar hij sloeg zijne armen om haar heen en zeide:
‘Mathilda, mijne vrouw, mijn engel, ik kanu niet laten gaan. Zonder u ben ik
verloren, met u is de nederigste woning voor mij een paleis. Ik laat u niet gaan, ik
kan u niet laten gaan.’
Bedaard zag zij hem aan. ‘Adalbert! wilt gij mij opregt eene vraag beantwoorden?’
‘Welke vraag?’
‘Toen gij hier kwaamt, waart gij nog besluiteloos, niet waar?’
‘Ja, Mathilda! dat is zoo. Ik beken het, maar het berouwt mij en het zal mij eeuwig
berouwen. Neen! het berouwt mij niet, want het heeft uwe schuld uitgewischt. Nu
hebt gij mij iets te vergeven. Uw blijven zal mijne vergiffenis zijn.’
Zij schudde met haar haar hoofd. ‘t Is een oogenblik van opogewondenheid, dat
verblindt u. Uw bedaard nadenken had u eenen anderen weg gewezen.’
‘Ik was verblind, Mathilda! verblind door eerzucht en hoogmoed. Kon ik onedel
handelen, terwijl gij zoo edelmoedig hebt gehandeld. Ik smeek u, blijf bij ons!’
Nog altijd sc hudde zij met haar hoofd.
‘Laat mij gaan, Adalbert! Het zou ons later berouwen. Zult gij veracht en in
bekrompene omstandigheden leven zonder te morren en te klagen. En denkt gij,
dat ik het zou kunnen verdragen, als ik slechts eene enkele klagt van u hoorde, en
daarbij moest bedenken, dat ik de oorzaak van ons aller ongeluk ben?’
‘En denkt gij, Mathilda, dat ik, als ik aan u, de verlatene denk, ooit een vrolijk
oogenblik mijns levens zou hebben, en moest ik niet van schaamte bezwijken,
wanneer ik moest bedenken, tot welken prijs ik mijnen post zou gekocht hebben?
Denkt gij, dat ik mijne kinderen zou durven aanzien?’
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‘Geloof mij, ik, die zoo lang aan uwe zijde het lief en leed des levens heb gedeeld
met u, zoude zonder u niet kunnen leven. Nimmer zult gij eene klagt van mij hooren!’
De arme vrouw kon niet besluiten. Alles drukte haar loodzwaar op haar hart. Zij
had gedacht, dat haar strijd reeds gestreden was, en nu begon die op nieuw.
‘Wilt gij mij nu nog verlaten, Mathilda?’ vroeg Heilsberg.
Zij kon niet antwoorden. Zij gevoelde slechts, dat zi het zwaarste offer moest
brengen. Maar dat offer werd nu ook hoe langer hoe zwarder. Zij wilde, zij moest
zich losrukken. Smeekend zag zij hem aan, en bad hem, om haar toch te laten gaan.
‘Ik smeek u, Mathilda! blijf!’
‘Ik kan niet, Adalbert!’
‘Ga dan!’ zeide hij, ‘maar geef mij nog eenmaal uwe hand,dan zullen wij voor de
laatste maal naar de sponden onzer dierbare kinderen gaan. Kom, neem dan
afscheid van hen!’
Hij had hare hand weder gegrepen, en bragt haar naar de bedden der kinderen.
Reeds bij het eerste zonk zij nedre. Zij zag de blonde lokken en het lieve kopje van
hare Hanna.
‘Ik kan niet!’ riep zij. Zij riep het nog eens, maar nu was het de angstkreet van het
moederhart, dat op het punt stond, om van smart te breken. ‘Ik kan niet! Ik kan niet!’
Haar man verstond dien angstkreet. Hij hief haar van den grond op en drukte
haar aan zijn hart.
‘Gij blijft dus bij ons, Mathilda?’
‘Ja, Adalbert, ik blijf bij u!’
Den volgenden morgen ging de direkteur Heilsberg naar den president. Op zijn
gelaat was een edele trots te lezen.
‘Ik zie, dat gij een besluit hebt genomen, en mag u als president geluk wenschen!’
riep de president.
‘Heer president, ik kom u om mijn ontslag te verzoeken!’
‘Maar gij zijt toch een man van eer. Gij kunt geen dief zijn!’
‘Juist daarom moet ik mijn ontslag vragen.’
De president kon, zoo als wij vroeger gezien hebben, somtijds meer dan aristokraat
zijn. Hij reikte den direkteur de hand.
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‘Gij zijt inderdaad een man van eer, en het spijt mij op dit oogenblik, ter wille mijns
zoons, dat gij niet van adel zijt. Maar gij hebt gelijk. Regter kunt gij niet blijven. Wij
zullen wat anders voor u zoeken.’
Veertien dagen later kreeg de direkteur Heilsberg van het ministerie van justitie
zijn ontslag, maar ook tevens eene benoeming als advokaat in eene wel verwijderde,
maar toch aanzienlijke stad, alwaar een bekwaam regtsgeleerde in korten tijd een
aanzienlijk vermogen kon verwerven. Daarop had hij nooit durven hopen. Hij wist
aan wien hij die betrekking te danken had, en dankbaar nam hij ze aan.
Later heb ik gelegenheid gehad, om de familie Heilsberg te leeren kennen.
Clementine was in haar vijftiende jaar gestorven. De anderen leefden nog. Zij waren
gelukkig en tevreden, ook Emilia, die met een der geachtste geneesheeren der stad
was gehuwd.
Beek.
P. VAN DE VELDE MZ

Korte vreugd.
Vrij naar 't Duitsch van Aug. Corrodi.
Dat er vele brave jongens zijn in R.......is uitgemaakt en bekend, maar Casper van
de oude Geert, die beneden in het dorp woont, is toch de braafste geweest. Dat ten
minste zeggen alle menschen en wanneer de wereld van iemand iets goeds zegt,
dan moet er wel wat van aan zijn en is het eer te gelooven dan het tegendeel.
Waarom? omdat het kwade veel spoediger verteld wordt. Dat behoort nu wel zoo
niet, maar er zal nog menige maansverduistering moeten komen, voor dat het anders
wordt op dit punt.
Er zijn ook vele deftige huizen in R......; evenwel staan er nog een dozijn, en welligt
nog wel een paar meer, die met stroo zijn overdekt in plaats van met pannen. - Dat,
waarin Casper woont met zijne oude moeder, is echter het schoonste en netste, en
het ziet er van binnen en van buiten zoo zindelijk en helder uit, dat men op den
grond of de stoep wel zou kunnen eten, zonder een tafellaken te gebruiken. En dat
wil niet weinig zeggen, maar veel. Want
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Casper is even zoo goed een boer als de anderen en brengt uit het veld juist geene
dansschoenen mede. De oorzaak hiervan ligt echter in de moeder. Die was in haar
jeugd reeds zoo zindelijk als een nieuw boek, en ze heeft het, toen zij in de stad
diende, volstrekt niet verleerd; integendeel! ik weet toch uit haar eigen mond, dat
de jufvrouw in de stad haar dikwijls heeft verweten, dat zij altijd maar met vegen en
poetsen bezig was, en wel juist in den winter wanneer het langzaam droogt, maar
toch ook goed doet, vooral bij vochtig weder. En Casper heeft het van haar geleerd
zoodat het er in den stal en op de dorschvloer, het gansche jaar door uitziet als op
zondag.
Thans echter, als deze geschiedenis aanvangt, waarnaar de lezer zeker reeds
lang gewacht heeft, is het in Februarij en wel zondagavond. En wie nu wat van
Casper weten wil, die vergist zich wanneer hij in de eerste plaats de verschillende
herbergen binnentreedt en meent, of Casper ook soms onder wijn en spel zich te
goed doet. Hij vergist zich, zeg ik, en hij zal hem ook niet vinden. Want Casper
behoort niet tot de zoodanigen, en hij is om dezen tijd zeker te vinden in het warme
hoekje aan den haard bij zijne moeder. Daar leest hij haar wat voor uit het een of
ander nuttig boek en drinkt zijn kannetje bier, zonder dat hij het later behoeft te
betalen. Het is een regt huiselijk leven, dat die twee, moeder en jongen, te zamen
hebben en het ware te wenschen, datvelen het navolgden. Wel is Casper geen
jongen meer - hij loopt al digt bij de dertig - maar op het land spreekt men zoo. In
de stad zegt men ‘heer zoon’ en dat klinkt vrij wat deftiger, maar wij voor ons houden
daarvan niet.
Casper heeft juist eene zeer schoone geschiedenis voorgelezen, waarmede ik
echter mijnen lezer maar niet zal bekend maken, de mijne mogt anders wat lang
worden - en hij legt het boek weg en stopt met een diepen zucht zijne pijp.
‘Ja wie zulk eene vrouw vindt, die kan wel lagchen, meent hij.’
‘Kom gekheid! zei de moeder, die daar in het boek staat, zal wel niet de éénige
zijn; er zijn er nog wel meer!’
‘Ja, als men maar eerst weet waar, moeder! overigens maak ik geen haast met
de vrouwen.’
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Dat weet echter de schrijver beter dan hij, want ik heb in Casper's hat gezien en in
dat hart is het waarlijk niet zoo eenzaam en ledig, als Casper het wel doet
voorkomen. Er staat een regt eenvoudig beeld in, frisch, gezond, flink, met roode
wangen, enz., in 't kort volstrekt niets minder schoon dan de vrouw in de
voorgelezene geschiedenis. De moeder weet het ook wel beter, maar zij is eene
verstandige vrouw en laat haar jongen maar begaan. - 't Is toch achterop, denkt zij,
en hij zal er wel van beginnen, als het tijd is. Hij begint dan ook werkelijk, nadat zijne
pijp was aangestoken, en zegt: ‘Wanneer men maar wist waar, moeder!’ Dat had
hij nu wel reeds gezegd, maar hij herhaalt het gaarne.
‘Waar? zei de moeder, wel zie, Casper, daar binnen staat het!’ en zij wijst op haar
koffijbakje. ‘Ziet gij niets?’
Casper kijkt er in, ziet niets dan dik en schudt lagchend het hoofd. ‘Wilt gij
waarzeggen, moeder?’
‘Neen; waarlijk niet, jongen! maar ik zie daar onder toch iets.’
‘Wat dan?’
‘Eene bron.’
‘Eene bron?’ Casper kreeg eene kleur.
‘Ja, eene bron, en eene school en onze beide koeijen en u en -’
‘En?’ vroeg de jonge man op een toon, die onverschillig moest klinken, maar het
juist daarom niet deed.
De moeder lacht en ziet eerst hem aan en dan weder in het koffijdik.
‘Nu, moeder, wat ziet gij dan nog meer?’
‘Zoudt gij het gaarne willen weten?’
‘He ja! wanneer het wat goeds is, waarom dan niet?...’
Op hetzelfde oogenblik werd de deur van de schuur geopend, waardoor men in
de woonkamer kwam, de kamerdeur ging stil open en het antwoord der moeder
trad levensgroot binnen. De lezer raadt het nu reeds half, als hij, wat ik voorop stel,
een weinig slim is, en doet dan ook precies als Casper, die op het vrolijk verrast
gelaat van zijne moeder het vroegere en? zonder woorden beantwoord ziet.
Het is Grietje, de dochter van een lid van den gemeenteraad.
‘Goeden avond, zamen!’ zeî zij, ‘ik heb slechts te vra-
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gen of gij ons niet een paar pintjes melk kunt geven; wij hebben te weinig voor
morgen in de stad.’
‘Het kan wel zijn,’ antwoordt Casper, staat op en gaat heen, maar komt zeer
spoedig terug en zegt: ‘Ja waarlijk, gij kunt wel wat hebben, Grietje.’
‘Wilt gij niet een weinig uitrusten,’ vroeg de moeder.
‘Neen, ik heb waarlijk geen tijd.’
‘Geen tijd op Zondag?’
‘Neen, wij hebben bezoek gekregen, een ouden neef en zijn zoon - ik moet spoedig
wat voor hen koken, ze zijn bijna bevroren.’
‘Kan Trijn niet koken?’ vroeg Casper, terwijl hij zijne pijp weêr aanstak.
‘Neen, die is weg.’ - En Grietje neemt de melk op en hun een vriendelijk goeden
nacht toeroepende, gaat ze weêr naar huis.
Een tijd lang spraken beiden geen woord; Casper echter trok sterker aan zijne
pijp en dat wil ook wat zeggen en dikwerf niet weinig.
De moeder echter neemt haar laatste slokje uit haar kopje en zegt: ‘Zie zoo, nu
behoef ik nooit meer het koffijdik.’
‘Waarom niet, moeder?’ vraagt Casper en lacht achter zijne kiezen. - De moeder
ziet hem aan, en doet van 's gelijken, en nu gelooft men zeker niet zonder grond:
die twee hebben elkander begrepen!
Het is mijne schuld niet dat de velden van Grietjes vander juist grensden aan die
van Casper en evenmin kan ik er iets tegen doen, dat op deze naburige akkers de
voorjaars leeuwerikken alllerhande vrolijke gesprekken konden hooren, ten minste
wanneer zij bij haar gejubel en tireliren in de blaauwe lucht niet al te ernstig zijn. De
lezer moet echter niet meenen, dat daarom het houweel minder in beweging werd
gebragt, of dat de koeijen voor den ploeg minder met geschreeuw werden
aangespoord.
De menschen op het land hebben voor twee zaken geen tijd over, en wel ten
eerste voor ziek zijn, en ten tweede voor minnen, smachten en verlangen. De meer
gevoelige stands-menschen worden door nommer twee dikwijls zoo hevig aangestast,
dat zij nooit daarbij kunnen werken of ten minste alles verkeerd doen. Op zijn best
komt er hier of daar nog een minnelied te voorschijn, dat echter niet altijd even
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kostelijk is. De gevoelige stedelingen moeten nu niet gelooven, dat zij dat alleen
verstaan en daarvoor een privilegie hebben - o neen, volstrekt niet! Maakt men op
het land ook minder poetsen en verzen, zoo is het hart daarom niet minder vatbaar.
En is men in zijne taal ook niet zoo sierlijk en kunstig, zoo zeggen eenvoudige en
natuurlijke woorden toch hetzelfde, en men verstaat elkander even goed - daar kan
de juffer uit de stad zeker van zijn!
Even zoo begrepen Casper en Grietje elkander zeer goed, maar in plaats van stil
te zitten droomen, pakken zij het werk nu nogdes te flinker aan, als wilden zij elkander
toonen, hoe zij het gewend waren en wat zij konden uitrigten.
En dat is juist de regte wijze, en die liefdesbetuigingen zijn meer waard, dan die
welke in dicht of bloemenspraak worden kenbaar gemaakt.
Zoodoende gaat Mei voorbij, de kersen- en hooitijd komt aan, men weet niet hoe,
en de twee gelieven wisten het evenmin, want
Hoe de tijd toch ras verzwindt,
Als 't hart een trouwe voedster vindt,

zegt de lieve Papa Hebel, en hij weet daarvan!
De moeder 't huis smaakte een innig genot als Casper van Grietje begon te
vertellen en hij het nietgenoeg kon roemen en prijzen, hoe flink de meid alles vna
de hand ging, enhoe zij kon werken voor twee, neen voor drie!
Zij was nog heel wat anders, meent hij, dan de vrouw uit die geschiedenis, ja! En dan vertelt hij de moeder, hoe het er eens zou uitzien, als zij te zamen woonden,
en hoe goed moeder het dan zou hebben en kon uitrusten....‘Dat zal een leventje
geven, moeder!’
‘Goede jongen, gij hebt haar nog niet!’ zegt de moeder. - En hij heeft haar waarlijk
nog niet, denk ook ik en zucht daarbij een klein weinig; want ik weet meer dan de
lezer, ten minste als hij al niet aan het slot heeft gesnuffeld, hoe het nog zou afloopen.
Een heldere lucht is niet altijd te vertrouwen. - Er kan een windje komen en de
wolken uit elkander drijven, en uit de wolken komt een weldadige regen, maar ook
een verzengende bliksemstraal, dikwijls te gelijk, en de mensch moet beiden
aannemen en kan geene keuze doen!
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De oogsttijd is daar, de meest moeitevolle maar ook meest vrolijke tijd voor den
landman. - Het is weêr zondag-avond, maar ditmaalzit Casper niet 't huis bij zijne
moeder; neen! hij staat op den heuvel, die van achter het dorp en de beek te
voorschijn komt, en naast hem staat zijn Grietje. In het dal glinstert het rijpe koren
bij het heldere licht der maan, en schittert zoo vrolijk en troostrijk, als ooit vroeger.
De twee blikken naar beneden en hunne harten kloppen vrolijker als anders; want
morgen zullen de sikkels flikkeren in het koren en zullen de schuren worden
opgehoopt met de zwaren schoven; wanneer dan de ploeg weder door de
stoppelvelden graaft en de nu goudgele velden weder zwart er uitzien met het nieuw
gestrooide zaad - dan zal een derde het huis van Casper binnen trekken en er hulp
bewijzen; dat zal schoon en goed zijn!
Van zoodanige vreugdezijn beiden vervuld, en Casper heft een juichkreet aan,
zoo luid dat het heinde en ver klinkt en trekt zijn Grietje met zich naar het dorpje.
Maar in het bleeke licht der maan weêrkaatst een andere roode gloed van over
het bosch heen, en wordt al grooter en grooter. Beiden merken het bij het nederdalen
op.
‘Bij God! dat is brand!’ roept Casper, ‘kom spoekig!’
In het dorp is reeds alles op de been en ieder ziet uit naar het bosch, waarachter
de gloed steeds heftiger opstijgt. De mannen ijlen naar het spuithuisje en geen
kwartier is voorbijgegaan ofzij rennen het dorp uit naar de plaats des gevaars.
Casper is mede; Grietje staat met diens moeder voor het huis; andere vrouwen
komen aangeloopen, en de ééne meent de brand is hier, de andere daar.
Eindelijk vliegt een brandspuitgast in het dorp en berigt, het was in den molen.
‘Waar zijn de mannen? Zijn reeds weg, reeds lang!’ heet het, en verder gaat de
treurige bode.
De tijd gaat voorbij, de roode gloed verliest zich in de lucht en wijkt voor het vrolijke
morgenlicht. - Maar nog zijn de mannen niet terug. - Grietje is bij Casper's moeder
gebleven. Eindelijk hoort men geraas uit het bosch en voor de school. De vrouwen
komen nieuwsgierig van alle kanten aan, ook Grietje. - Maar de mannen zijn stil en
bedaard; treurig en ontsteld zijn hunne gelaatstrekken. Grietje zoekt naar Casper;
hij en nog vier anderen ontbreken. Een
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reeselijke angst maakt zich van haar meester en sluit haren mond. Maar reeds ziet
zij de medelijdende blikken die men op haar rigt en eenige vrouwen weenen. ‘Om
Gods wil, wat beduidt dat, wat is er?’ roept zij in doodsangst, ‘waar is Casper?’
‘Hij heeft een ongeluk bekomen,’ zeî eindelijk ienand, ‘maar hij zal spoedig komen,
het is niet gevaarlijkl; zij hebben -’
Maar Grietje hoort niet meer; reeds is zij het dorp uit en op den weg naar het
bosch. De vogeltjes zijn reeds allen vrolijk en zingen haar lustig tegen; een frissche
morgenwind waait door de dennenboomen heen, en bloem en kruid, door den
voorjaars daauw gedrenkt, rieken geurig.
Grietje echter ziet noch hoort iets, zij denkt alleen aan Casper. Aan een zijpad
blijft zij stil staan; zij denkt na, welken weg zij zal kiezen en ijlt verder. Na eene poos
komt haar een man te gemoet; zij vraagt naar Casper. ‘Zij zijn reeds heen, den
anderen weg op,’ heet het.
En weder ijlt zij terug en aan het einde van het bosch staan de mannen en
verschrikken, als zij Grietje daar schier ademloos zien aankomen, Want naast hem
op eene baar ligt Casper, met een doek bedekt. Zij rusten uit vna het dragen.
Een hunner gaat Grietje te gemoet om haar voor te bereiden; - maar zij rukt zich
los en valt naast Casper neder.
***
Het is Donderdag morgen. - Geen sikkel glinstert in het koren, maar het statig
gelui der torenklok laat zich hooren.
Eene lange rij vna mannen en vrouwen, zeker het gansche dorp, gaat met stillen
tred achter eene rijk met bloemen versierde doodkist. - In die kist ligt onze Casper.
En wat was het, wat heem zoo vroeg deed sterven, dien schooene, sterken man?
Met weinig woorden is het verklaard.
Casper had zijne oude grootmoeder in den molen op zijne schouders uit de
vlammen gedragen; en toen hij reeds de huisdeur uit trad en allen hem met gejuich
begroetten, stortte het dak in en begroef beiden onder het brandende puin.
Zoo is het en niet anders. - Voor zijne moeder heeft naderhand de klok ook spoekig
geluid.
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Voor Grietje bleef de oogst, die lustige en vrolijke tkijd, voor haar leven een treurige
en smartvolle dag; en wanneer zij in die dagen het klokje hoort, dan welt de
herinnering aan die korte vreugd haar dubbeld duidelijk in het harte op. - Zoo zal
het zeker nog wel dikwijls zijn, tot dat de tijd, die trooster vna zoo velen, ook hare
smart zal lenigen, ten minste hare meest pijnlijke doornen zal wegnimen.

Korsikaansche wraak.
Een jong meisje uit het dorp Ampriani, had de blikken van Joseph Antomarchi,
bijgenaamd Gallochio, tot zich getrokken, en zijn hart vermeesterd. Hij schaakte
haar, en gedurende eenigen tijd leefde zij met hem onder één dak. Cesaria Negroni,
een vriend der ouders van het jonge meisje, en misschien de geheime medeminnaar
van Gallochio, wist haar aan de magt van haren roover te ontrukken, en bragt haar
in het ouderlijke huis terug. Dit was de oorzaak eener vijandschap, welke de treurigste
gevolgen had. De liefde en de hoogmoed van Gallochio beleedigd zijnde, dacht hij
aan niets anders dan om zich te wreken. In den loop van het jaar 1831 begaf Negroni
zich naar het gehucht Casevechia, en werd door de hand zijns vijands vermoord,
Gallochio werd struikroover en maakte zich door vele andere misdaden berucht;
weldra sprak men niet dan met schrik van hem.
Wij komen door dit verhaal op het tijdstip terug, dat de opstand der Grieken tegen
de Turken de aandacht van Europa tot zich trok. De politieke drukpers maakte geene
melding dan van de zaak der Hellenen, waarvoor lordd Byron stierf.
Gallochio verliet Korsika, stapte in Griekenland aan wal en de roover
onderscheidde zic h bij hetbeleg van Missolonghi als officier van fortuin; sedert dien
tijd werd zijn naam in Korsika slechts in de treurzangen der ouders en vrienden
zijner slagtoffers vermeld.
Cesario Negroni had vier broeders nagelaten. Een hunner, Jules, bijgenaamd
Peverone, eene vrouw van Orezza willende huwen, vroeg de toestemming zijner
moeder. ‘Gij denkt aan uw huwelijk!’ riep de verstoorde moeder, ‘denk liever er aan
den dood uws broeders te wreken, dat is eervoller!’
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Den avond vóór witten Donderdag van het jaar 1833, kwam Karel Philip Antomarchi,
broeder van Gallochio, uit de kerk van Ampriani, waarheen zich de geloovige menigte
op dezen dag van overpeinzingen begeven had. Hij was de markt overgegaan en
had naauwelijks den drempel van zijn huis bereikt, toen de uitbarsting van een
vuurwapen zich achter eenen muur deed hooren. De ongelukkige Antomarchi was
door eenen kogel doodelijk getroffen. Men beschuldigde aanstonds Jules Negroni
van moord. Men herinnerde zich de woorden zijner moeder. Eene nicht van den
gewonde verklaarde, dat zij, onmiddellijk na de volbrenging der misdaad, Jules en
Paul Antoine Negroni het land in had zien vlugten. Een ander bloedverwant
verzekerde, dat de ongelukkige, op zijn sterf bed, Peverone als zijnen moordenaar
had aangeduid. Jules en Paul Antoine Negroni werden gevat en in staat van
beschuldiging gesteld.
Gallochio bevond zich te Corfu, toen hij de noodlottige tijding ontving; hij vertrok
aanstonds, kwam te Livorno aan, scheepte zich onder eene vermomming in, stak
de zee over, en na eenen stormachtigen overtogt, zette hij voet aan land, op de
kusten van Korsika, waar men hem nimmer weder had verwacht.
Een inwoner van Ampriani had hem in de vlakte van Aleria gezien: ‘Ik herkende
hem wel,’ zeide hij, ‘hoewel hij in eenen fluwelen mantel gewikkeld en zijn baard
grijs was.’ Er waren nog geene twee dagen na de wederverschijning van den roover
verloopen, of er werd een lijk op den weg van Autifante gevonden. Het was de
zeventienjarige Pepino, de jongste der broeders Negroni; zijn ligchaam was door
twee kogels getroffen. Op deze wijs maakte Gallochio zijne terugkomst bekend.
Van dit oogenblik ontstond er tusschen Gallochio en Peverone, die ook roover was
geworden, een vebitterde tweestrijd van haat en onverzoenlijke wraakzucht, welke
de vervolgingen van de ouders en vrienden der beide vijanden ten gevolge moest
hebben. Ongelukkig hij, die hun schuilplaats of bescherming verleende.
Paul Antoine Negroni was gevangen genomen, en moest in de maand April 1834
voor de regtbank verhoord worden. Gallochio schreef den president Capelle eenen
brief, waarin hij hem met bloedige wraak bedreigde, indien de beschul-
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digde niet veroordeeld werd. Maar de bewijzen van medepligtigheid waren niet
voldoende om hem te veroordeelen. Paul Antoine Negroni werd door de jury
vrijgesproken. Weinig tijds daarna, viel hij door verraad, onder de slagen van eenen
huurling van Gallochio. De woede van Peverone steeg ten top en zijne smart kende
geene palen meer.
Jan Andreas Giaccobini, deurwaarder van het vredegeregt te Moïta en
bloedverwant van Gallochio, had bij gelegenheid van den moord van Karel Philip
Antomarchi, een smeekschrift tegen de Negroni's aan den procureur des Konings
den

in Korsika aangeboden. Den 18 Augustus 1834 werd Giaccobini op den weg van
Zuani naar Zabana, door een geweerschot getroffen. Eenige, op het hooren van
het schot, toegesnelde personen bragten hem in eene hut. Wie was de dader van
dezen nieuwen moord? Nadat de deurwaarder het bezoek van den geestelijke had
ontvangen, verklaarde hij op zijn sterfbed dat het Peverone was; dat hij hem herkend
had, staande achter eenen struik bij een klein boschje.
Bastiaan Micheli di Noceta, schoonbroeder van den vollen neef van Gallochio,
ging in het algemeen in het land door voor een der voornaamste aanhangers van
den roover; hij diende hem als spion, door hem behulpzaam te zijn in het vermijden
der gewapende magt en de hinderlagen zijner vijanden. De familie Negroni hield
hem verdacht, als deelgenoot in de moord van Pepino, door aan Gallochio de plaats
aan te duiden waar hij hem zou kunnen afwachten. Micheli werd gedood in den
sten

morgen van den 1
December 1834, toen hij alleen langs een naauw padnaar
zijnen akker ging. Drie kogels troffen hem; hij gaf bijna dadelijk den geest zonder
een woord te uiten. Met algemeene stemmen werd Jules Negroni van de misdaad
beschuldigd.
Hetzelfde lot was François Antoine Battagloni, neef van Gallochio, beschoren.
den

Een schot uit een digt macchi of boschje, maakte den 15 October 1835, een
eindeaan zijn leven, ophet oogenblik dat hij druiven in zijnen wijngaard plukte.
Battaglini had Gallochio dikwijls in zijne woning ontvangen, hij bezorgde hem
levensmiddelen en vergezelde hem in zijne ondernemingen. Peverone werd ook
hier algemeen voor zijn moordenaar gehouden.
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Gallochio vervolgde den loop zijner misdaden; hij had van de familie Negroni drie
broeders, een oom en andere naauwe bloedverwanten gedood. Eindelijk viel hij
zelf. In zijnen slaap overvallen ontving hij den dood, welken hij aan zoo velen
gegeven had. Van dit oogenblik staakte Peverone zijne vijandelijkheden en zijne
moorden, en zocht niet anders dan zich aan de vervolging der gendarmerie en
den

Korsikaansche jagers te onttrekken. Den 5 Julij 1838 vernam de brigade van
Piedicorto, dat Peverone in het klooster van Zuano gevlugt was, dat omsingeld werd.
Den volgenden dag begon men aan te rukken; de wachtmeester en zijne gendarmes
drongen er in; Peverone hen in eenen duisteren gang vereenigd ziende, wilde zich
met den dolk in de hand eenen doortogt banen, doch hij werd gevat en sterk
gekneveld.
Jules Negroni, meer bekend onder den naam van Peverone, verscheen dus voor
de regtbank. Vier hoofdbeschuldigingen waren tegen hem ingebragt.
De beschuldigde is zes en veertig jaren oud; hij is blond, van middelmatige
ligchaamsgestalte; zijne gelaatstrekken leveren niets bijzonders op; doch men
bemerkt nu en dan eene groote loosheid in de uitdrukkingen zijner oogen. Overigens
is hij kalm, onverschillig, en als het ware een vreemdeling in dit verhoor, waarvan
de ontknooping voor hem zoo noodlottig kan zijn.
De debatten duurden drie dagen en bragten verscheidene zaken aan het licht.
Voornamelijk werd door de verdedigers van Peverone de beschuldiging bestreden
van den moord aan den persoon van Karel Philip Antomarchi gepleegd.
De jury stelde deze eerste beschuldiging ter zijde, en de drie anderen beäamd,
tevens verklarende, dat er ten aanzien van den beschuldigde verzachtende
omstandigheden aanwezig waren.
Jules Negroni werd tot eenen eeuwigdurenden dwangarbeid veroordeeld.
De president, die de debatten met veel onpartijdigheid, orde en juistheid geleid
had, vermaande den beschuldigde tot onderwerping, hem zeggende, dat, indien de
jury verzachtende omstandigheden in zijne zaak had gevonden, die voornamelijk
waren toe te schrijven aan den toestand
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waarin hij en zijne familie hadden verkeerd. De jury heeft de strenge uitspraak der
regtvaardigheid met de menschelijkheid willen vereenigen.

De komeet van Donati.
Eene herinnering aan het jaar 1858.
Door F.F.C. Steinmetz.
Waar hoog in 's Hemels zalen.
Het Beergestarnte troont,
En in het Rijk der stralen
(1)
De schoone A r c t u r u s woont ,
Daar zweeft met zachte glansen
D o n a t i 's prachtkomeet
Langs 't zilver van de transen,
Wier grenzen GOD slechts weet.
Wat zijt gij, lichtkarbonkel
In blinkend straalgewaad?
Wat is uw zacht gevonkel,
Dat komt, dat is, en - gaat?
Wat doet gij in de sfeeren
Van 't ontoeganklijk licht?
Hoe luidt de wet des H e e r e n
Waarnaar ge uw gangen rigt?
Geleerdheid moog bereeknen
Uw afstand en uw baan
En welke hemelteeknen
Gij nog voorbij zult gaan:
Zij wijze aan ons uw wegen,
Door 't ondoorzienbaar zwerk;
Maar GOD slechts kent den zegen
Verbonden aan uw werk.
De dagvorstin is onder:
Het blaauw is rein en klaar:
Daar rijst gij, prachtig wonder!
Uit 's Hemels sterrenschaar;

(1)

A r c t u r u s is eene der helderste starren uit het sterrebeeld B o ö t e s .
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Gij zwaait uw sluijerplooijen
Zoover uw heirbaan strekt,
Die nog de starren tooijen,
Die ge in uw vaart bedekt!
Wij juichen - en wij staren
U na in uw gebied;
Maar kunnen niets verklaren:
Ons brein bevat u niet.
Gij reist door 't rijk der Heemlen,
Wie weet, wie weet waar heen;
Terwijl ge uw glans doet weemlen
Voor ons, bij u zoo kleen.
Maar met uw hemelkrachten
Trekt ge uit het aardsche stof,
Onze edelste gedachten
Naar 't hooge Hemelhof.
Wij zien u en wij prijzen,
Met ingehouden aêm,
In u den E e u w i g - W i j z e n ;
We aanbidden Zijnen naam.
Reis voort door 't nachtlijk duister
En keer na eeuwen weêr
Met d'eigen stralenluister,
Den grooten GOD ter eer.
Reis voort door de eeuwge sfeeren,
Waar u de Seraf groet,
Tot vóór den troon des H e e r e n En buig u aan zijn voet.
Verkond dáár d'O n g e z i e n e
De hulde, die 't geslacht
Der aard', - dat steeds Hem diene In u zijn Schepper bragt:
Dan zullen 's H e e r e n Englen,
Die rijën om Zijn troon,
Hun duizend stemmen menglen
Ten lofpsalm op uw schoon!
Vaarwel! 'k Zie nooit u weder
Hier op dit wereldrond,
Maar eens zie 'k op u neder
Bij 's Hemels morgenstond;
'k Zie in de azuren zalen
Dan met verklaard gezigt,
Uw zilvren keren weêr dwalen.
Door 't Rijk van Liefde en Licht!

Ophemert, 1858.
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Een dorpspredikant en zijn zoon,
door Julianus.
I. Huiselijke zorgen. - De roodbonte koe. - De overrok. - Het
nieuwjaarsgeschenk.
In het laatst der 17de eeuw bekleedde de eerwaarde heer Willem Frobenius het
predikantsambt te Angerlo. Zijne bezoldiging, die uit een gering jaarlijksch inkomen
in geld en overigens uit de opbrengst van eenige landerijen bestond, was naauwelijks
toereikend voor zijn huisgezin. Evenwel konde niemand zijner ambtsbroeders
tevredener in zijn lot zijn dan hij, en voorzeker was niemand werkzamer en ijveriger
in zijnen kring! Zelfs bij aanzienlijke familiën, die in de omgelegen plaatsen groote
en prachtige huizen bewoonden, was hij geacht, en menigeen deed wel eens eene
opzettelijke wandeling naar Angerlo, om den man te leeren kennen, wiens
gelijkmatige opgeruimdheid en godsvruchtige menschlievendheid bijna tot een
spreekwoord waren geworden.
Als zulk een bezoeker een ontvankelijk hart mede bragt, dan werd hij voorzeker
verkwikt en verwarmd. Hij kwam in een huis, waar de vrede woonde; waar men het
weinige, dat men geven konde, met zulk eene goedhartigheid aanbood, dat de
waarde daardoor aanmerkelijk werd verhoogd, en de gast hoorde daarenboven nog
menig opwekkend en leerrijk woord uit den spraakzamen mond van den gastheer.
De man was bij zijne groote onbekendheid met het leven der wereld, des te meer
te huis in zijne wereld en haren beperkten werkkring. Beschouwde hij ook alles uit
het oogpunt van een armen dorpspredikant, het kwam hem toch zoo vriendelijk en
levenslustig voor, dat de man naar de wereld zich gelukkig had kunnen achten, als
het leven zich ook in zulk eene schoone gedaante aan hem had voorgedaan als
aan dezen dorpsleeraar. Maar ‘er bestaat slechts een paradijs voor de onschuld.’
Onze dorpspredikant werd in zijn eenvoudig weldadig leven,
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vergezeld van eene huisvrouw, die juist aan zijne zijde voegde, want juist zoo als
zijne Rebekka was, moest zij zijn; zij bezat genoeg goedheid en christelijke liefde
om de waarde van haren man te beseffen, en met hem gemeenschappelijk te
handelen, en ook genoeg huishoudelijke vlijt en overleg, om de karige inkomsten
toereikend te maken en Frobenius terug te houden, als hij in zijne geestdrift om te
helpen, dikwijls meer wilde doen dan de voorhanden geldelijke middelen
veroorloofden.
De drie dochters der brave huismoeder, van wie de oudste thans den
jonkvrouwelijken leeftijd bereikt had, hadden reeds zooveel geschiktheid en
bekwaamheid opgedaan, dat zij veel bijdroegen tot de welvaart van het huisgezin.
‘Heb ik mijne dochters maar zoo ver,’ zeide Rebekka altijd, ‘dat zij het wiel draaijen
en de naald handteren kunnen, dan ben ik voor haar onderhoud niet meer bezorgd!’
De vorming van den geest werd daarom niet verwaarloosd, want de predikant deelde
haar in de avonduren veel mede van hetgeen hij wist, en op eene lange plank in
het groote met steenen bevloerde vertrek, dat tot huiskamer diende, lagen behalve
den zwaren folio bijbel ook de geschriften van Vondel, van Meteren, Cats en andere
boeken, die verstand en hart konden boeijen en vormen. Uit deze boeken werd
vooral des winters avonds gelezen, als de predikant van moeijelijke togten door
modder of sneeuw terug kwam en in den grooten leuningstoel uitrustte, terwijl de
moeder of oudste dochter intusschen de pan op het hoog vlammende vuur onder
den reusachtigen schouw liet sissen, en de stevige lekkernijen van het geslagt of
eenige andere avondspijs gereed maakte.
Maar de opleiding van den eenigen zoon, Herman, die nu bijna achttien jaren
bereikt had, veroorzaakte in dit gezin vele zorgen. Hij moest een ‘bedienaar des
evangeliums’ worden, dit was eene uitgemaakte zaak. Immers reeds als kind had
hij het keukenvoorschoot der moeder tot mantel gewijd en een paar ingredienten
der lappenmand tot eene bef, om in dat gewaad voor de vrouwelijke huisgemeente
te prediken; en was hij later niet op een zondag-avond in de openstaande kerk en
naar den kansel geslopen om in eene kleine proefpreek de harten der toehoorders
te roeren, welke hij echter slechts in de verbeelding zag zitten? Een echter,
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was er werkelijk tegenwoordig, namelijk de schoolmeester, die den kleinen man
ongezien beluisterde en daarop bij de ouders het zalvingvolle der voordragt niet
genoeg wist te roemen. Toen erkende Frobenius in de blijdschap zijns harten dat
er onder al zijne catechisanten geen enkele in scherpzinnigheid en weetgierigheid
met Herman gelijk stond, en dat hij hoopte hem nog eenmaal als predikant op den
kansel te zien.
Er had dus geen twijfel bestaan of de wakkere jongen studeren moest; door het
gestadig onderrigt van zijn vader was ook het kostbare bezoek der Latijnsche school
te Doesburg uitgespaard, maar de uitgaven, die zijne studenten-jaren zouden
vereischen, deed de moeder somwijlen bezorgd het hoofd schudden. De vader, die
zelden het hoofd brak met berekeningen, zeide meermalen op de klaagliederen
zijner vrouw: ‘Gij zult niet niet bezorgd zijn en zeggen: wat zullen wij eten en drinken,
of waarmede zullen wij ons kleeden?’
‘Het geloof is wel goed,’ antwoordde Rebekka dan; ‘maar men moet ook zijn
verstand gebruiken, en dit zegt mij, dat het niet gaan zal als men mij telkens eene
streep door de rekening maakt, zooals, bij voorbeeld, een zeker iemand deed, die
schuld is dat de roodbonte koe nog onverkocht op stal staat.’
De predikant trachtte het gesprek eene wending te geven, want hij gevoelde zich
niet geheel vrij van schuld.
Met de roodbonte koe, waarop de zorgvuldige huishoudster hem al meermalen
gewezen had, was eigenlijk het volgende gebeurd:
Op een zaturdag-avond, toen de predikant zijne ontworpen preek nog eens over
las en achter den grooten statenbijbel zat,en naast hem Herman te midden van
zijne Grieken en Romeinen, en de stille arbeid der studerenden begeleid werd door
het snorren der spinnewielen van het vrouwelijk personeel - toen was Rebekka
bezig met verschillende oeconomische overleggingen.
‘Het kan niet anders!’ zoo brak zij eindelijk het algemeene stilzwijgen af; ‘de
roodbonte moet weg. Het goede beest wordt al te oud, de melk wordt al minder en
slechter. In hare plaats moeten wij een jonger voordeeliger beest nemen. En het is
best dat de oude nu wordt aangeboden, terwijl
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zij nog een kooper kan vinden; wachten wij langer, dan is zij weinig meer waard.
Denkt gij er ook zoo niet over, Frobenius?’
Deze schoof langzaam den statenbijbel terug, trachtte zoo goed hij konde uit
zijnen hemel op de aarde neder te dalen, deed zich nog eens inlichten omtrent
hetgeen Rebekka gevraagd had, en antwoordde toen, zonder nog tot het volle
bewustzijn van het gewigt der vraag gekomen te zijn: ‘Ja, ja, moeder, zoo zal het
wel het beste zijn.’
Nadat alzoo het voorstel der huisvrouw was aangenomen, liet jufvrouw Frobenius
de roodbonte in den omtrek aanbieden den en aanprijzen. Werkelijk kwam spoedig
een kooplustige aan de pastorie, toen de predikant juist aan het venster stond, waar
de aankomende dadelijk het doel zijner komst te kennen gaf.
‘Voorzeker,’ antwoordde de gevraagde, ‘staat bij ons zulk een beest te koop. Ik
kan echter wel denken, mijn vriend, dat gij eene goede bruikbare koe wenscht te
koopen, en dan moet ik u afraden de onze te koopen, want het beest is oud en de
melk wordt steeds minder en slechter.’
‘Nu ik dank u voor het berigt!’ zeide de boer, groette den predikant en ging heen.
- Toen Frobenius het venster verliet, zag hij zijne Rebekka voor zich staan, welke
juist tijdig was binnen gekomen, om van het krte onderhoud der beide mannen
getuige te zijn. Met teekenen van verbazing sloeg zij de hadnen in een; en zij wist,
toen zij weêr spreken konde, hem zoo duidelijk te bewijzen, dat op die wijze de
huishouding niet loopende konde gehouden worden, dat hij tegen deze gronden
niets konde inbrengen, hoewel hij toch niet overtuigd was, dat hij anders had moeten
handelen.
‘Het is een noodlottig toeval,’ zeide hij eindelijk, en streek haar over de wangen,
die door drift hooger gekleurd waren. ‘Wie konde verhinderen, dat ik juist aan het
venster moest staan, toen de boer hier kwam? Als er weêr een komt zal ik mijne
Rebekka roepen.’
Hij had dit echter niet noodig, want het kwaad gerucht van de roodbonte koe
verbreidde zich zoo spoedig, dat zich geen enkele kooper meer aan de pastorie
vertoonde.
Hoe gaarne wij voor diegenen onzer lezers, die in een-
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voudige tafereelen naar het leven meer smaak hebben, dan in avontuurlijke
verwikkelingen, nog meer zulke trekken uit het leven der familie Frobenius zouden
mededeelen, moeten wij ons toch hier hoofdzakelijk beperken tot eene gebeurtenis,
welker gevolgen voor Herman, ja voor de geheele familie gewigtig geworden zijn.
De verjaardag van Dominus Frobenius, die in November inviel, was aanstaande.
In de pastorie was een ieder bedacht, om hem de eene of andere verrassing te
bezorgen. De moeder en de oudste dochter repten zich reeds maanden lang des
avonds laat aan het spinnewiel, ten einde genoegzame wol gespinnen te krijgen,
om daarvan in Arnhem een warmen overrok voor den vader te laten weven, welke
hem zeer zoude te pas komen op zijne bezoeken in afgelegen buurtschappen zijner
parochie. De rok was zoo goed uitgevallen, dat de spinsters naauwelijks den
verjaardag konden afwachten; en toen deze eindelijk verscheen, heerschte er in de
parochie eene groote vreugde; het warme winterkleed werd in processie naar den
vader gebragt, en hem door moeder en dochter met eigen handen aangetrokken.
‘Die zal u goed doen vader!’ sprak Rebekka vergenoegd. Hij sloot gade en dochter
dankbaar in de armen en drukte haar aan het overvloeijende hart.
Reeds in de naaste week deed zich gelegenheid op, de geprezene deugden van
het verjaringsgeschenk op de proef te stellen, daar het dringende verlangen van
een zieke den predikant naar eene ver afgelegen bunrtschap riep; want de zeer
voelbaar invallende winter blies scherp door het gedwarrel der vallende
sneeuvlokken, en de weg naar het dorpje voerde over eene vlakte, waar onze
wandelaar aan de volle woede van den snijdenden noordewind was blootgesteld.
Toen Frobenius in zijn beschermenden overrok gehould daarheen stapte, zagen
moeder en dochters met welgevallen hem na, en wachtten met des te meer verlangen
op zijne terugkomst, daar zij nu regt den lof van het geschenk hoopten te zullen
hooren. Maar hij bleef ditmaal buitengewoon lang uit; en daar de avond reeds begon
te vallen, en de korte winterdag door de sneeuwwolken vroeger ten einde was,
begaf zich de een na den ander telkens naar het venster, en Herman was zijn vader
reeds te gemoet gegaan, -
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Eindelijk trad hij met hem binnen. Allen drongen zich met een vrolijk welkom om
hem heen. Rebekka had in de eerste blijdschap geen tijd iets anders op te merken,
dan dat de geliefde huisheer weder behouden bij haar was. Eerst toen de doornatte
ambtsrok met den huisjapon zoude verwisseld worden, ontdekte zij met schrik, dat
hij zonder den overrok was terug gekeerd. Juist toen zij enee vraag van verwondering
wilde doen, nam de predikant achter de tafel plaats, en de opgeslagen bijbel viel
hem in het oog, waarmede hij voor zijn vertrek had geraadpleegd.
‘Johanna!’ riep hij de oudste dochter toe, die onder zijne leiding met den inhoud
der heilige schrift vertrouwd was geworden: ‘Wat staat hier geschreven:’ ‘Wie zijne
ooren sluit voor het roepen der armen...’ ‘Die zal ook roepen en niet verhoord
worden,’ voltooide de dochter.
‘Nu dan, mijne kinderen!’ hernam Frobenius, ‘de Heer zij dank, wij mogen met
vertrouwen smeeken, want ik heb van daag mijne ooren niet gesloten voor de klagt
van eenen ongelukkige.’
Rebekka, die nu wel begreep wat er met den overrok gebeurd was, konde hare
teleurstelling en verdriet niet verbergen. ‘O, Frobenius!’ riep zij uit, en de tranen
drongen haar in de oogen: ‘wij lieten het ons om u zoo zuur vallen. Wij hebben
menigen langen avond gesponnen, omdat wij u een groot genoegen en eene weldaad
hoopten te bewijzen; en nu acht gij ons geschenk zoo weinig, dat gij het aan den
eersten bedelaar den beste toewerpt.’
De predikant werd door dit ernstig en toch liefderijk verwijt zeer geroerd, en gelijk
hij nimmer konde verbergen wat in hem omging, bekende hij ook nu: dat het hem
op dit oogenblik bijna te moede was, alsof hij ditmaal den drang van zijn hart niet
had moeten volgen. ‘En toch,’ - ging hij met schitterende oogen voort; ‘indien ik mij
terug denk op de plaats, waar de ellende van dien ongelukkige mijne ziel roerde,
als ik mij u, mijne goede Rebekka, daar aan mijne zijde verbeeld, dan schijnt het
mij weder toe, als hoorde ik u zelve voor hem smeeken en zeggen: Geef wat gij
hebt. - Maar ik had niets anders te geven! De weinige stuivers, die ik in den zak
had, waren bij den zieke gebleven, waar eene bedroefde vrouw, die spoedig weduwe
zal worden, met
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drie jonge kinderen, om het schamel leger stond. - Ach, mijne lieven! het zijn slechte
tijden. De oorlog heeft veel armoede en ellende over de Nederlanden gebragt!...Dit
overwoog ik bij mij zelven op mijnen terugweg. Onder allerlei beelden van jammer
zweefden scharen van ongelukkige menschen mij in den geest voorbij; - daar hoorde
ik werkelijk nabij mijn pad zoo diep en angstig zuchten, dat ik verschrikt rondzag,
en spoedig een armoedig gekleed man bespeurde, die op eene kruk lennende, mij
den hoed voorhield. ‘Het doet mij leed, mijn vriend,’ zeide ik, nader tredende, ‘dat
ik juist met eene ledige beurs bij u moet komen. Kan ik u evenwel op de eene of
andere wijze met raad of troost helpen, schenk mij dan uw vertrouwen.’ Toen vernam
ik, dat de kreupele een afgedankt soldaat was, die bij S. Denis gewond, in het
hospitaal te Breda verpleegd was en nu bedelend naar zijn geboortedorp terug
keerde. Ach, hij wist het zoo aandoenlijk te verhalen, hoeveel hij reeds aan zijne
wonden geleden had, hoe hij verlangde bij zijne familie te komen, maar daaraan
begon te wanhopen. ‘De weinige penningen,’ zeide hij, ‘die medelijdende menschen
mij toewierpen, zijn naauwelijks voldoende om den honger te stillen, die een herstelde
zoo zeer pijnigt. Zelden vind ik een ander nachtverblijf dan eene schuur, en wat het
ergste is: ik heb niets dan dezen ouden soldatenrok, om mij tegen den winter te
beschermen; en hoe zoude een zwak en kreupel man, die bovendien reeds op zijne
jaren is, het zoo nog dagen lang kunnen uithouden? - Goede God!’ zuchtte ik in
stilte, - ‘en ik heb twee rokken over elkander getrokken, en daar ginds ligt mijn huis,
waar ik met de mijnen rustig en gelukkig woon! Gezond en krachtig stap ik met mijn
stok in de hand daar henen; maar deze man, die zich met moeite op zijn kruk
voortsleept, heeft voor ons land, ook voor mij, gestreden tegen de Franschen! - Wie
weet of mijn overrok niet het leven van den ongelukkigen behouden kan, tot hij zijne
familie heeft gevonden? - Wat behoef ik meer te zeggen? Hij, die overvloedig had,
gaf hem die gebrek leed, iets mede; en waarlijk, deze toonde een dankbaar hart te
bezitten. En ik zelf verliet hem met een blijmoedig hart. Geloof mij, ik gevoelde de
sneeuw niet, die mij in het gezigt joeg; want mijne tevredenheid, als ik mij het
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weldadig gevoel van den kreupele voorstelde, verwarmde mijn geheele hgchaam.
Maar dat mijn weggeschonken overrok uit uwe vlijtige handen was gekomen - zie,
daaraan heb ik op dat oogenblik niet gedacht.’
Dit verhaal maakte een diepen indruk op de toehoorderessen. In de oogen der
meisjes blonken de getuigen harer ontroering, en zij gevoelden eene innerlijke
tevredenheid, dat de ongelukkige zonder hunne vlijt niet had kunnen geholpen
worden.
Het ontbrak vrouw Rebekka, bij al hare huishoudelijkheid, niet aan de vatbaarheid,
om het edele in de daad van haren echtgenoot te gevoelen, en al viel het offer ook
voor haren geest van gestrenge zuinigheid zwaar, haar vroom gevoel zeide toch
dat het moest gebragt worden.
‘Het moge dan zoo zijn!’ sprak zij, verzoend zijne hand grijpende. ‘Als het u maar
niet benadeelt, vader, dat gij nu zoo onbeschut in de koude moet gaan? En de Heer
kan ons, voor hetgeen gij aan de armen doet, op andere wijze zegenen.’
De predikant glimlachte over deze echt vrouwelijke vereeniging van godsdienst
met huishoudelijke berekening. Hij drukte hartelijk de aangebodene hand en verzocht
haar wegens zijne gezondheid onbezorgd te zijn, maar ook op eene vergoeding
door aardschen zegen niet te rekenen; waarbij hij, naar zijne gewoonte, eene
bijbelspreuk aanhaalde, om te bewijzen, dat men niet geven moet om weder te
ontvangen, gelijk de zondaars ook doen.
Evenwel werd Rebekka's hoop op eene even onverwachte als zonderlinge wijze
vervuld. Op nieuwjaarsdag, die kort na het gebeurde inviel, trad des morgens een
vreemdeling de pastorie binnen. welke aan de dochters een groot pak overreikte,
waarop de onbekende, de aangeboden spijs en drank vriendelijk afwijzende, dadelijk
weder vertrok. Het pak, waarop den naam van Ds. Frobenius stond, verwekte
algemeene nieuwsgierigheid, welke echter nog bedwongen moest worden, want
moeder Rebekka konde niet besluiten, het fraaije sterke koord, dat om het pak was
gewonden, door te snijden; de knoopen moesten de een na den ander worden
losgemaakt. Met welke verbazing keek men elkander aan, toen, nadat het laatste
omhulsel was geopend, een uitmuntend
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stuk Utrechtsch laken te voorschijn kwam, waarop een stuk papier was gehecht met
het opschrift: ‘Voor den milden gever van den overrok.’ Daarop volgden eenige
fraaije kleedingstukken, met het opschrift: ‘Voor de vlijtige spinsters.’ Alleen Herman
scheen vergeten; maar hij juichtte daarom niet minder met de rijkbeschonkenen,
die, nadat zij van de eerste verbazing waren bekomen, hun gevoel in allerlei uitroepen
lucht gaven en zich niet verzadigen konden met het bekijken en prijzen der heerlijke
dingen. - Vader Frobenius echter schudde verwonderd het hoofd, en had alleen
nog genoeg bezinning om in zijne gedachten naar den gever te zoeken. Eenig licht
vond hij in een beschreven blad dat hij tusschen de kleederen vond, en hij las het
volgende:
‘Eerwaardige Heer!
Een soldatenvriend verneemt met genoegen, dat gij een armen krijsman met
uwen eigen rok hebt gekleed. Hij verhengt zich, u een bewijs te kunnen geven dat
brave lieden godvruchtige predikanten weten te waarderen. Daarbij moet hij
uitdrukkelijk verzekeren, dat de bijgevoegde nieuwjaarsverrassing niet als een
geschenk maar als de voldoening eener schuld moet beschouwd worden.
Hij zal steeds met hoogachting voor u vervuld blijven.
De onbekende.’
Door eene andere hand was er bijgevoegd:
‘Herman heeft als de zoon van een waardigen evangeliedienaar, en als een vlijtige
scholier, wel aanspraak op on. dersteuning, welke hem hiermede dan ook wordt
verzekerd. Hij heeft zich bij zijne aanstaande komst aan de hoogeschool te Leiden
slechts bij den bankier Heldenaar te vervoegen, waar hem, hetgeen hij voor zijnen
studietijd noodig heeft in vierendeeljarige sommen zal worden uitbetaald. Ook deze
toezegging is noch geheel willekeurig noch onbaatzuchtig, dewijl men den jongman,
als hij voldoet aan de hoop, die men van hem koestert, tot gewigtigen arbeid denkt
te bezigen.’
Zoo was dan Herman wel van allen het beste bedacht! De vader, welke deze regelen
luid had voorgelezen, zeide aan het slot op ontroerden toon: ‘De Heere beloone het
u, edele onbekende menschen!’
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De luidruchtige blijdschap, die te voren allen vervulde, maakte voor eene stille
ontroering plaats. De goede Rebekka konde het naauwelijks bevatten dat nu op
eenmaal alle zware zorgen, die haar wegens Herman gedrukt hadden, waren
weggenomen.
Eerst toen zij meer tot zich zelven was gekomen, deed de vrouwelijke
nieuwsgierigheid de vraag oprijzen: van wien toch wel die rijke geschenken mogten
afkomstig zijn? Men putte zich uit in gissingen zonder tot een besluit te komen, tot
Frobenius de woordenwisseling afbrak door den uitroep: ‘Laat ons jegens elk braaf
mensch zoo handelen als of hij onze weldoener ware; dan mogen wij hopen dat het
ons als dankbaarheid zal aangerekend worden, die wij den edelen onbekende
schuldig zijn.’

II. Het vertrek. - De nieuwe huisgenooten.
De eentoonigheid der lange winteravonden werd in de pastorie verkort en
veraangenaamd door opgewekte en hoopvolle gesprekken en toebereidselen voor
Hermans nieuwe loopbaan. Daar men wegens zijn onderhoud geene zorg meer
had, werd reeds de aanstaande lente tot zijn vertrek naar de academiestad bestemd.
De jongeling, bezield door de hoop, eenmaal zijne weldoeners op eene werkdadige
wijze zijne dankbaarheid te kunnen bewijzen, streefde met verdubbelden ijver naar
het doel, terwijl de vrouwen niet minder ijverig zorgden en werkten, om hem behoorlijk
te kunnen uitrusten. Zoo naderde ongemerkt de dag, waarnaar Herman wel vurig
verlangd had, maar die toen hij gekomen was hem menigen traan kostte. De kleine
koffer was reeds gezonden aan den toekomstigen huisheer - een aanzienlijk burger
van Leijden, die een verre bloedverwant en oude bekende van Frobenius was.
Herman zoude een eindwegs te voet en dan met den postwagen de reis doen. Toen
hij den reiszak met de noodigste reisbehoeften bepakt, over den schouder hing en
een doornen stok in de hand nam, verbreidde zich eene groote droefheid onder de
huisgenooten, die tot heden toe nog niet gescheiden waren geweest. De geheele
familie begeleidde hem door het dorp, en uit menige huisdeur werd hem eene
vriendelijke hand toegereikt tot een
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hartelijk vaarwel. De moeder keerde het eerste om, nadat zij den lieveling nog
eenmaal vast en zwijgend aan den boezem had gedrukt. Spoedig bleven ook de
zusters terug, en slechts de vader stapte nog als de getrouw gebleven begeleider
aan de zijde des jongelings voort.
Het was een warme heldere dag der scheidende maand April. De natuur vierde
den voorsabbath van het groote bloeifeest, en bereidde, als eene getrouwe
huismoeder, alles voor op de komst der Meimaand. De velden hadden reeds lang
den witten mantel afgelegd om zich in een zacht groen te bullen; de lente schudde
het dorre loof van de beuken boomen, opdat de bruinachtige zich openende knoppen
plaats zouden vinden; langs het pad der beide wandelaars bloeide reeds menig
bloempje, dat de Mei toebehoorde, en door een warmen zonnestraal zoo vroeg te
voorschijn was gelokt.
‘Laat ons hier scheiden!’ sprak de predikant eindelijk, toen zij reeds meer dan
eene mijl van hun dorpje verwijderd en aan den grooten weg gekomen waren, dien
Herman moest inslaan.
‘Wat zal ik nog veel tot afscheid zeggen mijn zoon?’ sprak de predikant, toen de
jongeling met de eene hand de overvloeijende oogen bedekte en met de andere
dankbaar die des vaders drukte. ‘Gij zijt de eenige zoon uwer moeder en moet
eenmaal hare steun zijn; vergeet dit nimmer! Den regten weg, moet gij altijd houden,
Herman. De beste leidsman is het geweten bestuurd door Gods Woord. De
verzoeking zal u lokken, maar de deugd wenkt u ook. Herman, brengt zoo dikwijls
gij in uw ouderlijk huis terug keert, datzelfde schuldelooze, levenslustige hart mede,
waarmede gij ons thans verlaat. Zoo ga dan met den Heer en keer nooit zonder
Hem tot ons weder!’
Nu wilde Frobenius, die door zijn gevoel dreigde overmeesterd te worden, zich
haastig afwenden, toen eene ongewone volksbeweging op den weg zijne
opmerkzaamheid trok. Men konde niet slechts zien, dat twee twistende partijen om
een boerenwagen stonden, maar men hoorde ook duidelijk genoeg hoe zij wederzijds
streden, en hoe somwijlen eene klagende vrouwenstem zich tusschen het rumoer
mengde.
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Zonder zich te bedenken, ijlde de predikant naar de twistende groep. De strijd werd
gevoerd over het transporteren eener zieke vrouw. Eenige boeren uit een ander
dorp, die den wagen vergezeld hadden, wilden hier de zieke afzetten en terug
keeren, terwijl de andere partij beweerde dat zij nog verder moesten doorrijden.
Hunne redenen werden met vloeken en schimpwoorden gekruid.
Het eigenlijke voorwerp van den twist zat, toen de predikant was genaderd, bleek
en sidderend op het strooleger van den wagen. Het was eene arme vreemde, welke
in het ziekenhuis der naaste stad zoude gebragt worden. Volgens de verzekering
der voerlieden was zij hun dorp reeds al te lang tot last geweest. Te midden van
het rumoer der twistenden zag men de dochter der zieke troosteloos heen en weder
loopen; want in dezen kleinen boerenoorlog, die meer alarm dan gevaar verwekte,
vreesde zij voor de veiligheid harer moeder en weende jammerlijk.
De beide vreemdelingen, welke nu met haastige schreden bij de groep kwamen,
moesten het beangstigde meisje wel reddende engelen toeschijnen. Zij nam Herman,
die het eerst op de strijdplaats kwam, hij den arm, en riep in de hevigste
gemoedsbeweging,: ‘O, help ons, help ons!’ - ‘Is dat uw vader?’ vroeg zij daarop
gejaagd, terwijl de predikant er nu ook bij kwam. En toen Herman dit toestemmend
beantwoordde, wees zij op de bleeke gestalte in den wagen. ‘Zie, dat is mijne
moeder!’ jammerde zij: ‘Ach smeek uwen vader dat hij zich mij; en nu ben ik niet in
staat haar te beschermen!’
Men konde het arme zestienjarigt meisje niet zonder de innigste deelneming
aanzien. Zij had eene slanke, fijn gevormde gestalte met innemende gelaatstrekken,
welker levendige uitdrukking door het lange, zwarte haar en de kinderlijke tranen
in de heldere schitterende oogen nog sprekender werd.
Herman trachtte haar gerust te stellen, en zijne vriendelijke toespraak werkte te
beter daar nu ook onder de strijdlustigen de kalmte terug keerde. Een groot gedeelte
der aanwezigen kende den predikant, die in den geheelen omtrek eene groote
achting genoot. Naauwelijks had hij
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dan ook zijne krachtvolle stem doen hooren tot de vraag: ‘Van waar zulk een twist
tusschen u, mijne vrienden? Wilt gij niet een onpartijdig man als uw scheidsregter
aannemen? - of de meesten namen, eerbiedig den hoed af, en traden naar hem
toe, om hem de oorzaak van den strijd mede te deelen. Daar dit echter niet zonder
nieuwe verbittering geschieden konde, verzocht hij hun zoolang te zwijgen tot hij
met de reizende zieke zelve gesproken had. Hij moest digt aan den wagen treden
om hare woorden, die met eene zwakke stem werden gesproken, te verstaan. Hij
vernam dat zij de vrouw van een lakenwever was, die in zijne zaken was achteruit
gegaan en naar Braband was vertrokken, waar hij hoopte beter zijn brood te zullen
vinden. Hij had, toen hij meende daar te slagen, ook de zijnen ontboden. Hoewel
sedert zijne afwezigheid gebrek en zorgen de gezondheid zijner vrouw had geschokt,
gaf de hoop der hereeniging en eener betere toekomst haar nog den moed, met
hare eenige dochter Elizabeth de verre reis te aanvaarden. Maar zij was nog niet
ver gekomen toen de bezwaren der reis en de tijding van den plotselingen dood
van haren man hare krachten deden bezwijken. - Weken lang was zij op kosten van
het dorp waar zij zich bevond verpleegd; eerst toen het weder zachter begon te
worden, konde zij naar Arnhem, waarheen zij verklaarde zish te willen begeven
omdat daar een neef van haren man woonde, worden vervoerd. ‘Ik zal echter de
stad niet bereiken,’ zoo besloot de kranke haar verhaal: ‘want ik bespeur dat reeds
deze togt mij veel kwaad heeft gedaan, Mijn einde is niet ver meer af. En waar zoude
het ook beter voor mij zijn dan in het graf! - ‘Ach, moeder, moeder!’ klaagde Elizabeth;
‘en wat zal dan van mij worden in deze vreemde landstreek?’
Al de omstanders waren getroffen. Zelfs de ruwe mannen, die kort te voren slechts
op hun driftig eigenbelang bedacht waren geweest, konden bij den aanblik van zulk
eenen jammer, die nu eerst den weg tot hunne harten gevonden had, niet langer
onverschillig blijven. Allen zagen den predikant aan, en waren reeds vooraf gezind
zijne voorstellen gehoor te geven.
‘Zal ik u mijn gevoelen regtuit zeggen,’ sprak deze; ‘ik
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geloof dat uw strijd dan eerst te verontschuldigen ware geweest, als ieder der beide
partijen verlangd had deze vrouw op de beste wijze naar de plaats harer bestemming
te brengen, en geen uwer den andere de eer had willen over laten, eenen heiligen
menschen- en christenpligt getrouw vervuld te hebben. Maar, daar helaas, uw twist
juist het tegendeel ten doel had, zoo wil ik u voorslaan dat deze voerlieden slechts
voortrijden tot het naaste dorp; want ik heb besloten deze kranke vrouw in mijn huis
op te nemen en te verplegen, tot hare teruggekeerde gezondheid haar veroorloven
zal de reis voort te zetten.’
Dikwijls is er slechts een treffend voorbeeld van ware edelmoedigheid noodig,
om de donkere wolken der zelfzucht en van het eigenbelang ook bij anderen te
verdrijven, zoodat dan het heilig gevoel van pligt als de zegen aanbrengende zon
helder en verwarmend over allen opgaat. De verklaring van den predikant
beschaamde de beide partijen. Zij, die tot hiertoe haar vervoerd hadden, verklaarden
zich nu zeer bereidwillig nog verder te rijden, terwijl de anderen beweerden dat het
nu bij de uitspraak van den scheidsman blijven moest en zij verder de taak moesten
op zich nemen.
Bij de stemming, die nu ontstaan was, was er echter spiedig een middel tot
bevrediging gevonden. Eenige der jongeren bragten een nieuw span paarden, terwijl
de anderen een uitvoerig gesprek met den predikant aanknoopten. De zieke zag
intusschen met dankbare blikken op haren weldoener neder, Elizabeth overlaadde
hem met dankbetuigingen en Herman zoude gaarne mede teruggekeerd zijn om
van de intrede der nieuwe huisgenooten getuigt te zijn, maar toen het voertuig zich
in beweging zette, drukt de vader hem nog eenmaal de hand en zeide hem het
laatste vaarwel. Elizabeth zag den vriendelijken jongeling zoo treurig na, dat men
wel zien konde, hoezeer zij in stilte op zijn geleide gerekend had.
De predikant was niet zonder bezorgdheid toen hij zijne woning naderde. De
geestdrift der edelmoedigheid had bij het eerste vuur de stem van verstandig overleg
doen zwijgon. Maar ditmaal zag onze Frobenius bij zijne aankomst zijnen twijfel op
de aangenaamste wijze weggenomen. Hij had niet bedacht, dat Rebekka sedert de
heerlijke gevolgen van
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het weggeven van zijn winterkleed, veel gelooviger aan zijne handelingen was
geworden, en dat bovendien het vrouwelijke hart zich zelden voor het medelijden
sluit, zoodra de nood zigtbaar voor de oogen treedt. - Slechts in het eerste oogenblik
toen Rebekka door het venster haren echtgenoot met den zonderlingen optogt
naderen zag, riep zij de niet minder verbaasde dochter toe: ‘Mijn hemel, kinderen!
daar brengt vader ons in Herman's plaats een troep bedelaars mede!’ Maar
naauwelijks had de wagen voor de deur stil gehouden en Frobenius haar het ongeluk
der zwervelingen verhaald, en naauwelijks had Rebekka een blik op de bleeke
vrouw geworpen, die haar smeekend aanzag - of de brave huismoeder ijlde dadelijk
naar den wagen. De zieke werd behoedzaam uit het voertuig getild en in het vertrek
begragt, dat voor gasten bestemd was.
Elizabeth maakte intusschen kennis met de dochter en deze betoonde zich zoo
liefderijk en deelnemend, dat zij ook spoedig vertrouwen in haar stelde en in haren
wat vreemden tongval vertelde: ‘De jongeheer, dien zij onderweg het eerst haren
nood had geklaagd, had juist zulk een goed en medelijdend hart als zijne zuster;
want hij had haar zoo vriendelijk getroost en met haar over het ongeluk harer moeder
geweend.’ - Meer was er niet noodig om het vreemde meisje in eene zusterlijke
betrekking tot Frobenius dochters te brengen.

III. Komst te Leijden. - De huisgenooten.
Herman had bijna het doel zijner reis bereikt, eer hij zich met zijne gedachten van
de voorvallen van den dag des afscheids losrukken konde. Nu stonden hem de
geliefden te huis voor den geest, dan het beeld des edelen vaders, zoo als hij bij
de lijderes stond, welke hij grootmoedig onder zijne bescherming nam. Niet minder
levendig vergezelde hem het beeld van het vreemde meisje, zooals zij voor hare
moeder smeekte. Welligt had Elizabeth zulk een sterken indruk op hem gemaakt
omdat hij nog nimmer eene ontluikende schoonheid gezien had, die bij zoo veel
natuurlijke bekoorlijkheid van vormen zoo veel vertrouwen in hem ge-
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toond en te gelijk door hare hulpeloosheid zoo veel aanspraak op zijne deelneming
gehad had.
Eerst aan den avond van den tweeden dag zijner reis lag het oude Leijden voor
de oogen van onzen jongen vriend. Dit was de stad waaraan hij dikwijls gedacht
had met kloppend hart, als hij in van Meterens geschiedenissen van het beleg der
Spanjaarden, de moedige verdediging en merkwaardige redding had gelezen; en
niet minder later als hij ze zich voorstelde als het brandpunt der geleerdheid, waar
hij ook weldra onder het gehoor der vermaarde hoogleeraren zijnen dorst naar
wetenschap ruimschoots zoude kunnen bevredigen. Toen voor zijne oogen de
torens en gebouwen verrezen, nam zijne ligt bewogen phantasie plotseling eene
nieuwe rigting, terwijl zij nu even levendig voorwaarts streefde, als zij tot hiertoe het
verledene had vast gehouden.
Zalige tijd, als de jongeling op adelaarswieken, welker vederen nog niet zijn
bezoedeld of uitgevallen, den eersten togt in de wereld doet! Alles doet zich dan
voor als een bekoorlijk landschap door de hand des schilders geidealiseerd. Van
zijn hoog standpunt schijnen hem de paleizen der steden, in welker pronkkamers
zich dikwijls haat en nijd, tweedragt en zelfzucht bevinden, benijdenswaardige
woningen van uitstekende menschen, tempels van kunst en smaak te zijn. De dorpen
rondom met hunne hutten, waar dikwijls kommer en zorgen zuchten, liggen daar in
de verte als aanlokkelijke idyllische verblijven. In alle lusthoven in den omtrek zijn
slechts bloeijende rozen zigtbaar en de dreigende doornen zijn voor den blik
verborgen!
In zulk eene blijde opgewektheid trad Herman de poort binnen. Zijne bescheiden
vraag aan dezen en genen voorbijganger waar het Rapenburg gelegen was, bleef
een paar malen onbeantwoord, maar eindelijk wees een schooljongen, die met een
paar boeken onder den arm, fluitend zijnen weg ging, hem niet alleen de straat,
maar ook het huis waar de heer Kempenaer woonde. Het huis was van een luifel
voorzien, waarvan de zware balken met grof gesneden lofwerk en dierengezigten
waren versierd. Voor een der kleine vensters stond een oud heer, in eene damasten
kamerjapon met eene slaapmuts op het zilverwitte haar.
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‘Woont hier mijnheer Kempenaer?’ vroeg Herman met een beleefden groet.
‘Kom maar binnen, jongman, en wees hartelijk welkom,’ sprak de oude heer.
Te gelijk opende jufvrouw Kempenaer de deur.
‘Wij hebben u den geheelen namiddag al verwacht,’ zeide de vriendelijke oude
dame, toen zij Herman naar de kamer geleidde, waar de huisheer hem opwachtte.
‘Nu de Heer zegene uwen ingang en uwen uitgang!’ ging zij, toen de eerste
begroetingen waren gewisseld, voort, en beschouwde den jongeling met welgevallen.
‘Men kan naauwelijks zeggen op wie gij meer gelijkt, op uwen eerwaardigen vader
of op mijne lieve nicht!’
Herman haalde gedurende dit onderhoud de brieven te voorschijn, waarin beide
hem nogmaals aan de zorgen en vriendschap der familie Kempenaer aanbevalen.
De predikant had in vroeger tijd, toen hij Leijden wel eens bezocht had, bij de
verre verwanten zijnen intrek genomen, en was er zoo hartelijk en eenvoudig
ontvangen, dat hij geen geschikter huis voor Herman wist te kiezen, te meer daar
men hem op uiterst billijke voorwaarden had willen opnemen.
Herman gevoelde zich van het eerste oogenblik af bij deze brave lieden te huis,
welke van de rente van een middelmatig kapitaal en van de verdiensten van een
kleinen handel leefdenl, terwijl de oude heer de waardigheid van lid van den
stedelijken raad bekleedde.
In dit huisgezin heerschte een ouderwetsche geest, eene groote gehechtheid aan
gebruiken; alles moest blijven zooals het altijd geweest was, en wat vernieuwd werd,
werd dit slechts wat de stof niet wat de vorm betrof. Overigens kenmerkte zich het
oude echtpaar door een ernstigen godsdienstigen en gestreng zedelijken zin. Op
de openbare godsdienst werd den hoogsten prijs gesteld, en behalven de gedichten
van Jacob Cats, werden weinig andere boeken dan de bijbel en de psalmen van
Datheen bij hen in huis gevonden.
Het zoude, ook bij de hartelijke bejegening der goede oude lieden, Herman in het
eenvormig leven dezer familie op den duur onaangenaam geweest zijn, indien niet
de wakkere Josephine door hare goedhartige vrolijkheid meer leven en beweging
in huis had gebragt.
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Josephine, de nagelaten dochter van onbemiddelde bloedverwanten der oude lieden,
was als kind uit medelijden opgenomen, en daar Kempenaer kinderloos bleef, was
zij in alle regten eener dochter en toekomstige erfgename getreden. Eene
diepgevoelde dankbaarheid, eene bestendige blijgeestigheid, bij bloeijende
gezondheid, en eene groote liefde tot orde en huiselijke vlijt, maakten het meisje,
ook zonder schitterende schoonheid, zeer beminnenswaardig. Het was een lust te
zien hoe zij vol bedrijvigheid al de belangen van haar klein koningrijk kende en
behartigde, van de eene werkzaamheid tot de andere ijlde, en ook het onaangename
met schertsenden moed volbragt.
Josephine's opgeruimde huiselijke bedrijvigheid herinnerde onzen Herman zoo
levendig aan de zusters te huis, dat hij spoedig bij de kinderlijke betrekking op het
grijze echtpaar, eene broederlijke op het meisje gevoelde. Zij verwierf zich eene
groote verdienste, door dat zij den ‘goeden en knappen jongen’ het linksche en
onbeholpene, dat een jong mensch, die op een afgelegen dorp was opgevoed, wel
moest aankleven, wist onder het oog te brengen. Zij wist het berispelijke met zulk
eene bevalligheid en vrolijkheid aan te toonen, dat de leiding dezer beminnelijke
opvoedster onzen jongman ongemerkt van groote dienst was.
Herman bewoonde een hoekkamertje in het achtergedeelte van het huis, waar
hij zich ver van het gedruisch der straat ongestoord aan zijne studie konde
overgeven. Zijne uitspanning vond hij in het gezelschap van eenige levenslustige,
maar degelijke medestudenten, die in gemoedsaard met hem overeenstemden, en
wier uiterlijke omstandigheden niet te veel van de zijne verschilden, en die genoegen
namen in de wijze waarop hij hen ontving; want hij zoude het niet gewaagd hebben
den stillen vrede, die in het huis van den raadsheer heerschte, te verstoren. Zijn
hoog gelegen vertrek verleende hem uitzigt over de omliggende tuinen, waaronder
een sierlijk aangelegde, met zijne breede regte paden en palmboomen prieel, vooral
zijne aandacht trok. Als zich een schitterend gezelschap daar vereenigde, was de
jonge Frobenius dikwijls een onbemerkte toeschouwer, en als men zich met muziek
en gezang verlustigde, een aandachtig en gevoelvol toehoorder. Vooral werd hij
aangetrokken door een eenvoudig ge-
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zang van de guitar begeleid, dat dikwijls laat in den avond door de stille meilucht
tot hem over klonk. Het was de liefelijkste stem, welke hij immer gehoord had; keuze
en voordragt der melodiën gaven een uitstekenden smaak te kennen. Hij was te
moede alsof hij nu eerst de beteekenis der muziek en van den zang leerde kennen.
Hij had zich te Angerlo, onder de leiding van den schoolmeester, die een liefhebber
van muziek was, op de fluit geoefend en op dit instrument eenige vorderingen
gemaakt; maar hoe onbeduidend kwam hem het geleerde voor, zoo dikwijls het
zielvolle gezang der onbekende hem in verrukking bragt! En toch greep hij dikwijls,
als het gezang ophield, naar de fluit, en menigmaal gelukte het hem beter dan hij
gehoopt had, daaraan de toonen te ontlokken, die zijn gevoel uitdrukten. Het van
buiten geleerde voldeed hem niet meer, in de plaats der noten trad nu de vrije
phantasie, en allengs won hij zooveel vertrouwen op zich zelven dat hij de kracht
van zijn instrument aan de betooverende melodien, die uit den tuin klonken,
beproefde, waarbij hij de gevoelvolle wisseling van kracht en zwakheid in zwellende
en bevende toonen, gelijk een naklinkende echo, zocht weder te geven. Hij deed
dit onwillekeurig, slechts zijnen inwendigen aandrang volgende. Des te meer was
hij verrast op een avond te bemerken, dat zijne toonen in het prieel van den tuin
een luisterend oor, welligt ook een gevoelend hart, hadden gevonden. Hij had aan
het slot van een weemoedig avondlied de zangeres met geestdrift beantwoord; toen
klonken, zoodra de fluit zweeg, nog eenmaal, als om tot begeleiding uit te noodigen,
de accoorden van het snarenspel, en op nieuw begon het schoone lied. Half
schuchter en half in verrukking, waagde de jongeling het, het gezang te begeleiden,
en de toonen der beide onbekenden smolten ineen tot eene welluidende melodie.
Herman gevoelde zich, toen de laatste toonen van het gezang waren verstorven,
gelukkiger dan immer te voren; hij konde in geruimen tijd het venster niet verlaten,
te meer, daar in de kamer tegenover hem langer dan gewoonlijk licht bleef schijnen
en zijn blik eene naar buiten ziende vrouwelijke gestalte meende te bespeuren.
Van dit oogenblik af was een aangenaam verbond gesloten. Met welk een
ongeduldig verlangen was de fluitspeler
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vervuld, als hem het ongestadig voorjaarsweer eenige avonden ontroofde. Viel dan
weder een stille schoone avond in, dan bleef de guitar in den tuin niet ontbreken,
en in zachte toonen lokte de fluit de stem der zangeres tot eene der bekende wijzen
uit.
De vatbare leerling van gindsche onzigtbare leermeesteres was zich aanvankelijk
het verlangen om de vriendin, die hij hoorde, ook van aangezigt te aanschouwen
niet regt bewust; maar allengs trad het levendiger te voorschijn. En hoe had het zich
ook lang kunnen verbergen in den bloeijenden jongelingsleeftijd! Waarom de
phantasie hem telkens, als hij een beeld der zangeres trachtte te ontwerpen, de
gestalte van het schoone vreemde meisje, dat op zijne heenreis zijne hand gedrukt
had, daarvoor schoof - dit wist hij zich zelven niet te verklaren.
Op een warmen morgen van Junij, welke nog bekoorlijker dan de heen gegane
Mei uit den helderen hemel op de rijkversierde aarde nederdaalde, werd Hermans
levendig verlangen vervuld. De schoone groote tuin was slechts door een latwerk
van het nederige moestuintje gescheiden. Op dien schoonen Junijmorgen stond hij,
zoo als meermalen, op het hek geleund. Terwijl hij de door balsemgeuren
bezwangerde lucht inademde, zweefde zijn blik door den grooten aangrenzenden
tuin; en plotseling werd hij verrast door de nabijheid van eene bevallige gestalte.
De jonge dame - zijn kloppend hart zeide hem dat het de zangeres was - stond in
een wit morgenkleed bij een hyacinthenbed, en bukte nu en dan naar de bloemen,
om ze aan in den grond geplaatste stokjes te bevestigen. En toen zij eens te midden
der veelkleurige bloemen nederknielde, om eene neergevallene op te rigten, ontvielen
aan het mutsje de volle ligtblonde lokken. Opziende, streek zij het schoone haar
van het blanke voorhoofd terug, en toen zag hij een paar bloeijende wangen en een
fijn gevormden mond, schooner dan de hyacinthen en de straal van een paar helder
blaauwe oogen trof toevallig een paar andere, welker blik op haar was gevestigd.
Frobenius groette met eene buiging. De bevallige zangeres groette vriendelijk terug,
stond toen met zigtbare verlegenheid op, en plukte een paar lenterozen van een
naast haar staanden struik. De jongeling strekte on-
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willekeurig de hand uit, maar het meisje verdween in een zijpad achter de struiken.
Herman gevoelde zich onuitsprekelijk gelukkig. Het beeld der arme Elizabeth
week voor deze engelenverschijning op eenmaal ver naar den achtergrond der
herinnering terug.
Verrukkelijker had nog geen gezang tot twee gelukkige harten gesproken, als het
lied van den avond, die op dien schoonen dag volgde. De geheele ziel met hare
geheimste gewaarwordingen, met haar heiligst verlangen en hopen stortte zich uit
in de toonen der zangeres en de begeleidende klanken der fluit. Tusschen de
jongelieden was eene taal gevormd, die geen van beide geleerd had en toch beide
verstonden.
Frobenius brandde van verlangen om den naam der geliefde zangeres te leeren
kennen; maar een geheime schroom hield hem terug om zijne huisgenooten over
dit onderwerp te ondervragen.

IV. De dood der zwervelinge. - Herman in de groote wereld.
Te Angerlo leefde men wel niet gelijk Herman, in hoogere sferen van gevoel en
phantasie, maar des te meer voor werkelijkheid en nederige pligtsbetrachting. Terwijl
de zoon naar de hoogklinkende wijsheid der Leydsche orakelen luisterde, of zich
laafde in het aanschouwen der aangebeden schoonheid, predikte zijn vader in
eenvoudige vrome woorden voor de zielen der armen van geest, en terwijl de
betooverende zangeres met smeltende toonen lokte en verrukte, zat Rebekka met
hare dochters aan het ziekbed der arme zwervelinge, die thans langs eenen anderen
veel korteren weg naar hare eigenlijke bestemming zoude terug keeren. Hare
Elizabeth won met elken dag meer de harten; want de edele deugden van geduld,
kinderliefde en dankbaarheid kwamen in alle handelingen van het meisje op de
beminnenswaardigste wijze te voorschijn. Zelfs Rebekka, die anders niet geheel
vrij was van een weinig ijdelheid op hare kunst van opvoeden, moest erkennen, dat
hare dochters nog in menig opzigt van het vroeg beproefde meisje iets leeren
konden, een lof, die bij de zusters, geene ijverzucht
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maar slechts meerdere achting en toegenegenheid verwekte. De toestand der
lijderes werd intusschen ook voor de verpleegsters hoe langer hoe hopeloozer. Zij
zelve had reeds lang opgehouden te hopen op herstelling.
In een stil avonduur, toen de predikant met de gewone plegtigheid het avondgebed
had gedaan, rigtte de zieke zich met moeite op, en zuchtte smeekend, terwijl zij de
armen op de hijgende borst had gevouwen: ‘Heere, zegen hen, die de arme
zwervelinge een laatst verblijf schonken en ontferm u over mijn verlaten kind.’ Toen
sprak de predikant bewogen: ‘Elizabeth is van nu af onze dochter! En ook Rebekka
bevestigde dit troostrijk woord. - ‘O hoe gerust zal ik nu dezen nacht slapen!’ zeide
de kranke.
Zij sliep in, maar ontwaakte niet weder. Toen Frobenius den volgenden morgen
de deur opende, vond hij Elizabeth aan het leger der ontslapene. Met vaderlijke
liefde hief hij de troostelooze op. ‘Nu heb ik niemand meer op de wereld dan onze
weldoeners,’ zuchtte zij. ‘Die van nu af uwe liefhebbende ouders zijn en blijven
zullen,’ troostte de predikant.
Diep was de droefheid, die het hart van het meisje na den dood harer moeder
vervulde, maar allengs keerde daarin toch, te midden van hare liefdevolle omgeving,
kalmte en levenslust terug.
In dezen ernstigen tijd ontving men te Angerlo telkens brieven van Herman, welke
van zijne tevredenheid en blijmoedigheid getuigden. Hij schreef zijne ouders over
zijne huisgenooten en de groote mannen van den katheder, die hij wel wat
overdreven hoog schatte; verder ook over zijne vorderingen in de ernstige
wetenschappen en de schoone kunsten. Van zijne vorderingen in het fluitspelen
werd slechts in het voorbijgaan melding gemaakt. En als deze berigten voornamelijk
den vader verblijdden, stelde de moeder het meeste belang in het laatste gedeelte
van den brief, waarin Herman meldde, welk eene vriendelijke ontvangst hem in het
huis van den bankier Heldenaar, dien hij naar den wensch van zijnen vader bezocht
had, was te beurt gevallen. ‘In de plaats van met koude hoffelijkheid,’ schreef hij,
‘waarmede een arme student kon hopen ontvangen te worden, kon ik niets dan
opregte, ware hartelijkheid bemerken. Toen
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ik mijnen naam genoemd had, reikte hij mij de hand met de verzekering, dat het
overeenkomstig zijne opdragt was, elke rekening, die ik hem wegens noodige
uitgaven zoude voorleggen, te honoreren. Buitendien wenschte hij nog, dat ik in de
vrije avonduren aan de familie- en vriendengezelschappen, die zich in zijn huis
vereenigen, zoude deelnemen. - Dit is wel eene groote eer, waarover de heer
Kempenaer zich ook zeer heeft verwonderd.’
Inderdaad was Kempenaer door dit berigt, toen Herman het hem mededeelde,
niet weinig verbaasd. Zulk eene uitnoodiging in een huis van een zeer rijk en
aanzienlijk man, waar slechts de voornaamsten der stad toegang hadden, moest
hem te meer raadselachtig voorkomen, daar Herman, den moederlijken raad
volgende, omtrent de bemiddelende tusschenkomst der beide onbekenden een
diep stilzwijgen in acht nam. De brave huismoeder zeide: ‘Moge de glans van een
ijdel leven der wereld u niet tot ontrouw aan uwe roeping verleiden, welke gij gekozen
hebt! Want gij zult wel van uwen vader geleerd hebben, wat de woorden beduiden:
Wie zijne hand aan de ploeg slaat....’
‘Laat hem, viel de vrolijke Josephine haar schertsend in de rede, “laat hem de
gladgeboende zalen der groote wereld maar binnen treden en in stede van ons
gezond en krachtig bier, zoeten wijn drinken! Hij zal wel tot ons weder komen en
ons vertellen, hoe ligt de voet uitglijdt op den gladden vloer en welk onderscheid er
is tusschen schijn en wezen. Als ik u een goeden raad mag geven, Herman: ga
naar den dansmeester en leer daar hoe gij u bewegen moet; let wel op of eene der
dames ook eenig voorwerp uit de blanke hand laat vallen, en als dit geschiedt, dan
moet mijnheer niet roepen: “daar ligt uw kous of uw borduurwerk op den grond!”
maar hij moet toesnellen, eer een ander hem voorkomt, en het verlorene met eene
eerbiedige en gracieuse buiging presenteren; wordt er door de dames gezongen,
muziek gemaakt of u iets fraais te beschouwen gegeven, verzuim dan niet door de
sterkste uitroepen, als: bekoorlijk! heerlijk! goddelijk! uwe bewondering uit te drukken.
Met een woord, beste neef, gij moet in de luisterrijke gezelschappen toonen, dat wij
hier op het Rapenburg nog wel een beetje van den bon ton verstaan.’
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Men lachte over de moedwillige woorden van het meisje, maar een ander woord
van onze Josephine maakte onzen Herman weder ernstig en nadenkend. ‘Ik hoop,
neefje,’ zeide zij, ‘dat gij de vuur- en waterproef gelukkig zult doorstaan! want niet
met ieder is dit het geval.’
‘Hoe?’ dacht Herman, toen hij langzaam en nadenkend den trap afging; ‘zoude
hetgeen ik in mijn hart heb besloten voor het sluwe meisje geen geheim gebleven
zijn? Maar hoe kan de raadselachtige waarschuwing met het gezelschap bij den
bankier in betrekking staan? Hij wist daarop geen antwoord te geven, maar zag met
nog meer spanning de volgende week te gemoet, waarin hij voor het eerst het huis
van den bankier zoude binnen treden.
Eer nog de bepaalde dag was gekomen, trad een dienaar van het genoemde huis
Hermans studeerkamertje binnen, en reikte hem een billet over, waarop hij niet
zonder vrolijke verbazing, maar ook niet zonder verlegenheid las: ‘Op ontvangen
order,’ en met de raadselachtige aanduiding: ‘dat een welbewuste winterrok nog
niet geheel vergoed is, zenden wij u een volledig gewaad van beste kwaliteit. Wij
voegen eene lijst van het gezondene hierbij, waarop wij verzoeken de ontvangst te
attesteren.’
Terwijl Herman las en weder las, was reeds een fijne rok met toebehooren voor
hem uitgepakt. Hij drukte in de eerste blijdschap den overbrenger even warm de
hand, alsof deze de gever geweest ware. Nog ten regten tijde dacht hij er aan, dat
hij den man slechts met edel metaal zijnen dank moest betuigen.
Een beetje ijdeler dan anders trad hij in den avond, dat hij het aanzienlijk
gezelschap zoude bezoeken, bij Kempenaer, statig uitgedoscht de woonkamer
binnen. De oude heer, die heimelijk beschaamd was, dat hij in de eerste vergissing
voor hem was opgestaan, konde eene kleine ontevredenheid niet verbergen, en
merkte aan: dat voor een student in de godgeleerdheid, die later over den ootmoed
prediken zoude, beter een eenvoudig gewaad, dan een nieuwmodische opschik
pastte. Maar zijne vrouw wijzigde dat gestrenge oordeel met vrouwelijke
bedachtzaamheid. ‘Het was niet gepast,’ zeide zij, ‘dat een jong mensch, als hij in
gezelschap van voorname lieden verscheen, anders gekleed was dan de
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overigen. Josephine monsterde den schoonen jongeling met welgevallige blikken.
Herman wist om den gestrengen ouden heer beter te stemmen, zich met niets
anders te helpen, dan gedeeltelijk de waarheid te bekennen dat het nieuwe gewaad
een geschenk was van een vriend zijns vaders; en hoewel het voor hem te kostbaar
was, mogt hij toch den edelmoedigen vriend niet beleedigen, door het geschenk
ongebruikt te laten. - Deze verontschuldiging werd algemeen erkend, zoodat de
vroegere goede verstandhouding weder hersteld was.
Het was laat in den nacht toen Herman terug keerde; voor hem echter was het
tot slapen nog veel te vroeg; want die afwisselende beelden van den genoten avond
wilden de opgewonden phantasie nog lang geene rust laten.
De ongewone glans van het gezelschap en van de pronkkamers, de aangename
uitspanningen, de zorgvuldigheid voor behagelijk genot der gasten, de levendige
opgewektheid van het gesprek, dat nimmer de grenslinie der fijne beschaving te
buiten ging; - met een woord, die geheele schitterende buitenzijde van het leven
der wereld zoude reeds stof genoeg geleverd hebben. Maar nog eenige andere
gewigtige gebeurtenissen droegen er toe bij, den bovendien reeds sterken indruk
nog aanmerkelijk te verhoogen.
Het avondgezelschap van den bankier werd gewoonlijk door het bezoek van
aanzienlijke mannen vereerd. Ditmaal bevond zich daar ook de heer Willem Bentinck,
Drossaart van Lingen en kamerheer en vertrouwde vriend van den Prins van Oranje,
welke zich, uithoofde van een feest dat hier zoude gevierd worden, te Leijden bevond.
Mem wist algemeen, welk een invloed hij bij Willem III bezat - zoodat ieder zich
gaarne met hem onderhield. En deze eer viel aan den jongen Frobenius ten deel.
Bentinck rigtte verscheidene vriendelijke vragen tot hem, die Herman aanvankelijk
met eenige schuchterheid, maar daarna met klimmend zelfvertrouwen beantwoordde.
Aan het slot van het korte gesprek zeide de heer van Lingen: “Gij hebt een braven
vader.” Groet hem van mij, en verzeker hem van de genegenheid en hoogachting
van den prins.’
Herman was verbaasd en zijne wangen gloeiden bij deze vereerende woorden,
waardoor de onbeduidende gast, die
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hier voor het eerst gezien werd, opgeheven werd tot de aanzienlijken in het
gezelschap, zoo als hij duidelijk uit de wijze, waarop zij hem bejegenden, bemerken
konde.
Nog eene andere ontdekking werd door onzen student gedaan. Hij had Heldenaars
bevallige dochter, Helena, gezien; hij had haar zielvol gezang gehoord; en deze
Helena was de lieve zangeres der avondliederen, welke hij reeds zoo dikwijls met
zijne fluit begeleid had, en wier groet hij een paar malen had ontvangen!
Daar hij geen acht had geslagen op de ligging van het huis, welks ingang in eene
andere staat was, verkreeg hij eerst in de gezelschapszaal een aangenaam
vermoeden, toen hij aan het venster trad en bij het schemerende maanlicht een tuin
voor zich zag liggen, waarin de boomen en bloemen hem als bekenden schenen
toe te wenken.
Een jong edelman, die ook de collegien bezocht en Herman kende, was niet
weinig verwonderd dezen hier te vinden; maar de achting, welke zijn
academiebroeder bewezen werd, vooral de woorden van den heer van Lingen
weerhielden hem zijne verbazing te doen blijken.
In eene aangrenzende kamer waren reeds voor Hermans binnenkomst een deel
der jonge dames vereenigd, en nu kondigden eenige accoorden van het clavecimbaal
het begin van het musicale onderhoud aan. Spoedig deed een liefelijk choor een
bekend lied hooren, en eene heerlijke solostem verrukte door een der bekoorlijkste
melodiën elk oor en hart.
‘Ik bid u,’ fluisterde Herman den jongen edelman toe, ‘wie is die zangeres?’
‘Hoe?’ antwoordde de student, ‘gij kent de bekoorlijke Helena, de dochter des
huizes, niet?’
‘Kom,’ hernam hij, hem medevoerende, ‘om Helena regt te hooren moet men te
gelijk haar zien.’
Het was een oogenblik van verrukking. - Daar stond zij, de aangebedene van zijn
hart, onbeschrijfelijk schoon, met het muziekblad in de blanke hand, die schitterde
van brillanten. Eenmaal trof onder het gezang haar blik den zijnen, en sidderde hare
stem een oogenblik.
Allen gaven aan het einde van het stuk hunnen bijval luid te kennen; slechts
Frobenius bleef zwijgen. Wat hij

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

427
gevoelde en genoot was te innig en te heilig voor elke luide uitdrukking.
Na het eindigen der muziek stelde de heer des huizes zelf Herman aan zijne
bekoorlijke dochter als een nieuw opgenomen lid van het gezelschap voor. De kleine
schrik, die te voren bij de wederkeerige ontdekking beide verrast had, liet nu, ten
minste bij Helena, geen merkbaar spoor achter. Zij deed hem eenige vragen, welke
hem gelegenheid gaven, half tot den vader gekeerd, te verhalen: ‘dat hij tot hiertoe,
daar hij in de nabijheid woonde, zich dagelijks verlustigd had in het beschouwen
van den fraaijen tuin.’ Heldenaar vroeg in het vervolg van het gesprek: of Herman
geen muziekinstrument bespeelde, ten einde in het vervolg ook aan deze uitspanning
te kunnen deelnemen? En toen deze de fluit noemde, sloeg de schoone jonkvrouw
andermaal de oogen neder.
‘Nu, wees dan dubbel welkom!’ antwoordde Heldenaar. ‘Juist de fluit hebben wij
tot hiertoe gemist. Vergeet toch niet haar een anderen avond mede te brengen.’ Te
gelijk herinnerde hij zich eene schoone sonate, bij welker voordragt het clavecimbaal
zeer goed door de fluit konde begeleid worden. Toen Herman verzekerde dat hij
slechts een beginner was, zeide de ijverige beminnaar der muziek: ‘Dan kunt gijlieden
vooraf hier het stuk beoefenen, opdat gij bij de uitvoering niet in verlegenheid behoeft
te geraken.’
De blik, dien Herman op het schoone meisje in zijne nabijheid wierp, scheen eene
schuchtere vraag te bevatten, en de hare scheen geene ontkenning uit te spreken.
Met zulke herinneringen en blijde hoop kwam onze student dien onvergetelijken
avond te huis; en elke deelnemende lezeres zal het wel zeer natuurlijk vinden dat
de gelukkige den slaap niet konde vatten.
Op een namiddag, toen Herman met inspanning aan zijnen arbeid zat, ontving
hij de uitnoodiging om het besprokene muziekstuk te komen beoefenen, en snelde
op het bepaalde uur naar het huis van den bankier. Te meer begaf hij zich met
verlangen derwaarts, omdat in de laatste dagen de zangeres in den tuin had
gezwegen. Zij zat hem reeds aan het clavecimbaal te wachten om de oefening te
beginnen. Ook haar vader trad binnen om ze te hooren. Eene
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tante van Helena, die de plaats harer overleden moeder verving, was reeds te voren
in de kamer. Op een kort gesprek volgde de uitvoering van het muziekstuk, waarbij
Frobenius zoozeer zich zelven overtrof, dat de heer Heldenaar hem met de sterkste
bewoordingen roemde en weldra naar zijn kantoor ging met de overtuiging, dat de
jonge fluitspeler eene aanwinst was voor zijne huiselijke feesten.
De eerste helft van het stuk was na herhaalde oefening ter zijde gelegd. Een
nieuw gevoelvol gedeelte zoude begonnen worden, toen ook de tante de kamer
verliet. Na eenige pogingen om den noodigen adem te halen uit de beklemde borst,
bleef de fluit zwijgen; ook Helena, die reeds menige fout begaan had, liet eindelijk
ook het clavecimbaal staan, en zat in verwarring bij hem. Zij waagde het niet de
oogen op te slaan, maar dit juist gaf Herman moed, en door het gevoel van het
oogenblik medegesleept, greep hij hare hand, die hij aan zijne lippen bragt. Zacht
trok zij ze terug en antwoordde op zijne vraag weemoedig ‘dat zij des avonds niet
meer gezongen had sedert zij gevoeld had dat zij niet wel had gehandeld.’
Elke nieuwe vraag over den eigenlijken grond van dit gevoel, werd door de
terugkomst der tante onmogelijk gemaakt.
Wel werd nu nog het overige der sonate doorgewerkt, maar de heer Heldenaar
zonde, als hij tegenwoordig geweest ware, als kenner, veel te berispen gevonden
hebben.

V. Liefde. - Josephine. - Een goed besluit.
Herman kwam van nu af geregeld op de avondgezelschappen van den bankier en
werd met bijval gehoord; maar zijne gelukkigste uren beleefde hij in de voorbereiding
daartoe. Hoe meermalen hij bij Helena bescheiden werd, des te hooger steeg zijne
afgodische vereering van dit schoone en begaafde meisje, vol edele eigenschappen
des harten.
Als de oefening was afgeloopen, knoopte men een gesprek aan over de werken
der schrijvers van dien tijd; want ook Helena stelde veel belang in de fraaije letteren
waarvoor ook Herman met geestdrift was vervuld, en niet zelden zag hij zijn oordeel
bevestigd door hare juiste opmerkingen. Helena's tante nam aan deze gesprekken
een levendig deel. Somwijlen
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kwamen ook Hermans familiebetrekkingen en zijne geboorteplaats ter sprake, en
men luisterde gaarne naar hem, als hij met kinderlijken eerbied van zijne ouders en
van zijn leven in zijn geboortedorpje sprak.
Eens schilderde hij den dag zijner afreis en hoe zijn vader in de plaats van den
vertrekkenden zoon eene verlatene vreemde opnam. De verhaler herinnerde zich,
dat hij juist den brief zijns vaders bij zich droeg, die hem den treurigen afloop der
geschiedenis van de verlaten zwervelinge mededeelde. Frobenius beschreef daarin
de zorgvuldigheid, waarmede men de kranke had verpleegd, tot wier genezing men
een bekwamen arts had te hulp geroepen; in het bijzonder deelde hij eenige roerende
trekken van Elizabeths kinderlijke trouw en vromen gemoedsaard mede, en besloot
met de schildering van den morgen, toen hij haar aan het leger der ontslapen moeder
geknield vond en haar door het troostwoord oprigtte: ‘Gij zijt van nu af mijne dochter.’
Herman voldeed aan Helena's verzoek om dezen brief voor te lezen; hij deed dit
met eene zekere ontroering, die door de herinnering op nieuw bij hem was opgewekt.
De eenvoudige hartelijke taal van den vromen predikant, en het treffende dat in het
geschilderd tooneel zelve lag, maakte op beide hoorderessen een diepen indruk,
die zich echter al te sterk hij Helena openbaarde. Zij konde hare tranen niet
weerhouden en verliet haastig in hevige gemoedsbeweging de kamer. - Toen zeide
de tante tot den bedremmelden voorlezer: ‘Reeds sedert eenigen tijd is mijne nicht
bijzonder gevoelig voor alles wat weemoedige aandoeningen kan opwekken. Deze
overspannen stemming’ - voegde zij er vertrouwelijk bij - ‘ontstaat voorzeker door
de gedachte aan de ophanden scheiding van het ouderlijk huis.’ Zij verzocht hem
voortaan hare prikkelbaarheid te ontzien, en altijd liever iets blijgeestigs ter sprake
te brengen.
Herman waagde het niet naar de beteekenis van het gehoorde nader te vragen.
Voor de eerste maal werd het hem duidelijk, dat hij zich, door den aandrang des
harten te volgen, in een gevaarlijk labyrinth had gewaagd.
De frissche blijmoedigheid, die anders zoozeer in zijne ziel woonde en op zijn
bloeijend gelaat stond uitgedrukt, maakte allengs plaats voor een stil en treurig
peinzen. Hoewel nog
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altijd stipt in de vervulling zijner pligten, verrigtte hij ze thans toch zonder ware
belangstelling. Dit ontging hem ook zelven niet, en eene pijnlijke ontevredenheid
was daarmede verbonden. Dikwijls herhaalde hij Helena's vroeger niet regt begrepen
woord: ‘dat zij gevoeld had niet wel te hebben gehandeld.’ Dit was nu als uit zijne
eigen ziel gesproken! - zoodat de onvoorzigtige jongeling niet weinig leed onder de
smarten van hopelooze liefde.
Josephine had den broederlijken vriend reeds eenigen tijd in stilte gade geslagen.
Zijn toestand vermoedende, liet zij haren schertsenden half spottenden toon tegen
hem varen en betoonde hem in de plaats eene zachte verschoonende deelneming.
Eens op een avond, toen Frobenius treurig voor het open venster van zijn eenzaam
kamertje zat, met den blik daarheen gerigt, vanwaar zich geen vertroostend avondlied
meer hooren liet - trad Josephine binnen.
Zij trok den jongeling, die haar te gemoed kwam, weder op den stoel neder en
zette zich vertrouwelijk aan zijne zijde. ‘Neef’ zoo begon zij, ‘gelooft gij wel aan
vrouwelijke vriendschap? Ik zie het u aan dat gij daaraan wel gelooven kunt; maar
om u te behoeden dat gij mij niet verdenkt, geef ik mijn geheim prijs. Ik ben reeds
sedert een jaar met toestemming der geliefde ouders de bruid van een braven
jongman, die echter om familieomstandigheden de openlijke bekendmaking nog
korten tijd wenscht te verschuiven.’
Herman reikte haar glimlagchend de hand. Hij wilde haar niet zeggen dat het
vermeende geheim voor hem geen geheim meer was; want jufvrouw Kempenaer
had hem eens, toen hij haar op een Zondag avond uit Cats had voorgelezen, trachten
te beloonen door de vertrouwelijke mededeeling van Josephines verloving.
‘Des te beter, als gij het reeds weet!’ ging Josephine, zijn glimlach wel begrijpende,
voort. ‘Broeder Herman!’ zeide zij na eene korte pauze, en de hartelijkste deelneming
sprak uit al hare trekken: ‘gij hebt behoefte aan eene getrouwe vriendin. Laat u niet
door uw verdriet verteren! Spreek uwen kommer in woorden uit. Herman, gij vindt
bij mij een hart dat u goed gezind is.’
Hij had Josephine nog nimmer zoo gezien. Bewogen drukte
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hij haar de hand. ‘Gij weet het,’ zeide hij, ‘dat ik u als een broeder lief heb!’ En nu
ontwikkelde zich uit de openhartige bekentenis, die hij voor de zusterlijke vriendin
aflegde, een gesprek, dat hij later om deszelfs gevolgen onder de belangrijkste van
zijn leven telde. Josephine was door Helena's kamenier bekend met de
omstandigheden der familie Heldenaar, en zij achtte thans het oogenblik gekomen
om voor Herman niets te verbergen. Helena was aan den zoon van een aanzienlijk
huis toegedacht. Slechts eenmaal had zij haren verloofde gezien en hem toen niet
beminnenswaardig gevonden; evenwel wilde zij het offer worden voor het welzijn
harer familie; want door te groote weelde begon het uitwendig zoo glansrijke huis
van den bankier te wankelen; daarom moest het door een ander, dat vaster stond,
gesteund worden. Om goede redenen hield men dit nog geheim, en de verbindtenis,
die men als eene handelszaak beschouwde, zoude in de ver afgelegen handelsstad
worden gesloten, waarheen Heldenaar met Helena spoedig zoude op reis gaan.
‘En nu, wat wilt gij doen, broeder Herman?’ vroeg Josephine: ‘Vertwijfelen? Neen! daartoe zijt gij te verstandig en te braaf. Maar er is een middentoestand
tusschen vertwijfeling en blijden levenslust, welke u ook reeds voor uw geheele
leven noodlottig zijn zoude. - Stel u voor, dat uw eerwaardige vader mij tot u zendt
en u zeggen laat: Mijn zoon, wordt op eenmaal een man! Blijf staande in de eerste
beproeving uws levens, dan brengt zij u zegen en heil aan, terwijl gij, als gij bezwijkt,
van den regten weg afdwaalt, en u van de blijmoedige hoop beroofd, waarmede
alles verloren is.’
‘Nu heb ik in mijn geheele leven zulk eene ernstige en lange rede niet gehouden!’
voegde zij er, tot haren vrolijken spreektoon terugkeerende, lagchend bij: ‘En welligt
had ik met twee woorden alles kunnen afdoen; “werk en bid!”
“God zegene u voor uwe trouwe vriendschap!” antwoordde Herman met vochtige
oogen. “Ik gevoel hoe uwe zusterlijke deelneming mij opbeurt en sterkt. Ja!” voegde
hij er de aangeboden hand drukkende bij: “ik beloof het u sterk en als een man deze
beproeving te zullen weerstaan, waarin mijne onbedachtzaamheid mij geleid heeft.”
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“Nu, Gode zij dank!” zeide Josephine blijmoedig; want dan is uw geluk verzekerd.’
Met Helena's afreize, die niet lang meer uitbleef, moeten wij in onze vertelling eene
vrij groote tijdruimte overspringen. Slechts vermelden wij daarvan, dat de rijke heer
van Keppel, die zijnen zoon eene reis door Duitschland en Zwitserland wilde laten
doen, den jongen Frobenius, toen hij proponent was geworden, uitnoodigde hem
te vergezellen, hetgeen deze met blijdschap aannam; want hoewel zulke
buitenlandsche reizen toen, vooral voor een godgeleerde, zeldzaam waren, haakte
Hermans beschaafde en vurige geest naar uitbreiding van kennis en het genot der
natuur in vreemde landen. De ervaring, die hij op zijne reis opdeed, de voortdurende
oplettendheid op zijn jeugdigen reisgenoot en de zachte smart zijner eerste liefde
verbreidden eenen vroegen mannelijken ernst over zijn geheele wezen. - Vier jaren
waren verloopen toen hij in zijn geboortedorp terugkeerde.
De tijd zijner afwezigheid had menige verandering aangebragt, waarmede hij
gedeeltelijk door ontvangen brieven was bekend geworden. Twee zijner zusters
waren intusschen met naburige dorpspredikanten gehuwd, en Elizabeth, die hij toen
hij na de lange afwezigheid in zijn stil dorpje terugkwam, als eene bloeijende
jonkvrouw wedervond, stond naast de moeder aan het hoofd der huishouding. Zij
was voor de goede Rebekka zoo lief en onontbeerlijk geworden, dat zij reeds dikwijls
den dag, dat Frobenius de ongelukkige opnam, als een der gelukkigste zegende.
Het waardig echtpaar te Leijden, hetwelk Herman naast zijne ouders den grootsten
eerbied toedroeg, was, helaas, gescheiden geworden; want de oude raadsheer was
heengegaan. Josephines echtgenoot zette de zaak voort en las des zondags de
bejaarde moeder uit den bijbel en vader Cats voor. Hermans wederkomst verwekte
in dit huisgezin de grootste blijdschap. Josephine schertste weldra met tranen in de
oogen en herinnerde hem aan den verloopen tijd en liet ook een enkel woord van
de tooverfluit vallen; maar over dit onderwerp zweeg zij toch dadelijk toen Herman
plotseling zeer ernstig werd. Hij verlangde iets naders van Helena
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te hooren, want dat het huis van den bankier gevallen was, vernam hij reeds vroeger.
De dreigende val was door Helena's offer niet afgewend, want men had zich in het
vermogen der Duitsche familie zeer bedrogen. Heldenaar aan een pralend genotrijk
leven gewoon, dat hij nu met velerlei ontbering verwisselen moest, overleefde deze
wisseling van zijn lot niet lang. De echtgenoot zijner dochter viel niet lang daarna,
maakte zich schuldig aan valschheid in geschriften en redde zich, Helena
achterlatende, door de vlugt. Voor de ongelukkige Helena was door de zorg harer
tante, die sedert ook gestorven was, voor een toereikend inkomen gezorgd geworden.
Diep bewogen door de ontvangen berigten, keerde Herman van Leijden naar het
ouderlijk huis terug, en alle bewoners kwamen hem jubelend met eene blijdschap
te gemoet, die weinig bij zijne stemming paste. Allen spraken door elkander, en
ieder wilde vertellen, tot Frobenius met zijne vaderlijke waardigheid het zwijgen
gebood, en voor de oogen zijns zoons eenen grooten met zegels voorzienen brief
ontvouwde, waarin, zooals hij zich bijbelsch uitdrukte, de gunst van den stadhouder,
‘gelijk de dauw, die op den Hermon neêrdaalt’ zich over hem en zijn huis had
uitgestort. De brief bevatte den eervollen lof van den waardigen predikant. Met eene
vleijende betuiging van genegenheid en achting werd hem berigt, dat men hem niet
door eene anders wel verdiende bevordering te bewerken, van zijne gemeente, die
hem als een vader vereerde, scheiden wilde, maar dat zijne jaarwedde uit de kas
des stadhouders tot op het dubbele werd verhoogd. Tegelijk ontving Frobenius, de
zoon, de verzekering van een beroep bij eene aanzienlijke gemeente, welke plaats
spoedig vacant zoude worden en voor hem zeer voordeelig was.
Dat deze bijzondere gunstbewijzen juist in den tijd kwamen toen Herman als
mentor van den jonker van Keppel zijne reis had volbragt, deed de invloed van den
veelvermogenden vader vermoeden. De dank, welke de familie Frobenius hem
schuldig was, zoude nog veel grooter moeten zijn, indien eene sage, waarheid
bevatte, die onder eenige vertrouwden rond liep, maar onzen predikant nimmer ter
ooren kwam.
Na den Nijmeegschen vrede begaf de prins zich terstond naar Dieren, en in de
dagen dat hij zich aldaar ophield,
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bragt hij den heer van Keppel een bezoek. Volgens de sage zoude bij dat bezoek
de buitengewone goedhartigheid van onzen predikant van Angerlo ter sprake zijn
gekomen. De heer van Keppel had den prins - die over hetgeen men hem verhaalde,
verwonderd was en niet ligt aan buitengewone edelmoedigheid geloofde - eene
weddingschap voorgeslagen, welke deze aannam. Het onderwerp kan uit het begin
onzer vertelling vermoed worden. Het kwam er op aan den predikant er toe te
brengen, zijn eigen rok uit te trekken om aan een behoeftige te geven. Voorzeker
konde slechts de edele prijs der weddingschap zulk een spel met de edelmoedigheid
van een eerwaardig man verontschuldigen; want de winnende behield zich het
genoegen voor de vrouwen der pastorie een nieuwjaarsgeschenk te geven; de
verliezende echter zoude verpligt zijn op eene doelmatige wijze voor de studie van
den zoon te zorgen. De prins verloor, en betaalde, zooals wij gezien hebben, den
prijs der weddingschap even naauwgezet als de heer van Keppel zijne verpligting
nakwam. De rol van een kreupel soldaat werd aan een slimmen dienaar van den
heer van Keppel opgedragen, welke haar, zooals wij reeds weten, meesterlijk
uitvoerde.
Veel wordt uit deze sage verklaard, wat anders onopgelost zoude gebleven zijn;
zooals, b.v., de vriendelijke opmerkzaamheid, die Herman van des prinsen kamerheer
had ondervonden; als ook eenige duistere gezegden in den brief der ongenoemden.
In de verzekering dat men zich van Herman tot gewigtige bezigheden bedienen
wilde, konde een dubbele zin verborgen liggen: dat de heer van Keppel Herman
reeds tot toekomstigen reisgenoot van zijnen zoon had uitverkoren; of ook dat men
hem een belangrijk beroep bezorgen wilde.

VI. Een onverwacht bezoek. - Vrede.
Dankbaar, en door gelukkigen omringd, bereidde Herman zich voor de gewigtige
taak, die hem wachtte. Nu en dan predikte hij voor zijnen vader, en welk een geluk
smaakte hij nu reeds, als hij zich voorstelde, dat in de huizen der dorpelingen de
heilige woorden, die hij gesproken had, in de harten overwogen werden.
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Met zulke gewaarwordingen wandelde hij eens op een schoonen herfstavond onder
de boomen, die de pastorie omringden. De zon daalde reeds neder en kleurde het
loover met een donkeren gloed. De gebeurtenissen uit zijne laatste levensjaren
gingen hem voorbij in blijde of weemoedige herinneringen, toen plotseling eene
vrouwelijke gestalte voor hem stond. Zij sloeg den sluijer van den zwarten reishoed
terug; het was Juliane, Helena's kamenier! Haastig reikte zij hem een open met
potlood geschreven briefje over van den volgenden inhoud:
‘Eene oude vriendin, die hoopt nog niet geheel vergeten te zijn, is terug gekomen
in het vaderland en zoude gaarne eene rustplaats vinden in vader Frobenius stille
woning. Zal zij welkom zijn?
Helena.
‘Mevrouw,’ voegde de overbrengster er bij, ‘schijnt reeds vooruit op een
toestemmend antwoord te rekenen; want zoo als ik zie, komt de reiswagen reeds
herwaarts.’
Herman vloog den weg op. De haastige loop, de blijde verrassing, en nog meer
de aanblik van Helena stelden hem buiten staat een woord tot begroeting uit te
brengen.
‘Niet waar,’ zeide zij, hem de hand reikende, ‘nu ziet gij dat ik waarlijk teruggekeerd
ben?’
Herman hielp haar met onuitsprekelijke gewaarwordingen uit het rijtuig, smartelijk
getroffen door de dubbelzinnigheid harer woorden, die door haar vervallen voorkomen
maar al te zeer werden opgehelderd. De zielvolle oogen, waarin vroeger voor hem
een hemel lag geopend, schitterden nog helder en zacht als weleer, en ook de
vriendelijke klank der stem was onveranderd gebleven; maar de blos der wangen
was verbleekt, de rondheid der omtrekken van hare gestalte verdwenen. Met
slependen gang ging zij aan den arm van haren vriend op de deur aan, waaruit nu
de bewoners der pastorie, eenigzins verlegen bij de onverwachte komst van zulk
eene aanzienlijke gast, te voorschijn kwamen. Naauwelijks had Herman echter
Heldenaars dochter voorgesteld, of op aller gezigten verscheen eene dankbare
verrassing. Door de armen der liefde, meer gedragen dan geleid, kwam zij het
eenvoudige maar gezellige vertrek binnen.
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‘O, hoe goed en rustig is het hier!’ zeide zij nadat zij zich een weinig herhaald had
en naar het venster was getreden. ‘Hoe goed is het hier, en wat heb ik hartelijk naar
kennismaking met ulieden verlangd!’
Nu traden allen nader en vereenigden zich met Frobenius dringende uitnoodiging
‘dat Helena bij hen blijven zoude tot hare herstelling.’
‘Ja, ik gevoel het,’ antwoordde zij geroerd: ‘ik ben te huis gekomen! Ik blijf bij u,
lieve vrienden, tot de bladen afvallen.’
‘O, langer, langer,’ riep Herman uit, ‘tot de lente groen en bloemen medebrengt.’
Blijmoedig ijlde Elizabeth met Juliane den tuin in, om haar bij het uitpakken van
den wagen te helpen. ‘Ik dank God, dat wij hier zijn,’ sprak het meisje, en verhaalde
toen dat hare meesteres reeds lang sukkelend was, maar de verre reis met een
onweerstaanbaar heimwee ondernomen had, en zich elken dag minder wel had
gevoeld. ‘Voorzeker,’ voegde zij er bij, ‘heeft alleen het verlangen naar hare
tegenwoordige rustplaats de zinkende kracht nog eenigermate staande gehouden;
want hare geboortestad kan wel weinig aantrekkelijks voor haar hebben, daar er
slechts nog eenige verwijderde bloedverwanten van haar wonen.’ Inderdaad was
het duidelijk genoeg te bespeuren, dat het eigenlijk tehuis voor het hart van Helena
altijd slechts daar geweest was, waar zij zich thans bevond. De hartelijke ontvangst,
de deelnemende liefde der vrouwen, de vaderlijke genegenheid, die uit elken blik,
uit elk woord van den predikant sprak; voornamelijk echter Hermans wederzien, dat alles scheen aanvankelijk op de zieke eene bijzondere genezende kracht uit te
oefenen. Herman zocht nu door ernstige of opgeruimde gesprekken, waarin echter
het verledene zorgvuldig vermeden werd; dan door eene wandeling in de vrije natuur,
of door het voorlezen van een of ander dichtstuk een nieuw leven in de afgematte
ziel op te wekken en had ook het genoegen haar op nieuw te zien toenemen in
krachten, zoodat spoedig ook hare uiterlijke gestalte weder aan haren schoonen
bloeitijd herinnerde. Alle leden der familie gevoelden zich dagelijks meer aan haar
verbonden, en dit was bijzonder het geval met Elizabeth, wier lotge-
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vallen reeds lang aan Helena bekend waren, en die ze nu zelf haar verhaalde. Na
zulk eene mededeeling zaten beiden eens onder een ouden boom ter zijde der kerk,
waar Herman eene bank had opgerigt.
‘Lieve Elizabeth!’ sprak Helena op weemoedigen toon: ‘ook gij hebt reeds veel
geleden! - Nu is alles echter goed! Want een vroom kinderlijk gemoed lijdt niet te
vergeefs voor zijne pligt, maar vindt zijn loon hier of ginds.’
‘De Heer zegene uw edel hart met vele blijdschap hier en ginds!’ antwoordde
Elizabeth, hare vriendin met teedere genegenheid aanziende.
‘Hier?’ zeide Helena, en eene ontkennende beweging van haar hoofd sprak hare
innerlijke overtuiging uit.
‘Maar hoe zoude ik ondankbaar kunnen zijn,’ liet zij met een blik naar boven
volgen: ‘uw wensch is reeds vervuld! Want het loon voor menig jaar van lijden dringt
zich nu nog in het genot van weinige weken bijeen. Maar ik wil noch mij zelven noch
u misleiden: het zijn slechts weinige weken! - En waarom zoude het anders zijn?’
liet zij volgen, ‘waar kan het mij beter zijn dan daar? En gij, Elizabeth, gaat hier eene
schoone toekomst te gemoet!’
Het bleek maar al te spoedig dat Helena zich in haren toestand niet vergist had;
want hare krachten gingen weldra weer achteruit, en noch de middelen der kunst,
noch de wenschen der vrienden konden ditmaal de vertrekkende terug houden,
wier woorden: ‘ik blijf bij u tot de bladen afvallen’ nu eerst regt door hen verstaan
werden.
De linden bij de kerk waren nog niet geheel ontbladerd, toen Helena's laatste dag
hier beneden was aangebroken. Het bewustzijn der naar huis keerende ziel duurde
nog voort toen de oogen reeds verduisterden. Zij noemde Hermans naam en wenkte
hem. En toen hij zich in stommen weemoed over haar heen boog, lispelde zij: ‘Mijn
eenige vriend, - reik mij nog eenmaal de hand! - Ik kan u niet meer zien. - Denk aan
mij! - Wees gelukkig, - wees het met Elizabeth!’
Een oogenblik daarna blies zij den adem uit.
Helena's nagedachtenis bleef allen heilig. Zij had er voor gezorgd, dat het de
herinnering ook niet aan zinnelijke ge-
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denkteekenen ontbrak; want bij de opening van haar testament, dat zij spoedig bij
hare aankomst had laten opmaken, vond zich ieder, - Elizabeth en de getrouwe
Juliane het rijkst, bedacht.
De begraafplaats der beide vrouwen, die beide in de pastorie hun laatste rustpunt
op den levensweg hadden gevonden, werd met rozenstruiken beplant, en toen
Herman het verwachte beroep had ontvangen en voor altijd met Elizabeth was
vereenigd, bezochten zij voor hun vertrek nog eenmaal het dierbare graf, en toen
was het hun alsof de geesten der ontslapenen hen omzweefden en den zegen
uitspraken over hun echtverbond.

List van vrouwen.
Oorspronkelijk Blijspel met Zang in één bedrijf,
door Servaas de Bruin.
Personen.
1. Mijnheer Brink, ambenaar. } Hedendaagsche kleeding van fatsoenlijke lieden.
2. Mevrouw Brink, zijne echtgenoot. } Hedendaagsche kleeding van fatsoenlijke
lieden.
3. Jufvrouw Mimi, eene bij hen inwonende nicht } Hedendaagsche kleeding van
fatsoenlijke lieden.
4. Dienstmaagd.
5. Klaas, een welgesteld dorpeling, neef van mijnheer Brink, gekleed als volgt:
zwarte rok, breede manchetten, witte handschoenen aan, en wit zijden hoed
op van een paar modes terug; zwarte broek, zwart zijden kravat of stropdas
met staand halsboordje en een wit vest, over over hetwelk een bred
horologie-lint.
Speelt in eene kamer, waar, een weinig links, eene tafel, op welke eene
moderateur-lamp staat te branden, en eenige stoelen; regts twee ramen met gordijnen
en daar tusschen eene sofa. Ongeveer midden op het tooneel links is eene zijdeur,
en op den achtergrond in het midden de gandeur.
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1e Tooneel.
Mevrouw Brink alleen.
(Zij staat bij het raam, dat het meest vooraan is op het tooneel, heeft de gordijn een
weinig opgetild en gluurt naar buiten op straat, terwijl zij zegt:)

Ik zie nog niets!
(Nu wendt zij zich van het raam af, komt voor op het tooneel staan. en zegt:)

Het is onbegrijpelijk, bij de algemeene verlichting, dat de menschen op het platteland
nog zoo achterlijk zijn.....Maar nu geloof ik toch ook, dat neef Klaas al een van de
onnoozelsten is.....Ten minste ik weet wél, als mijn man zulk een houten-Klaas
geweest was, dat ik hem nooit genomen had.....Maar Mimi heeft gelijk.....Welk
vooruitzigt heeft het arme kind bier?!....Sterfte onder de ambtenaarsvrouwen is er
bijna niet; en de weduwnaars, die een goed traktement hebben, zijn zeer dun
gezaaid.....Een man, die geld heeft, zoekt geen meisje dat digt naar de dertig loopt
en niets bezit - geld zoekt geld! En een ambtenaartje van vijf of zes honderd gulden
heeft het al hard genoeg te verantwoorden alleen, en kan niet denken aan trouwen
in deze dure tijden - ze zouden wel graag willen, de stumpers, want ze zijn toch ook
niet van hout of steen; maar wat helpt het of ze zuchten: de man is niet geschapen
om alleen te zijn - door hun mager traktementje zijn ze gedoemd om alleen te blijven,
of ze steken zich in armoe!.....En met neef Klaas is zij in eens goed af.....dan zal zij
haar leven wel op een dorp moeten slijten, maar zij zal er zich best in kunnen
schikken.....Het eenige is maar om het zoover te krijgen!.....Het heeft me moeite
gekost eer ik mijn man overgehaald had, hem de kermisweek hier te gast te vragen;
en ik heb dat louter gedaan om Mimi - want het lieve kind is een goeden man
waard!.....Maar hij logeert nu al zes dagen hier.....het is hem verscheidene malen
zoo goed als in den mond gegeven.....meer dan eens, als we over de kermis
wandelden, ben ik opzettelijk met mijn man een weinig achtergebleven, zoo, dat hij
met Mimi een goed eind vooruit was; maar dan loopt hij of hij geen tien kan
tellen.....En overmorgen keert hij naar zijn dorp terug -
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dus, als de slag mislukt, dien we van avond denken te slaan, dan is alles mislukt!.....

2e Tooneel.
Mevrouw Brink. Mimi.
Mimi (door de zijdeur binnenkomende.)

Vindt ge ook niet, tante! dat het ijselijk lang duurt eer ze thuis komen?
Mevrouw Brink.

Ja, als ik uw oom niet beter kende, zou ik haast denken, dat ze, ná de Variétés, nog
naar een koffijhuis of zoo zijn.
Mimi.

Oom zal toch geen lont geroken hebben, dat hij daarom met hem uitblijft, tot het
klokje van middernacht voorbij is?
Mevrouw Brink.

Neen, daaromtrent ben ik gerust. Uw oom verbeeldt zich wel dat hij iedereen te slim
is; maar, let maar eens op, dat zijn juist de mannen, die men het gemakkelijkst bij
den neus kan leiden. Ja, ik zou haast durven zeggen, dat de onnoozelste vrouw,
als het er op aankomt, nog slim genoeg is, om den slimsten man te bedotten!
Mimi.

Ik dacht het soms, omdat hij gisteren zeide, dat hij het een vreemd idee vond, het
kleed in de voorkamer te laten opnemen midden in de kermisweek, nadat het met
schoonmaken was blijven liggen.
Mevrouw Brink.

Och, dat heeft hij gezeid om maar iets te zeggen.....dat is een zwak van de mannen:
ze maken nu en dan gaarne eens eene aanmerking op hetgeen de vrouw doet dat gebrek hebben zelfs de besten. Maar ze eindigen toch altijd met goed te vinden
wat de vrouw goedvindt, en dat is de hoofdzaak.
Mimi.

Dus denkt u, dat hij er niets van gemerkt heeft?
Mevrouw Brink.

O, daarvan ben ik zeker. Ze zijn den ganschen morgen uitgeweest; en de meid heb
ik expres vrij-af gegeven tot half drie!.....Om één ure zijn ze thuis gekomen om
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koffij te drinken, en lang voor twaalven was de timmerman klaar.....
Mimi.

Als hij nu maar niet te digt bij het luik is als het opengaat; want anders merkt hij hoe
de vork in den steel zit.
Mevrouw Brink.

Geen nood! zie eens even hier!
(Zij gaat naar den achtergrond, links van de gandeur. Mimi volgt haar. Mevrouw Brink
opent een luik in den vloer, dat opengaat van de gangdeur af, en zegt:)

Ziet ge wel, het gaat zoo gemakkelijk als iets! En als dat nu met een vaart opengaat,
hoe zou hij dan iets daarvan merken? het is open eer hij het weet!
Mimi.

Maar om het op dat onderwerp te brengen! want dat dienen we ongezocht te doen.....
Mevrouw Brink.

Laat dat maar eens aan mij over.....dat breng ik ongemerkt in de rede te pas.....St!
ik geloof dat ik daar de voordeur open hoor gaan.

3e Tooneel.
De vorigen. Mijnheer Brink.

Mijnheer Brink (een jas aan en zwarten hoed op van gewonen vorm, binnenkomende
door de gangdeur, die hij achter zich aanduwt.)
Hier zijn we eindelijk!
Mevrouw Brink.

Waar is neef?
Mijnheer Brink.

Die staat nog even op stoep, om een komplotje beschonkene kermisgasten voorbij
te zien trekken.....Hoor maar, daar gaan ze!
(Achter de schemen zingen of schreeuwen eenige manne- en vrouwe-stemmen.)

Sla dood, me lieve Lize! Sla dood, me lieve Lize! Sla dood, me lieve Lize! Sla doodl
(Dat zelfde gezang wordt herhaald, maar allengs verder af, derwijze, dat de herhaling
maar flaauw gehoord wordt, en men
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daarentegen duidelijk verstaan kan wat er op het tooneel gezegd wordt, door:)
Mevrouw Brink.

Welk een zouteloos gebrul!
Mijnheer Brink.

Ja, ik ben een Hollander in mijn hart! maar ons volksgezang doet onze natie geene
eer aan. Als het niet zedeloos is, wat ze langs straat zingen, dan is het zouteloos.
Mimi.

Hoe zou dat toch komen?
Mijnheer Brink.

Dat komt doordien er geen dichters zijn, die den volkstoon weten te vatten. Om voor
het volk te dichten moet men het volk kennen - en daar hapert het. Een lied van tien
of twaalf coupletten, al is het nog zoo mooi, deugt niet voor den gemeenen man.
Twee of hoogstens drie coupletjes, met iets aardigs tot onderwerp of met een
kwinkslag tot refrein, dat zou ingang vinden. Maar wat helpt het op er prijsvragen
uitgeschreven worden om het volksgezang te verbeteren - de zoogenaamde dichters,
die strkken inzenden, kennen het volk niet; de beoordeelaars kennen het volk ook
niet; en het gevlg is, als er al eenige stukjes bekroond worden, dat ze zeer ernstig
of zeer saai zijn, en dat geen mensch ze zingen wil.
Mimi.

Maar er zijn toch wel uitzonderingen.....
Mijnheer Brink.

Zeer wel mogelijk - maar ééne zwaluw maakt nog geen lente!
(De gangdeur gaat open, en neef Klaas verschijnt op den drempel.)

4e. Tooneel.
De vorigen. Neef Klaas.
Neef Klaas (binnentredende, neemt zijn hoed af en houdt dien in de hand.)

Goeden avond, tante! Goeden avond, nicht!.....Dacht ge niet dat we van nacht uit
zouden blijven?
Mevrouw Brink.

Ten minste, ik herinner me niet, dat de Variétés nog ooit zoo laat uitgegaan zijn.
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Neef Klaas.

Ja, en wil u wel gelooven, dat ik er gaarne ingebleven zou zijn al had het den
geheelen nacht geduurd?
Mevrouw Brink.

Dus, dan zoudt ge ons maar hebben laten zitten wachten.....(glimlagchend:) Ik moet
zeggen: dat is zeer galant van u gedacht!
Mimi.

Ja, tante! maar zóó meent neef het niet.....Neef is galant genoeg voor de dames.
Neef Klaas.

Ja, al zeg ik het zelf, dat zegt iedereen bij ons op het dorp ook.....Hier is het iets
anders, want hier ben ik eigen.....maar anders, met dames zet ik altijd mijn beste
beentje voor. (Hij maakt eene potsielijke buiging voor tante en nicht.)
Mijnheer Brink (lagchend.)

Kom, willen we nu een boterhammetje gaan gebruiken, en dan zachtjes aan naar
bed - want morgen komt er weer een dag.
Mevrouw Brink.

Nu, een kwartiertje zal toch waarlijk den nacht niet bederven. We zullen eerst hier
een glaasje ponsch drinken, en dan gaan we naar binnen.
Mijnheer Brink (tot Klaas gewend.)

Maar neef drinkt immers geen sterken drank?
Mevrouw Brink.

Kom, kom! één glaasje ponsch.....dat is immers geen jenever!.....
Neef Klaas.

Neen, een glaasje ponsch laat zich wel gebruiken; maar jenever drink ik
nooit!.....(lagchend:) Weet u hoe de scholmeester bij ons op het dorp den jenever
noemt?
Mijnheer Brink.

Nu?
Neef Klaas (lagchend.)

Die noemt het: dat goed, daar de boeren zoo van vloeken!
Mijnheer Brink (lagchend.)

En ponsch is dat goed, daar de dames zoo pleizierig van worden.
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Mevrouw Brink (op haren man wijzende, tegen neef Klaas.)

En daar de heeren zoo vast van slapen, dat ze 's morgens niet wakker te krijgen
zijn, vooral als ze ponsch gedronken hebben op oudejaars-avond.....(tegen Mimi.)
Och, haal de ponsch even hier, en zeg dat de meid het water hier brengt en de
glazen.
(Mimi gaat door de zijdeur of.)

5e. Tooneel.
Mijnheer Brink. Neef Klaas. Mevrouw Brink.
Mijnheer Brink (eer nog zijne vrouw tegen Mimi geheel uitgesproken heeft, lagchend
tegen neef Klaas.)

Dat kan uwe tante maar niet vergeten; maar het mooiste verzwijgt ze altijd - verbeeld
u: omdat ik eensjes eens een ochtend zoo gezond sliep als ik nog ooit in mijn
trouwdag geslapen had, stuurde ze in allerijl, nota bene, om den dokter; en toen de
esculaap eindelijk kwam, zat de patiënt, zoo frisch als een hoen, aan het ontbijt.
Neef Klaas (tot mevrouw Brink.)

En wat zeide u toen tegen den dokter?
Mevrouw Brink.

Wat ik toen gezegd heb, herinner ik me niet meer; want wat ik eigentlijk gedacht
had, durfde ik hemniet zeggenl: ik weet zeker, dat hijme uitgelagchen zou
hebben!.....Ik heb dat ook nog nooit aan mijn man gezegd, want die is ook al zoo
ongeloovig.
Mijnheer Brink (met bevreemding.)

Ge maakt me wezentlijk nieuwsgierig! Wat hadt ge dan gedacht?
Neef Klaas (lagchend.)

Ja, tante! dat dient u nu toch te zeggen!
Mevrow Brink (tot neef Klaas.)

Nu, als ge 't dan weten wilt: ik dacht niet anders of uw oom was betooverd!
Mijnheer Brink en Neef Klaas (beiden te gelijk.)

Betooverd! (En beiden beginnen schaterend te lagchen.)
Mevrouw Brink.
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was, en die zeven jaren aan één stuk doorgeslapen heeft.
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Mijnheer Brink (schouder-ophalend en lagchend tegen neef Klaas.)

Aan al zulke fabelen gelooft uwe tante - aan tooverij, aan spokerij; en aan al zulk
gerij wil ze hebben dat ik ook gelooven zal - maar ik pas!
Neef Klaas (met zekere professorale deftigheid)

In de vrouwen, die over het algemeen levendiger van verbeelding zijn dan wij, kan
ik dat vergeven; maar voor een man zou ik het, bij de tegenwoordige beschaving
en verlichting, eene groote schande vinden als hij aan zulke ongerijmde dingen
geloof hechtte.

6e. Tooneel.
De vorigen. Mimi.
Mimi (binnentredende, hoort de laatste woorden. Zij heeft eene flesch in de hand, zet
die op tafel, en zegt:)

Aan welke ongerijmde dingen gelooft u niet, neer?
Neef Klaas (met eenigen ophef.)

Aan geene tooverij, nicht! en aan geen spoken, en.....
Mimi (hem in de rde vallendd.)

Aan geen spoken ook?
Neef Klaas.

Neen, aan spoken het allerminst!
Mimi.

Dus zou u 's nachts alleen durven blijven in eene kamer waar het spookt?
Neef Klaas.

Zoo gerust als ik nu straks gerust naar bed hoop te gaan!
Mevrouw Brink.

Goed, neef! ik hou u aan uw woord.....(de gangdeur op den achtergrond gaat open.)
O, daar is de meid met het water!

7e. Tooneel.
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De vorigen. Dienstmaagd.
(De dienstmaagd komt binnen met een blaadje, waarop vier glazen, in de eene hand,
en eene theestoof, in welke een ketel kokend water, in de andere hand. Hare komst
breekt het gesprek af.)
Mijnheer Brink (tot neef Klaas en tot de dames.)

Maar we vergeten, dat we even goed zittende kunnen
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spreken als staande. (Hij zet zijn hoed op een stoel, neef Klaas doet eveneens; en
terwijl de dienstmaagd het blaadje met glazen o de tafel plaatst en de teeestoof
naast jufurouw Mimi nederzet, nemen ze alle vier plaats aan de tafel.)
Dienstmaagd (tegen jufurouw Mimi.)

Heeft u nog iets noodig?
Mimi.

Neen, het is goed nu.
(De dienstmaagd gaat door de gangdeur af.)

8e. Tooneel.
Neef Klaas. Mijnheer Brink. Mevrouw Brink. Mimi.
(Mimi schekt de 4 glaasjes ponsch in.)
Mevrouw Brink (tegen veef Klaas.)

Maar verel ons nu toch eerst eens, hoe het u van avond bevallen is?
Neef Klaas (zijne handschoenen uittrekkende.)

O, uitermate! Ik weet niet dat ik nog ooit in mijn leven zoo gelagchen heb als van
avond. (Hij lacht smakelijk.) Er kwam er éér in het stuk.....(tot mijnheer Brink gewend)
is het niet waar, oom?.....(tot meurouw die dan eigentlijk voor den jaloerschen man
seelde.....kijk, tante! die maakte me al aan het algchen eer hij ng zijn mond open
gedaan had. (Hij lacht nogmaals smakelijk.)
Mijngeer Brink.

Ja, hij zag er ook meer dan gek uit.
Neef Klaas.

Onder anderen verbeeld u: zoo wat o het laatst kwam hij weer op het tooneel, op
zijne teenen, met zijn hoed achterover in zijn nek, en een bril op zijn neus; hij hield
den regterwijsvinger voor den mond en keek links en regts, en toen dit een oogenblik
geduurd had begon hij te zijgen.....(tot mijnheer Brink) niet waar, oom? telkens met
dat groote krankzinnigen-gesticht bij Haarlem achteraan.....(tot de dames) Ik weet
het vog woord voor woord; ik zou het hem na kunnen zingen.
Mimi.

O, dat moeten we hooren!
Merouw Brink.
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ge ons daarop vergasten!
(Ze drinken alle vier.)
Neef Klaas.

Dat wil ik met pleizier; maar dan zal ik het hem nadoen ook, want dat is er eigentlijk
het ware van!.....(Zijne nicht aanziende.) Hebt ge bij geval ook even een bril voor
me?
Mevrouw Brink (schertsend.)

Wel foei, neef! hoe kunt ge da aan uw nichtje vragen! Ge begrijpt toch wel, dat die
er nog geen bril op nahoudt!
Neef Klaas.

Neen, dat begrijp ik - maar ik dacht soms een bril van u!
Mevrouw Brink (lagchen.)

Van mij?!.....Ik ben toch waarlijk ook nog zoo oud niet!
Neef Klaas (verlegen.)

Neem me dan niet kwalijk...ik...ik...
Mijnheer Brink (opstaande.)

Wacht! ik zal u misschien kunnen helpen - ik geloof dat ik nog een bril heb van mijne
grootmoeder.....een familiestuk! maar de glazen zijn er uit!
(Hij gaat af door de zijdeur.)

9e. Tooneel.
Neef Klaas. Mevrouw Brink. Mimi.
Mevrouw Brink.

Zeg eens, neef! daareven hebt ge gezegd, dat ge gerust alleen in eene kamer zoudt
durven blijven waar het spookt.
Neef Klaas.

Ja, zeker, tante! want er zijn immers geen spoken!
Mevrouw Brink.
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Nu, ik wil het niet zeggen in bijzijn van uw oom, want die zou me uitlagschem; maar
in deze kamer spookt het originel, hoor!
Neef Klaas (een paar groote oogen opzettende.)

Och kom!
Mimi.

Ziet ge wel, tante! ook al een held met den mond! Hij wordt nu al bang!
Neef Klaas.

Bang?! Ik?! Voor geen honderd spoken: want ik geloof er niet aan voor dat ik ze
zelf zie!
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Dus, ge durft straks in deze kamer alleen blijven, met de lamp zeer, zeer laag
gedraaid....bij voorbeeld tot één ure van nacht?
Neef Klaas.

Ja, gerust!
Mimi.

Nu, ik ben nieuwsgierig hoe ge dat maken zult - want ik deed het voor geen geld!
Mevrouw Brink.

Maar belooft ge me, dat ge me eerlijk zult vertellen wat ge gezien hebt?
Neef Klaas.

En als ik nu eens niets zie?
Mevrouw Brink.

Wees verzekerd dat ge tusschen twaalven en half een wel iets zien zult.....St.! Daar
is uw oom!

10e. Tooneel
De vorigen. Mijnheer Brink.
Mijnheer Brink (door de zijdeur binnentredende met eenen grooten ouderwetschen
bril zonder glazen in de kand.)

Hier neef! hier heb ik er een uit de oude doos!
Neef Klaas (den bril aannemende.)

Zie zoo! Nu zullen we dat geheele tooneel uit den ‘Jaloerschen Man’ eens
nabootsen...(opstaande.) Als u me maar niet aan het lagchen maakt. (Hij wil zijn
hoed nemen.)
Mimi.

Maar, neef! drink eeerst uw glas leeg.
Neef Klaas.

Ja, dat kan ik wel doen! (Hij ledigt zijn glas; neemt zijn hoed, en zegt:) Nu zal ik
even in den gang gaan om me klaar te maken, en dan kom ik binnen, juist zoo als
de jaloersche man op het tooneel kwam. (Hij gaat door de gangdeur af.)

11e. Tooneel
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Mijnheer Brink. Mevrouw Brink. Mimi.
Mevrouw Brink (half fluisterend tot haren man.)

Ge moet me straks niet tegenspreken, hoor! We zullen eens eene kleine grap met
neef hebben. We hebben hem
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wijsgemaakt, dat het in deze kamer spookt, en hij zal tot één ure op het spook blijven
waken.....St! daar is hij al!

12e. Tooneel.
De vorien. Neef Klaas.
Neef Klaas (opent de deur op den achtergrond, en verschijnt op den drempel met den
bril zonder glazen op zijn neus, en met den hoed achterover in zijn nek. Hij brengt
den regter-wijsvinger voor den mond, kijkt links en regts, en komt, aanhoudend links
en regts kijkende, als iemand die iets bespieden wil, o de teenen voorwaarts. Ver
genoeg op den voorgrond gekomen, blijft hij stil staan, wrijft zich de handen, en begint
te zingen:)

't Is mis! ja, 'k dacht het wel, 't is mis! Ik ben een gek, een kwast!... Hebt gij een
vrouw, die eerlijk is, Die niets doet, dat niet past - O, als ge dan die vrouw verdenkt,
Dat is wat al tee erg: Dan zijt gij in uw brein gekrenkt En rijp voor ‘Meer-en-Berg.’
Nooit luister ik naar laster weer! Ik heb ik een brave vrouw: Al lacht ze, zij staat op
hare eer, Al scherts zij, ze is mij trouw. Stuursch tegen elk zijn voor de leus, Als 'k
dat weer van haar verg, Dan ben 'k geen knip waard voor mijn ncus En rijp voor
‘Meer-en-Berg.’
(Hij maakt eene potsierlijke buiging tegen de dames, en wraagt:)

Nu, wat zegt ge daarvan? (Hij zet meteen hoed en bril af.)
Mevrouw Brink.

Dat ge die rol uitmuntend goed nageseeld hebt!
Mimi.

En dat het jammer is, neef! dat ge geen acteur geworden zijt.
Neef Klaas.

Ik zou u hartelijk danken, nicht! Ik geloof dat ik, zoo als het nu is, vrij wat beter af
ben. De kunst is een mooi ding; maar...(hij slaat met de hand op zijn broekzak,
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zoo, dat men duidelijk geld hoort klinken) dat is beter! Buitendien heb ik alle kans
om toekomende jaar de eerste persoon van ons dorp te worden, en dan benijd ik
geen een artist - ik voor mij, ik ben liever boeren-burgemeester.
Mijnheer Brink.

Maar als ge toekomende jaar burgemeester hoopt te worden, dient ge toch voor
dien tijd wel aan trouwen te denken.
Neef Klaas (verlegen.)

Och, dat heeft nog geen haast, oom!
Merouw Brink.

Zeg eens, neef! als ge eenmaal tot den trouwdat gekomen zijt, zult ge dan ook voor
jaloerschen man spelen?
Mimi (lagchend.)

Wel neen, tante! jaloersch zou neef niet zijn, geloof ik.
Neef Klaas (verlegen.)

Dat is te zeggen: een man, die in het gehel niet jaloersch is, heeft ook geene liefde
voor zijne vrouw - de jaloerschheid en de liefde behooren bij elkander, zoo als stroop
bij spek-pannekoek. (Mimi lacht luid; mijnheer en mevrouw Brink glimlagchen; neef
Klaas vervolgt:)...of zoo als mosterd bij stokvisch.
Mimi (nog harder lagchende.)

Heb ik nu ooit zulke vergelijkingen gehoord!
Mijnheer Brink.

Die laatste vergelijking is zoo kwaad niet.
Mimi.

De liefde te vergelijken bij stokvisch?
Mijnheer Brink.

Ja, zeker! want bij stokvisch mist men altijd den kop, en bij de liefde mist men
gewoonlijk het hoofd!
Mevrouw Brink.

Maar de jaloerscheid, heeft die dan overeenkomst met mosterd?
Mijnheer Brink.

Ja, natuurlijk! En zeer dikwijls zelfs met mosterd na den maaltijd!
Mevrouw Brink (tot haren man.)
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Ik geloof dat de ponsch begint te werken....(opstaande:) Kom, we gaan een
boterhammetje eten met een kop koffij!...(Mijnheer Brink en Mimi staan insgelijks
op. Mevrouw Brink
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vervolgt tot neef Klaas.) Ik zal u een kop koffij met een boterhammetje hier laten
brengen.
Neef Klaas.

Dank u, tante! geen brood.....alleen een kop koffij! Mijnheer Brink (tot neef Klaas.)
Blijft gij hier?....(hij lacht eens) Aha! ik begrijp het al: vast een geheimje, dat oom
niet weten mag....Pas maar op, neef! dat ge geen ongeluk krijgt, zoo alleen bier
midden in den nacht!
(Mijnheer Brink, mevrouw Brink, en Mimi die de theestoof medeneemt, gaan af door
de zijdeur.)

13e. Tooneel.
Neef Klaas alleen.

Dat ze in den Haag ook nog niet wijzer zijn! In de negentiede eeuw nog aan spoken
te gelooven!....Maar oom ten minste gelooft niet aan zulke malle viezevazen! Het
is eene aardigheid van tante en nicht. De vrouwen zijn toch overal eenerlei: die
vrees voor voorteekens en spokerijën zit er zoo ingeworteld, dat beschaving en
verlichting....(Hij keert zich eensklaps verschrikt om, doch herstelt zich, en zich
weder tot het publiek wendende:) Ik dacht waarlijk dat ik iets hoorde!....Om mijn
fatsoen te houden kan ik nu misschien een uur of anderhalf hier aalleen
koekeloeren...en....ik ben wel niet bang....maar toch....(zich weder verschrikt
omkeerende:) Hei! is daar iemand?

14e Tooneel.
Neef Klaas. Mimi.
Mimi (door de zijdeur binnenkomende met een kopje en schteltje in de hana.)

Hier is een kop koffij, neef!....Maar ge moet vooral de lamp goed laag draaijen; want
als het niet donker is komt het misschien niet.
Neef Klaas.

Gij moest me maar gezelschap blijven houden.
Mimi.

Voor geen geld van de wereld!....Ik merk het al: ge houdt u goed, maar ge zijt niet
op uw gemak...Ik groet u!
(Mimi gaat door de zijdeur af.)
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15e. Tooneel.
Neef Klaas alleen.
Hij draait de lamp zeer laag, zoodat hat schemerduister wordt op het tooneel; hij treedt
naar voren, en zegt:)

Neen, ik ben niet op mijn gemak: dat is waar! Ik geloof wel niet aan spoken, maar
toch.....dat er niets bestaat, weet ik ook niet met zekerheid.....En goedhouden moet
ik me, of ik wil of niet; want zij moet geen verkeerden dunk van me opvatten.....welk
meisje zou hare hand willen schenken aan een lafaard!....En haar ten huwelijk
vragen zal ik, eer ik terugkeer naar mijn dorp.....Als ik maar wist hoe ik het aanleggen
zou!....Als ik met haar alleen ben, en ik wil spreken, dan is het of ik zeeziek word,
zoo begint alles voor mijne oogen te draaijen....Ik denk voor 't naast, dat ik oom in
den arm zal nemen of die een goed woord voor me wil doen!....Als ik dit nu goed er
af breng, zal ik misschien wel gelegenheid hebben om een appeltje uit te
gooijen.....Maar...(weder kijkt hij eensklaps verschrikt om)...het was juist of ik daar
iets hoorde!....Jongen, jongen! als er toch werkelijk eens een spook te voorschijn
kwam: ik geloof dat ik het besterven zou!...Trouwens, mijne grootmoeder, die dikwijls
van spoken plagt te vertellen, heeft altijd gezeid, dat ze geen kwaad doen. Als men
maar vraagt: ‘wat is er van uwe begeerte?’ en men werpt dan het spook maar een
witten zakdoek toe...(Hij voelt achter in zijnen rokzak en haalt een witten zakdoek
te voorschijn.) Ik zal hem maar in mijne hand houden; als ik hem dan noodig heb,
heb ik hem!....(Hij kijkt schuchter om zich heen.) Dat half in den donker zijn, en dan
zoo alleen, geeft toch eigentlijk eene akelige gewaarwording.....(Hij zwijgt even, en
luistert.) Neen, die stilte is me al te doodsch: als ik spreek, hoor ik ten minste mijne
eigene stem.....Ik weet nog beter: ik zal beginnen te zingen - hard durf ik niet,want
als ze 't hoorden zouden ze stellig zeggen dat ik zong uit bangheid, en - ik heb al
te hard gepocht dat ik niet bang was!
(Hij treedt nog meer voor op het tooneel, en begint, gesticulerend, met eene half en
half fluisterende stem te zingen:)
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Dat pogchen op moed, O mogt ieder 't beseffen, 't Staat hem, die het doet, Als aan
honden het keffen; En menigeen heeft het reeds bitter geleerd: Hard pogchen is
altijd verkeerd! Wie pocht op zijn geld, Op zijn naam, op zijn invloed, En altijd vertelt
Dat zijn vrouw steeds zijn zin doet, Is, tien tegen een, overal slechts een nul - Een
pogcher is doorgaans een prul! Wie pocht op verstand Is gemeenlijk een czel; En
vaak wordt te schand Wie, zoo bang als een wezel, Toch elk op 't gepoch dat hij
moed heeft vergast - Ach, pogchen is 't werk van een kwast!
(Hij begint weder te spreken.)

Dus, laat ik er geen doekjes omwinden: ik ben ook een kwast - ik, de rijke
boerenjongen, de aanstaande boeenburgemeester.....
(Het luik in den vloer op den achtergrond wordt met eene vaart open geworpen; er
wordt dus een harde slag gehord en neef Klaas springt verschrikt achteruit en kijkt
angstig naar den achtergrond.)

16e Tooneel.
Neef Klaas. Het Spooksel.
Uit het geopende luik verrijst langzaam eene spierwitte gedaante. Dat is Mimi, die de
rol van spook zal spelen, en natuurlijk zoo besluijerd en behangen is, dat niemand
haar herkent.)

Neef Klaas (zoodra hij iets wits gewaar wordt, met angstige stem, ter zijde.)
Lieve genade! Daar is het!
(De oogen van neef Klaas zijn niet meer van de witte gedaante af, en hij komt zoo
ver mogelijk voor op het tooneel. In het orkest, of achter de schermen, speelt eene
viool zeer zachte toonen. De geest-verschijning komt, langzaam zwevend, voorwaarts;
op eenige schreden afstands van neef Klaas blijft zij stil staan.)
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Neef Klaas (met bevenile stem.)

Wat is er van uwé begeerte?
Het Spooksel (met holle stem.)

Mijne ziel zal niet eer rusten, voor dat hier, in deze kamer, eene bruiloft wordt gevierd.
(Neef Klaas werpt het spooksel zijn witten zakdoek toe. Het spooksel grijpt dien, keert
zich om, verwijdert zich langzaam zwevend naar den achtergrond, en daalt door het
luik naar beneden. Zoodra de witte gedaante geheel verdwenen is roept)
Neef Klaas.

Goddank!
(Hij springt naar de tafel en draait de lamp op. Meteen wordt het luik digt getrokken,
hetgeen weder een harden slag geeft.)
Neef Klaas (met schrik de zijdeur open werpende.)

Oom!...Tante!...Nicht!...Help! help!help!

17e Tooneel.
Neef Klaas. Mijnheer Brink.
Mijnheer Brink (aansnellende.)

Hier ben ik! Hier ben ik! Wat is het?
Neef Klaas.

Het spookt hier! Ik ben doodelijk ontsteld....Er moet hier, in deze kamer, eene bruiloft
gevierd worden - eer kan de schim niet rusten.....Waar is nicht?....Als die mijne
vrouw wil worden is alles in orde!

18e Tooneel.
De vorigen. Mevrouw Brink.
Mevrouw Brink (aansnellende.)

Wat hoor ik?...Heb ik het goed verstaan, neeft?
Neef Klaas.
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a, ja, tante!...Als nicht Mimi niets tegen me heeft, dan gaan we nog deze week ten
aanteekenen....want het spookt hier origineel, dat verzeker ik u!...Waar is nicht?
Mevrouw Brink.

Wacht, ik zal haar roepen!
(Zij gaat door de zijdeur af.)

19e Tooneel.
Neef Klaas. Mijnheer Brink.
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Neef Klaas.

U geeft immers uwe toestemming, oom?
Mijnheer Brink.

Als Mimi ‘ja’ zegt, zal ik er gaarne ‘amen’ op zeggen!
Neef Klaas (de hand van zijn oom grijpende.)

O, dank u, oom! dank u!
(De twee dames komen door de zijdeur.)

20e Tooneel.
De vorigen. Mivrouw Brink. Mimi.
Neef Klaas.

De toestemming van oom heb ik reeds!....Gij hebt er immers ook niets tegen, tante?
Mevrouw Brink.

Volstrekt niet - want ik geloof dat gij juist de man zijt om eene goede vrouw gelukkig
te maken.
Neef Klaas (tot Mimi.)

Ge hoort het!....Ach, lieve nicht! (hij werpt zich op eene knie voor haar neder, en vat
hare hand) wilt ge mijne vrouw worden - wilt ge mij gelukkig maken - wilt ge de
vrouw worden van een aanstaanden boeren-burgemeester? - Ge zult de eerste
viool spelen op ons dorp - iedereen zal tegen u opzien als tegen eene prinses- en
ik, ik zal u op de handen dragen - de grond waar ge gaat zal te koud zijn voor uwe
voetjes - ik, die het geheele dorp regeren zal, ik zal me in alles laten regeren door
u: want uw wil zal mijn wet zijn!....(Hij kust, in geestvervoering, herhaalde malen
hare hand.)
Mijnheer Brink.

Zie zoo!...ze heeft ‘ja’ gezegd....Ik feliciteer u beiden!
Mevrouw Brink.

En ik!....Geef nu uwe bruid maar een kus!
(Neef Klaas staat op, voelt achter in zijn rokzak naar zijn zakdoek; dien niet vindende,
neemt hij een der achterpanden van zijn zwarten rok, veegt daarmede zijne lippen af
en kust Mimi, Daarop leidt hij haar voor op het tooneel; mijnheer Brink doet eveneens
met zijne vrouw.
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anderen, en zingt alleen op de wijs van ‘Où purt-on être mieux’:)
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Wat kan men beter doen } bis. Wat kanmen beter doen } bis. Dan eer 't laat is
trouwen; } bis. Want eigen stal gaat bovenal, En eigen haard is alles waardl Ons
hoogste streven, Hier in dit leven, Zij 't reine zielsgenot Van 't zoete huwlijkslot!
(Nu valt het volle orkest in, en alle vier zingen het zelfde nog eens in koor.
Het scherm valt.)

In Den Haag logéren,
door Mara.
‘Waar blijft de tijd?’ is een uitroep, of, ‘hoe ouder men wordt hoe schielijker de dagen
schijnen om te vliegen’ is eene klagt, die wij reeds hoorden toen we kinderen waren;
we zijn er aan gewoon geworden, we hebben ook dien uitroep en die klagt
overgenomen, en bij velen is 't eene afwisseling van het telkens herhaalde ‘praatje
over 't weer.’
Hoort men de menschen nu aldus spreken, dan zou men denken dat niemand
den tijd wel degelijk lang kan vallen en juist gelooven wij dat, als dit eene een
handelsarikel kon worden, er dan misschien wel eens zeer grooote evenredigheid
zou bestaan tusschen navraag en aanbod, en welligt even veel personen ter markt
zouden komen om zich van wat tijd te ontdoen, als anderen die zich deze waar
zouden willen aanschaffen. ‘Het leven is kort’ is een ander spreekwoord en toch wij
allen hebben het zeker wel bij ondervinding: er zijn toestanden, er zijn voorvallen
waarbij de eene week, de eene maand, het eene jaar elkander nog niet spoedig
genoeg opvolgen. Men is zoo benieuwd hoe of dat zal afloopen, hoe het daarmede
gaan zal, hoe het dan zal wezen, en eindelijk komt die dag, eindelijk heeft die groote
gebeurtenis plaats, waarop men zoo lang heeft gestaard, waarover men zoo lang
heeft gedacht en...er volgt teleurstelling, of althans men komt
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tot het besluit, dat de zaak toch niet waard was om er zóó ‘zijn zinnen op te zetten;’
't maakt plaats voor iets anders en 't is weder tobben en weder denken en weder
wachten en weder hopen; er worden nog luchtkasteelen gebouwd en illusiën gemaakt
door menschen, die door de ondervinding nog nooit wijs zijn geworden, en...wij
zeggen: gelukkig wie ze nog maken kan.
Bij al dit wachten en verwachten wordt uit alle oorden des rijks soms reikhalzend
uitgezien naar ‘tijdingen uit den Haag.’ Het ligt in den aard der zaak dat op niet eene
stad in ons vaderland het oog zoo belangstellend gerigt kan zijn dan op het vorstelijk
's Gravenhage. ‘Als mijn geld uit den Haag komt,’ hooren wij A. zeggen, die geregeld
elke keer, dus driemalen in 't jaar een ‘twintigje’ à ƒ 3,45 neemt in de staatsloterij,
en ons telkens verzekert dat hij al dertig of veertig jaar speelt, en nog nooit meer
gewonnen heeft dan nu en dan een nieuw briefje. Als ik er maar zooveel uit trok dat
ik eens een reisje kon maken, of dat ik mijne vrouw eens een shawl kocht; de laatste
keer scheelde het slechts één nummer! maar ik was de gelukkige niet.’
Hoe velen hebben gewacht, weken, maanden, jaren gewacht en altijd te vergeefs
gehoot als het eene aanstelling of benoeming gold, die door den koning geteekend,
uit den Haag moest komen.
Hoe vele huisvaders met een talrijk kroost en wel met veel zouns gezegend,
hebben andere huisvaders benijd, dat ze in de residentie woonden en aldaar zoo
goed in de gelegenheid waren (zoo ze meenden) om hunnen kinderen ‘een postje’
te bezorgen! want zoo is bunne leus, ‘heeft men den voet maar eens in den
stijgbeugel’ dan....sommigen zouden bij ervaring kunnen zeggen, ‘dan blijft men
toch soms op dezelfde hoogte.’
Hoe zou men het kunnen opsommen wat er al sedert jaren uit den Haag werd
verwacht. Grondwetherziening, verandering van ministerie, wet op 't schoolonderwijs,
armenwet, die op de soorwegen; - al die veranderingen en wisselingen waarvan
men vee goeds hoopt, maar die niet altijd aan de hooggespannen verwachting
voldoen.
Met al die koninklijke en ministeriële besluiten houden we ons thans echter niet
bezig, we gaan met onze gedachten
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bijna een jaar terug en we herinneren den belangstellenden lezer, waarop er toen
door menschen van verschillenden leeftijd, van verschillenden stand, van zeer
verschillende rigting in de maand Mei te 's Hage gestaard werd, voornamelijk door
de inwoners, maar ook voor een groot gedeelte door landgenooten uit bijna alle
oorden des rijks.
In 't begin van bloeimaand zou de trekking plaats hebben van de monsterloterij
voor de watersnoodlijdenden; eene week daarna werd de kermis, aan den eenen
kant door kinderen en dienstbaren met vreugde, aan de andere zijde door ouders,
heeren en vrouwen met vrees en beven te gemoet gezien, en terzelfder tijd wachtte
aldaar het meer beschaafd en kunstlievend publiek een meer edel en verfijnd genot:
de opening der zalen voor de tentoonstelling van schilder en beeldhouwkunst.
Wat het staren en wachten betreft dit had bij deze laatste gebeurtenis natuurlijk
slechts bij enkelen plaats; alleen de kunstenaars - inzenders van den tweeden en
derden rang, konden hopen en vreezen of men hun werk in een goed of ook maar
in een redelijk licht zou plaatsen. De mannen van naam ook, al hebben ze zeer
stilletjes en langzaam op den eenmaal afgebakenden weg voort gewandeld zonder
zich in te spannen, zonder zich zelfs veel moeite te geven om de eens gemaakte
reputatie te handhaven, ze weten toch vooruit dat hunne stukken de eereplaats
zullen innemen, en dat het publiek op den naam afgaande, hun werk toch ‘mooi’
zal vinden, - de kunstverzamelaar of kunstkooper het zich tot hoogen prijs zal willen
aanschaffen. - Men is in ons land vooral in dit vak nog niet op de hoogte om uit
eigen oogen te zien.
Aan velen was de tijd die Mei voorafging lang gevallen; onder alle standen der
maatschappij hebben er tegen dien tijd, veranderingen (verbeteringen?) plaats. De
dienstbare zegt meest tegen Mei de ‘betrekking’ op, in de nieuwe dienst zal het
beter zijn; - Mevrouw hoopt over eenige weken van die eeuwige kwellingen omtrent
hare kamenier of keukenmeid ontheven te zijn.
‘Met Mei is de groote schoonmaak gelukkig afgeloopen’ zegt mijnheer, dan komt
alles weer op orde voor zoo lang als 't duurt.
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Met Mei betrek ik andere kamers juicht de ‘célibataire,’ die zich veel kwellingen
denkt te besparen, door als vrijgezel te blijven leven, maar toch door eindeloos
verhuizen en veranderen toont dat hij het nergens vinden kan zoo als hij het
wenschen zou.
't Is wel pleizierig om in den Haag te wonen, doch er zijn ook al weer ‘maren’ aan
verbonden; vooreerst is 't bijna onmisbaar als men daar van 't leven wil genieten
veel van 't lieve geld, anders gezegd ‘nietig slijk’ te bezitten, en het tweede ‘maar:’
juist omdat 's Gravenhage zulk eene heele lieve stad, en het bosch zoo ‘mooi’ en
Scheveningen zoo nabij is; omdat men er den koning en de koningin, drie of vier
prinsen, drie prinsessen, één museum van schilderijen en één van zeldzaamheden,
twee bibliotheken en drie paleizen kan zien; en met de leden van de twee kamers,
met ministers, secretarissen-generaal en boden, die ook al eens in den arm genomen
worden kan spreken, daarom heeft die residentie dan ook zoo veel aantrekkelijks,
dat de gelukkige? inwoners dikwijls in de mogelijkheid en in de noodzakelijkheid
verkeeren om logés te krijgen, en...dat tijdelijk huisvesten van vrienden en bekenden
't heeft al heel dikwijls zoo iets van ‘eene gedwongen leening’ of van eene zaak
waar men niet buiten kan. ‘Wij moeten haar of hem toch eens vragen, wat zullen
wij met haar aanvangen, wij “dienen” toch wel wat voor haar te doen.’ O! zalige
onwetendheid, hoe vele logés zouden nog meer tegen haar uitstapje hebben
opgezien, waarvan ze zich toch van den anderen kant zooveel genot voorstelden,
als zij den ring van Gijges hadden bezeten.
De familie Ellink woonde sedert eenige jaren in de residentie, mijnheer was op
eenmaal uit eene kleine provinciestad, waar hij de eene of andere betrekking
vervulde, (mijnheer had gestudeerd en was meester in de regten), tot rijksambtenaar
in den Haag benoemd. Mevrouw vond 't natuurlijk zeer vereerend maar toch ook
billijk dat de verdiensten van haar echtgenoot zoo werden op prijs gesteld, er was
toch zeker in den geheelen Haag niemand te vinden geweest, zóó geschikt, met
zoo veel kundigheden begaafd als haar echtvriend aan wien men deze betrekking
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zou kunnen toevertrouwen. Mijnheer echter, al was hij tamelijk met zijn eigen ik
ingenomen, hij moest het toch in alle stilte voor zich zelven bekennen, dat als hij
geene magtige voorspraak had gehad en de krachtige medewerking van een
invloedrijken academievriend had gemist, zijne talenten dan wel immer binnen de
kleine provinciestad verborgen zouden zijn gebleven. Maar in alle gevalle, zij
woonden er nu sedert eenige jaren, en ze begonnen zich in de hun geheel vreemde
omgeving al tamelijk wel thuis te gevoelen, en zoo als men zegt: ‘meê te doen.’ Wel
moesten ze zich aan veel gewennen, dat alles behalve aangenaam was. Vooreerst
(mijnheer bekleedde eene goede betrekking) men moest wonen op een fatsoenlijken
stand, het huis moest er deftig uitzien, het salon diende net gemeubeleerd te zijn.
Al dat fatsoen kost veel geld. Hier in den Haag betaalde men eens zoo veel aan
huur als in de stad waar mijnheer die andere betrekking had, en toch moest men
zich met woonvertrek en slaapkamers, met keuken en kelder veel meer behelpen
dan vroeger. Het salon was zoo als wij zeiden fraai gemeubeld, legde de familie nu
een of twee malen in 't jaar eene groote soirée aan, welnu dan werden voor de suite,
de meubelen voor dien avond gehuurd: nog eene canepé, eenige fantasie stoelen,
eene kamerkroon, enfin al die voorwerpen van weelde en goeden smaak waarmede
men zoo gaarne vertooning maakt. Mevrouw had wel nooit gedacht dat zij tot zoo
iets zou kunnen komen, zij had zich welligt nooit kunnen voorstellen dat de ijdelheid
van den mensch zoo ver ging, maar....men moet eerst maar in 't geval zijn. Zij wilde
het zich zelve echter opdringen dat dit alles meer ten gevalle van haar echtgenoot
en kinderen geschiedde, ze moest immers haar stand ophouden omdat mijnheer
rijksambtenaar was.
't Is nu Mei en de familie wacht eene logé. Tot nog toe had men zich hier buiten
gehouden, zoo lang men in den Haag woonde, en meer dan vroeger voor den schijn
moest doen en...ook moest laten, daar zoo iets op 't budged der uitgaven een
aanmerkelijken invloed had. Als men in eene stad woont, waar geen amusementen
zijn, dan moet de logé zich maar ('t kan niet anders) vergenoegen met stil huiselijk
verkeer, met met bijwonnen van koffij- en thee-
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partijtjes, met het bezoeken van kennissen en vrienden, en nu en dan, als de
omstreken daartoe gelegenheid aanbieden, met het doen van eene wandeling; het
beschouwen van de schoone natuur heeft men meestal gratis; maar om naar de
opéra te gaan, vooral als men door zijn stand in de maatschappij wel op den eersten
rang dient te zitten, maar om concerten en casino's bij te wonen, dit zijn van die
dingen, die de onbemiddelde inwoner van het schoone 's Gravenhage eerst goed
berekent, eer hij zich in de moeijelijke positie plaatst om eene logé te vragen, die
hij zooveel mogelijk het verblijf ten zijnent aangenaam wil maken.
En toch de heer Ellink had eene logé gevraagd, door de familie Ellink werd eene
logé verwacht, en wel eene logé bij de dames geheel onbekend. Het was een
‘évenement,’ zoo iets had nog nooit plaats gehad, namelijk het ten dezen aanzien
eigenmagtig handelen van het hoofd des gezins. Maar 't zou de laatste keer zijn
ook, en papa had er al zoo veel van moeten hooren en papa had er al zoo tegen
opgezien, dat hij zich zijne onvoorzigtigheid in den grond zijns harten beklaagde.
Vóór zijn huwelijk had de heer Ellink begrepen, dat de beste vorm van bestuur in
zijne huishouding, (de afspiegeling in 't klein van den staat) de absoluut monarchale
regering zijn zou; spoedig zag hij evenwel in, dat zijne echtgenoot, als het met haar
wil streed, zich niet lijdelijk aan zijn gezag zou onderwerpen; hij getroostte zich dit;
later zou hij over zijne kinderen als een aartsvader over de zijnen regeren. Zoo lang
zijne lievelingen klein waren, was er nog geene wijziging of grondwetsherziening
noodig, maar juist door te veel strengheid werd men tot verzet aangespoord en
eindelijk was de werkelijkheid zoo verre verwijderd van de illusiën die Ellink zich
gevormd had van kinderlijke onderdanigheid en vaderlijk gezag, dat hij voortaan in
zijn eigen huis nog minder te zeggen had, dan de voorzitter in eene republiek. Alle
punten toch van eenig belang werden door echtgenoot en dochters behandeld,
besproken en beslist, en was men het dan met elkander eens, dan werd het hoofd
des gezins niet om raad gevraagd, of naar zijn gevoelen vernomen, maar hem werd
eenvoudig het besluit meêgedeeld.
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Het kon dus werkelijk een ‘évenement’ genoemd worden, dat er zonder medeweten
van echtgenoot of dochters eene logé gevraagd was.
Hoe zich dat had toegedragen?
In 't vorige jaar had er een letterkundig congres in een der naburige provinciën
plaats. Mevrouw, die hoog tegen haar echtgenoot opzag en zijne kunde zeer op
prijs stelde in alles wat niet met het huisbestuur in aanraking kwam, dat is de regeling
van alle zaken waarmee zij te maken had, de opvoeding der kinderen enz., had
haren echtgenoot aangezet om daaraan deel te nemen en zich eens eenige dagen
te ontspannen. Zij had hem daarbij den raad gegeven, om zijn intrek in een logement
te nemen, en het aanbod dat zijne vrienden in die stad hem zekerlijk zouden doen,
om bij hen te komen, geheel af te slaan; want ‘als men te gast gaat,’ zoo was zij
gewoon te zeggen, ‘dan moet men nooden.’
Wat gingen die dagen voor den heer Ellink gedurende zijn uitstapje aangenaam
voorbij, 't was eens eene afwisseling van het eentoonige ambtenaarsleven, hij
verbande alle lastige zorgen, die hem anders te huis kwelden. Zijne vrienden zagen
in hem den levenslustigen, gezelligen academieburger van vroeger, nu een gelukkig
echtgenoot en vader. Wat kon hij vertellen van zijne goede vrouw, van zijne lieve
kinderen, wat werd het leven in den Haag geheel van den besten kant beschouwd,
gelukkig hij of zij die met de lieve familie eens kennis kon maken!
Gelijk alle soortgelijke bijeenkomsten die het algemeen welzijn ten doel hebben,
zoo werd ook deze door een vriendschappelijken maaltijd der leden besloten, en
toen nu onder 't genot der champagne die goede vrouw en die lieve dochters en
dat prettige leven in den Haag weder bij den heer Ellink op 't tapijt kwamen, toen
vond hij nog meer dan anders bij een zijner oude vrienden een geopend oor en
belangstellende aandacht, en de rijksambtenaar werd zoo opgewonden, juist niet
door de champagne, maar door de bekoorlijke schets van 't paradijsleven dat zijne
fantasie hem voorspiegelde, en waarvan hij zulk eene heerlijke schilderij voor oogen
tooverde, dat hij, geheel verheven boven aardsch zorgen, alleen levende voor het
heden en niet denkende om het weder ontmoeten met zijne lieve vrouw, (en toch
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had hij haar raad opgevolgd om niet in een logement te gaan) uitriep: ‘Jongen je
moest me toch eens komen opzoeken!’
En de als ‘jongen’ aangesproken burgemeester van het kleine stadje A in
Noord-Holland zeide niet ‘neen,’ maakte geen verontschuldigingen over
ambtsbezigheden en weinig tijd, maar antwoordde dood eenvoudig: ‘wel me dunkt
't is zoo gul gepresenteerd en zoo goed gemeend, als je dan toch 'n logé vraagt,
dan zal ik je m'n oudste dochter Emma zenden.’
Ja 't was goed gemeend en gul gepresenteerd, maar zoo was 't toch eigentlijk
niet gemeend, zulk eene uitkomst had de heer Ellink zich niet kunnen denken, en
nu reeds in de opgewonden bui, begon hij zich zijne onvoorzigtigheid (onvoorzigtig
was 't toch altijd) te verwijten. Maar 't was nu eenmaal zoo, 't beste was zich nu
maar goed te houden. Het kostte hem nu eigentlijk meer inspanning om de rol van
aanstaanden gullen gastheer, die zoo maar zonder zijne echtgenoot te raadplegen
inviteren kon, te blijven spelen, als daar straks toen hij zich zóó natuurlijk als een
gelukkig echtgenoot en vader voordeed, dat hij zelf begon te gelooven dat hij het
was. In 't laatste geval bleven de goede vrouw en de lieve kinderen er geheel buiten,
maar wat de logé betreft, daar hadden zij wel degelijk meê te maken.
Het ergste was, hoe de zaak aan zijne echtvriendin meê te deelen, en reeds vóór
't dessert was afgeloopen, hadden verscheiden plannen zijn brein doorkruist. Bij
bedaarder nadenken begreep hij, zich wat al te spoedig ongerust te hebben gemaakt,
vooreerst de tijd was nog niet bepaald, misschien konden er van den kant der familie
verhinderingen komen, en dat meisje, zou zij misschien wel eens lust hebben, om
bij geheel vreemde menschen die zij volstrekt niet kende, te komen logéren?
Met een drukkend gevoel, met een bezwaard hart werd de terugreis ondernomen;
zou hij het zeggen? Zou hij het vertellen juist zoo als de zaak had toegedragen, of
zou hij nog maar hopen op de mogelijke verhinderingen. 't Is altijd onaangenaam
als men in 't onzekere verkeert hoe te handelen; was hij om zoo te zeggen er dan
ook onschuldig
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aan dat de zaak zulk een loop had genomen, 't was toch, hij moest zich dit bekennen,
niet heel pleizierig voor zijne huisgenooten, om iemand die zij volstrekt niet kenden
eenigen tijd gastvrijheid te moeten verleenen, en zich voor haar geheel ten dienste
te stellen. En waar schuilde hier de fout, op welke wijze zouden alle
onaangenaamheden voorkomen zijn? Ellink werd niet bemind door de zijnen, gelijk
een vader dat zijn moet en zijn kan, hij had er niet naar gestreefd de liefde zijner
kinderen te verdienen of ook maar te behouden; volgens hem moesten kinderen
als van zelf hunne ouders beminnen; hij had zich nooit als 't niet met zijn eigen
wensch of gemak overeen kwam opoffering of moeite getroost om 't de zijnen
aangenaam of genoeglijk te maken, en 't is onbegrijpelijk hoe spoedig en hoe juist
't kind bijna als door instinct begrijpt wie waarlijk zijn vriend is, wie in waarheid wat
voor hem over heeft. Als 't kind of de jongeling door de ondervinding heeft moeten
leeren dat papa wel degelijk eigenbelangzuchtig is, dan gelooft hij zijn vader
naderhand toch niet, ook al herhaalt hij het hem naderhand elken dag: ‘ik ben geen
egoïst.’
Tien kinderen uit 't zelfde huisgezin kunnen allen onderling in gelaat en karakter
verschillen, en toch denzelfden karaktertrek hebben, even zoo is 't met de inrigting
der meeste Hollandsche huisgezinnen uit den deftigen burgerstand. In de meeste
zaken is 't ‘tout comme chez nous.’ Als de meisjes groot worden dan krijgen ze de
week om voor 't huishouden te zorgen; de tweede meid behandelt de wasch, ze
doet het evenwel der oudste jufvrouw niet naar den zin, zoodat deze voortaan het
fijne goedje maar zelve strijken zal. Als men echter tot het meer intieme leven kan
doordringen, als men den omgang tusschen papa en mama en van deze weder
met de kinderen niet op zijn zondags, maar ongevernist en onverbloemd kan leeren
kennen, hoeveel verschil heeft er dan niet plaats; zou men dan wel één huisgezin
kunnen vinden volmaakt aan het andere gelijk?
De heer van Huijzen, burgemeester van het kleine stadje A, werd door de zijnen
hartelijk geliefd en bemind. Toen de kinderen nog klein waren werd alles aan papa
gevraagd, zoo als papa de zaak besliste zou 't wel goed zijn en er werd dan in
berust. Het was hier den kinderen nooit ingeprent
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dat ouders en leermeesters altijd gelijk moeten hebben, en toch hadden de kinderen
papa's uitspraak zoo lang voor onfeilbaar gehouden, dat zij er naderhand eigentlijk
niet eens meer over dachten of papa het niet eens mis kon hebben. Van Huijzen
was steeds de vaderlijke vriend zijner kinderen geweest en de vaderlijke vriend
gebleven; hij had altijd gelegenheid om met de kinderen te praten en te spelen, altijd
geduld om alles aan te hooren waarvan 't kinderlijk hart vol was, hij toonde altijd
belangstelling in en had een uitmuntend geheugen voor al die kleine
wederwaardigheden die in het kinderlijk leven zoo vol beteekenis zijn. Bij het
opgroeijen vestigde de aandacht der jongelieden zich natuurlijk op andere zaken,
maar de deelneming van papa verminderde niet, men kon ook nu zijn raad nog niet
missen. Al bleef van Huijzen dan ook altijd burgemeester van het kleine stadje, in
de liefde zijner kinderen vond hij eene ruime vergoeding voor de mindere eer die
hem in 't openbare leven te deel viel en hij bekommerde zich om dit laatste dan ook
niet veel, anders had hij welligt veel hooger de maatschappelijke ladder kunnen
opklimmen. Indien hij minder verstandig geweest ware, dan zou hij door die liefde
en belangstelling in zijne kinderen, misschien in een ander uiterste zijn vervallen,
namelijk van altijd over hen te spreken en hunne talenten op te hemelen. In het
gelegenheids-gedicht van den zoon, in de schilderij der dochter bewonderen de
ouders zoo vaak den valk, waar het onpartijdig publiek slechts den uil kan herkennen.
Emma teekende en schilderde heel lief, ze had het als liefhebster vrij ver gebragt,
maar de gelegenheid tot verdere oefening en vooral de leiding van een bekwamen
meester had haar ontbroken om veel vorderingen in het moeijelijke vak dat zij zich
gekozen had te maken. Geen grooter genot voor haar dan on tentoonstellingen en
kunstverzamelingen te mogen bezoeken; - van elke gelegenheid daartoe maakte
zij gretig gebruik. Wat had zij er al lang reikhalzend naar verlangd om eens eenigen
tijd in den Haag te kunnen doorbrengen, en toen papa bij zijne te huiskomst vertelde,
dat hij een voorstel van zijn gullen academievriend ten haren behoeve gewijzigd
had, was het eenige, maar nog al groote bezwaar dat zich bij haar opdeed: de
geheele onbekendheid
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met de familie. Papa drong er echter nog al op aan, 't was wel goed om eens in
eene andere dan in de huiselijke omgeving te komen, 't was alleen ongewoonte die
er haar tegen deed opzien, ze moest er zich wat aan gewennen. Papa zou dan
maar schrijven, wanneer of 't mijnheer en vooral mevrouw Ellink 't best gelegen
kwam.
De brief werd geschreven, geadresseerd aan den rijksambtenaar, en natuurlijk
aan 't adres bezorgd, (want er was geene geldswaarde in), en nu moest de
onvoorzigtigheid van den heer Ellink, die den raad zijner echtgenoot toch had
opgevolgd, om zijn intrek in een logement te nemen, wel aan 't licht komen. Gelijk
't meer gaat ('t is echter geen doorgaande regel), 't liep beter af dan hij zich had
voorgesteld. Al zouden de echtgenooten weldra hun zilveren feest vieren, tovh had
Ellink zijne vrouw gedurende vier en twintig jaren van echtelijk heil (?) en drie vooraf
gaande jaren in 't engagement nog niet goed leeren kennen; zij was te veel vrouw
naar of liever zij gaf te veel om het oordeel van de wereld om hier haar echtgenoot
een bespottelijk figuur te laten maken, en al mogt ze nog zulke schijnbaar geldige
redenen van belet aanvoeren, zou zij niet de schuld krijgen en ozu men haar niet
van ongastvrijheid in tegenstelling van haren echtgenoot verdenken? Nu 't eenmaal
toch zoo was, nu moest zij 't zich maar getroosten en na overleg met ‘de meisjes’
werd er besloten dat de maand Mei de geschikste tijd zou zijn; dan was het kermis,
dan werd de tentoonstelling geopend, dan was 't de beste tijd om te wandelen
en....deze amusementen zijn nog al niet kostbaar.
De weken die gezegde maand vooraf gingen vielen den heer Ellink ook lang; wel
hoopte hij niet op de voornaamste prijzen uit de warersnood-loterij, wel verlangde
hij niet naar de kermis, wel had hij geen belang bij de opening der tentoonstelling,
maar....al had zijne echtgenoot geen uitvlugten gezocht, zoo verkeerde hij toch
tusschen hoop en vrees of zij het der opgedrongen logé ten zijnent wel naar haar
genoegen zou maken.
En toch 't liep goed af, Emma werd met hartelijheid ontvangen, vriendelijk
behandeld en bij 't afscheid nemen zeide zij ('t was geen ijdele beleefdheidsvorm)
‘een prettigen tijd doorgebragt te hebben.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

467
't Is tegenwoordig de mode of de geest des tijds of hoe men het ook noemen moege,
om bij 't schrijven van roman of novelle, bij eene voorstelling op doek of paneel niet
alleen de natuur tot voorbeeld te nemen, maar zelfs zoo veel mogelijk na te bootsen.
Ik zeg dit hier ter herinnering, meer nog dan om mij te verontschuldigen. 't Had
anders veel meer effect gemaakt om Emma als een heel lief, zachtzinnig (zij was
het wel maar matig) sentimenteel duifje bij de familie Ellink te doen komen, mama
en de dochters als heele vinnige hatelijke dames (ze waren het bij gelegenheid wel
eens maar slechts een beetje) voor te stellen; hoe veel licht en schaduw! En ten
tweede: als die Ellinken zich dan toch goed voordoen waarom moest dat dan om
het oordeel der wereld zijn? Waarom is die goedwilligheid dan geene vrucht van de
zaden der christelijke godsdienst die in 't jeugdig gemoed werden geplant, waarom
werd de schuld van Ellink (en hij had schuld) niet juist om die onvoorzigtige
uitnoodiging, maar omdat hij zich gedurende geheel zijn leven de genegenheid der
zijnen niet had weten te verwerven (met den mantel der liefde bedekt)? 't Zou vrij
wat christeliker gedacht zijn om het aldus af te schilderen. Maar nog eens 't is geene
idéale voorstelling van menschen die als engelen of duivelen handelen, maar een
dood eenvoudig zeer nietig ‘genre-schilderjtje,’ een binnenhuisje; als 't echter eenige
verdienste heeft of had, dan zou 't zijn dat 't naar de natuur genomen is. Het wordt
nu ook al hoe langer hoe meer mode of de geest des tijds om dat heele eenvoudige
dagelijksche leven tot onderwerp te nemen, en al hebben wij nu nog zoo veel op
met de goddelijke leer die 't evangelie predikt en al weten we ze zeer goed dat
zelfverloochening de groote les is die daarin verkondigd wordt, wij weten helaa nog
beter bij ondervinding dat zelfzucht meestal de magtige drijfveer is die onze
handelingen bustuuk. Maar aan den anderen kant juist in die schijnbaar nietige
omstandigheden wordt dikwijls menige overwinning behaald in een dagelijkschen
strijd; er leggen soms op den levensweg zoo heel veel kleine scherpe steentjes die
zoo heel veel pijn veroorzaken. Zouden sommige daden van groote mannen, die
in de geschiedboeken met groote letters staan opgetecken en wel eens in
oogenblikken van groote opgewonden-
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heid werden volvoerd, zouden ze meer verdienste hebben, dan menige zegepraal
in alle stilte bevochten?
Nu is 't dan eindelijk Mei geworden. De maand Mei waarnaar zoo velen verlangend
hadden uitgezien, de maand Mei waarin de familie Ellink hare logé zou ontvangen.
Deze omstandigheid had in dit huisgezin eene dubbele beteekenis. Om eens voor
een enkelen avond comedie te spelen en te pronken met geleend of gehuurd goed
dat gaat nog, en in de suite of in de salon kunnen de gasten niet achter de schermen
zien; om voor eenige uren de rol te blijven volhouden van eene lieve vrouw en lieve
kinderen dat kost al moeite, 't gaat echter nog maar....wat nu te doen?
Emma was gewoon aan al het ‘comfort’ dat men zich door geld kan aanschaffen;
al woonden ze in het kleine stadje A. De weelde in huisraad en meubelen is ook tot
zelfs op 't platte land doorgedrongen, men kan zich al die zaken dan ook nog al
makkelijk uit naastbij gelegen groote steden aanschaffen en zelfs in het vertrek
waar, in de Noordhollandsche boerenwoning de gast geherbergd wordt, treft men
een kostbaar tapijt op den vloer aan in vereeniging met eene afschuwelijke kleur
van verw aan den wand en een mengelmoes van soms wel smakelooze maar toch
rijke voorwerpen.
De ouders van Emma waren dan rijk en behoorden tot den beschaafden stand,
het was wel denkelijk dat de laatsten geheel anders dan de Haagsche familie zou
leven; en al was 't ook sinds lang het idéaal der eene jufvrouw Ellink geweest om
eene ‘psyche’ en der andere om eene ‘garderobe’ op haar slaapkamer te hebben,
deze kasteelen zweefden altijd nog in de ‘lucht.’ Dan maar weer huren. Ledekanten
met toebehooren, spiegels, canapés, serviezen in een woord alles wat men noodig
heeft tot eene waschtobbe toe; ge hebt maar te spreken en zelfs de voor eenen
avond geëngageerde knecht vraagt u of ge hem al dan niet ‘gecostumeerd,’ dat is
met korte broek en witte kousen verlangt.
Men heeft maar te spreken, ja! maar men heeft dan toch ook natuurlijk de huur
te betalen en eene der dochters die in den huiselijken ministerraad nog al veel stem
had was er schrikkelijk tegen. ‘Huur eene kagchel, eene piano voor
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een geheel jaar (voor eene enkele maand is 't wat anders) zoo was zij gewoon te
zeggen, na vijf of zes jaren hebt ge de waarde betaald en ge houdt niets over. Neem
gestoffeerde kamers, 't is zeer gemakkelijk maar ge geeft veel geld uit en ge hebt
niets in eigendom.’ Om kort te gaan, er werd besloten dat de logeerkamer maar zoo
goed mogelijk met alle in huis beschikbare en passende voorwerpen in gereedheid
zou worden gebragt, en verder moest de logé het dan maar voro lief nemen zoo als
het was. Verder zou de inrigting der huishouding op denzelfden voet blijven. De
doctor had aan mijnheer des middags aan tafel een glas wijn, maar aan de andere
huisgenooten het drinken van zuiver water aangeraden en in alles een zeer
eenvoudigen leefregel voorgeschreven, en wie prijs stelt op zijne gezondheid en
tevens op zijne beurs, neemt deze voorschriften van den geneescheer naauwkeurig
in acht.
En Emma behielp zich zonder er echter den schijn van aan te nemen. Met fijner
tact had zij spoedig ingezien, waar hier de schoen wrong, en met kiesche
wellevendheid veinsde ze telkens ziende blind te zijn, als zij ondanks haar zelve
achter de schermen verdwaald raakte; zij had innig medelijden met menschen die
slechts met alle inspanning hunner krachten, den stand kunnen ophouden, waarin
zij door hunne maatschappelijke positie moeten verkeeren en die veel meer van 't
leven zouden genieten als zij doen of laten mogten wat aan hun timmerman of
kruidenier vrij staat. Alles wat ze maar bewonderen kon, werd bewonderd, en 't
wekte in waarheid hare verbazing hoe de dames zulke élégante toiletjes hebben
en er altijd zoo keurig netjes konden uitzien, toen zij eens bij toeval hoorde voor
hoe betrekkelijk weinig geld zij zich kleedden.
Al spoedig had men gezien dat Emma vooral veel van stil genoegen hield en dat
de kermisvreugde weinig aantrekkelijks voor haar had; aan eene enkele
kermis-wandeling wilde zij echter gaarne deelnemen, 't heeft anders zoo ligt den
schijn alsof men zich boven het groote publiek verheft, en al schrijft men bijna elk
jaar in den een of anderen vorm tegen de kermis en al worden er adressen geteekend
om voor de afschaffing te ijveren, de groote menigte toont voor dezen maatregel
nog niet op de hoogte te zijn, want 't is waarlijk niet
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alleen ouder de lagere standen (hoewel de ijveraars die 't meest op 't oog hebben)
dat men ingenomenheid met kermisvreugde waarneemt. In de schoone laan het
‘voorhout’ genaamd, waar de kramen aan beide zijden geschaard staan, waren er
slechts drie der bijzondere opmerkzaamheid waardig, vooreerst de kraam met uit
hout gesneden, dan die uit verschillende kleuren van stroo vervaardigde voorwerpen
en eindelijk de tent met arabische zaken, waarvan eigentlijk de Arabieren of Grieken,
misschien wel in Frankrijk geboren, met hun schilderachtig costuum het meest de
aandacht trokken. Vele dames evenwel die dag aan dag aan de kermisparade of
kermis-wandeling deelnamen om te zien en gezien te worden, hebben welligt de
‘burnous,’ shals, fihus, sorties en parures dáár voorhanden ongemerkt voorbijgegaan;
op weinige uitzonderingen na kan men zich dan ook al deze artikelen misschien
wel zoo goed in de vele winkels (magazijnen) in den Haag aanschaffen.
En wat nu verder de amusementen der Haagsche kermis betreft, de salons de
varietés zoo als van Judels, Stoete en Haspels, het Vlaamsche gezelschap enz.,
zijn natuurlijk voor een rijksambtenaar die ‘père de famille’ is en van zijn inkomen
leven moet niet ‘fashionabel’ genoeg, en wat het paardenspel betrof, reeds den
eersten dag zeide Emma, dat zij altoos bang was in een paardenspel, waarna de
heer Ellink naderhand telkens herhaalde dat hij juist naar Wollsläger had willen
gaan; en...wat schoot er nu nog over? het beestenspel, ja! dat was nog al interessant.
Emma begreep dat zij hier nu juist geen angst behoefde voor te wenden. Over dag
was de entrée maar 50 c. eersten rang; nu dit gaat nog al.
Het moet ter eere van mevrouw Ellink gezegd worden, dat ze zich allerlei
ontberingen en opofferingen getroostte om hare kinderen eene goede opvoeding
te geven. Reeds op jeugdigen leeftijd hadden de meisjes, die eene uitmuntende
school bezochten, tevens les ontvangen in muzijk en teekenen; tot haar grooten
spijt hadden ze eerst later dansen geleerd, maar dit was aan den anderen kant eene
kunst waarin ze zich tegenwoordig toch niet veel zouden kunnen oefenen, of veel
partij van trekken. De meesters laten zich in den Haag goed betalen, iemand die
pas begint neemt ƒ 1,00 per uur, om later tot ƒ 3,00 op te klimmen. Mevrouw Ellink
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had geoordeeld, en wij stemmen met haar in, dat een jeugdig onderwijzer in sommige
opzigten, veel boven den meer bejaarden leermeester voor heeft. De dames Ellink
hadden het in de teekenkunst wel niet ver gebragt, ze konden er niet genoeg tijd
aan besteden, mar al bereikt men er dan ook al geene aanmerkelijke hoogte in,
eenige bedrevenheid in deze kunst doet toch oneindig veel goed. De smaak wordt
er door gevormd, men leert zien, en 't geeft veel gemak bij 't vervaardigen van allerlei
zaken. Mogt ons land hierin het naburige Frankrijk navolgen waar in eenige der
grootste steden scholen geopend zijn, om aan meisjes van den minderen stand
kosteloos onderwijs in het teekenen te geven, wat zou dit ook in 't modevak te pas
komen. Modemaaksters! er zou een gouden tijd voor u aanbreken, vooral als ge
door de natuur met wat goeden smaak begaafd waart.
De jeugdige teekenmeester die bij de familie Ellink les gaf, had het evenzeer niet
ver gebragt in het moeijelijke kunstvak, dat hij zich gekozen had, ook hem ontbrak
het in een ander opzigt aan tijd om zich te oefenen. Hij was genoeg op de hoogte
om een uitnemend teekenmeester genoemd te worden, vooral voor hen die de kunst
uit liefhebberij beoefenden, maar 't idéaal dat hij zich had voorgesteld om den rang
van bekwaam portretschilder in te nemen: dat zou wel altijd onvervuld blijven. Toch
had hij veel aanleg; de weinige portretten die hij vroeger nu en dan maakte, waren
voortreffelijk gelijkend, hij had veel gevoel voor kleur en een aangeboren smaak
voor ordonnantie of schikking, maar...hij moest in zijn eigen onderhoud voorzien,
hij moest werken om te kunnen leven, en dit werken moest wel bestaan in les geven,
met het vooruitzigt om altijd les te blijven geven, althans zoo lang hij nog in den
smaak van 't publiek viel en niet door anderen vervangen werd. Voorwaar onder
zulke omstandigheden is dit ook wel een leven van dagelijksche kwellingen en van
dagelijkschen strijd; 't is een lijden dat in alle stilte geleden wordt. Hij zag anderen
laauweren, (verdiende laauweren) plukken, maar met hoe veel vurigen ijver, moed
en wilskracht bezield, het ontbrak hem zelfs aan wapenen om aan den kamp deel
te nemen, hij moest van verre blijven staan, Toch sloeg hij altijd met een
belangstellend oog, op elke tentoonstel-
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ling van kunstwerken die gelukkige kampioenen gade, die hem, eenvoudigen
teekenmeester niet eens als hun kunstbroeder beschouwden. ‘Maar mijn hemel!’ zoo roept misschien menigeen uit, ‘de man heeft immers zijn
dagelijksch brood wat wil hij meer, de jonge lieden eischen tegenwoordig ook zoo
veel!’
Ach ja er zijn sommige menschen die zich in enkele toestanden nog moeijelijker
kunnen verplaatsen, als de rijke wien 't aan niets ontbreekt, wat 't goud hem kan
verschaffen, zich kan voorstellen dat 't kleinste koperen muntstuk, soms groote
waarde heeft voor den armen broeder.
De teekenles wordt door vele jonge dames als de pleizierigste beschouwd, omdat
die zoo uitnemend geschikt is om een uurtje te praten, wat bij de muzijk en 't nazien
der taaloefeningen minder kan plaats hebben.
Het voorstel aan Emma gedaan om haar borduurwerk meê naar beneden te
nemen en bij de les tegenwoordig te zijn, werd door deze dan ook gretig
aangenomen. De tentoonstelling kwam natuurlijk al spoedig op 't tapijt. ‘Is u,’ zijt gij
(deftig hollandsch) ‘al op de expositie geweest en wat zegt u er van?’ was de
weêrkeerige vraag. De teekenmeester bood zijn catalogus ten gebruike aan en
verzekerde dat het hem tot eer en genoegen zou zijn, de dames bij haar bezoek
als gids te begeleiden. Dit vriendelijk aanbod werd gaarne aangenomen, men zou
elkander dan op een bepaalden tijd aan 't gebouw vinden.
Lezer! goedgunstig, geduldig, geacht (kies zelf het bijvoegelijk naamwoord, waarop
ge meent aanspraak te hebben) ik moet u openhartig iets zeggen. Ik wil u
waarschuwen dat wat nu volgt, namelijk een kort verslag der tentoongestelde
stukken, u welligt vervelen zal. ‘Entre nous’ ik ben nog een jeugdig schrijver, ik heb
dus nog geen naam gemaakt en bij gevolg stel ik nog prijs op uw oordeel.
Interesseert het u niet, sla het dan gerust over, dan zal ik den zetter vriendelijk
verzoeken, (als men begint dan verzoekt men alles vriendelijk) om, zoodra het
gezelschap de zaal verlaat een dikke streep te zetten, en dan kunt ge na dit teeken
beginnen om de rest uit te lezen.
Het viel Emma al dadelijk in 't oog, dat de aanblijk der zalen nu in 's Hage zoo
geheel anders was dan die in het
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vorige jaar te Rotterdam; daar zag men toen geen enkel groot schilderij, maar ter
vergoeding kon het oog zich vergesten aan zoo heel veel innige, echt goede
genre-stukjes of landschappen, van die zoogenaamde ‘tablaux de chevalet’ even
fraai van behandeling als aangenaam van coloriet; stukjes zoo zonder pretensie,
zoo als wij ze van Martens, Vetten en Bakker Korf (wat waren die modiste en die
herstellende van den laatsten allerliefst) gewoon zijn; die groote doeken zoo als van
Severdonk ‘de verdediging van Doornik’ aan het eind der zaal, en Bovie
‘beeldstormers in de kathedraal van Antwerpen’ boven den ingang trokken echter
niet het meest hare aandacht. ‘De wachtende’ in Amsterdam en ‘de ongelukkige
vrouw’ in 1860 te Rotterdam door Israëls tentoongesteld, vond ze veel mooijer dan
hier ‘de Hanna’ van denzelfden meester. Even zoo oordeelde ze over Bource. De
jonge Pifferaro en ‘de kleine houtrapers’ die ze vroeger zag, vond ze veel beter van
kleur als nu ‘grootmoeders bede’ en ‘de ongeruste visschersvrouw.’ Zij begreep
verder dat het onmiskenbaar talent van Hein Burgers op de Rotterdamsche en
Amsterdamsche tentoonstellingen in 't vorige jaar meer geschitterd had dan nu hier
te 's Hage in ‘Roep uw vader’ en ‘Dag vader.’ Jamin die de vorige keer voor zijne
fraaije schilderij ‘vertrouwelijke mededeeling’ de zilveren medaille weg droeg en ons
toen daarenboven nog drie lieve stukjes te aanschouwen gaf, zond nu slechts één
schilderijtje ‘de twee weezen;’ (hij heeft onverandelijk voor alle kindren die hij schildert
dezelfde type) wij zouden hem aanraden eens een ander model te zoeken.
O! zie eens welk een heerlijk stukje is dat! riep Emma op eens verrast uit, terwijl
ze opgetogen voor Allebé's ‘vroeg ter kerk’ staan bleef. Wel wat ruw behandeld
meende jufvrouw Ellink. De teekenmeester deelde echter geheel in Emma's
ingenomenheid, het was zoo frisch en zoo krachtig van kleur, en de kopjes vooral
der oude vrouw, hoe flink en hoe geestig behandeld. Voor Dillens fraaije schilderij
‘malice et naïveté’ stonden onze vrienden ook langen tijd stil.
Het deed Emma als dame veel genoegen weder zulke verdienstelijke stukken
van eene vrouw als Henriëtte Rönner Knip aan te treffen. Eene andere dame mej.
v.d. S. Bakhuizen handhaafde vooral in ‘zomer en winter’ haar geves-
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tigden roem volkomen. Verder werden er nog veel fraaije portretten ook de geniale
stukken van David Bles bewonderd, en toen was het tijd om huiswaarts te keeren.
Emma hoopte nog verscheidene malen het bezoek te kunnen hervatten, ze moest
Toulmouche en Jules Traijer bij herhaling zien, ze had nog slechts een vlugtigen
blik geworpen op de stukken van v.d. Maaten, Weissenbruch, S.L. Verveer,
schitterende sterren van de Hollandsche landschapschilderschool.
De dames nemen afscheid aan den welwillenden teekenmeester, de parasols
worden aan den ingang terug gegeven en nu willen wij den zetter verzoeken om te
zetten een:
Zeer voldaan keerde men huiswaarts en al hadden de dames Ellink het dan ook
niet ver in het teekenen gebragt en al waren ze niet zoo op de hoogte om ‘zoo goed
te zien’ als Emma, ze hadden zich toch geenszins verveeld, en het is dikwijls waarijk
al heel veel als men dit zeggen kan.
den

Den 12 Mei had het alom beroemde muzijkkorps der grenadiers en jagers zich
voor 't eerst weder in dit saizoen in ‘de tent in 't Bosch’ doen hooren. Mijnheer Ellink
was lid dier societeit die tot groote grief van velen, kunstenaars en alle
handeldrijvenden den toegang tot hare vereeniging ontzegt maar op weinige
uitzonderingen na, den minst bezoldigden ambtenaar in eene gouvernements- of
landsbetrekking aanneemt. Vooral des woensdags avonds, wanneer het veel kalmer
en stiller is dan des zondags, en men nog meer op uitstekende muzijk vergast wordt,
was 't voor Emma een groot genot aan dit vermaak deel te nemen.
En zoo had Emma nu bijna veertien dagen te 's Hage doorgebragt, de tijd ging
haar spoedig genoeg voorbij. Aan den heer Ellink duurde die nog al lang, omdat hij
altijd meende iets als ‘van vurige kolen’ op zijn hoofd te voelen branden, hij wist het
aan zijne huisgenooten (hoe wel bij deze het oordeel der wereld 't beginsel was)
niet verdiend te hebben, dat deze zaak waartegen hij zoo had opgezien zoo goed
afliep.
En Emma? Ze had in een echt Haagsch huishouden, waarop door den rijken
parvenu, of den aristocratischen mil-
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lionair of den eerzamen rentenier zoo zeer geschimpt wordt, veel levensgenot
gesmaakt, ze had, ja! sommige gemakken moeten ontberen, maar aan den anderen
kant ook veel genoten en ze kreeg waarlijk achting voor de echt philosofische
levensbeschouwing van hare gastvouw, vooreerst om, als men niet met fortuin
gezegend is toch met eerlijke middelen (en als men voor eenen avond de huur van
meubelen betaalt) (wederom eene dikke schrap onder dit woord) (dan handelt men
eerlijk), liever den schijn aan te nemen als of men het goed doen kan. De mensch
oordeelt nu eenmaal, en 't is niet anders naar den schijn en men kan toch niet tegen
den stroom oproeijen. En ten tweede: Emma zag scherp en merkte in stilte veel op:
als het beginsel waaruit men handelt geene liefde is, dan behoort er veel
zelfbeheersching te, om altijd een wacht voor zijne lippen te zetten, en der wereld
een gelaat te toonen waarop niets dan tevredenheid te lezen is.

Aan mijn' jongsten zoon.
Door L.A. Hissink.
‘Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen.’ Zoo sprak van Alphen in zijn tijd:
Gunt, dat ik thans mijn' zang ook wijd'
Den jongsten mijner knapen.

I.
W i l l e m , treed mij ter zijde,
Nader vrij, bij uw' Vaêr:
Wij zijn allen zoo blijde,
Heden wordt gij zes jaar.
Door de liefde gedreven,
Uit het harte geweld,
Strekt mijn wensch voor uw leven,
Waar Moe a m e n bij stelt.
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Eet volop, loop naar buiten,
Speel, ravot naar uw' lust;
En wen de oogjes zich sluiten,
Ga al zingende in rust.
Houd braaf beestjes, soldaten;
Heb een' bal, stok en paard,
Knikkers, tollen, veel platen,
Naar den Hollandschen aard.
Vrolijk lagchen, niet schreijen,
Al valt ge ook in uw' vaart;
Bij vlug springen, bij glij'en
W i l l e m , zij niet vervaard.
Wees met broertjes en zusjes
Steeds een guitje voorop,
Met de blijdschap in de oogjes,
Met een' bult aan den kop.

II.
Vader bidt den Algoede
Hij op aarde u lang spaar',
En dat altijd Zijn' hoede
U voor onheil bewaar'.
'k Wensch u eedle gedachten,
Vol onschuldige vreugd;
Opgeruimdheid en krachten;
Doch, in de eerste plaats: D e u g d .
Bij uw werken, geen spelen,
't Zij op school, 't zij in huis;
Daarna pret, geen krakeelen,
Vooral matig gedruisch.
Heb een hoofd, dat kan peinzen,
Heb een' ziel, die bemint;
Wees nooit oud in het veinzen;
Blijf in de eenvoud een kind.
Heb in waarheid behagen;
Heb een' hand, die niet rust
En twee kijkers, wier stralen
In geen' tranenvloed bluscht.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

477
Heb met droeven erbarmen,
Waar uw oog zich ook rigt';
Toon, bij 't helpen der armen,
Een trouw, vriend'lijk gezigt.

III.
Vind, als jong'ling, geen roemen
Dan in al wat wel luidt:
Pluk, in uw' lente, bloemen;
Oogst, in uw' zomer, fruit.
Bij den omgang der schoonen,
Wees heusch, braaf; heb gevoel:
Zal de liefde u beloonen,
Zij hoogst rein in uw doel.
Dat de Muzen u leiden
Aan de hand der natuur:
Op haar altaar, bijwijlen,
Brand echt dichterlijk vuur.
Streef naar zuiver' akkoorden,
't Zij ge mist, 't zij ge slaagt;
Wees opregt in uw' woorden;
Schuw den nijd, die verlaagt.
Wilt ge op vrijheid u roemen,
Leef bescheiden en stil:
Met regt is slaaf te noemen,
Die niet heerscht op zijn' wil.
Vlied al wat kan bederven;
Mijd hoogmoedig vertoon:
Zoo zult ge achting verwerven,
Zoo wordt vrede uw loon.
O Kindren! Ouders roem en vreugd, als hun' gedachten
Zich rigten naar Gods Wet en haar met vlijt betrachten.
O doel van 's Vaders zorg, o lust van Moeders ziel,
Met wie de blijdschap leeft, wat ook ons zelv' ontviel!
O Panden, door Gods Zoon, tot heil ons opgedragen;
Gij, wier geluk alleen ons kracht geeft, zelfs in dagen
Waar rampsped drukt, kweekt nimmer vruchten aan
In vorm uitlokkend schoon, maar in de kern vergaan!...
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Wie onzer noemt het loon voor onvermoeide zorgen,
Voor werken over dag, voor waken tot den morgen?
Zegt! Is 't slechts zoete vreugd, waarnaar het hart verlangt,
Te worden door ons kind gestreeld met zachte hand?
Verteederd door 't geluid der schuldelooze klanken,
Verrukt het aan te zien?...Het met een' kus te danken,
Wen 't op de teentjes staat, met Moeders lokken speelt,
Van 't Vaderlijk gelaat de rimpels effen streelt,
Terwijl 't onschuldig oog, wijd open, schijnt te vragen,
Of 't kozen, op dien stond, den Ouders kan behagen?...
De bronâar van 't gevoel der Ouders voor hun Kind
Is meer omvattend, grootsch, heeft een' veel ruim'ren kring!...
Vooruitgang, snel en juist, in ligchaam, breinvermogen,
Ontwikk'ling dag aan dag, zelfs zigtbaar voor hun' oogen,
Beschaving van 't verstand, geleiden tot de Deugd:
Dit slechts baart rein genot, schept onbeschrijfb're vreugd.
Verflaauwt niet in uw'taak! - Dan, Ouders, moogt gij prijken
Wanneer ge uw' spruiten ziet, die voor geen'arbeid wijken,
Tot Boomen groe'n, belaân met rijpe en schoone vrucht,
Hun' kruin met statigheid hoog zwaaijend in de lucht.
De wenschen van uw hart, de hoop van al uw zwoegen,
Zijn dier aan 't Vaderland: het dankt u met genoegen
Voor Zonen sterk en eêl, voor Dochters schoon en rein,
Voor Burgers vroom en vroed.
(1)
De dood koom' met zijn zein!
Zoo wacht gij welgemoed het einde van uw leven,
Dewijl ge in Jezus hand uw Kroost kunt overgeven,
En 't Zoon- en Dochtrental, dat u voortleven doet,
Niet door de zonde viel, maar God diende in 't gemoed.

Zutphen, 1862.

Lach en ach.
Bij onze intree in dit leven
Zien wij blijheid ons omzweven,
Vreugde op elks gelaat en lach;

(1)

In plaats van zeissen. (Vondel).

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

479
En als wij van de aarde scheiden
Zien wij ons ter grafplaats leiden
Onder droevig wee en ach.
Als wij de eerste tandjes krijgen,
Welke moeder kan dan zwijgen?
Dan is 't zaligheid en lach;
Maar als eens de tanden vallen,
Zuchten velen, zoo niet allen:
't Loopt naar 't end met mij, ach! ach!
Als het hart ontwaakt tot minnen
En we een hartje mogen winnen
Schijnt ons 't leven louter lach;
Maar de blijde dag van trouwen
Sleept vaak jaren na vol rouwen,
Jaren vol van wee en ach.
Elke werkkring in dit leven,
Post of plaats, waarnaar wij streven,
Lonkt ons toe met zoeten lach,
Spelt ons louter rozen-plukken;
Maar als eens de pligten drukken,
Dan ontglipt ons vaak een ‘ach!’
't Leven is, door alle tijden,
Als een penning met twee zijden:
De eene zijde is vreugde en lach;
Maar gij kunt mij vast gelooven,
De andre zij ligt meestal boven,
De andre zij met wee en ach!

's Hage, Mei 1862.
SERVAAS DE BRUIN.

Gedachten.
B r e k e b e e n is de naam van een ras van menschen, dat langzaam behoorde uit
te sterven. Op de hooge regering rust de verpligting, daartoe de noodige maatregelen
te verordenen. Om te beginnen diende een wets-ontwerp in de tweede kamer gebragt
te worden, inhoudende: dat in elke gemeente een phrenoloog of
hersenschedelleerkundige zal worden aangesteld voor elke 365 kinderen, die er in
het
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jaar worden geboren, gemiddeld berekend naar de statistiek der laatste tien jaren.
Die phrenologen zouden de schedels der kinderen dadelijk na de geboorte moeten
bekijken en zooveel noodig bevoelen en betasten, om uitspraak te doen wat er van
ieder kind moest worden gemaakt. Op die wijze zou ook het spreekwoord waarheid
worden: ‘hij is voor dit (of voor dat) in de wieg gelegd;’ en zoodoende konde de
geheele maatschappij binnen eene halve eeuw tijds uit louter feniksen bestaan.
Men zou natuurlijk moeten zorgen, dat er geen brekebeenen waren onder de aan
te stellen phrenologen, die onder controle behoorden te staan van eene provinciale
phrenologische commissie; terwijl op verzoek der ouders eene re-inspectie van een
of ander cranium moest kunnen worden ingesteld door de bedoelde commissie, die
tevens om de vijf jaren ambtshalve eene inspectie of reinspectie zou houden over
alle craniums beneden de twintig jaren. Zie, zulk een wets-ontwerp zou in de tweede
kamer stellig met algemeene stemmen worden aangenomen, des noods na
bijvoeging van dit amendement: Van de periodieke inspectiën ambtshalve, in
art.....bedoeld, zijn vrijgesteld alle vóór de afkondiging van deze wet geborene
kinderen van de zoodanigen, die het uitzigt hebben dat de bedoelde kinderen later,
door het favoritismus, in een of ander postje zullen worden gestopt.
B r a s s e n is eene ondeugd, waarin tegenwoordig alleen de welgegoeden en de
bedelaars kunnen vervallen. - Zij, die den kost moeten v e r d i e n e n , zijn blijde als
ze het n o o d i g e kunnen bekomen; zij behoeven op dat punt niet meer te bidden:
Leid ons niet in verzoeking. Zoo ziet men: de duurte en de schrale verdiensten
hebben toch ook eene nuttige zijde.
B r e i n k a s is niet zelden een vacuum of een chaos. Vacuum wil zeggen: een
ding dat leeg is. Chaos beduidt: een warboel.
B r a n d . Eene ramp, waartegen niet alleen overal bluschmiddelen bestaan, maar
tevens een aantal binnenlandsche waarborg- en buitenlandsche
assurantie-maatschappijen. Hoe is het bij dat alles mogelijk, dat er nog zoo velen
zijn, die telkens in den brand zitten, en zoo velen, die, in weerwil van al hun
gejammer, door niemand uit den brand worden geholpen?
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C.C.A. Last. Lith.
Steendr. v. H.L. van Hoogstraten te 's Gravenhage.
CORFU.
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Mengelwerk.
Iets over Corfu en Cephalonië.
Naar het Hoogduitsch Van Professor Oscar Schmidt.
I. Corfu. (Met eene plaat.)
Op het in de nabijheid van Grätz bekoorlijk gelegen landgoed van mijn vriend Franz
Unger, hoogleeraar in de kruid. kunde te Weenen, was het plan gevormd om te
zamen eene natuurwetenschappelijke reis te doen naar de Jonische eilanden, op
wier parel, Corfu, Unger reeds vroeger, toen hij van een dergelijk uitstapje uit Egypte
terugkeerde, gedurende ettelijke uren had vertoefd, en waarheen ook mijne blikken
zich meermalen gevestigd hadden, wanneer ik op de kaart naar een nieuw veld
voor zoölogische navorschingen zocht, hetwelk zoowel door natuurschoonheid als
verscheidenheid van ethnographische indrukken oog en hart kon verkwikken. Hij
als botanicus werd daartoe aangespoord door de eigenaardige hoedanigheden der
flora, welke hier het Zuid-Europeaansch karakter met bijmenging van niet minder
Afrikaansche vormen, b.v.: heesterachtige euphorbiaceën, in zulk een overvloed
ontwikkelt, die men te vergeefs in Italië en Griekenland zoekt; als zoöloog, voelde
ik mij daartoe opgewekt door het vooruitzigt in de kreken der zoo vaak bezongen
eilanden eene rijke verzameling van lagere dieren te zullen kunnen vinden, hetgeen
mij niet altijd gelukt was, ofschoon ik herhaaldelijk uitstapjes tot hetzelfde einde
gedaan had in andere gedeelten der Middellandsche Zee, van Nizza tot nabij Napels,
ja zelfs in de Adriatische Zee tot op de ongastvrije kusten van Dalmatië.
In den nacht van 26 Maart 1861 begaven wij ons van Grätz naar Triëst, geheel
in winterkleeding gehuld, want de omliggende berghoogten waren nog dik met
sneeuw overdekt. In Triëst aangekomen, gevoelden wij wel reeds de koesterende
stralen der zon, doch de natuur was niet zoo ontloken als vorige jaren, toen ik
omstreeks denzelfden tijd mij in de rijkdommen der vischmarkt en der baai van
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Muggia met instrumenten en mikroskoop had verlustigd. Wij bragten aldaar een
bezoek aan dr. Scherzer, met wien wij zeer bevriend waren en wiens kostbare
verzameling van schedels ons inderdaad belangstelling inboezemde, en nadat wij
des avonds nog bij den directeur der zeevaartkundige school, professor Littrow,
vertoefd hadden, bevonden wij ons den volgenden morgen ten 10 ure aan boord
van het groote, naar Alexandrië bestemde Lloyds-stoomschip, gereed om onze reis
te vervolgen, Reeds werden de ankers geligt, toen professor Unger nog een
telegrafisch berigt ontving, waarover wij aanvankelijk ontstelden, beangst als wij
waren van te zullen moeten terugkeeren, maar al spoedig vonden wij ons gerust
gesteld, toen het eene bloote aanwijzing bevatte, dat te Corfu brieven aan het
Grieksche hof te wachten waren. De ‘Amerika’ zette zich alzoo in beweging, een
ieder maakte het zich in zijne hut zoo gemakkelijk mogelijk en daar de zee stil was,
hadden wij al spoedig gelegenheid elkander te zien, of om zoo te zeggen, met
elkander par distance, in aanraking te komen. Gelijk allengs bleek, bevonden zich
onder onze reisgenooten, o.a. twee jeugdige echtparen, Hamburger kooplieden,
die een huwelijksreisje naar de Indiën deden; voorts de adjudant van den Russischen
schen keizer, generaal X., die met zijne familie en in gezelschap schap van een
zeer zwaarlijvig heer, die beurtelings monseigneur seigneur en Prins genoemd werd,
een pelgrimstogt naar Jeruzalem maakte; dan eene Zwitsersche dame, die zich als
gouvernante naar Corfu begaf; de Oostenrijksche consul voor Singapore; verder
een Franschman van krijgshaftig uitzigt, kolporteur der de volken gelukkig makende
Napoleontische denkbeelden, die met pathos declameerde: pourquoi s'opposer à
ce qu's dictée la Providence! alsmede bevond zich aan boord een bejaarde
welgestelde Armeniër, een Christen, die insgelijks op weg naar Jeruzalem was en
zich hoogst dankbaar betoonde, als men in de Fransche taal, welke hij gruwelijk
radbraakte, zijn niet zeer duidelijken geographischen horizon poogde op te helderen.
Vooral bevond hij zich zeer in verlegenheid, hoe bij van Jeruzalem weder naar
Bologna zou komen, waar hij een bezoek moest brengen aan het graf van een
eveneens als bon Chrélien gestorven prins van God weet welken barbaarschen
volksstam; eindelijk: om
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geene opsomming te doen van alle passagiers, sprak mij reeds den volgenden
morgen een heer in eene vreemde taal aan, wien ik zonder omslag in het Duitsch
antwoordde, zoo zeer hield ik mij, naar de welbekende type van zijn uiterlijk overtuigd,
dat hij een Pruissisch Protestantsch prediker was. En inderdaad: het was de
weleerwaarde predikant L...., van de Fransche gemeente te Berlijn, de zamensteller
van den atlas over Palestina, waarin met ons ook de Russen ijverig studeren, die
eene rondreis ging doen bij de Protestantsche gemeenten in Palestina en Syrië.
Het leven aan boord van een schip is het meest vervelende wat ik ken. Ik zal geen
gewag maken van den overtogt, die slechts betrekkelijk korten tijd duurde, zoodat
wij ons reeds den tweeden morgen na het vertrek van Triëst, in de nabijheid van
Corfu bevonden, terwijl wij de steile, niet zeer uitlokkende kusten van Albanië aan
onze linkerzijde hadden, en het eiland der Phäaken als eene groene bergachtige
streek allengs liefelijker aan het oog verscheen. Weldra ligt het stoomschiap stil,
maar bittere teleurstellingen staan ons nog te wachten, alvorens het vergund zal
zijn onze eerste wandeling te maken. Niemand, die het zuiden bezoekt, is van die
beproevingen bevrijd en ik heb ze zoo dikwijls reeds ondervonden, dat ik dezelve
waarlijk als eene wet der natuur begin te beschouwen. Onze bagage verdwijnt voor
ons oog en wij vinden die in eene der vele de stoomboot omringende schuiten terug,
waarheen ze door een al te gedienstige sjouwer reeds zijn overgebragt. Wij spoeden
ons natuurlijk derwaarts, worden naar den slechts eene minuut van daar verwijderden
oever geroeid en moeten daarvoor eene som betalen, voor welke eene Berliner
droschky ons driemaal de stad zou rondrijden. Zoo bevinden wij ons dan te Corfu,
en vijftig handen zijn weder gereed met onze goederen zich te verwijderen: wij
overzien den kring en een jeugdig Italiaansch-Fransch radbrakend jongeling geven
wij de voorkeur, die nog een tweetal anderen tot dragers kiest; de ambtenaren
helpen ons tamelijk spoedig voort, en nu begeven wij ons in het gewoel der naauwe
straten. Welk eene verscheidenheid van verschillende kleederdragten! welk een
rumoer van koopers en verkoopers! welke stapels van china's-appelen, bloemkook
en andere producten des
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lands! Wij moeten echter onzen factotum nasnellen, die ons naar eene particuliere
woning zal brengen, waar gestoffeerde kamers te huur zijn. Hij begeeft zich in een
naauw straatje, om ons, zoo als hij zegt, het eenige, juist beschikbare vertrek aan
te wijzen, dat ons echter niet beviel, en zekere blikken, die hij met den eigenaar
deszelven wisselde, deden ons al spoedig begrijpen dat het hier te doen was om
ons af te zetten. Wij vertrokken dus en nu vonden wij in de straat St. Spiridione een
lodging-house - gelijk op een bord boven de deun stond - waar wij uitnemende
huisvesting kregen en gedurende veertien dagen een goed, hoewel dan zeer duur
en voortreffelijk verblijf hadden. De dragers onzer bagage wierpen het goede geld,
hetwelk wij hen voor hunne betoonde diensten gaven, met een medelijdend
onbeschaamden blik op de tafel - iets waarmede ik trouwens reeds bekend was en eerst toen wij de som verdubbeld badden en de hoofdaanvoerder wel nog niet
geheel tevreden gesteld, maar door een hardnekkig weigeren zijner hoogere
vordering ter deure uitgedreven was, bevonden wij ons inderdaad als meesters over
ons zelven op Corfu.
Het is voor mij eene der hoogste genietingen onmiddelijk na aankomst op een
verwijderd reispunt eene kleine wandeling te doen, waar men, nog geheel onder
den invloed der indrukken van de zoo even afgelegde reis, de nieuwe omgeving in
het rooskleurigste licht beschouwt en als het ware den geur van al hare liefelijkheden
met volle teugen inzwelgt. Na een half uur rust in Corfu mogten wij zulks dan ook
genieten en welkra wandelden wij langs die hoogte voert, welke de oude haven van
Alcinous naar de zeezijde begrenst en in een vrijen, den ingang dezer haven
beheerschenden voorsprong eindigt. Naar men zegt, wilde het schip, hetwelk
Odysseus naar zijn vaderland terugbragt, om dit kleine voorgebergte den steven
wenden, toen de vergramde Poseïdon hetzelve in eene rots veranderde. Daar ligt
zij voor ons oog, gesierd met groen en een kerkje met deszelfs kloostergebouwen.
Daartegenover verheft zich de Monte-Deca en verder benedenwaarts aan den
steilen oever vertoonen zich als in een schemer de huizen van het met oranjeboomen
zoo rijk gezegende Benize. De kusten der eilanden strekken zich op verren afstand
uit, terwijl men te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

5
gelijk het aan gene zijde van het kanaal liggende vasteland in het oog heeft. Dit
heerlijk uitzigt boeide ons echter niet zoo zeer dan wij ons verrukt gevoelden door
de indrukken onzer onmiddelijke omgeving. Waren wij dan werkelijk in twee dagen
tijds uit het barre wintergetijde in den bekoorlijksten zomer verplaatst, dien het zuiden
kan opleveren? Alle rozenhagen stonden in vollen bloei, zelfs hadden wij een
bloeijenden palmboom gezien, maar bovenal boeide ons het gezigt der olijfboomen.
Nergens welligt bereikt dit gewas zulk eene typische volmaaktheid dan in Corfu;
zoover ten minste mijne waarnemingen in Dalmatië en Italië en die van professor
Unger in Syrië en Griekenland strekken, verdienen deze bosschen de kroon. Tot
nog toe had ik den olijfboom slechts als eene nuttige gave der natuur beschouwd:
den eersten dag van mijn verblijf op Corfu echter moest ik reeds zijn waar karakter,
zijne poësie erkennen en ten volle bevat ik nu de vervoering van Sophocles voor
het heiligt olijfwoud. De vorming van den stam is zeer zonderling en schijnt alsof
een zes à achttal kleinere stammen tot eene onregelmatige kruin in elkander
gevlochten zijn, waarover de doorschijnende, mat glanzende kroon zich heenwelft.
Elke boom heeft zijne eigenaardige schoonheid, en tot een woud vereenigd, met
perspectiven op de zee en het gebergte stellen zij een beeld van wasdom voor,
hetwelk den vreemdeling te regt met bewondering vervult.
Dikwerf hebben wij dan ook ons zelven afgevraagd, waarom een schilder zich
zoo zelden naar Corfu begeeft, waar hem bij elke schrede de schilderachtigste
punten als te gemoet komen, en hij in ettelijke weken zijn schetsboek met heerlijke
studiën zou kunnen vullen.
Alvorens nu echter verder over onze togten en natuurwetenschappelijke uitstapjes
te spreken, wil ik eerst eene schets geven van de stad zelve en hare bont te
zamengestelde volksmenigte. De van de reede zich zeer goed voordoende stad,
ligt met de noordzijde aan het water en wordt door eenige versterkte hoogten
bestreken, die vaak op het heldhaftigst door de Venetiërs tegen de Turken verdedigd
werden. Voor aan den ingang van het kanaal is het eigenlijke kasteel gelegen,
hetwelk door de vereeniging van rotsklompen, gebouwen en struikgewas aan het,
het geheel over-
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ziende oog een hoofdrustpunt verschaft. In de onmiddelijke nabijheid bevindt zich
een groot, deels met lanen doorsneden, deels met aanzienlijke huizen bebouwd
plein, waarop reeds des morgens vroeg de Engelschen met exerceren gedrild
worden en hetwelk des avonds de plaats van het Corso vervangt. In deze omstreken
woont de groote wereld, met den gouverneur uit het midden van het grootmoedige
volk, hetwelk de arme eilanders onder zijne bescherming genomen heeft, aan het
hoofd; zijn paleis is omringd met tuinen, die de liefelijkheden van Alcinous
vertegenwoordigen, welke men nog meer op de een kwartier uurs van daar
verwijderde villa van dien gouverneur genieten kan en waar wij op onze
morgenwandeling reeds gepasseerd waren.
In de nabijheid dezer trotsche gebouwen bevinden zich, nevens ettelijke niet
onaanzienlijke hoofdstraten een aantal naauwe stegen, wier bewoners en
bewoonsters voor het meerendeel tot de verdachte elementen der bevolking
behooren, en dezelve doorgaande komen wij in dien doolhof van gangen en
snijdingen, welke men vroeger algemeen in het zuiden poogde daar te stellen, toen
men er zich voor eeuwen geleden vestigde. In het oude Rome en Pompeji was het
insgelijks gesteld. Het gedrang en gejoel in genoemde hoofdstraten is gedurende
den werktijd zeer groot, maar het is aantrekkelijker voor het oog dan dat der
italiaansche steden, wegens de verscheidenheid der kleederdragten, die men er
ziet, want men kan zich als het ware in een oostersch verhaal verplaatst wanen, als
men op een heerlijken avond tusschen acht en negen uur hier rondslentert. Het
gewoel dat gedurende den namiddag bedaart, verheft zich des avonds nog eenmaal,
als alle winkels en de verplaatsbare kramen der ooftverkoopers kwistig verlicht
worden - de heerlijkste olie trekt men uit de eerste hand - hetgeen toch geschiedt
ofschoon de volle maan ook aan het uitspansel schijnt. Tusschen de kleedingen
der Albanezen en Epiroten, dringen de engelsche roodjakken vaak troepsgewijzen
heen, welke laatste echter de voorkeur geven zich in de talrijke kroegen en bordeelen
in de bovengemelde tweeledige straatjes gelegen met het drinken van sterke dranken
en het spel bezig te houden en bij den klank der eentoonige vaderlandsche wijzen
hunnen nationalen dans uit te voeren.
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Omstreeks negen uur wordt het stil, de taptoe roept het garnizoen naar de kazernen,
waarvan de helft der manschappen gewoonlijk beschonken, sommigen zelfs dierlijk
bezopen zijn, eene scherpe tegenstelling bij de matige grieken; en wanneer er
engelsche oorlogsschepen in de haven liggen, wier manschap zich aan wal bevindt,
dan worden de tooneelen nog afzigtelijker, hoewel soms ook koddig.
Het grootste gedeelte van de bevolking der stad behoort natuurlijk tot de grieksche
natie; ten gevolge echter der zoogenaamde bescherming, welke de Engelschen
aan de Joniërs verleenen, zijn eene menigte beambten, kooplieden en verderen
Engelschen aanhang als het ware burger geworden. Rekent men nu daarbij eenige
Duitsche en Zwitsersche handelshuizen, die hier op hechte grondslagen gevestigd
zijn, benevens eenige voor hen, d.i. buiten den koopmansstand bestaande
consulaten, dan zijn dit zoo ongeveer de bestanddeelen dezer zoo zeer gemengde
bevolking. Wij smaakten nog het genoegen, de keur der mannen te zien bij de
opening der kort geleden opgerigte ‘Jonische akademie,’ met den bejaarden
waardigen Andrea Mustoxide als president aan het hoofd, en wij hadden ons niet
durven voorstellen, dat Corfu zulk eene menigte doctoren in de geneeskunde en
de regten bezat.
Wij moesten echter nog meer ondervinden, iets namelijk wat wij tot onze
beschaming niet geweten hadden, dat Corfu eene universiteit heeft. Men vormt daar
regtsgeleerden en geneeskundigen, hoewel de laatsten met zeer ontoereikende
middelen, weshalve de meesten in het buitenland, vooral in Parijs, hunne studiën
voleindigen. Zekere professor in de regtsgeleerdheid, met wien wij veel omgang
hadden, was de heer Josz, een Bohemer van geboorte, die voor een veertigtal jaren
te Grätz gestudeerd had. En in doctor Lauranos, een der meest gezochte artsen,
leerden wij den hoogleeraar in de natuurlijke geschiedenis kennen, alsmede den
schrijver van een omvangrijk in Corfu gedrukt compendium der kruidkunde. Dat hij
als druk werkzaam prakticus, ik meen zelfs als directeur van het ziekenhuis, als
verzamelaar de natuurlijke geschiedenis, niet speciaal beoefent is ligt te begrijpen;
wij ondervonden zulks tot ons leedwezen, voornamelijk ik, die zoo gaarne een
overzigt van de in Corfu voorkomende lagere

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

8
dieren in eene verzameling voor mij gehad had. Voor eene groote som gelds had
men wel uit Parijs eene reeks versteeningen ningen verkregen, maar deze waren
evenwel ongeschikt om bij het onderwijs te dienen. Dat echter in de naaste omstreken
van Corfu en op Cephalonië ware schatten van versteeningen aanwezig zijn, was
deels onbekend, deels onopgemerkt gebleven. bleven. Van de zijde der bewoners
van Corfu zou er alleen leen een weinig werkzaamheid noodig zijn om door ruiling
met de producten van hun land in korten tijd een aardig, eene universiteit waardig
museum daargesteld te hebben.
Over het gymnasium kan ik geen oordeel vellen en nog minder over bestaande
volksscholen. Wanneer men vertrouwen kan stellen in de scherpe rede van zekeren
heer Dandolo bij de opening der Jonische akademie uitgesproken, dan had men
niet alleen met de akademie zelve, maar met de volksscholen scholen een begin
moeten maken.
Voor zooverre mijne waarnemingen strekken, verveelt den Joniërs het protectoraat
der Engelschen zeer; de laatste hebben er zich echter zoo vast genesteld en werkten
ook gedurende durende ons verblijf op Corfu zoo zeer tot hunne zekerheid, dat aan
een verbreken der vriendschap van hunne zijde niet te denken valt. Zij brengen
daar te lande veel geld in omloop loop en de uitmuntende straatwegen, een der
eerste voorwaarden waarden voor de cultuur, die in alle rigtingen Corfu en
Cephalonië doorsnijden, zijn, gelijk wij vernamen, door hen aangelegd. Ook kan de
langelijke bevolking aan hen een voorbeeld nemen, hoedanig men den grond
bebouwt, tuinen aanlegt en groenten poot. Maar zulks is niet geschied. Uit eene
goede bron werd mij verzekerd, dat Engelands bedoelingen daarheen strekken, om
de bewoners van Corfu over te halen zich voor eene aansluiting aan Engeland te
verklaren en de overige eilanden daarentegen voor het koningrijk Griekenland; zoo
iets zou misschien ook niet kwaad zijn, want tot eene ware eenheid zal de
eilanden-republiek het wel nimmer brengen.
De toestand der grieksch-katholieke godsdienst met haar gevolg van het
priesterproletariaat schijnt mij toe een groote hinderpaal te zijn voor de ontwikkeling
van het volk. Wie aan de eenvoudigheid der protestantsche leeraren, aan de wel
altijd kenbare maar waardige verschijning der katholieke
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priesters gewoon is, staart met open mond deze massa van grieksche geestelijken
aan, bij wien de talaar ook de plaats der dagelijksche kleeding vervangt, en uit wier
afzigtelijk en lomp uiterlijk men meestal een juist besluit kan maken tot hun
geestelijken toestand. Daarbij komt nog, dat reeds kleine deugnieten van tienjarigen
ouderdom in dit gewaad rondloopen, in het slijk rondspartelen, soms elkander
afrossen, en niet zelden met scheld- en schimpnamen gesard worden, iets hetwelk
wij zelf gehoord en gezien habben. Men heeft ons zelfs verzekerd, dat geestelijken
die niet konden lezen en voor wien de bedienende knapen bij de godsdienst zulks
moesten verrigten, niet tot de zeldzaamheden behoorden. Dit moge nu waar zijn of
onwaar, zooveel is zeker dat alles wat wij zoowel ten platten lande als in de stad
van de uitoefening der grieksche godsdienst gezien hebben, op ons den indruk
maakte van den laagsten trap der uiterlijkheid, ja zelfs der onbeschaafdheid. Zeker
tooneel, hetwelk zelfs een godsdienst-gebruik kan genoemd worden, zal ik nimmer
vergeten, namelijk het slagten der lammeren op zaturdag voor Paschen. Reeds
gedurende den geheelen vrijdag had men het jammerend geblaat van eenige
duizende slagtoffers gehoord, die gekneveld op het onmenschelijkst door de straten
gesleept en ten verkoop aangeboden werden. Men had ons reeds vooraf
gewaarschuwd, ons des zaturdags omstreeks 11 ure niet op straat te begeven, daar
wij dan welligt gevaarlijk bezeerd zouden kunnen worden en aldus zagen wij van
het balkon onzer woning, hoe ongeveer tegen gemeld uur voor de deur van ieder
huis een lam geboeid lag, voor hetwelk de bewoner met een geslepen mes had
plaats genomen. Met klokslag van elf uur begon nu een kannibaalsche aanval. In
één oogenblik lagen de lammeren met afgesneden keel in hun bloed te wentelen
en boven elke huisdeur praalden drie bloedige kruisen. Tegelijk werden uit alle
vensters oude potten toegereikt, men schoot uit de huizen en in de straten, de
klokken werden geluid, er werd gefloten, geschreeuwd, kortom men maakte rumoer
en leven op zulk eene beestachtige wijze, dat men eerder zou gemeend hebben
een feest van duivelen, dan het vreugdefeest over de opstanding des Verheerlijkten
bij te wonen.
Natuurlijk merkt de reiziger eerder dergelijke schaduwzijden
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op, dan de goede en prijselijke hoedanigheden, tot welke laatste de overvloed
behoort, hoewel zij ook weder betreurenswaardig, daar de weelderige natuur zoo
veel biedt, dat men tweemaal meer partij van dezelve kon trekken, dan inderdaad
gedaan wordt.
Op uitstapjes, die wij zoowel in de nabijheid als op meer verwijderden afstand
deden, verschaften waarnemingen met het mikroskoop ons menige aangename
zelfs opwekkende afwisseling. Een der eerste togten, die ons een ganschen
namiddag bezig hield, was naar het dorp Benize, eene mijl ter zuiden van Corfu,
aan den oever der zee gelegen. Men gaat voorbij het grafteeken van Menekrates
en achter het dorp Castrades om naar de oude haven. Zooals ons, natuurvorschers,
die met geene oudheidkunde bekend waren, gezegd werd, is dit grafteeken een
tamelijk belangrijk monument, hetwelk tusschen Rost en andere oudheidkundigen
tot een zeer hevigen strijd aanleiding heeft gegeven. Wij waren hetzelve reeds
herhaaldelijk gepasseerd en beschouwden het als eene put, die geenerlei bijzondere
opmerking verdiende, doch evenzoo hebben de philologen geene opmerkzaamheid
voor de dieren en planten, waarin wij weder groot belang stellen! Van af Castrades,
op tien minuten afstands van de tegenwoordige stad, naar den kant der oude haven,
heeft zich naar allen schijn vroeger de stad uitgestrekt, waarvan echter thans geen
spoor meer overig is Even zoo min heeft men zekerheid, aangaande den burg van
Aleinous, welke door de algemeene meening naar de met Elcanon eindigende
hoogten verplaast wordt. De zeemagt der Corfiërs was voortreffelijk beschermd in
het nieuwe bekken met naauwen ingang, hetwelk echter thans geheel en al verslijkt
is. De naastbij gelegen omstreken zijn buitengemeen vruchtbaar en men kan zich
hier een denkbeeld vormen, hoe welvarend de vroegere bewoners bij aanwending
van eenige vlijt en arbeidzaamheid, geweest zullen zijn. De medewerking der natuur
is echter, gelijk men weet, in het zuiden eene der oorzaken, dat de landbouw geene
groote vorderingen maakt, en de opbrengst van de vroeger zoo beroemde
voorraadschuren van koren allengs zoo verminderd is, dat de tegenwoordige
bewoners nog slechts met moeite in hunne behoeften kunnen voorzien. Zoo is het
helaas op
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Corfu gesteld, waar de Phäaken zeer zeker betere akkerbouwgereedschappen
hadden dan hunne tegenwoordige nakomelingen. Toen wij onze wandeling
voortzetten langs den nieuwen weg rondom de haven, zagen wij o.a. met verbazing,
dat zich tot het omploegen van een stukje land van ten hoogsten een twaalfde
gedeelte van een morgen groot, niet minder dan negen personen en twee paarden
bezig hielden. De ploeg was een eenvoudige houten haak, en hetgeen daarmede
werd opgehaald, moest door de mannen klein geslagen en verbrokkeld worden.
Daaruit is het dus ligt verklaarbaar, dat bij eene dergelijke verspilling van krachten
en arbeid de opbrengst niet toereikend kan zijn om allen te voeden.
Langs den weg dien wij verder passeerden, werden overal de wijngaarden met
groote bijlen bewerkt, hetgeen almede een treurig verschijnsel is op Corfu. Het drie
à viermaal herhaalde besnoeijen van den wijngaard, verspilt zooveel kracht en de
wijn is zoo slecht, dat alleen de boer denzelven drinkt en aan uitvoer volstrekt niet
te denken is. En op die wijze wordt een groot gedeelte van den schoonen akkergrond,
die honderdvoudig koorn en tarw kon voortbrengen, opgeofferd als het ware aan
de nuttelooze van oudsher ingevoerde gewoonte van den wijnbouw. Geheel anders
is het gesteld met die soort van wijngaarden, welke de krent opleveren, doch wier
bebouwing op Corfu van weinig beteekenis is. De olijfboom is en blijft het
onwaardeerbare geschenk, waarmede Corfu gezegend is; in bijna onafgebroken
hagen en bosschen bedekt hij het geheele middel- en schier het gansche zuidelijk
gedeelte van het eiland en behoeft, eenmaal geplant zijnde, in eeuwen geene
verpleging meer; hoewel hij den eigenaars geregeld alle jaren geen zeker bestaan
verschaft. Wanneer het in den herfst regent, als de vruchten afvallen en deze den
grond geheel bedekken, zoodat alle handen niet toereikend zijn om dezelve dadelijk
in te zamelen, dan is de olie-oogst mislukt; van daar dat men naauwelijks om de
drie jaren een goeden opbrengst heeft.
De weg beneden het dorp St. Deka naar het op eene hoogte gelegen Gasturi,
was met olijfboomen geheel beplant; ook scheen zij niet eenzaam, daar de landlieden
bij grooten getale uit de stad terugkeerden. Wie zou kunnen gelooven, dat zij
derwaarts gaan om groenten te koopen? En toch is
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het zoo; zij daarentegen brengen er niets aan de markt dan olie in geitenblazen,
wijn in kleine vaatjes, een drank alleen voor de laagste klasse van het volk bestemd
en hout, meestal van den olijfboom afkomstig. Het paard, maar hoofdzakelijk de
ezel, is hen in het vervoer daarvan behulpzaam; zij laden alles, wat bij ons op wagens
gepakt wordt, op den rug dier dieren; ja ik zag zelfs hoe men een zeer log varken
op een ezel had vastgebonden, waarbij de eigenaar almede plaats had genomen,
die het nog daarenboven den snuit toehield, om het oorverdoovend geknor, ten
minste zooveel mogelijk, te verminderen.
Achter Gasturi heeft men een prachtig uitzigt op de stad en het in noordwestelijke
rigting gelegen hoofddeel van het gebergte met den San Salvatore, die een
reusachtig dak gelijkt, op welks top zich nogmaals twee kegels verheffen. Ook de
nog met sneeuw bedekte albanesische bergketen verscheen in volle helderheid
aan gene zijde van het kanaal van Viscado. De zon stond nog hoog aan den hemel
en de nabij gelegen en verwijderde bergen, werden in de blaauwe spiegelgladde
zee terug gekaatst. De kleurenpracht der kale kalkbergen van het vasteland is vooral
in de namiddag- en avondstonden van onbeschrijfelijke schoonheid en volmaakt
de liefelijkheid der landschappen op Corfu, waarin het groen in alle schakeringen
op den voorgrond treedt, afgebroken door het blaauw der zich overal in schoone
bogten indringende zee. Nu daalden wij naar Benize over zandsteenrotsen en lagen
op elkander gegroeide steenen, door den geognost brecciën genaamd. Dergelijke
brecciën en zamenpakkingen ontmoet de wandelaar veelvuldig op de Jonische
eilanden; zij bewijzen een evenredig jeugdigen aanwas der eilanden, die
plaatsgewijze zelfs tot de allerjongste heffingen der aardkorst behooren. Daarvan
zijn de mede geheven talrijke schelpfragmenten tevens een blijk; doch het is hier
de plaats niet daarover uit te weiden; een uitstapje op Cephalonië zal ons
gelegenheid geven daarop nader terug te komen. Dit alleen zij hier gezegd, dat
professor Unger, die deze geognostische studiën tot een onderwerp van uitvoerige
beoefeningen gemaakt had, op den terugweg naar Benize veel te noteren en rijzen
en dalen der lagen op te teekenen had.
In het dorp begaven wij ons in eene van ouds bekende
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herberg, waar zich weldra een dozijn lieden - in al deze landen vindt men op alle
tijden van den dag vele lediggangers - vergaderden, die ons bij het koffijdrinken
aanstaarden, over de vreemdelingen spraken, maar toch volstrekt niet indringend
waren, en toen wij eene boot begeerden om ons naar Elcanon te begeven, zich
haastten er ons eene te verschaffen. Een arme visscher roeide ons naar de een
uur van daar verwijderde landpunt en toonde ons eene levende inktslak, die hij aan
een angelsnoer uit de zee ophaalde en zorgvuldig in een kuipje deed, om haar nog
levend in de stad ten verkoop te kunnen brengen. Het dier boezemde mij in den
hoogsten graad belang in, daar ik wel duizende sepiën dood op de vischmarkt, maar
nog geene in hare frissche kleuren en hare levendige bewegingen gezien had;
vooral werden wij door het liefelijke avond landschap geboeid, door hetwelk wij
langzaam als heen gleden. Digt bij het versteende schip passeerden wij den ingang
der haven en verlieten de boot beneden Elcanon. Om ons nog meer alle betoovering
te doen genieten, was de volle maan opgekomen.
Weinige dagen na dit uitstapje, zaten wij reeds des morgens vroeg in een wagen
met twee paarden bespannen, om den verderen togt naar het op de westkust gelegen
klooster Paläokastrizza te ondernemen. Een half uur achter de stad passeert men
de rivier Potamo, waar volgens de sage van Homerus, d.i. de sage, die zich over
het verhaal van Homerus gevormd heeft, het wasschen van Nausikaa en hare
ontmoeting met Odysseus plaats had. Dat het meisje zich met haar linnengoed van
gene zijde van Castrades, tot aan het riviertje zou begeven hebben, kan bij mij niet
opkomen, daar zich andere bronnen veel meer in de nabijheid bevonden. Maar
daaraan is weinig gelegen. De deltavorming der rivier boezemde ons veel meer
belang in. Gedurende den regentijd voert zij, in weerwil van hare onbeduidendheid,
aanzienlijke massa's aarde naar de zee, en heeft in den loop der eeuwen daarin
eene uitgestrekte vruchtbare vlakte gevormd of liever eene vroegere bogt geheel
aangevuld. Terwijl de zee van hare zijde daartoe de meest verschillende uitwerpselen
verschaft, vestigen zich nog op den in het vlak des waters liggenden nieuwen grond
allereerst enkele zoutplanten, waarbij zeegras komt, langzamerhand
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ontstaan andere grasscheuten en daardoor wordt een weiland gevormd, hetwelk
door togtslooten allengs in bouwland veranderd wordt. Al deze streken overziet men
in de delta van den Potamo op eens.
Weldra verdwenen wij in de olijfbosschen der heuvellanden, waar wij ons echter
ditmaal minder met den groei der boomen dan met de struikgewassen bezig hielden.
Spaansch riet, braambes- en myrthenstruiken wisselden elkander af. Zoo vervolgden
wij onzen weg tot de zoogenaamde Dottori, eene herberg, welke die benaming heeft
verkregen, sedert een paar doctoren hun zomerverblijf in eene daarbij gelegen villa
gevestigd hadden. Wij verlieten hier den wagen, op omstreeks twee mijlen van de
stad, en zetten onze wandeling onder begeleiding van een alleen Grieksch
verstaanden en gelijk later bleek zeer slecht met den omtrek bekend zijnden knaap
te voet voort. Ik zal mij niet ophouden bij de beschrijving van den weg, maar den
lezer dadelijk in het eenzame Paläocastrizza inleiden. Een berijdbare weg loopt tot
in de nabijheid der zee naar eene kleine bogt, alwaar zich regts op nagenoeg drie
honderd voet eene magtige rots verheft. Op den top daarvan ligt het klooster,
eenzaam en van alles afgescheiden; het is geheel en al in verval en behalve een
schraperig uitzienden monnik, die bezig was morsige altaarkleeden schoon te maken,
ontmoetten wij er slechts eene oude vrouw, waarschijnlijk eene soort van
huishoudster. Geen van die beiden liet zich veel aan ons gelegen liggen, en wij
konden ons dus ongestoord overgeven aan de indrukken dezer in hare soort eenige
afzondering. Wie met de wereld buiten zich afgesloten heeft, maar zich verlustigen
wil in de schoone goddelijke natuur, zou daartoe geene betere schuilplaats kunnen
vinden dan dit oord. Wij doolden in de uitgestrekte klooster-gebouwen en tuinen
rond en vonden voortdurend schoonere punten, van waar men de open zee en een
gedeelte der kusten overziet.
In plaats van dadelijk naar de Dottori terug te keeren, hadden wij besloten een
verren omweg te nemen, terwijl wij den wagen vooruit zonden om ons op een
beroemd punt, St. Pantagloine, te wachten. Om derwaarts te komen, moesten wij
eerst het noordoostelijk van het klooster gelegen hooge terras beklimmen; dit was
een steile en ongemakkelijke
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opgang naar het dorp Locades, terwijl wij langs een naauw kloofdal in de hoogte
klommen. Weldra hadden wij Paläocastrizza weder beneden ons en wij rustten
eenige oogenblikken op het groote vlak, waarbij het statige Locades als een
zwaluwnest gekleefd schijnt. Eene herhaalde inspanning bragt ons op een golvend
plateau zonder boomen, tot het dorp Alimantades. Terwijl wij eenige behoeftige
kinderen, die ons aangaapten, kleine muntstukjes gaven, namen eenige vrouwen,
die zich voor de huizen met arbeid onledig hielden, te gelijk de gelegenheid waar
om te bedelen. In zulke geheel afgescheiden gelegen plaatsen zou men zoo iets
niet verwachten, maar het is de mindere volksklasse der zuidelijke landen als
aangeboren om vreemdelingen aan te spreken en te gelijk eene aalmoes te vragen.
In den regel waren het oude vrouwen, die, met de eene hand aan het werk bezig
de andere met een gemoedelijk lachje naar de aalmoes uitstrekten, alsof zij ons
een goeden morgen wilden wenschen. Van de hoogte, over welke wij heen
wandelden en bij Alcadades, hetwelk wij weldra bereikten, heeft men een overzigt
over een groot deel van het noorden van Corfu, hetwelk een geheel ander voorkomen
heeft dan het midden van het eiland. Terwijl dit door zijne bevalligheid den indruk
van een afwisselenden tuin maakt, is het noorden, naar het ons toeschijnt,
onvruchtbaarder en eentooniger.
Bij Alcadades hadden wij weder een der voortreffelijkste straatwegen bereikt en
weldra mogten wij ons beneden St. Pantaglione in den heerlijken maaltijd verheugen,
dien wij in den wagen hadden mede gebragt. Deze werd niet alleen in krijgskundigen
zin ‘gekookt;’ Professor Unger bragt ook het tot meten der hoogte bestemde
‘kookinstrument’ in werking, ofschoon ik tot mijn leedwezen thans niet kan zeggen,
welke uitkomsten de berekening van St. Pantaglione opgeleverd heeft.
In de hoop dat ik in mijne, hoewel dan korte schets het karakter van Corfu zoo
helder mogelijk zal voorgesteld hebben, noodig ik den lezer uit mij op mijn bezoek
op Cephalonië ingelijks te willen vergezellen.

II. Cephalonië.
In den laten avond van den I4 April verlieten wij Corfu,
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hetwelk zulke aangename herinneringen bij ons had achtergelaten; wij zagen nog
geruimen tijd, op het dek wandelende, de lichten van het kasteel schitteren en
ontwaakten den volgenden morgen, zijnde een zondag, in het naauwe kanaal,
hetwelk de beide eilanden Ithaka en Cephalonië van elkander scheidt. Wie het
gedicht van den vindinggrijken Odysseus in de oorspronkelijke taal gelezen heeft,
moet noodwendig bij het aanschouwen van het kleine, langwerpige rotsachtige
eiland, met eene zoete huivering vervuld worden; met mij ten minste was het zoo
gesteld, en het speet mij zeer dat wij van een vroeger plan waren terug gekomen,
en een uitstapje naar Ithaka voor eenige weken uitgesteld hadden; hetgeen mij nu
nog zooveel meer spijt, daar omstandigheden mij verhinderd hebben daaraan tot
nog toe gevolg te geven. Ik heb mij alzoo op een steenworp afstands van het eiland
bevonden en hetzelve van den hoogen Monte-Nero op Cephalonië even als eene
reliëfkaart beneden mij zien liggen, en mij met eigen oog overtuigd, dat het niet
slechts, gelijk voor een paar duizend jaren, zeer rots- en bergachtig, maar thans
evenmin als toen met bosschen begroeid is en schijnt mij toe een ongemeen
vruchtbaar land te zijn voor geiten en krachtigen wijn. Mijn reisgezel Professor Unger
daarentegen had er vroeger met genoegen ettelijke, hoewel dan kommervolle en
met veel bitterheid gemengde dagen doorgebragt; hij heeft er den zoogenaamden
burg van Ulysses bestegen, de door Homerus zoo zeer geprezen bron bezocht en
de voortreffelijke haven bewonderd. Wij namen eenige bewoners van Ithaka, die er
echter geenszins als nakomelingen van Odysseus uit zagen, aan, om ons naar
Cephalonië over te brengen en stegen daar bij het oude beroemde Samo uit.
Men had onze bagage aan het strand nedergezet en ver zocht, of liever gelast,
ons naar een groot gebouw te begeven, waar een ambtenaar, deels uit pligtijver,
deels en wel het meest uit nieuwsgierigheid zich met het nazien onzer passen bezig
hield en na over en weder een tal van woorden gesproken te hebben, zeide men
ons dat wij onmiddelijk in gezelschap van een derden persoon, die gelijk met ons
aangekomen was, onze reis naar de hoofdstad Argostoli konden voortzetten, terwijl
echter onze goederen, bij gebrek
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aan de noodige middelen van vervoer moesten achter blijven. Die evengemelde
derde persoon, wiens tegenwoordigheid mij, ronduit gezegd, zeer hinderde, was
een doctor in de geneeskunde, op Cephalonië geboren, die, na vele jaren in Parijs
te hebben doorgebragt, van daar terugkeerde, beladen met zulk eene massa ballast,
waaronder een viertal vogelkooijen, dat het mij verreweg aangenamer geweest zou
zijn op den rug van een os derwaarts te rijden, dan zijn gezelschap in den wagen
te moeten genieten. Terwijl de koetsier, naar het mij scheen een Maltezer van
geboorte, de goederen van den doctor zoo poogde te rangschikken, dat er voor ons
nog een klein plaatsje over bleef, poogden wij een weinig eten en drinken te krijgen,
hetgeen ons echter niet mogt gelukken; wij bestegen nu eene kleine hoogte met
een kerkje, waarbij ons een waanzinnige in den weg liep, kortom: wij moesten onze
reis gedurende meer dan een uur onder vele wederwaardigheden voortzetten, die
eerst een einde namen, toen onze reisgezel de eene van de beide berghoogten
begon te beklimmen, welke Cephalonië in de geheele lengte parallel doorsnijden.
Die, welke naar de zijde van Ithaka gelegen is, is de hoogste en staat gelijk met den
verheven Monte-Nero, dien wij op een afzonderlijk uitstapje nader zullen leeren
kennen, en zich links van onzen moeitevollen weg majestueus voor ons oog verhief.
De straatweg sluit zich aan een dwarsdal, hetwelk, door verhevenheden en splijtingen
van den verbrokkelden, doch zeer vasten kalksteenachtigen grond ontstaan, ons
gelegenheid gaf een blik te werpen in de overoude geschiedenis van het eiland. Ik
was zoo gelukkig op den weg eenige versteeningen te vinden, wier bezit mij in staat
stelde eene tamelijk uitgebreide verzameling te maken, welke wij later completeerden.
Na met den wagen een rid van circa vijf uren gemaakt te hebben, bevonden wij
ons op de lange brug, die de beide oevers van den diep inloopenden zeeboezem
met elkander verbindt, waaraan Argostoli gelegen is; van wege de weinige diepte
van het achterste gedeelte van dien zeeboezem is het mogelijk geweest, hier de
overbrugging te doen. Weldra bekwamen wij een gids, bij toeval een bediende uit
de ouderlijke woning van onzen doctor, die zooveel pakkaadje met zich voerde, en
die, na den zoon herkend te hebben, ons
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telkens zijne muts ten teeken van blijdschap omhoog werpende, een geheel eind
vooruit snelde, en den talrijken wandelaars, die zich op zondag hier op den weg
bevonden, de terugkomst van het lang verwachte kind luide verkondigde. Nadat wij
hem voor zijne diensten bedankt hadden, lieten wij ons naar den agent van het
Oostenrijksche consulaat, de heer Sawa, die tevens koopman aldaar was, heen
brengen, en deze, een zeer innemend en voorkomend mensch, bewerkte door zijne
tusschenkomst dat wij in het hôtel van signor Vasili onzen intrek konden nemen.
Ieder van ons verkreeg daar eene kamer, welke wij echter voor elkander niet konden
afsluiten, daar in het gansche huis geene enkele deur gevonden werd, waarvan het
slot in goeden staat was; zelfs geen venster konden wij sluiten, zonder daartoe
geweld te gebruiken. Wij versperden de uitgangen zoo goed mogelijk, doch
behoefden trouwens niet te vreezen des nachts overvallen te zullen worden. Onze
waard, die voor eene reeks jaren met een rijken Engelschman geheel Europa had
doorgereisd, had, ofschoon aan de eene zijde lam, een zeer krijgshaftig voorkomen
en gaf in zijn huis bevelen zoo goed hem zulks mogelijk was. Dat zich niet veel
reizigers naar Argostoli begeven, is ligtelijk te begrijpen, zoodat signor Vasili dan
ook onmogelijk goede zaken kan maken; hij poogde ons echter naar zijn beste
vermogen, het verblijf ten zijnent zoo aangenaam mogelijk te maken, en bestuurde
vooral de keukenaangelegenheden met de grootste zorgvuldigheid en verschafte
ons soms waarlijk zeldzame geregten. Daags nadat wij waren aangekomen, zag ik
een reiger door den gang dragen en dacht dadelijk: deze is voor u en uw zoölogisch
museum zeer geschikt; tot mijn spijt zag ik het dier echter naar de keuken brengen
en toen ik mij een half uurtje later naar zekere plaats begaf, zag ik Vasili Jr. reeds
bezig den reiger te plukken. Nog wilde ik niet aan de eigenlijke bestemming gelooven,
maar kreeg daarvan volle zekerheid toen ik des middags aan tafel den heerlijken
reuk van zijn gebraad voor mij had. Ik heb de gewoonte in vreemde landen alles te
eten, wat men mij opdischt, behalve ratten, en deed dus ook den reiger alle eer aan.
Bij voorkomende karigheid waren wel eens versnaperingen noodig, om ons eens
schadeloos te stellen voor sommige ontberingen,
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en dan maakten wij dikwerf gebruik van den kleinen citroenboom, die, gebogen
onder den last zijner gouden vruchten, nagenoeg onder mijn venster stond en in
wiens schaduw in den regel eenige half naakte kinderen speelden en niet zelden
ook een ezel van zijn harden arbeid uitrustte.
De stad Argostoli is in de lengte aan den zeeboezem gelegen; men vindt er wel
is waar niet weinige aanzienlijke gebouwen, maar is overigens ten opzigte van haren
bouwtrant hoogst onbelangrijk, hetgeen ook van de bevolking kan gezegd worden,
die tot Corfu in verhouding staat als eene kleine provinciestad tot eene residentie.
Ook heeft men er niet dat gewoel van verschillende talen en kleederdragten, hetwelk
ons in Corfu zoo zeer boerde; te naauwernood geeft de weekmarkt, die langs het
strand gehouden wordt, eenige drukte. Niet alleen dat de bewoners der stad zich
door niets bijzonders kenmerken, maar onder de bevolking van het land dragen
alleen de mannen den stempel van het zuiden, de vrouwen zien er uit even als die
op de voddemarkt van eene onzer steden en zijn bijna allen zonder uitzondering
leelijk en vermagerd. Ook hebben zij geene huizen met moestuinen, maar wonen
meestal in hutten en verkrijgen dan ook alleen van de rotsen het noodige om in hun
onderhoud te voorzien. De netste huizen in Argostoli worden natuurlijk door
Engelschen bewoond, en weldra kwamen wij in kennis met een der meest bekende
en geachtste mannen, namelijk de heer Sanders, wiens geleide en aanwijzing ons
zeer te stade kwamen. Hem, mijnheer Sawa en schier alle andere aanzienlijke
inwoners, konden wij dagelijks in de club aantreffen, waar zich eene zeer wel
ingerigte bibliotheek of leeskamer bevond en des avonds over de politiek en
aangelegenheden van den dag gesproken werd. Ook bezit Argostoli een schouwburg,
en op zekeren morgen verkondigden reusachtige, dwars over de straten
uitgespannen biljetten, dat een Baritono greco, van wien men zeer goede
verwachtingen had, des avonds een concert zou geven, met medewerking van
eenige dilettanten van Argostoli. De genoemde bariton bragt dan ook eenige aria's
van Verdi ten gehoore met zulk eene krachtige stem, dat die een ouden strijder van
Marathon tot eere zou verstrekt hebben, terwijl de dilettanten zeer lijdelijk eenige
nieuw-grieksche blijspelen uitvoerden.
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Het meeste vermaak schepten wij echter in de gedragingen van het voor het grootste
deel uit scheepsjongens, bootslieden en dergelijke gentlemen bestaande parterre,
die dikwerf onder de voorstelling zoo luidruchtig en vrolijk werden, dat veeleer zij
de eigenlijke acteurs schenen te zijn.
Ook op Cephalonië hebben zich de moedige ridders van het principe om niet te
interveniëren, de heeren Engelschen namelijk, zoo goed mogelijk genesteld. De
kazernen en versterkingen in Argostoli zijn echter slechts kinderspel in vergelijking
bij de ontzagwekkende bolwerken op Corfu. In geval van oorlog zou Cephalonië
zeer zeker spoedig overgegeven worden, daar de op anderhalf uur afstands van
de stad op eene hoogte gelegen vesting, het oude Venetiaansche kasteel, eene
welgemeende bestorming moeijelijk zou kunnen wederstaan. Dit punt strekt den
reizigers over een groot deel van het eiland ter oriëntering en is vooral, bij heldere
lucht en stille zee zeer aan te bevelen om het grootsche en betooverende uitzigt,
hetwelk ik echter voor den lezer niet zal wagen te schetsen.
Als men den blik naar Argostoli vestigt, heeft men een vergezigt over den geheelen
diep inloopenden zeeboezem met zijne ten deele magtige begrenzingen. Vervolgens
laat men het oog langs de hoogte ter regterzijde weiden, en wendt zich van daar
allengs tot des majestueusen Monte-Nero. De zon stond reeds laag en kleurde de
bovenste helft van den kolossus violet, terwijl de als uit zee opkomende voet reeds
geheel in de schaduw lag. Nu heeft men Argostoli achter zich; eene steile helling
ligt onmiddelijk voor onzen voet, met het eveneens bergachtige maar veel liefelijker
zuidwestelijke deel van het eiland, en in zee, als met de hand aan te raken, Zanthe,
waar de krent groeit. Bij zulk een heerlijk tafereel vergeet men aldra dat men zich
moet behelpen in de kleine herberg, werwaarts men echter bij het aanbreken van
den nacht tevreden en verheven gestemd door de magtige natuur terug keert. Even
boven de stad, bij eene oude kerk, waarvan de naam mij ontgaan is, vindt men nog
een heerlijk gezigtspunt, op zich zelve reeds hoogst schilderachtig en dat nog
oneindig verhoogd wordt door een olijfboom - zeker een der schoonste, die ik immer
gezien heb - welke zich op het groene kerkhof bevindt. Hij werpt
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zijne schaduw over een trap in de open lucht, die naar een soort klokkentoren leidt,
welke men beklimmen moet, om het panorama in zijn geheel te overzien. Tot ons
leedwezen was ons verblijf daar kortstondig; eene oude vrouw verzelde ons
derwaarts, zij bekeek zeer naauwkeurig de schets, welke mijn reisgezel in der haast
ontwierp en bedelde ten slotte zeer dringend.
Het hoofdpunt mijner zoölogische navorschingen was in de nabijheid der stad
aan de oevers van de kreek, waarover de brug heen ligt. Terwijl het gedeelte achter
de brug door talrijke bronnen van de omringende kalkhoogten een aanzienlijken
toevoer van zoet water ontvangt, ontstaat er zoogenaamd brak water, hetwelk zeer
gunstig is voor de eigenlijke planten- en dierenwereld. Er bevinden zich in het brakke
water wel ook soorten, die anders in het zuivere, verzadigde zeewater voorkomen,
maar dat getal is nogtans evenredig klein. Vooral voor de paddestoelen is het brakke
water zeer gunstig, hoofdzakelijk voor die afdeeling van tweeledige wezens, waaraan
de wetenschap den naam van Spongiae gegeven is, en waartoe de spons behoort.
Op sommige plaatsen der kreek van Argostoli, waar anders zeer weinig beweging
in het water was, vormden zes à acht soorten dezer plant te zamenhangende plaggen
van de schoonste, schitterendste kleuren, zooals geel, donkerblaauw, groen en
violet en ik kan niet veronderstellen, dat de beroemde kleurenpracht der koraalriffen
fraaijer kan zijn. Op andere plaatsen, vooral tegen en in de nabijheid van de pilaren
der brug, waar het water onophoudelijk in beweging is, was de bodem geheel bedekt
met eene soort der zoogenaamde zee-anemonen of klaprozen. Hun zakvormig
ligchaam zuigt zich met het afgeknotte onderste einde vast; aan het boveneind
bevindt zich de mond, omringd door een digtgesloten krans van beweegbare en
rekbare voeldraden, die groen en roodachtig-graauwgeel van kleur zijn en in
verbinding met de overige, eveneens groenachtige ligchamen, bij schijnbare
willekeurigheid der zwakke bewegingen den schijn hebben, alsof bloemen uit den
bodem der zee opkwamen. Andere dieren leven als verborgen onder de
paddestoelen of tusschen de takken der zeegrasplanten, b.v. in groote menigte
verschillende soorten van groote, groene slakken, de zoogenaamde zeehazen, die
zoowel op het
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hoofd als in den nek twee paar oorvormige voelhorens dragen en op den rug onder
eene plooi der huid het orgaan bezitten om te ademen, hetwelk veel overeenkomst
heeft met een tros bladeren. Als planten-etende dieren vinden zij daar overvloedig
voedsel en niet minder zijn eene massa kleinere dieren voor de vraatzuchtige
kortstaartige kreeften of krabben aanwezig, die door arme, in den modder der zee
rond wadende lieden, ingezameld worden. Ik had zulk een visscher op mijne eigene
kosten medegenomen; tot aan het middel in het water staande, schoof hij een net
voor zich uit en ledigde van tijd tot tijd den rijken inhoud daarvan op de brug voor
mij, alwaar ik, steeds door eene menigte ledigloopers omringd, meestal op goed
geluk af, mijne glazen vulde, tot dat eene naauwkeurige beschouwing met het
vergrootglas mij de vooral door mij begeerde dieren deed ontdekken. Ik haakte
vooral naar het bezit van kleine, langwerpige, geheel platte en vlakke wormen,
planariën of ingewands-wormen, die er zoo teeder en half doorschijnend uitzien,
dat men de groote bewegingskracht, welke zij doen blijken, niet bij hen zou
onderstellen. Zij kenmerken zich door de groote menigte van oogen, die liervormig
in de nekstreek boven de hersenen liggen; hun darmkanaal heeft veel overeenkomst
met een veeltakkigen boom, en daar het groenachtige voedsel door de
ligchaamsledingen, die dikwerf in het roodachtige spelen, doorschemert, zoo is de
uiterlijke verschijning dezer dieren zeer bevallig.
Bood het inwendige deel van den zeeboezem rijke gelegenheid aan voor
natuurgeschiedkundige navorschingen, zoo werden wij door de denzelven in het
zuiden en oosten begrenzende bergen als in den grijzen voortijd verplaatst. De
reeds vermelde voorkomende en beleefde Engelschman, de heer Sanders, maakte
ons bekend met de zich aldaar bevindende uitgebreide overblijfselen van
zoogenaamde cyklopische muren. Op de hoogte boven de kreek, bevond zich
blijkbaar voor eeuwen eene versterkte stad, want naar de uitgestrektheid der muren
te oordeelen, kan het geen enkel kasteel geweest zijn om eene onder aan het water
gelegen stad te beschermen. De cyklopische muren zijn zonder kalk uit rotsbrokken
en groote steenen opgetrokken, die men in den natuurlijken vorm behakte en naauw
op en aan elkander
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sloot. Ofschoon eene der oudste wijzen van bouwen, doet het cyklopische muurwerk
buitengewone hefkrachten en eene niet alledaagsche zekerheid in de werktuigelijke
behandeling van den steen onderstellen. En wie voor de eerste maal voor deze
bolwerken staat, die men een geheel eind weegs op het hoogst ongelijke terrein
kan vervolgen, gedeeltelijk nog zoo plat en onbeschadigd, als zij voor verscheidene
eeuwen daargesteld werden, verkrijgt daardoor een nieuw onuitwischbaar denkbeeld
van hetgeen door menschen kan tot stand gebragt worden. De cyklopische muren
bij Argostoli zijn echter blijkbaar niet uit één tijdperk afkomstig; men kan zeer duidelijk
een gedeelte van ouderen oorsprong boven den oever van de kreek onderscheiden
en een gedeelte, hetwelk veelligt vele eeuwen jonger dagteekent, en dat bijna het
aanzien heeft van een middeneeuwschen stadsmuur, terwijl van streek tot streek
torenachtige voorschansen aangebragt zijn. Ook op Ithaka vindt men dergelijke
muren op den zoogenaamden burg van Ulysses; mijn reisgezel bekwam echter de
overtuiging, dat zij met die op Cephalonië niet te vergelijken waren.
Herhaaldelijk deden wij togjes in de tegenovergestelde rigting van den zeeboezem,
vooral daar ter plaatse waar deze zich naar de stad Lixuri opent en met
buitengemeen gespleten oevers als eene open zee verwijdt. Uit sommige
reisbeschrijvingen waren wij opmerkzaam geworden op eene hoogst zonderlinge
en tot nog toe onverklaarbare verschijning, namelijk een aan den oever der zee
liggenden molen, door een uit de zee landwaarts inloopenden stroom voortgedreven.
En toch is de zaak werkelijk zoo. Op een half uur afstands van Argostoli ligt een
welingerigte watermolen met bijbehoorende schuren, naar de zijde van den
zeeboezem bevindt zich. een gemetselde gang en eene genoegzame hoeveelheid
water om het werk met kracht voort te drijven en verliest zich met een verval van
omstreeks drie voet bij eene lengte van veertig voet, in de onderwoelde oeverspleten.
Zoowel de bewoners van het eiland als reizigers, die dezen zeer zeker bekenden
molen bezochten, zijn van meening, dat het water óf diep in het hart der aarde
verdwijnt óf ten minsten na een langen onderaardschen loop zich eerst weder in de
zee uitstort. Mijn reisgezel, die zeer opmerkzaam de ter ver-
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klaring bijgebragte omstandigheden waar nam, stelde eene andere theorie daarvoor
vast, welke ik, alleen om hare eenvoudigheid, geheel en al moest goedkeuren. Ik
heb reeds boven gezegd, dat zich talrijke bronnen in het binnenste einde der smalle
over eene gansche lengte uitgestrekte kreek uitstorten. Daardoor heeft eene
voortdurende verhooging van het watervlak plaats, het overbodige water loopt
natuurlijk af en er ontstaat eene, naar het open einde der kreek gerigte strooming.
Op dat punt van den oever, waar de wondermolen staat, zijn de steenen zeer los
en, gelijk wij gezegd hebben, derwijze onderwoeld en gespleten, dat hier en daar
twintig à dertig passen van den rand des oevers het water even als de rook uit een
schoorsteen opdwarrelt. In deze spleten verliest zich natuurlijk ook het naar
uitbreiding verlangende stroomend water, niet echter om steeds dieper en dieper
in de ingewanden der aarde te dringen of ook aan de zuidelijke punt van het eiland
weder het daglicht te begroeten, maar om in de holten van den gespleten oever
zelf, misschien dadelijk achter den molen, of ook 200, ten hoogsten 300 passen
van daar, waar de zeeboezem veel meer breedte heeft, rustig heen te vlieten. Zulks
ten minste was het denkbeeld van Professor Unger. Enkele malen, terwijl hij eene
schets nam van den molen met alle details der onmiddelijke nabijheid, dwaalde ik
verder langs den oever heen, tot waar de splijting en verbrokkeling den hoogsten
graad had bereikt. Daar had zich een labyrinth van kanalen en gangen gevormd,
waarvan de wanden met de weligste zeebloemen bedekt waren. Waar zich planten
bevinden, zijn ook dieren aanwezig en zoo spreekt het van zelve, dat deze geheime
plaatsen ook hunne eigene groote bevolking hebben. Soms kon ik mij niet
weerhouden, hier en daar met eenig gevaar omlaag te dalen en ver over den
waterspiegel heen gebogen het eigenaardige gegons af te luisteren.
Eene der wetenschappelijke taken, welke mijn vriend zich voorgesteld en reeds
op Corfu ijverig en met goed gevolg ten uitvoer gebragt had, was de kennis van den
geologischen bouw der eilanden. Daartoe was Cephalonië voorzeker nog meer
geschikt dan Corfu, en, het mikroskoop voor uren en soms halve dagen latende
rusten, verzelde ik hem zeer gaarne op eenige togtjes, welke enkel ten doe
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hadden versteeningen op te sporen. Wij wisten, dat niet verre van Lixuri aan gene
zijde van den zeeboezem uitgebreide lagen van versteeningen aanwezig waren en
begaven ons derhalve op zekeren morgen, kort na zonsopgang in eene boot naar
Lixuri op weg. Mijnheer Sawa had ons een zijner dienstboden als een vertrouwd en
geheel onbaatzuchtig mensch als gids aanbevolen, die zich dan ook met tamelijk
goed gevolg van zijne taak kweet, ofschoon, gelijk weldra bleek, zijne
onbaatzuchtigheid zeer beperkte grenzen had. Wij hadden ongeveer drie kwartier
uurs voor den overtogt noodig, en schonken de stad Lixuri, die ons zeer onbelangrijk
toescheen, geene opmerkzaamheid, maar begaven ons dadelijk naar de
versteeningen, geleid door eenige knapen, die met de voetpaden naauwkeurig
bekend waren. Evenwijdig met den oever liep eene bank versteende oesters, die
bij de groote, bij het klimmem der zon vermeerderende hitte de begeerte naar eenige
dozijnen levende, met hetgeen daarbij behoort, voor ons ontbijt opwekten, maar
waarvan wij natuurlijk ook behoorlijk datgene bewaarden, wat ter volmaking der
verzamelingen in aanmerking kon komen. Op naauwelijks tien minuten afstands
van daar begon een voor den geognost hoogst belangrijk terrein, namelijk een
heuvelland van een à twee vierkante mijlen groot, hetwelk uit eene kleiachtige
grondstof en eene verbazingwekkende massa van deels geheele, deels verbrokkelde
oesters, schelpen en slakkenhuizen bestaat. Reeds de oppervlakkige bezigtiging
leerde ons, dat wij vele fragmenten van vergane, werkelijk voorwereldlijke dieren,
en ook verscheidene derzelve voor ons hadden, die te naauwernood of in het geheel
niet van nog thans de Middellandsche zee bevolkende soorten te onderscheiden
waren. Het gansche heuvelterrein, dat in het noordwesten door hoogere, oudere
kalkbergen begrensd wordt, behoort diensvolgens tot eene der jongste aardlagen.
Het is verheven zeegrond, welke ten gevolge der geringe zelfstandigheid, door den
invloed van den regen de tegenwoordige gestalte aangenomen heeft. Op de hitte
geen acht gevende, vulden wij onze zakken en netten, en ik durf den lezer wel nog
dit mededeelen, dat wij de wetenschap daarmede voorzeker geene ondienst bewezen
hebben, wijl onze verzameling eene reeks van dergelijke verschijnselen in
Griekenland en
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nog meer zuidelijke gelegen streken volledig maakt en met elkander in verband
brengt. Langzamerhand waren wij in de nabijheid gekomen van een dorp, waar wij
eenige verversching hoopten te zullen vinden, hetgeen voor ons na zulk een rijken
oogst en vermoeijenis wel noodig was. Dewijl zich daar geene herberg of locanda
bevond, moesten wij ons naar eene particuliere woning begeven, waar men ons
brood en wijn verschafte en zonder een enkel woord te spreken - onze gastlieden
spraken niets dan Grieksch - stilden wij onzen honger en dorst. De zoon des huizes,
naar mijne gissing een knaap van 12jarigen ouderdom, met een zwarten talaar
gekleed, daar hij voor den geestelijken stand werd opgeleid, trok vooral onze
opmerkzaamheid tot zich. Hij verzelde ons later tot Lixuri en den weinigen eerbied,
de niet zeer passende aardigheden, die onze gids met hem en zijn gewaad maakte,
versterkte onze op Corfu en Cephalonië gemaakte waarnemingen over den toestand
der Grieksche priesters.
Na nogmaals in een koffijhuis te Lixuri eenige rust genoten te hebben, bragt het
vaartuig ons bij goeden wind pijlsnel naar de woning van signor Vasili terug.
Het uitstapje naar den Monte-Nero was wel het merkwaardigste en genoegelijkste
van de dagen, die wij op Cephalonië hebben doorgebragt. Zoo schielijk, aangenaam
en met zulk goed gevolg hadden wij ze niet kunnen ten uitvoer brengen, zonder de
buitengewone minzaamheid van den heer Sanders, die ons meestal verzelde en
doorgaans den post van geleider en gastheer op zeer voorkomende wijze op zich
nam.
De beklimming van dezen over de 5000 voet hoogen berg heeft in den regel zoo
plaats, dat men des namiddags tot een aan den voet gelegen klooster gaat en den
volgenden morgen of reeds des nachts op muildieren de hoogte bestijgt. Wij
ondernamen de belangrijke wandeling op één dag, terwijl wij van den wagen geen
verder gebruik maakten dan van af de stad tot naar een 1800 voet onder den top
gelegen rust- en zomerhuisje. Het eerste derde gedeelte van den weg sluit zich aan
den naar Lixuri loopenden straatweg aan, daarna wendt men regts in de groote,
door de beide bergpassen ingesloten diepte, wier gindsche zijde, gelijk wij
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reeds op de reis naar Liuri hadden opgemerkt, hare grootste breedte in den
Monte-Nero bereikt. Te vergeefs zocht hier het oog die liefelijke, weelderige
landschappen, die weiden en olijfboomen, welke men op Corfu zoo menigvuldig
vindt; Cephalonië is harder en woester, men ziet er bijna niets dan steen- en
struikgewas, maar daartusschen, men kan te naauwernood begrijpen hoe het
mogelijk is, mijlen ver en bijna tot op den top der bergen de wijnbouw. Op Cephalonië
integendeel, dit blijkt den reiziger duidelijk, heerscht meerdere bedrijvigheid dan op
Corfu, maar het is daarom ook wel te begrijpen, dat door de moeijelijkheden,
waarmede men de krenten van het rotsachtig gebergte verkrijgt, de menschen meer
of minder gebrek moeten hebben aan het noodige. Nog vóór acht ure des morgens
bevonden wij ons reeds aan den voet van den berg, waar wij den wagen verlieten
en een steiler voetpad kozen, terwijl deze langs den zeer doelmatig door de
Engelschen - want door wien ook anders? - aangelegden kronkelenden straatweg
zich verder begaf. Door eene soort van bergpas bereikt men den bovensten rand
van den verheven berg en geraakt achter denzelven, naar de zijde van Ithaka, in
de boschstreek. De Monte-Nero of zwarte berg, heeft dien naam, dewijl hij vroeger
geheel en al, en thans nog gedeeltelijk met een pijnboomenwoud, eenig in zijne
soort, bedekt is, zijnde eene soort van pijnboomen, die thans, zoover men weet,
behalve op eenige plaatsen in Griekenland, enkel op den Monte-Nero voorkomen,
namelijk de Pinus eephalonica, een fraaije boom. Toen wij echter het genoemde
zomerhuisje naderden, waarin de heer Sanders ons met wezenlijke gastvrijheid
ontving, werden wij geheel opgetogen; matten en vochtig mos bedekten den grond
in de verkoelende schaduw der digtbegroeide, schilderachtige boomen, en geen
wonder dat wij ons zelven afvroegen, hoe zulk eene eenzaamheid van het bosch,
die men bijna alleen in Duitschland vindt, hier mogelijk was. Een op honderd passen
afstands van het huisje gelegen put levert uitmuntend water. Nadat wij van het door
onzen gastheer ons aangeboden en smakelijk toebereid ontbijt gebruik hadden
gemaakt, trok de naastbij gelegen omtrek van het huis in de eerste plaats onze
opmerkzaamheid tot zich. Oogenschijnlijk was alles Duitsch, als men echter het
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mos en de andere planten en de daarop voortkruipende slakken naauwkeuriger
beschouwde, dan was alles anders, namelijk niet alleen de prachtige pijnboomen,
ook de overige planten- en dierenwereld, de laatste echter slechts spaarzaam
vertegenwoordigd, toonde vormen, die in Duitschland volstrekt niet voorkomen.
Intusschen kwam een onderweg besteld man met andere mondbehoeften aan,
waarvan de bereiding aan hem en den aanwezigen boschwachter werd opgedragen,
en met vernieuwde krachten stegen wij te voet naar den welligt nog 1800 voet
hoogeren bergtop op. De weg derwaarts is niet moeijelijk en voor ons,
natuuronderzoekers, die ons met het verzamelen van versteeningen bezig hielden,
was hij nog zooveel te korter. Zoo de lagen van Lixuri tot de jongste aardvormingen
behoorden, zoo behooren naar de boorden welke op de versteeningen aanwezig
zijn, de lagen van den Monte-Nero tot het krijtgebergte. Meerder, hetgeen wij op
onzen weg vonden, heeft bewezen nieuw te zijn voor de wetenschap.
Tot hiertoe was de hemel ons op onze verschillende togten ten goede nabij
geweest; weldra pakten zich echter zware nevels beneden ons te zamen, die wel
nu en dan van Ithaka, hetwelk daar beneden voor ons lag, wegtrokken; wel dreven
zij van het zuidwest-einde van Cephalonië en van Zanthe, maar het panorama naar
den zeeboezem van Patras en het epirotische vasteland bleef daardoor voor onze
blikken verborgen. Door uitgestrekte sneeuwvelden belemmerd en in de zekere
overtuiging, dat wij op den top niets bijzonders meer zouden kunnen zien dan eenige
honderd voet naar beneden, zagen wij er van af om nog hooger op te gaan. De top
van den Monte-Nero intusschen is eene overoude heilige plaats, waar wel geen
tempel van Zeus gestaan schijnt te hebben, maar waar toch dikwijls een heilig vuur
ontstoken werd en vele brandoffers gebragt werden, zoodat de bodem vaak voeten
hoog met overblijfselen van beenderen bedekt is. Mijnheer Sanders verschafte ons
daarvan proeven, volgens welke aan hun ouderdom niet te twijfelen was. Ten tijde,
dat den Griekschen God hier een altaar was opgerigt, prijkte de berg waarschijnlijk
nog tot aan den voet in wouddosch; onzinnige velling van hout en herhaalde door
het herdersvuur ontstoken branden, hebben die bosschen echter aanzienlijk
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verminderd. Evenwel ziet men reeds thans de vruchten van het in den laatsten tijd
uitgeoefende toezigt daarover en de bewaring derzelve. Het bezoek op den
Monte-Nero is dan ook eene der schoonste dagen mijns levens.
De mij toegestane tijdruimte om op Cephalonië te verblijven, snelde intusschen
ten einde. Op een zeer kalmen avond, ik meen op den 26 April, nam ik plaats op
het kleine, van Zanthe terugkeerende Lloydsstoomschip, hetwelk ditmaal niet in de
nabijheid van de kaai, maar op eenigen afstand van daar het anker had laten vallen,
en eerst na een zeer levendig tooneel had de afvaart plaats. Er moesten namelijk
een tweetal schoone, zeer moedige paarden ingescheept worden, die maar volstrekt
niet goedwillig aan boord wilden gaan. Men liet ze nu zoover mogelijk in zee loopen,
en op het oogenblik dat zij geen grond meer onder zich hadden, maakten zich
mannen in eenige booten van hen meester, die ze nu met kracht van roeijen naar
den stoomer bragten. Bij het ophijschen had nu een vreesselijk spectakel plaats,
maar eindelijk mogt het toch gelukken de dieren aan boord te krijgen.
Den volgenden morgen deden wij St. Maura aan en een loods bragt ons voor de
epirotische stad Prevesa. Eene aldaar aanwezige minaret herinnert aan de Turksche
heerschappij. De ingang der haven is tamelijk eng; aan de eene zijde strekt zich de
stad uit, die zeer liefelijk door een olijfbosch begrensd wordt. Ook de andere zijde
van den oever scheen onafgebroken met groen bedekt te zijn, een aanblik, welken
ik aan deze zuidelijke oevers nog nimmer had genoten. Op het schip was het
intusschen zeer druk en woelig; er werd eene menigte af- en opgeladen, waaronder
nog een derde paard. Een paar Grieksche familiën als dekpassagiers kwamen er
nog bij en met hen eenige hoenders, van welke een op den weg naar Corfu de
zeeziekte kreeg, hetgeen een zeer tragisch-komisch tooneel opleverde.
Te Corfu moest ik aan boord van een ander Lloydsstoomschip overgaan, eene
verwisseling, die mij, wel is waar, door de minzaamheid der ambtenaren gemakkelijk
werd gemaakt, maar waaraan toch noodelooze kwellingen verbonden zijn. Men is
namelijk verpligt, om zich, ofschoon de geheele overtogt betaald is, naar het
agentschap
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te begeven, ten einde aldaar de vrachtkaart te laten afstempelen.
De terugreis voerde mij langs de Italiaansche kusten, waar men in Brindisi en
Ancona halve dagen moet stil houden. Aldaar stelde ik mij tevreden met het
aanschouwen van de stad, waarin ik weinig belang stelde; de eens zoo bloeijende
streek, waarover vroeger het hoofdverkeer naar het tegenoverliggende Dyrrhachium,
thans Durrazzo, plaats had, is thans geheel in verval, de omtrek dor, zonder boomen,
ledig en woest. Hier in Ancona kon ik mij echter niet weêrhouden, eenige uren op
de omliggende hoogten rond te dwalen en heen en weêr te drentelen. Het schip,
waarop het tot nu toe zeer ledig was geweest, werd door talrijke passagiers bevracht;
de reis ging voorspoedig voort en na afwezigheid van ruim eene maand bevond ik
mij weder ten mijnent hoogst voldaan over hetgeen ik gezien, gehoord en genoten
had, en over de waarnemingen in het belang der wetenschap gedaan.

(1)

Het leven in de slavernij .
Geschetst door een Slaaf.
I. Kindschheid.
(2)

In Talbot County, aan den Oostelijken oever van Maryland in de nabijheid van
Easton, de hoofdplaats van County, ligt een klein, weinig bevolkt distrikt dat slechts
door zijnen dorren en woesten bodem, door den vervallen toestand zijner huizen,
door de armoedige kleeding zijner bewoners en de vele koortsen, die er heerschen,
opmerking verdient.
Dit in het oogloopend verwaarloosd en inderdaad armoedig

(1)

(2)

Het verhaal, dat hierbij den lezers der Vaderl. Letteroefeningen wordt aangeboden, is ontleend
aan een werk van Frederik Douglass, die daarin zijn leven en zijne ontvlugting als slaaf
beschrijft. Sedert het jaar 1855, toen dit werk het eerst in het licht verscheen, zijn er niet
minder dan 20,000 exemplaren van gedrukt en verkocht.
De Chesapeake-baai maakt, zooals bekend is, eenen diepen inham in het land, waardoor
Maryland in Oost- en West-Maryland verdeeld wordt.
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distrikt heet Tuckahoe, een naam, die aan alle Marylanders, zeer wel bekend is.
Waarschijnlijk werd deze naam aan dit gedeelte des lands oorspronkelijk slechts
als een scheldnaam gegeven, omdat een zijner vroegere bewoners zich eens
schuldig maakte aan het stelen of nemen van eene spade, die hem niet toebehoorde.
De bewoners van den Oostelijken oever spreken het woord ‘took’ (nam, van to take,
nemen) gewoonlijk als ‘tuek’ uit; Took-a-hoe (nam een spade) heet van daar in het
dialekt van Maryland Tuckahoe. Van waar intusschen deze naam moge afstammen,
zooveel is zeker, dat hij het eigendom van dit distrikt gebleven is, en dat deze zelden
anders dan met verachting en ter bespotting van de dorheid des bodems en de
onwetendheid en armoede zijner bewoners op de lippen genomen wordt. Overal
zijn verval en ellende zigtbaar en de kleine bevolking deze streek zou haar reeds
lang verlaten hebben, als de Choptank haar niet tegen hield, die haar ruimschoots
van allerlei soort van visch voorziet.
In dit treurige, vlakke en onherbergzame distrikt, of in zijne nabijheid, was het,
dat ik buiten mijne schuld het eerste levenslicht aanschouwde en de eerste jaren
mijner kindschheid doorbragt.
De lezer duide het mij niet ten kwade, dat ik zoo veel van mijne geboorteplaats
zeg; doch het is altijd van eenig gewigt te weten waar een mensch geboren is,
wanneer het de moeite waardig is, hem zelven te leeren kennen. Den tijd mijner
geboorte weet ik niet met zooveel zekerheid op te geven, als de plaats waar ik ter
wereld kwam, en evenmin weet ik iets bepaald over de afkomst mijner ouders te
zeggen, Onder slaven bestaan geene geslachtsboomen! De hier in het Noorden
zoo gewigtige naam vader is volgens slavenwet en slavengebruik afgeschaft. Slechts
in zeer enkele gevallen treft men eene uitzondering op dezen regel aan. Ik heb nooit
een slaaf ontmoet, die mij wist te zeggen, hoe oud hij was. Slechts weinige moeders
van slaven weten iets van de maanden des jaars en van de dagen der maand. Zij
houden geene de minste aanteekening van huwelijk, geboorte en overlijden. Zij
berekenen den ouderdom harer kinderen naar lenten en winters, naar den tijd van
zaaijing en oogst en dergelijke meer; doch deze soort van tijdsbepaling wordt spoedig
uit het geheugen gewischt en geheel ver-
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geten. Even als andere slaven weet ik niet, hoe oud ik ben. Toen ik grooter werd,
hoorde ik, dat mijnheer, even als de meeste slavenhouders, aan zijne slaven niet
toestond, vragen betreffende hunnen ouderdom aan hem te doen. Soortgelijke
vragen worden als bewijzen van ontevredenheid, of zelfs van vermetele
nieuwsgierigheid beschouwd. Uit verschillende omstandigheden echter, vermoed
ik, dat ik in het jaar 1817 geboren ben.
De eerste levensindrukken, die ik mij nog donker herinneren kan, ontving ik bij
mijne grootouders Izaäk en Betsey Bailey. Beiden waren reeds oud en hadden
sedert langen tijd in hetzelfde vlek gewoond. Zij werden in de nabuurschap als oude
inwoners beschouwd en uit verschillende omstandigheden vernam ik, dat vooral
mijne grootmoeder in veel hoogere achting stond, dan gewoonlijk het lot der
kleurlingen in de slavenstaten is. Zij was eene voortreffelijke ziekenverpleegster en
bezat eene bijzondere bedrevenheid in het vervaardigen van netten voor de
haringvangst, naar welke zoowel in Tuckahoe, als in de naburige dorpen Denton
en Hillsboro groote navraag was. Zij breidde intusschen niet slechts netten, maar
was tevens beroemd door haar geluk in het vangen van deze visschen. Ik heb haar
somwijlen halve dagen in het water zien doorbrengen. Insgelijks was mijne
grootmoeder in het bewaren der zoete poot-aardappelen veel zorgvuldiger, dan de
meeste harer naburen en had zij, even als alle zorgdragende en voorzigtige
menschen, die te midden eener onwetende en onbeschaafde bevolking leven, den
naam dat zij met ‘goed geluk’ geboren was. Haar ‘goed geluk’ intusschen bestond
enkel in de groote voorzigtigheid waarmede zij de sappige wortels uit den grond
graafde en voor de vorst bewaarde, daar zij ze gedurende den winter in hare hut
onder den haard begroef. In den tijd, dat de zoete aardappelen gepoot werden,
zond men van alle kanten naar ‘grootmoeder Betty’ zooals men haar in de
dagelijksche wandeling noemde, om de aardappelen te pooten; want het bijgeloovige
volk meende, ‘dat zij zeker groeijen zouden, als grootmoeder Betty ze bij het pooten
slechts aangeraakt had.’ Deze goede reuk waarin zij stond, verstrekte haar en den
kinderen, die zij bij zich had, tot groot voordeel. Ofschoon Tuckahoe slechts weinig
van den rijkdom der aarde bezat, kreeg toch mijn groot-
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moeder van datgene, wat het bezat, een ruim gedeelte in geschenken. Als de
aardappelen, die zij gepoot had, een rijken oogst opleverden, werd zij niet door hen
vergeten, voor wie zij die plantte, en wat zij ontving, kwam ook voor de hongerige
kleinen, waarvan zij zich omgeven zag, ten goede.
De woning mijner grootmoeder was armoedig genoeg. Het was eene hut van
leem, hout en stroo gebouwd. In de verte geleek zij, ofschoon zij veel kleiner en
lang zoo goed niet ingerigt was, op de hutten, die de eerste volkplanters in de
Westelijke staten gewoon waren te bouwen. In mijn kinderoog nogtans was deze
hut een prachtig gebouw, dat eene zeer geschikte en aangename verblijfplaats
opleverde voor zijne bewoners. Een paar ongeschaafde Virginische planken, die
los over de bovenste balken gelegd waren, hadden een driedubbel doel, want zij
dienden tot voetbodem, zoldering en bedstede. Wel kon men slechts door middel
van eene ladder naar dit bovenvertrek komen, doch wat ter wereld kan pleiziger zijn
dan het klauteren langs eene ladder? Voor mij was deze ladder inderdaad eene
heerlijke uitvinding; want het maakte een mijner meest geliefkoosde bezigheden
uit, om op hare sporten te spelen. In deze kleine hut leefden vele kinderen; hoevele
er wel bijeen waren, weet ik niet. Mijne grootmoeder genoot, mogelijk omdat zij te
oud voor den veldarbeid was, of omdat zij in vroegere dagen hare pligten zoo getrouw
vervuld had, het groote voorregt, in eene eigene hut, afgescheiden van het
slavenkwartier, te leven, zonder dat zij iets anders te doen had, dan te zorgen voor
zich zelve en het noodige toezigt over de kleine kinderen te houden. Oogenschijnlijk
beschouwde zij dit als een groot gelnk. Het waren niet hare eigene kinderen, maar
hare kleinkinderen, de kinderen van hare dochters, en het deed haar groot genoegen,
die bij zich te hebben, en in hunne geringe behoeften te kunnen voorzien. De
gewoonte om de kinderen van hunne moeders te scheiden, en de laatste op zoo
verren afstand te verhuren, dat zij ze slechts hoogst zeldzaam kunnen zien, is eene
karakteristieke trek van de wreedheid en barbaarschheid van het slavernij-systeem;
het komt geheel met het booze doel der slavernij overeen, dat altijd en allerwege
daarin bestaat, om den menschttot
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den rang van het redeloos gedierte te verlagen. Het is een eenmaal aangenomen
stelregel, om in den geest en het hart van den slaaf ieder begrip van de heiligheid
der banden des bloeds en der liefde te vernietigen.
Hier intusschen behoorden de meeste kinderen toe aan de dochters mijner
grootmoeder, en waren daarom meer in de gelegenheid, het huiselijk leven en zijne
weldaden en verpligtingen te leeren kennen, dan wanneer zij, gelijk zoo vaak
geschiedt, onder het toezigt van vreemden gesteld worden, die zich niet verder om
hen bekommeren, dan de wil van den heer dit verlangt. Mijne grootmoeder had vijf
kleindochters, die Jenny, Esther, Milly, Priscilla en Harriët heetten. De laatste was
mijne moeder, van wie de lezer weldra meer vernemen zal.
Terwijl ik op deze wijze bij mijne lieve oude grootouders leefde, duurde het lang,
voor dat ik vernam, dat ik een slaaf was. Ik wist vele andere dingen, voor dat ik dit
wist. Mijne grootmoeder en mijn grootvader waren voor mij de voornaamste
menschen op aarde, en daar ik zoo genoegelijk met hen in hunne eigene kleine hut
leefde - ik veronderstelde namelijk, dat zij hun toebehoorde - en geene hoogere
magt boven mij en de andere kinderen kende dan die van grootmama, had er een
tijd lang niets plaats, dat mij zou hebben kunnen verontrusten. Toen ik intusschen
grooter en ouder werd, vernam ik van tijd tot tijd de treurige daadzaak, dat de kleine
hut en de grond waarop zij stond niet aan mijne lieve oude grootouders, maar aan
eenen man toebehoorde, die op verren afstand van hen woonde, en door mijne
grootmoeder de ‘oude heer’ genoemd werd. Ik vernam verder de nog treurigere
daadzaak, dat niet slechts het huis en de grond, maar ook mijne grootmoeder zelve
(mijn grootvader was vrij) en al de kleine kinderen, die zij bij zich had, aan denzelfden
geheimzinnigen persoon toebehoorden, die mijne grootmoeder met alle teekenen
van eerbied den ‘ouden heer’ noemde. Zoo legerden zich vroegtijdig wolken en
donkerheid op mijn levenspad. Eenmaal op het spoor gekomen, duurde het niet
lang, of ik vernam nog eene andere daadzaak, die mijn kinderlijk gemoed nog
smartelijker aandeed. Men zeide mij namelijk, dat deze ‘oude heer,’ wiens naam
steeds met angst en vrees scheen op de lippen genomen te worden, aan
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de kinderen slechts tot eenen bepaalden tijd toe veroorloofde bij mijne grootmoeder
te blijven, en dat zij, zoodra zij groot genoeg waren, haar terstond ontnomen werden,
om bij den ‘ouden heer’ te leven. Dat waren inderdaad droevige ontdekkingen, en
ofschoon ik nog te jong was, om al het gewigt dezer mededeeling te begrijpen, en
ik het grootste gedeelte mijner kinderjaren in vrolijke spelen met de andere kinderen
doorbragt, was ik nogtans vaak aan onrust ter prooi.
De gedachte aan de onbeperkte magt van dien ver verwijderden ‘ouden heer,’
joeg in de oogenblikken van rust en ontspanning dikwijls eene kille huivering door
mijne leden. Mijne grootmama was te dier tijde inderdaad mijne geheele wereld, en
het denkbeeld, van haar gescheiden te zullen worden, was mij onverdragelijk.
Kinderen hebben even goed als volwassenen hunne zorgen en bekommeringen,
en in ons gedrag jegens hen moeten wij dit nooit vergeten. Slavenkinderen zijn
kinderen als andere, en maken geene uitzondering. De gedachte, dat ik van mijne
grootmoeder gescheiden worden en haar zelden of nimmer weêrzien zou, vervolgde
mij onophoudelijk. Ik huiverde op het denkbeeld, dat ik bij dien geheimzinnigen
‘ouden heer’ leven zou, van wien ik nooit met liefde, maar altijd slechts met vrees
hoorde spreken. Ik denk aan dezen angst als aan eene der grootste zorgen uit mijne
kinderjaren terug. Mijne grootmoeder! mijne grootmoeder en de vergenoegde kring,
die aan hare zorg was toevertrouwd; voornamelijk echter zij zelve, over wier
afwezigheid wij zoo bedroefd waren, wanneer zij ons slechts voor een oogenblik
verliet, en over wier terugkomst wij ons zoo hartelijk verblijdden; hoe zou ik het
kunnen verdragen, om haar en het stille huiselijke leven, dat mij zoo dierbaar was
geworden, te verlaten!
Gelijk echter op later leeftijd de genoegens des levens slechts voorbijgaande zijn,
zoo is het in de kinderjaren met de zorgen des levens gesteld. Zelfs de slavernij is
niet in staat, het hart des kinds op eenmaal met onuitwischbaren kommer te vervullen,
en alles wel overwogen, is er ten laatste weinig onderscheid tusschen de mate van
vergenoegdheid, die het verwaarloosde slavenkind ondervindt en die van het
vertroetelde en in weelde opgevoede kind van den slaven-
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houder. In dit opzigt bestaat er eene soort van geregtigheid, ten gunste der jeugd.
De slavenhouder heeft van de zwakke, magtelooze kinderen niets te vreezen en
heeft daarom ook geene aanleiding om hen te straffen, en als koude en honger niet
aan het teedere ligchaam knagen, is het leven van den slavenjongen gedurende
de eerste zeven of acht jaren even aangenaam, als dat van het meest bevoorregte
blanke kind, terwijl hij vele verdrietelijkheden ontgaat, die zijnen blanken broeder
kwellen. Slechts zelden ontvangt hij vermaningen, om zich fatsoenlijk te gedragen
en wat dies meer zij. Men is niet in de gelegenheid hem te bestraffen, omdat hij met
messen en vorken niet behoorlijk weet om te gaan, want hij gebruikt zoo iets niet.
Het wordt hem niet verweten, dat hij het tafellaken vuil gemaakt heeft, want hij
gebruikt zijn eten op den harden kleigrond. Hij heeft bij zijne spelen nooit het ongeluk,
zijne kleederen te verscheuren of morsig te maken, want hij bezit schier niets, dat
verscheurd of morsig gemaakt zou kunnen worden. Men begeert van hem nooit,
dat hij zich als een aardig klein heertje gedragen zal, want hij is slechts een ruwe
kleine slaaf. Van allen dwang en alle tucht bevrijd, kan de slavenjongen in levenswijs
en gedrag een echte jongen zijn en alles doen wat zijn hart opgeeft, zonder aan
zijne waarde te kort te doen of zich eene scherpe berisping op den hals te halen.
Hij loopt letterlijk als een wilde in het rond, behoeft noch in de kinderkamer vervelende
verzen te leeren, noch aardige aanspraken tot ooms en tantes te houden, en als hij
slechts voor de vuisten der grootere slavenjongens op zijne hoede weet te zijn, kan
hij zich onbezorgd aan zijne kinderspelen overgeven. Het is zoo, als hij op den weg
over zijnen heer struikelt - en dit zoekt hij reeds vroeg te vermijden - wordt hij er
toevallig aan herinnerd, dat hij nog in den gouden tijd leeft, en spoedig iets anders
zal leeren kennen; doch weldra is de bedreiging voorbij, en onze zwarte jongen gaat
voort, om naar hartelust in het zand rond te woelen of in het slijk te spelen. Als
modder en stof hem lastig vallen, heeft hij het water digt bij de hand; hij kan zich
onderdompelen in den vloed, zonder dat hij met het lastige uitkleeden iets te maken
heeft, of bang behoeft te zijn, zijne kleederen nat te maken; zijn hemd
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van grof linnen - want meer heeft hij niet aan - is spoedig gedroogd en heeft er
evenmin als zijne zwarte huid behoefte aan, om lang gewasschen te worden. Zijn
voedsel is uiterst sober en bestaat grootendeels in eene soort van korenbrij, die
vaak in eene oesterschelp den weg van de houten schotel naar zijnen mond vindt.
Als het weder goed is, brengt hij den dag in de open lucht en in den zonneschijn
door. Hij slaapt altijd in luchtige kamers en behoeft geen poeijers of pillen in te
nemen, om zijn bloed te zuiveren of zijnen eetlust op te wekken. Hij heeft altijd goede
appetijt, schreit slechts zelden, daar niemand er op let, en leert de builen, die hij
bekomt, gering achten, omdat anderen die voor iets van geen het minste belang
houden. In een woord, gedurende de eerste acht jaren zijns levens is hij gewoonlijk
een levenslustige, vrolijke en gelukkige jongen; en zulk een jongen was, zoover ik
mij het herinneren kan, hij, wiens leven als slaaf ik thans ga verhalen.

II. Het verlaten van mijne eerste woonplaats.
De geheimzinnige man, van wien ik onder den hatelijken naam van den ‘ouden
heer’ als een voorwerp van schrik voor de bewoners onzer kleine hut gewaagde,
was werkelijk een man van eenige beteekenis. Hij bezat verscheidene huizen te
Tuckahoe, was de eerste secretaris en bestuurder op de hoofdplantaadje van den
overste Eduard Lloyd, hield op zijne eigene boerderijen opzigters, en had toezigt
over allen, die in dienst van den overste Lloyd stonden. Deze plantaadje ligt aan de
Wye, welke naam ongetwijfeld van Wales komt, van waar de Lloyds oorspronkelijk
zijn. Deze Lloyds, eene oude en in Maryland zeer geziene familie, bezitten
onmetelijke rijkdommen. De hoofdplantaadje, waarop zij wel langer dan eene eeuw
gewoond hebben, is eene der grootste, vruchtbaarste en welingerigtste van den
geheelen staat.
De lezer kan zich ligt voorstellen, dat ik uiterst nieuwsgierig was naar alles, wat
op deze plantaadje en dien zonderlingen ouden heer betrekking had, die meer dan
een gewoon mensch zijn moest. Ongelukkigerwijs droeg alles, wat ik verder van
hem en de plantaadje vernam, er slechts
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toe bij, om den angst te vermeerderen, dien ik in mij voelde opkomen, als ik mij
voorstelde, daar naar toe gezonden te worden en, van mijne grootouders gescheiden
en van hunne bescherming beroofd, daar te moeten leven. De plantaadje van den
overste Lloyd was zeker eene hoogst merkwaardige plaats, en ik was niet zonder
eenige begeerte, haar te leeren kennen, maar niets ter wereld zou er mij uit eigen
beweging toe hebben kunnen overhalen, om daar te blijven. Zoo groot was mijn
weerzin om de kleine hut te verlaten, dat ik eeuwig klein wenschte te blijven, want
ik wist, hoe grooter ik werd, des te meer kortte de tijd van mijn verblijf aldaar in. De
oude hut met haar planken beschot en hare bedsteden van latwerk, met haren
schoorsteen van klei en vooral met hare ladder, dat hoogst merkwaardige
meesterstuk, was mijn vaderland - het eenige vaderland, dat ik destijds bezat, en
ik had haar en alles wat er op betrekking had hartelijk lief. De oude heg, waardoor
zij omringd werd, de boomstammen in de nabijheid aan den zoom van het bosch,
en de eekhoorntjes, die daarop rond liepen, sprongen en huppelden, waren de
voorwerpen mijner levendigste belangstelling en innigste toegenegenheid. Digt bij
de hut stond ook de oude put met zijnen dikken dwarsbalk, die tusschen de tronken
van eenen gevelden boom zoo juist was aangebragt en zoo zuiver in evenwigt hing,
dat ik hem met ééne hand in beweging brengen en mij een dronk water verschaffen
kon, zonder eerst om hulp te vragen. Waar ter wereld was nog zulk een put en zulk
een huis? En toch waren dit nog niet alle aantrekkelijkheden, die dit oord voor mij
bezat. Beneden, in een klein dal, niet ver van de hut mijner grootmoeder, stond de
molen van den heer Lee, waar dikwijls veel menschen kwamen, om er hun koren
te laten malen. Het was een watermolen, en het zou mij onmogelijk zijn, alles weder
te verhalen, wat ik daar gevoelde, als ik aan den rand der beek zat te visschen en
den molen beschouwde en naar het draaijen van het groote rad keek. Intusschen
bij al mijne spelen en vermaken rees telkens als een vervaarlijk schrikbeeld de
gedachte op voor mijnen geest, dat ik hier niet lang meer vertoeven zou en de oude
heer mij spoedig zou laten roepen.
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Ik was een slaaf, een geboren slaaf, en ofschoon deze daadzaak mij onbegrijpelijk
was, kwam ik echter spoedig tot het besef mijner geheele afhankelijkheid van den
wil van een zeker ‘iemand’, dien ik nooit gezien had, en om verschillende redenen
vreesde ik dien iemand meer dan iets ter wereld. Ten voordeele van een ander
geboren, zou ik spoedig als de eersteling der kudde uitgekozen en dien
verschrikkelijken en onverbiddelijken halven God ten offer gebragt worden, wiens
beeld mij in mijne kinderlijke phantasiën zoo dikwijls vervolgd had. Toen het tijdstip
van mijn vertrek bepaald was, hield mijne grootmoeder, daar zij mijnen angst kende,
deze vreeselijke gebeurtenis uit medelijden voor mij verborgen. Tot des morgens
toe, toen wij opbraken ('t was een schoone zomermorgen) en zelfs gedurende de
reis, die ik mij, hoewel toen nog een kind zijnde, toch nog even duidelijk lijk herinner,
alsof ik haar gisteren gedaan had, liet zij mij het treurig doel er van niet vermoeden.
Deze geheimhouding was allezins noodig, want hadde ik alles geweten, zoo zou ik
het mijne grootmoeder zeer moeijelijk gemaakt hebben, om mij weg te brengen.
De afstand van Tuckahoe en de rivier de Wije, waar mijn oude heer woonde,
bedroeg twaalf volle mijlen. Deze togt zou dan ook boven mijne krachten geweest
zijn, indien mijne lieve grootmoeder mij niet te hulp was gekomen en nu en dan op
den schouder gedragen had. Mijne grootmoeder, ofschoon reeds bejaard, was nog
eene krachtige, gezonde vrouw. Ik scheen voor haar naauwelijks een last te zijn.
Zij zou mij ook nog veel langer gedragen hebben, hadde ik mij niet reeds te veel
man gevoeld, om dit te kunnen gedoogen, en er uit dien hoofde op aandrong, om
te gaan. Terwijl ik mijne grootmoeder van de moeite onthief om mij te dragen, was
ik toch blijde dat zij bij mij was, toen wij door de donkere bosschen kwamen, die
tusschen Tuckahoe en de rivier de Wije lagen. Zij bemerkte dan vaak, dat ik hare
handen vaster drukte en haar aan haar kleed vast hield, daar ik bang was, dat er
een wild dier uit het bosch mogt komen springen, om mij te verscheuren.
Toen het later op den dag werd, nam de hitte toe, en eerst des namiddags
bereikten wij het gevreesde doel van onzen togt. Ik zag mij in het midden eener
groep kinderen
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van allerlei kleur; zwart, bruin, koperkleurig en schier geheel blank. Ik had tot hiertoe
nog niet zooveel kinderen bijeen gezien. Aan alle kanten verhieven zich hooge
gebouwen en op de akkers waren vele mannen en vrouwen aan den arbeid. Al deze
bedrijvigheid en drukte staken zeer af bij de stilte te Tuckahoe. Als een nieuw
aankomeling was ik het voorwerp van ieders nieuwsgierigheid, en nadat de kinderen
lagchend en schreeuwend om mij heen gesprongen waren, noodigden zij mij uit,
om bij hen te komen en met hen te spelen. Ik wees dit echter van de hand, omdat
ik liever bij mijne grootmoeder wilde blijven. Ik gevoelde dat ons hier zijn voor mij
niets goeds beduidde, en ook mijne grootmoeder zag er droevig uit. Zij zou spoedig
weder een voorwerp harer liefde verliezen, gelijk zij er reeds zoovelen verloren had.
Ik bemerkte, dat zij zich ongelukkig gevoelde, en de donkere schaduw op haar
voorhoofd ging op het mijne over, zonder dat ik wist waarom.
Dit werd mij echter spoedig duidelijk. Mijne grootmoeder streek mij liefderijk over
het hoofd, en terwijl zij mij vermaande, een goede jongen te zijn, beval zij mij te
gaan en met de kinderen te spelen. ‘Zij zijn aan u verwant,’ zeide zij, ‘ga en speel
met hen.’
Mijne grootmoeder wees mij mijnen broeder Perry en mijne zusters Suza en Eliza,
die zich onder de andere kinderen bevonden. Ik had noch mijnen broeder noch
mijne zusters vroeger gezien, en schoon ik nu en dan van hen gehoord had en
begoerig was hen te ontmoeten, begreep ik werkelijk niet wat zij voor mij waren, of
ik voor hen. Wij waren broeders en zusters, doch wat meer? Waarom zouden zij
mij, of ik hun toegenegen zijn? Wij waren broeders en zusters in den bloede, doch
de slavernij had ons van elkander vervreemd. Ik hoorde de woorden: broeder en
zuster, en wist, dat zij iets beteekenen moesten, maar de slavernij had aan deze
uitdrukkingen hare ware beteekenis ontnomen. De ondervinding, die ik thans opdeed,
hadden zij reeds vroeger opgedaan. Zij waren reeds in de geheimen van het huiselijk
leven van den ouden heer ingewijd, en schenen mij met een zeker medelijden aan
te zien; mijn hart hing intusschen enkel aan mijne grootmoeder. Het bevreemde u
niet, lieve lezers, dat er tusschen ons zoo weinig
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sympathie bestond. De voorwaarden, waaronder alleen de broederlijke en zusterlijke
gevoelens kunnen aangekweekt worden, ontbraken. Wij waren niet in dezelfde
woning opgevoed en wij hadden nooit te zamen gespeeld. Mijne ongelukkige moeder!
gelijk zoovele andere slavinnen, had wel vele kinderen, maar geen familieleven
gekend. De huiselijke haard, met alles wat hem dierbaar maakt, is voor de
slavenmoeder en hare kinderen afgeschaft. ‘Kinderen, bemint elkander,’ zijn woorden,
die men zelden in eene slavenhut hoort.
Ik begeerde werkelijk met mijnen broeder en mijne zusters te spelen, doch zij
waren mij vreemd, en bovendien was ik bevreesd, dat mijne grootmoeder heen zou
gaan, zonder mij mede te nemen. Daar zij mij intusschen ook dringend uitnoodigde
noodigde om mij bij mijnen broeder en mijne zusters te voegen, ging ik naar het
achterste gedeelte van het huis, om met hen en de andere kinderen te spelen. Ik
deed dit evenwel niet, maar stond tegen een muur geleund en keek naar hen.
Eindelijk, terwijl ik nog daar stond, kwam een der kinderen, die in de keuken geweest
was, naar mij toeloopen, en riep met eene zekere schelmachtige vreugde: ‘fed, fed!
Grootmoeder weg! Grootmoeder weg!’ Ik kon het nog niet gelooven; daar ik echter
het ergste duchtte, snelde ik naar de keuken, om zelf te zien, en ontdekte nu, dat
het maar al te waar was. Mijne grootmoeder was werkelijk vertrokken, en was thans
reeds verre weg. Ik behoef niet te verhalen, wat er thans plaats had. Het hart brak
mij schier bij deze ontdekking; ik zonk op den grond neder, weende de bitterste
tranen, die een kind weenen kan, en wees alle vertroosting van de hand. Mijn broeder
en mijne zusters omringden mij en zeiden: ‘ween toch niet!’ terwijl zij mij perziken
en peren gaven, maar ik wierp ze weg, en wilde niets van hunne vriendelijke
aanbiedingen weten. Ik was nog nooit te voren bedrogen geworden, en was daarom
niet slechts ontroostbaar over de, zoo als ik mij verbeeldde, eeuwige scheiding van
mijne grootmoeder, maar ook verstoord daarover, dat men mij in eene zoo ernstige
aangelegenheid zulk eene poets gespeeld had.
Het was thans laat in den namiddag. De dag was afmattend en vermoeijend
geweest, en schoon ik mij niet
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herinner hoe het kwam, zoo vermoed ik toch, dat ik mij zelven in slaap weende. De
slaap oefent zijne genezende kracht zelfs op den slavenjongen uit, en nooit was
zijn balsemend vermogen een gewond hart welkomer, dan het mijne in dien eersten
nacht, dien ik in de woning van den ouden heer doorbragt. De lezer zal zich mogelijk
verwonderen, dat ik eene schijnbaar onbeduidende gebeurtenis, die met mij plaats
had, toen ik eerst zeven jaar oud was, zoo uitvoerig vertel; doch daar ik een getrouw
verhaal van mijne ervaringen als slaaf wensch te geven, kan ik eene gebeurtenis
niet voorbijgaan, die mij destijds zeer diep trof. Bovendien was dit inderdaad mijne
inlijving in het werkelijke slavenleven.

III. Afkomst.
Bijaldien de lezer mij thans gelieft te volgen, zal ik hem eenige bijzonderheden uit
het slavenleven verhalen, zooals ik dit op de plantaadje van den overste Edward
Lloyd en in het huis van den ouden heer leerde kennen, waarin ik mij thans tegen
mijnen wil plotseling, ofschoon niet onverwacht, verplaatst zag. Intusschen wil ik
mijne belofte houden, om eerst nog het een en ander over mijne dierbare moeder
te zeggen.
Ik zeg niets van mijn vader, want hij is in een donker gehuld, waardoor ik nimmer
vermogt heen te dringen. De slavernij schaft den vader af, even gelijk zij de
familiebetrekkingen afschaft. De slavernij kan noch vaders noch andere betrekkingen
gebruiken, en hare wetten erkennen hun bestaan in de maatschappelijke inrigting
der plantaadje niet. Als zij in weerwil daarvan bestaan, zoo vloeijen zij niet voort uit
den aard der slavernij, die er vijandig tegen gezind is. De orde in de beschaafde
wereld heeft hier geene kracht. Men stelt er niet op den voorgrond, dat het kind den
naam zijns vaders dragen moet, en zijne positie heeft geenen noodwendigen invloed
op die des kinds. Hij kan een vrij man zijn, en zijn kind nogtans een ‘eigendom.’ Hij
kan blank zijn en fier op de echtheid van zijn Anglo-Saksisch bloed, en zijn kind kan
op eene lijn met den zwartsten slaaf staan. Hij kan inderdaad - en
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is het dikwijls - de vader en de heer van hetzelfde kind zijn. Hij kan vader wezen en
zijn kind verkoopen, zonder zich daarover eenig verwijt te doen. Mijn vader was een
blanke of zoo goed als blank. Nu en dan fluisterde men elkander in het oor, dat
mijnheer mijn vader was.
Doch om tot mijne moeder terug te keeren, of beter gezegd, om met haar te
beginnen! Wat ik mij van haar weet te herinneren, is wel zeer weinig, maar dat
weinige ligt diep in mijne ziel begraven. Zij was groot en welgevormd, van eene
donkerzwarte glanzende kleur, hare gelaatstrekken waren regelmatig en door haar
buitengewoon bedaard voorkomen onderscheidde zij zich van alle andere slaven.
In Pritchard's Natural History of Man S. 157 komt een kop voor, waarvan de trekken
zooveel overeenkomst hebben met het gelaat mijner moeder, dat ik dien vaak met
een gevoel beschouw, waarmede een ander de afbeeldsels zijner dierbare
afgestorvenen beziet.
Ik kan intusschen niet zeggen, dat ik met warme liefde aan mijne moeder hing;
zeker had ik haar niet zoo lief, als ik haar gehad zou hebben, wanneer onze
betrekkingen tijdens mijne kindschheid van eenen anderen aard geweest waren.
Wij werden, zooals men gewoon is te doen, gescheiden, toen ik nog een te jong
kind was, om haar als mijne moeder te kennen.
Ik herinner mij niet, haar ooit bij mijne grootmoeder te hebben aangetroffen. Ik
kan mij haar enkel nog voorstellen bij gelegenheid der bezoeken, die zij mij op de
plantaadje van den overste Lloyd en in de keuken van mijnen ouden heer bragt.
Deze bezoeken waren zeldzaam, kort en hadden meestal bij nacht plaats. De moeite,
die zij zich getroostte, en de zwarigheden waarmede zij te worstelen had, om mij
te zien, zeggen mij, dat zij het hart eener ware moeder bezat, en dat de slavernij
het moederlijk gevoel in haren boezem niet heeft kunnen uitdelgen.
Mijne moeder was verhuurd bij eenen zekeren heer Stewart, die ongeveer twaalf
mijlen van mijnen ouden heer verwijderd woonde, en daar zij op het land arbeidde,
had zij over dag zelden tijd om bij mij te komen. De nacht zoowel als de afstand
verhinderden haar, om mij dikwijls te komen opzoeken. Zij zag zich genoodzaakt
den weg te voet af te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

44
voet af te leggen, bijaldien het geluk haar onderweg geene gelegenheid tot rijden
aanbood, doch ook dan nog moest zij altijd ten minste eenmaal loopen. Aan eene
zwarte slavenmoeder een paard of muildier te geven, om daarmede vierentwintig
mijlen af te leggen, terwijl zij dien afstand best kan loopen, zou eene veel grootere
weelde zijn, dan de slavernij kan toestaan. Het werd zelfs als eene dwaze luim
beschouwd, als eene slavenmoeder haar verlangen te kennen gaf, om hare kinderen
te zien, en uit een oogpunt beschouwd, is dit maar al te waar, daar zij toch niets
voor hen doen kan. Zij heeft geene magt over hen; op alles, wat het lot haars kinds
betreft, oefent de heer veel grooter invloed uit dan zij. Waarom dus zou zij zich
daarover bezorgd maken? Zij heeft immers geene verantwoordelijkheid! De ijzeren
wet der slavernij bepaalt een zeker getal zweepslagen als straf voor hen, die
verzuimen, des morgens voor den opgang der zon op den akker te zijn, of de
afwezige slaaf moest daartoe verlof bekomen hebben. ‘Ik ging om mijn kind te zien,’
geldt noch in het oor noch in het hart des opzigters voor eene verontschuldiging.
Zeer levendig herinner ik mij nog eenbezoek mijner moeder, terwijl ik bij den
overste Lloyd was, daar bij die gelegenheid hare liefde entoegenegenheid voor mij
heerlijk uitkwam.
Ik had dien dag, ‘tante Katy,’ (uit eerbied ‘tante’ genoemd) de kokkin in het huis
van den ouden heer, boos op mij gemaakt. Ik herinner mij niet meer waarin mijne
misdaad bestond, want mijne misdaden waren aldaar zeer talrijk, ofschoon hare
meerdere of mindere strafwaardigheid meerendeels van de luimen van tante Katy
afhing. Zij volgde dien dag hare geliefkoosde manier om mij te straffen, welke hierin
bestond, dat zij mij, nadat het ontbijt afgeloopen was, den ganschen dag niets meer
te eten gaf. Gedurende de eerste twee uren na het middageten hield ik mij tamelijk
goed; maar ik wist toch, dat ik mij niet meer goed zou houden, als ik des avonds de
gewone sneê roggebrood niet ontving. De avond kwam, maar het brood niet, in
plaats daarvan echter de bedreiging, die tante Katy van een donker gezigt deed
vergezeld gaan, dat zij mij zou laten doodhongeren. Terwijl zij met haar mes zwaaide,
sneed zij voor de andere kinderen dikke stukken brood en bergde het
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daarna weder op. Ik deed eene laatste poging, om mij bij deze nieuwe teleurstelling
goed te houden, want ik had verwacht, dat zij eindelijk medelijden met mij zou gehad
hebben; toen ik echter de vergenoegde en tevredene gezigten van alle andere
kinderen zag, kon ik het niet langer uithouden. Ik ging de achterdeur van het huis
uit en weende naar hartelust. Toen ik uitgeweend had, keerde ik naar de keuken
terug, zette mij bij het vuur en dacht over mijn treurig lot na. Terwijl ik daar ter neder
zat, viel mijn oog toevallig op een mand met koorn, die boven op eene plank stond.
Ik wachtte op eene geschikte gelegenheid en haalde er eenige korrels uit. Deze
legde ik in de heete asch, om ze te roosteren. Dit alles deed ik op het gevaar af,
van harde klappen daarvoor te ontvangen, want tante Katy kon mij even goed slaan,
als honger laten lijden. Mijne korrels waren spoedig gereed, en bij mijnen knagenden
honger ging het mij ook weinig aan, of de korrels wel geheel gaar waren of niet.
Begeerig nam ik ze uit de asch en legde ze op een hoopje voor mij neder op mijnen
stoel. Juist toen ik mijn droog maal begon te gebruiken, trad mijne geliefde moeder
binnen, en nu, lieve lezer, volgde er een tooneel, dat der moeite waardig geweest
zou zijn, om er getuige van te wezen, en dat voor mij even leerzaam als interessant
was. De treurende hongerige knaap lag, toen de nood bij hem op het hoogst gerezen
was, toen hij het niet waagde, om naar hulp uit te zien, in de krachtige en
beschermende armen eener moeder; eener moeder, die daar zij evenveel
vastberadenheid als ligchamelijke kracht bezat, tegen al hare vijanden meer dan
opgewassen was. Nimmerzal ik de onbeschrijfelijke uitdrukking van haar gelaat
vergeten, toen ik haar verhaalde, dat ik sinds den morgen niets te eten had gehad,
en dat tante Katy zeide ‘zij zou mij laten doodhongeren.’ In haren blik lag evenveel
medelijden met mij, als toorn en woede tegen tante Katy, en terwijl zij mij het koorn
afnam, en mij daarvoor een grooten koek in de plaats gaf, gaf zij tante Katy eene
vermaning, die deze nimmer vergat. Zij dreigde, dat zij zich bij den ouden heer
beklagen zou, want deze, ofschoon menigmaal zelf hard en wreed, keurde daarom
toch de onregtvaardigheid en partijdigheid niet goed, waaraan tante Katy zich vaak
in de keuken
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schuldig maakte. Dien avond ondervond ik, dat ik niet slechts een kind, maar ook
iemands kind was. Voor het oogenblik triomfeerde ik en was gelukkig, terwijl ik mij
op den schoot mijner moeder trotscher gevoelde, dan een koning op zijnen troon.
Doch mijn triomf duurde niet lang. Spoedig viel ik in slaap en ontwaakte des morgens
slechts, om te bespeuren dat mijne moeder vertrokken was en ik mij weder in de
magt der zwarte virago bevond, die in de keuken van mijnen ouden heer regeerde,
en wier toorn mij aanhoudend angst en vrees aanjoeg.
Ik herinner mij niet mijne moeder na dit voorval weder gezien te hebben. De dood
maakte spoedig een einde aan de geringe betrekking, die er tusschen ons bestaan
had, en, naar haar droevig en somber uitzigt te oordeelen, aan een leven vol diep
gevoelden kommer.
Het was mij niet geoorloofd, haar tijdens hare langdurige ziekte te bezoeken. De
afzigtelijke spookgestalte der slavernij plaatst zich zelfs aan het sterfbed tusschen
moeder en kind. De moeder, aan den rand des grafs gekomen, kan hare kinderen
niet om zich heen verzamelen, zij leeft als slavin, om eenzaam en verlaten als een
dier te sterven, en dikwijls heeft men voor haar minder zorg en oplettendheid, dan
voor het een of ander lievelingspaard. Mijn geheele leven speet het mij, dat ik zoo
weinig van mijne moeder wist en zoo vroegtijdig van haar gescheiden werd. Haar
beeld is in mijn geheugen geprent, en weinig beslissende stappen doe ik in het
leven, zonder hare tegenwoordigheid te gevoelen.
Na den dood mijner moeder vernam ik, dat zij lezen kon, en onder alle slaven en
kleurlingen te Tuckahoe de eenige was, die zich in dat voorregt mogt verheugen.
Ik weet niet, hoe zij dit geleerd heeft, want Tuckahoe is wel de laatste plaats op
aarde, waar men gelegenheid tot leeren zou hebben kunnen vinden. Met blijdschap
en een gevoel van trots schrijf ik haar daarom eene sterke neiging om iets te leeren
toe. Het verdient reeds opmerking, als eene slavin, die op het land arbeidt, in welken
slavenstaat ook, leert lezen, doch bij mijne moeder was deze kennis met het oog
op de plaats waar zij aangeland was, iets buitengewoons, en ik ben daarom geneigd
alle liefde voor litteratuur
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en wetenschap, die ik bezit en die mij, trots alle vooroordeelen, al te hoog wordt
aangerekend, niet aan mijne Angel-Saksische afkomst van vaderszijde maar aan
den natuurlijken aanleg van mijne zwarte, onbeschaafde moeder toe te schrijven,
van eene vrouw, die tot eenen stam behoorde, op welks geestelijke ontwikkeling
men heden ten dage slechts met minachting pleegt neêr te zien.
Daar mijne moeder mij zoo vroeg ontnomen werd en het mij niet geoorloofd was,
haar gedurende hare ziekte te bezoeken, stierf zij, zonder mij eenige aanwijzing
omtrent mijnen vader gegeven te hebben. Er liep een gerucht, dat mijn heer mijn
vader zou wezen; doch het was slechts een gerucht, waaraan ik eigenlijk nooit
geloofd heb. Ik heb inderdaad thans grond, om te vermoeden, dat hij mijn vader
niet was, hoewel het maar al te waar is, dat volgens de wetten der slavernij, de
kinderen in elk geval tot den stand der moeder behooren. Deze wet veroorlooft aan
ruwe slavenhouders en hunne zonen, broeders, betrekkingen en vrienden de grootste
ongebondenheid en voegt bij de aanlokkelijkheid der zonde nog de aanlokkelijkheid
der winst. Men zou over dezen enkelen trek uit het slavenleven een geheel boek
kunnen vol schrijven.
Men zou kunnen denken, dat de kinderen, uit zulke betrekkingen van hunnen
heer voortgesproten, beter dan andere slaven behandeld worden; doch juist het
tegendeel heeft plaats, en bij eenig nadenken zal men gevoelen, dat dit niet anders
zijn kan. Eenen man, die zijn eigen bloed onder het harde juk der slavernij laat
zuchten, kan men niet veel grootmoedigheid toeschrijven. De menschen houden
niet van hen, die hen aan hunne zonden herinneren, zoo zij althans voor geen
berouw vatbaar zijn, en het gezigt van het Mulattenkind is eene voortdurende
aanklagt tegen zijnen vader en heer. Nog slimmer is het misschien, dat diens vrouw
zich onophoudelijk aan zulk een kind ergert. Zij haat zijne tegenwoordigheid, en als
eene slavenhoudster haat, dan behoeft zij niet eerst naar middelen om te zien, om
haren haat bot te vieren. De vrouwen - ik bedoel de blanke vrouwen - zijn in het
Zuiden afgoden, doch geene vrouwen, want in vele gevallen geeft men aan de
slavinnen de voorkeur, en als deze afgoden slechts met het hoofd
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knikken en den vinger opsteken, dan ongelukkig het arme slagtoffer! Schoppen,
stooten en zweepslagen zijn de onvermijdelijke gevolgen. De heeren zien zich
daarom dikwijls genoodzaakt, zulke slaven, op wie hunne blanke vrouwen het
geladen hebben, te verkoopen; en hoe ergerlijk en schandelijk het ook schijnt, dat
een man zijn eigen bloed aan den handelaar in menschenvleesch kan verkoopen,
zoo is het toch vaak eene daad van menschelijkheid ten opzigte van het slavenkind,
dat daardoor van zijne onbarmhartige kwelster verlost wordt.
Het ligt niet in het plan mijner eenvoudige geschiedenis, iedere phase uit het
slavenleven, die niet binnen den kring mijner eigene ervaring ligt, toe te lichten;
intusschen zij het mij geoorloofd, te doen opmerken, dat, als volgens den Bijbel
enkel de regtstreeksche afstammelingen van Cham in slavernij leven moeten, de
slavernij spoedig in dit land eene zeer onbijbelsche instelling worden zal, daar er
jaarlijks duizenden geboren worden, die, even als ik, hun aanzijn aan blanke vaders,
en doorgaans aan hunne heeren of aan de zonen er van, te danken te hebben. De
slavin is aan den vader, de zonen en broeders van haren heer prijs gegeven. Het
overige weet men.
Na hetgeen ik over mijne moeder en mijne betrekking tot haar gezegd heb, zal
de lezer zich niet verwonderen of het in mij afkeuren, als ik de eenvoudige waarheid
belijd, dat ik bij het berigt van haren dood geene groote droefheid over haar verlies
ondervond. Ik leerde hare waarde eerst lang na haren dood op den regten prijs
schatten, toen ik de opofferende liefde van andere moeders voor hare kinderen zag.
Er bestaat op aarde geen vijand, die zoo alle familiebanden vaneenrijt, als de
slavernij. Zij heeft mij vervreemd van mijne broeders en zusters. Zij maakte voor
mij de moeder, die mij het leven schonk, tot eene mythe, en hulde mijnen vader in
een geheimzinnig duister, zoodat ik niet regt weet, van waar ik mijnen oorsprong
ontleen.
Mijne moeder stierf, toen ik niet ouder dan acht of negen jaar zijn kon, op een der
boerderijen van den ouden heer te Tuckahoe in de nabijheid van Hillsborough. Haar
graf wordt evenmin als dat van hen, die in de golven hunnen dood vinden, door een
steen of door het een of andere opschrift aangeduid.
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IV. Algemeen overzigt van de slavenplantaadje.
Men gelooft algemeen, dat de slavernij in den staat Maryland zich in haren zachtsten
vorm vertoont en daar ontdaan is van al die ruwe, verschrikkelijke eigenschappen,
die het systeem der slavernij in de Zuidelijke en Zuidwestelijke staten der
Amerikaansche unie karakteriseren. Als bewijs voor deze meening voert men aan
de nabijheid der vrije staten, wier inwoners in de gelegenheid zijn, het slavenleven
in Maryland naauwkeurig gade te slaan.
Ik heb het doel niet, deze bewering te wederleggen, voor zoo verre zij op de
slavernij in dien staat over het algemeen genomen betrekking heeft; veeleer geef
ik toe, dat zij in het algemeen waar is. De publieke opinie schrijft inderdaad aan de
wreedheid en barbaarschheid van de heeren, de opzieners en slavendrijvers zekere
grenzen voor; doch men heeft zelfs in den staat Maryland afgezonderde en
afgelegene streken, die weinig bekend zijn, en waar de slavernij, in middernachtelijke
duisternis gehuld, al hare ergerlijke eigendommelijkheden ongestraft ontwikkelen
kan; daar wordt onzedelijkheid geene schande genoemd, daar wekt de wreedheid
geen afkeer op, daar behoeft zelfs de moordenaar geene vervolging te vreezen.
Zulk een afgezonderd, somber, eenzaam oord is de ‘huisplantaadje’ van den
overste Edward Lloyd, gelegen aan den Oostelijken oever van Maryland. Zij ligt op
verren afstand van alle groote landwegen, en in hare nabijheid treft men geene
steden of dorpen aan. In den geheelen omtrek vindt men geen openbaar gebouw
of schoolhuis. Eene school zou ook overtollig zijn, want er zijn geene kinderen, die
de school zouden kunnen bezoeken. De kinderen van den overste Lloyd worden te
huis door een gouverneur, den heer Page, onderwezen, eenen langen, mageren,
hoog opgeschoten man, die in den loop van een geheel jaar geen twaalf woorden
met de slaven wisselde. De kinderen van den opzigter gaan elders ter school en
brengen daarom geene vreemde gevaarlijke elementen van buiten in, die de
natuurlijke werking van het slavernij-systeem te dier plaatse zouden kunnen storen.
Zelfs geene blanke handwerkslieden, die
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op andere plantaadjes zich menigmaal openlijk beklagen over en in verzet komen
tegen gepleegde onregtvaardigheden, zijn op deze plantaadje aanwezig. Hare
geheele bevolking is in drie klassen verdeeld: slavenhouders, slaven en opzigters.
De grofsmeden, wagenmakers, schoenmakers, wevers en koperslagers zijn allen
slaven. Zelfs is het aan den handel, egoïstisch, onmeêdoogend en bereidvaardig
als hij altijd is om de partij van den sterkste en den rijkste tegenover den zwakke
en arme te kiezen, niet geoorloofd, tot dit afgelegene distrikt door te dringen. Ik weet
niet, of het geschiedt om alle openbaarmaking van hare geheimen te voorkomen,
maar zeker is het dat al de producten van de plantaadjes van den overste Lloyd
door middel van zijne eigene schepen naar Baltimore verzonden worden; ieder man
en ieder jongen aan boord, met uitzondering van den kapitein, is zijn eigendom.
Alles wat naar de plantaadjes gevoerd wordt, komt langs denzelfden weg aldaar
aan. Zoo is zelfs het flikkerend licht des handels, dat nu en dan eenen beschavenden
invloed uitoefent, buiten deze verbodene plaats gesloten.
Schier alle plantaadjes in den omtrek van de huisplantaadje van den overste Lloyd
zijn het eigendom van hem of van zijne persoonlijke vrienden, wie er evenveel als
hem zelven aan gelegen is, het systeem der slavernij in al zijne gestrengheid toe
te passen. Eenige zijner naburen zijn daarop zelfs nog meer gesteld dan hij zelf.
De Skinners, Peakers, Tilgmans, Lockermans en Gipsons behooren allen tot dezelfde
clique; daar zij slavenhoudende naburen zijn, hebben zij vermoedelijk elkander
wederkeerig in hun tyranniek bestuur bevestigd. Zij verkeeren te zamen op eenen
vertrouwelijken voet, en hunne belangen en gezindheden gaan hand aan hand.
De lezer zal begrijpen, dat in zulk eene streek de openbare meening weinig
vermag, om den slaaf voor onderdrukking en wreede behandeling te vrijwaren.
Integendeel draagt zij er slechts toe bij, om het onregt in de hand te werken. De
openbare meening wijkt zelden ver van de algemeen aangenomene gewoonten af.
Als zij een dam wil opwerpen tegen onmenschelijkheid en zonde, dan moet hare
stem opgaan uit het midden eener menschlievende en beschaafde bevolking; doch
eene zoodanige treft men op de
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plantaadje van Lloyd niet aan. Deze plantaadje bevat eene afzonderlijke kleine
natie, die hare eigene taal, hare eigene wetten, besluiten en gebruiken bezit. Met
de algemeene wetten en bepalingen van den staat schijnen deze in geen enkel
opzigt overeen te komen. De rustverstoringen, die hier ontstaan, worden niet door
de magt van den staat gedempt. De opzigter is gewoonlijk aanklager, regter,
advokaat en beul. De misdadiger is stom en de opzigter vertegenwoordigt alle
partijen.
De eigendomsregten kunnen hier nooit een punt van geschil uitmaken, want de
gansche bevolking behoort aan een mensch, en kan zelve geen eigendom bezitten.
Godsdienst en politiek zijn buitengesloten. De eene klasse der bevolking staat te
hoog, dan dat de prediker haar zou kunnen bereiken, en de andere staat te laag,
dan dat hij zich om haar bekommeren zou, want hij predikt slechts voor hen, die
hem daarvoor betalen. De politikus komt er niet, omdat de lieden geene stemmen
bij de verkiezing hebben, gelijk de geestelijke er niet komt, omdat zij geen geld
bezitten.
In deze eenzaamheid, afgeslotenheid en onafhankelijkheid heeft de plantaadje
van Lloyd veel overeenkomst met de Europesche burgten der middeleeuwen.
Onvriendelijk, koud en voor elken bezielenden invloed van buiten ongenaakbaar,
staat zij daar, en is in alles wat op menschelijkheid en zedelijkheid betrekking heeft,
wel honderd jaar ten achter.
Dit is intusschen niet de eenige indruk, dien deze streek te weeg brengt. Men kan
de beschaving, maar niet de natuur buitensluiten. Ofschoon van de wereld
afgescheiden, ofschoon de openbare meening, gelijk wij zeiden, zelden gelegenheid
vindt, tot dit donkere gebied door te dringen, en ofschoon misdaden - afschuwelijke,
wreede misdaden - hier schier even ongestraft gepleegd worden als op het dek van
een rooversvaartuig, zoo heeft intusschen deze streek naar den uiterlijken schijn
iets aantrekkelijks, zij is vol leven, beweging en bedrijvigheid, hetgeen voordeelig
afsteekt bij de eentoonigheid en luije levenswijze te Tuckahoe. Hoe groot ook mijne
droefheid was, toen ik deze plaats verlaten moest, duurde het echter niet zeer lang,
of ik gevoelde mij in mijne nieuwe woonplaats te huis. Het verdriet van een mensch
is voor de helft ver-
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geten, wanneer hij begrijpt, dat hij geen ander middel daartegen bezit, dan het
kloekmoedig te verdragen. Ik was nu eenmaal hier en kon niet weder weg; wat bleef
mij overig, dan alles van de beste zijde te beschouwen? Ik vond hier vele
speelmakkers en vele plaatsen, die knapen van mijnen leeftijd eene rijke bron van
vermaak en ontspanning aanbieden.
Te Long Point, eene strook lands, die iets verder dan een mijl van de plantaadje
gelegen was, stond een windmolen, een in de oogen van een kind altijd zeer
merkwaardig voorwerp. Daar was al verder eene opene vlakke plaats, wel twintig
morgen groot, die Long Green genoemd werd, welke eene schoone speelplaats
opleverde, en aan wier einde zich eene kreek bevond, waarin men zwemmen kon.
In den stroom, op geringen afstand van den oever, lag rustig eene groote sloep
voor anker, aan wier achtersteven de kleine boot was vastgemaakt, die naar de
lievelings dochter van den overste ‘Sally Lloyd’ werd genoemd. De sloep en de
molen waren regt interessante voorwerpen voor mij, die duizenderlei gedachten en
voorstellingen in mijne ziel deden opkomen. Een kind kan zulke dingen niet
beschouwen, zonder er over na te denken.
Verder waren hier vele huizen; woningen van menschen, die alle geheimen des
levens in zijne verschillende stadiën in zich besloten hielden. Ginds, aan de straat,
stond het kleine roode huis, waarin de heer Sevier, de opzigter, woonde. Iets meer
in de nabijheid van de woning van mijnen heer bevond zich een lang, onaanzienlijk
gebouw, waarin het letterlijk van slaven van verschillenden ouderdom, van
verschillenden inborst en grootte wemelde. Dit heet ‘het lange kwartier.’ Aan gene
zijde van Long Green stond op een heuvel een vervallen, oud gebouw, welks
bouwtrant aanwees, dat het vroeger tot een gansch ander doel gebruikt was
geworden, doch dat echter thans, even gelijk het lange kwartier, door slaven bewoond
werd. Behalve deze waren er in de buurt nog vele andere slavenhuizen, waarin
ieder hoekje bewoond was. In het midden der plantaadje stond het huis van den
ouden heer, een lang, eenvoudig doch stevig steenen gebouw. Naast deze woningen
bevonden zich schuren, stallen, pakhuizen, de werkplaatsen
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der grofsmeden, wagenmakers en koperslagers, alles hoogst interessante
voorwerpen; doch voor alle dingen stond daar het prachtigste gebouw, dat ik ooit
gezien had, en dat door alle bewoners der plantaadje: ‘het groote huis’ genaamd
werd. Hier woonde de overste Lloyd met zijne familie. Het groote huis was van
verscheidene nevengebouwen omgeven. Daar waren keukens, waschhuizen,
koepels, oranjeriën, hoender- en kalkoenenhokken, duivenslagen en allerlei soort
van lustprieëltjes; alles netjes geverwd en met hooge oude statige boomen versierd,
die des zomers eene heerlijke schaduw aanboden en aan dit oord eene imposante
schoonheid gaven. Het groote huis was een groot wit houten gebouw met drie
zijvleugels, tot hetwelk eene groote poort den toegang verleende. Achter hetzelve
lag een park, waarin men konijnen, reeën en ander wild zag, die aldaar, door niemand
gestoord en verschrikt, vergenoegd rondsprongen. De toppen der statige
peppelboomen waren dikwijls met roodgevederde merlen bedekt, van wier wild en
vrolijk gezang de gansche omtrek weergalmde. Deze allen behoorden mij zoowel
als Edward Lloyd toe, en een tijd lang verheugde ik mij over dit denkbeeldig bezit
bovenmate.
Op geringen afstand van het groote huis was de begraafplaats der dooden, die
een somberen aanblik opleverde. Groote grafnaalden, door treurwilgen en
dennenboomen overschaduwd, verkondigden zoowel den ouderdom als den rijkdom
van de familie Lloyd. Omtrent deze familiebegraafplaats heerschte onder de slaven
veel bijgeloof. Sommige der oudere slaven hadden daar zonderlinge gezigten gehad.
Spoken in lijkgewaad gehuld had men daar op groote zwarte paarden zien rondrijden;
ook wilde men, dat men des middernachts vuurkogels had zien vliegen en
schrikkelijke toonen gehoord had. De slaven weten genoeg van de beginselen der
godgeleerdheid, om te gelooven, dat zij ter helle varen, die als slavenhouders
sterven, en vaak verbeelden zij zich, dat deze op aarde wenschen terug te keeren,
om weder de zweep te kunnen voeren. Deze spookhistories verzekerden de
begraafplaats eene groote veiligheid, want slechts weinig slaven waagden het, om
haar zelfs over dag te naderen. Het was een somber en huiveringwekkend oord,
en moeijelijk viel het zich voor te stellen, dat de geesten der-
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genen, wier stof hier rustte, met de gezaligden des hemels eeuwigen vrede konden
genieten.
De aangelegenheden van twintig tot dertig farmen werden bezorgd op die, welke
men ter onderscheiding ‘de groote huisfarm’ noemde. Al deze farmen, zoowel als
de slaven, die zich daarop bevonden, behoorden den overste Lloyd, die destijds
voor zeer rijk gehouden werd en dit ook naar het uiterlijke te oordeelen wel was.
Zijne slaven alleen maakten eene groote bezitting uit. Hij had er meer dan duizend
en schoon er naauwelijks eene maand verliep, dat er niet een aanzienlijk getal aan
de slavenhandelaars uit Georgie verkocht werd, zoo kon men daarom toch geene
vermindering van zijne menschenkudde opmerken.
Het beslaan der paarden, het repareren van karren, ploegen, kuipen enz. enz.
voor de nabij gelegene farmen geschiedde op de huisplantaadje en werd door slaven
verrigt. ‘Oom Tony’ was de smid, ‘oom Harry’ de wagenmaker, ‘oom Abel’ de
schoenmaker, en deze allen hadden arbeiders, die hen in hun handwerk hielpen.
Deze handwerkslieden werden door alle jongere slaven ‘oom’ genoemd, niet
daarom, omdat zij in eenigen graad van bloedverwantschap tot hen stonden, maar,
ingevolge de etikette der plantaadje, ten teeken van den eerbied, dien de jongere
slaven aan de ouderen verschuldigd zijn. Hoe zonderling en zelfs belagchelijk het
bij zulk een onbeschaafd volk ook schijnen moge, dat reeds aan zoovele harde
beproevingen blootgesteld is, zoo vindt men toch geene andere natie, die de wet
van den eerbied jegens de ouderen zoo gestreng in acht neemt. Ik houd dit deels
voor aangeboren, deels voor ingewortelde gewoonte. Er is op de wereld geen beter
materiaal, om er een edelman uit te maken, dan de Afrikaan. Hij bewijst anderen
en verlangt voor zich zelven al die teekenen van eerbied, welke hij zijnen heer moet
bewijzen. Een jonge slaaf durft den ouderen slechts met den hoed in de hand
naderen, en wee hem, als hij nalaat de eene of andere dienst die men hem bewijst
niet met het gebruikelijke ‘dank’ te beantwoorden.
Onder meerdere slaven-notabiliteiten op de plantaadje was er eene, die door
ieder oom Izaäk Kopper genaamd werd. Het is in Maryland een zeldzaam
verschijnsel, dat een slaaf
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een bijnaam verkrijgt, en het Zuiden heeft zich in dit opzigt naar de gewoonte van
het Noorden dermate gevormd, dat zelfs de Abolitionisten niet naar den bijnaam
van een neger vragen. De eenige merkwaardige verbetering bestaat daarin, dat
men van de ‘Bills’, ‘Jacks’, ‘Zims’ en ‘Neds’ van het Zuiden ‘William,’ John,’ ‘James’
en ‘Edward’ gemaakt heeft. Men heeft er altijd veel op tegen, een neger juist als
een blanke aan te spreken en te behandelen. Intusschen komt het hier en daar in
de slavernij zoowel als in de vrije staten voor, dat een neger door de eene of andere
buitengewone omstandigheid een bijnaam bezit. Dit was het geval met oom Izaäk
Copper. Als men het woord ‘oom’ weg liet, gaf men hem daarvoor gewoonlijk den
titel van doctor. Hij was zoowel onze doctor in de medicijnen, als doctor in de
theologie. Waar hij zijnen graad bekomen had, weet ik niet, want hij sprak weinig
tegen dezulken, die verre beneden hem stonden, tot welk getal ik bepaald behoorde,
daar ik eerst een knaap van zeven of acht jaar was. Hij achtte zich veel te hoog
boven anderen verheven, om vragen betrekkelijk zijn aangeboren talent of zijne
geleerdheid toe te staan. Een voorregt bezat hij onloochenbaar, hij was totaal kreupel
en kon niet arbeiden, ja zou hoegenaamd niets opgebragt hebben, als men hem te
koop geboden had; doch ofschoon lam, was de oude man toch geen luiaard. Hij
was iemand, wien zijne krukken goede diensten bewezen. Hij was altijd in de weer,
wanneer het gold de zieken alsmede diegenen op te zoeken, die zijne diensten
konden noodig hebben. Zijne geneeskundige voorschriften bestonden uit vier dingen.
Voor ziekten des ligchaams: zout en kastoorolie; voor die der ziel: het onze vader
en zweepslagen.
Ik was nog niet lang bij den overste Lloyd geweest, toen ik onder het toezigt van
doctor Izaäk Copper gesteld werd. Ik werd met twintig à dertig kinderen naar hem
toegezonden, om het onze vader te leeren. De oude heer zat op een hoogen driestoel
van eikenhout en was met onderscheidene lange roeden gewapend. Ten gevolge
van zijne verhevene plaats kon hij, hoewel lam zijnde, alle jongens in de kamer
bereiken. Nadat wij eene poos gestaan hadden, om te hooren wat wij moesten doen,
beval de oude heer ons, op eenen alles behalve eerbiedigen toon, neder te knielen.
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Toen dit geschied was, gebood hij ons, hem alles wat hij zeide na te zeggen. ‘Onze
Vader’ - dit herhaalden wij snel en in koor - ‘die in de Hemelen zijt’ - werd minder
snel en eenparig herhaald, en de oude heer hield met het gebed op, om ons te
waarschuwen voor de ernstige gevolgen, die onze onopmerkzaamheid zou hebben.
Daarop ging hij met het gebed voort en wij volgden hem met onze slecht bespraakte
tongen en ongeoefende ooren, zoo goed wij maar konden. 't Was intusschen niet
voldoende, om den ouden heer tevreden te stellen. In het Zuiden begeert ieder het
voorregt te bezitten, om een ander te slaan. Oom Izaäk deelde deze algemeene
neiging van zijn vaderland, en wist zijne leerlingen daarom slechts met slagen in
orde te houden. ‘Zegt alles, wat ik zeg!’ en klets! daar daalde de roede op het hoofd
van eenen onopmerkzamen jongen neder. ‘Wat staat gij te gapen? - Laat dat leven
maken’ - en weder vloog de roede naar beneden.
De zweep is alles in allen. Zij moet den slavenbouder gehoorzaamheid verschaffen,
en wordt zelfs onder de slaven als het meest doeltreffende middel tegen
ongehoorzaamheid aangewend. De slaven zoowel als de slavenhouders voeren
haar met onmeêdoogende hand. Onze godsdienst-oefeningen bij oom Izaäk hadden
een veel te tragisch-komisch aanzien, om rustig te kunnen zijn, en ik moet bekennen,
dat ik de bidstonden en zweepoefeningen bij doctor Izaäk Copper dikwijls verzuimde.
De windmolen, die onder het toezigt van eenen zekeren heer Kinney, eenen
vriendelijken ouden Engelschman, stond, was voor mij eene onuitputtelijke bron
van vermaak. De oude man scheen het altijd gaarne te zien, als een troep kleine
zwarte jongens zijn molen naderde, om met verbazing te zien naar het ronddraaijen
van de raderen der machine. Op den molen konden wij ook nog andere dingen van
groot belang waarnemen. Het waren de schepen, die van St. Michael naar Baltimore
stevenden. Het leverde ons stoffe tot levendige gesprekken op, de klapperende
zeilen en het zamengestelde touwwerk der kleine vaartuigen in oogenschouw te
nemen en elkander onze gedachten over de grootte en gesteldheid van Baltimore
mede te deelen. De lezer kan zich verbeelden, dat ik te midden van zoovele
interessante voor
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werpen spoedig zeer hooge gedachten van de plantaadje van den overste Lloyd
kreeg. Het was juist de plaats, die het meest in mijnen kinderlijken smaak viel. In
de kreek kon men visschen vangen, als men slechts vischtuig bad, en de kreeften,
de mossels en oesters kon men magtig worden, als men er slechts met de hand
naar greep.
Zelfs de gevreesde oude heer, op wiens bevel ik hier gekomen was, verloor in
mijn oog al meer en meer zijne verschrikking. Zonderling genoeg scheen hij noch
van mij, noch van mijn hier zijn veel notitie te nemen. De reden hiervan lag eenvoudig
daarin, dat hij zich met veel gewigtiger zaken bezig hield, dan zich om mij te
bekommeren of mij te kwellen. Mijne komst boezemde hem in zijn oog waarschijnlijk
even weinig belang in, als de vermeerdering van zijn veestapel met een enkel
speenvarkentje zou gedaan hebben.
Als hoofdbestuurder van de plantaadje van den overste Lloyd had hij velerlei en
moeijelijke pligten te vervullen. Schier in alle gewigtige zaken bekleedde hij diens
plaats. De opzigters van alle farmen stonden onder hem en ontvingen van hem alle
bevelen. Het gebeurde zelden, dat de overste zelf met een opzigter sprak of dezen
zou veroorloofd hebben, hem aan te spreken. De oude heer had de sleutels van
alle magazijnen, mat aan het einde der maand het rantsoen van iederen slaaf af,
hield het toezigt over het opzolderen van alle waren, die naar de plantaadje gebragt
werden, deelde het ruwe materiaal onder de ambachtslieden uit, laadde het koorn,
de tabak en alle andere voor den verkoop bestemde voortbrengselen van de
plantaadje en had het algemeene opzigt over de werkplaatsen der koperslagers,
wagenmakers, smeden en schoenmakers. Daarenboven had hij dikwijls zaken voor
de plantaadje te verrigten, die hem noodzaakten tot eene afwezigheid van twee tot
drie dagen.
Dit alles in aanmerking genomen, had hij weinig tijd en mogelijk evenmin lust, om
zich met de kinderen persoonlijk af te geven. Tante Katy bekleedde bij hem de
plaats, die hij bij den overste Lloyd bekleedde. Deze vrouw echter hield zich nooit
binnen de grenzen der haar toegestane magt, hoe groot deze ook wezen mogt. Zij
was heerschzuchtig, wreed en kwaadaardig en kon in hare betrekking aan al deze
booze
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neigingen den ruimen teugel vieren. Zij bezat een magtigen steun in den ouden
heer, in wiens gunst zij hoog stond aangeschreven, daar zij voor eene voortreffelijke
kokkin gehouden werd en inderdaad zeer vlijtig was. Een blijk van deze gunst was
het, dat zij alleen van alle slavinnen hare kinderen bij zich hebben mogt, maar zelfs
deze behandelde zij dikwijls met de grootste onbarmhartigheid. Eens vervolgde zij
haren zoon Phil, in mijne tegenwoordigheid, met een groot slagtmes en bragt hem
met den scherpen kant er van een houw toe, die hem eene diepe snede in het
gewricht van zijne hand veroorzaakte. Daardoor haalde zij zich een scherp verwijt
van den ouden heer op den hals, die haar bedreigde, dat hij haar de huid van den
rug zou laten geeselen, als zij weder iets dergelijks durfde doen. Hoe barbaarsch
tante Katy tegen hare kinderen zijn kon, ontbrak het haar echter over het algemeen
niet aan eene zekere moederlijke voorliefde, die ik dikwijls gelegenheid bad te
ondervinden door den knagenden honger, dien ik te verduren had. In plaats van,
gelijk de overste Lloyd dit wilde, iedere slaaf zijne bepaalde portie eten toe te deelen,
gaf de oude heer al de voor ons bestemde spijs in zijn geheel aan tante Katy, om
die te kooken en dan onder ons te verdeelen. Elke portie bestond uit grof meel en
was zeer zuinig, en werd voor sommigen onzer onder de handen van tante Katy
nog kleiner. Dikwijls liet zij mij en de andere kinderen honger lijden, terwijl zij hare
eigene kinderen letterlijk volpropte.
Gedurende den eersten zomer, dien ik bij mijnen ouden heer doorbragt, was de
honger mijn grootste verdriet. De oesters en mosselen deden wel goede diensten,
als ik er bij toeval een stuk brood bij opliep, doch zonder brood bleken zij alras niet
voedend genoeg te zijn. Vaak kwelde de honger mij dermate, dat ik met ‘Old Nep,’
den hond, om de kleinste kruimels vocht, die van de keukentafel vielen, en mij
gelukkig rekende, als ik in dien strijd slechts iets wist te veroveren. Menigmaal volgde
ik het dienstmeisje, als zij het tafellaken ging uitschudden, om den afval en de kleine
beentjes magtig te worden, die men de katten voorwierp. Ook was ik fel op het
water, waarin men vleesch gekookt had en hield het voor een groot genot, als ik er
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een stuk brood in soppen kon; het zwoord van een stuk verschimmeld spek was
voor mij eene bepaalde lekkernij. In weerwil daarvan kreeg ik menigmaal van
medelijdende oude slaven, die mijn leed kenden, een geheel maal eten en den
troost, dat ik mettertijd een man zou worden. De verzekering, dat er betere dagen
voor mij zouden aanbreken bragt mij reeds toen, te midden van alle
wederwaardigheden, verzachting en vertroosting aan. Voor het overige hadden niet
slechts de slaven vriendelijke woorden voor mij, maar ik bezat daarenboven op de
zaal ook eene vriendin, van wie ik later in dit gedeelte mijner geschiedenis nog zal
spreken.
Spoedig, nadat ik bij den ouden heer gekomen was, vernam ik, dat zijn bijnaam
Abthony was, en dat men hem algemeen ‘kapitein Anthony’ noemde, welken titel
hij waarschijnlijk daardoor bekomen had, dat er een schip van hem de Chesapeake
-baai bevaarde. De slaven van den overste Lloyd noemden hem niet den ‘ouden
heer’ maar kapitein Anthony, en ik werd ‘kapitein Anthony Fred’ genoemd. Bezwaarlijk
zal men in het geheele Zuiden eene plantaadje aantreffen, waarop slechter Engelsch
gesproken wordt, dan op de plantaadje van Lloyd. Het is een mengelmoes van de
taal van Guinea en de hemel weet waarvan nog meer. Te dier tijde bevonden zich
daar vele slaven, die van Afrika ingevoerd waren. Zij gebruikten nooit de s, om den
tweeden naamval aan te duiden. Kap'n Ant'ney Tom, Lloyd Bill, tante Rosa Harry,
beteekent zooveel als: ‘kapitein Anthony's Tom, Lloyds Bill’ enz. enz. ‘Oo you dem
long to?’ beteekent: Whom do you belong to? (wien behoort gij toe?) Oo dem got
any peachy? beduidt: ‘have you got any peachts?’ (hebt gij perziken?) In den beginne
verstond ik deze taal ter naauwernood, en moeijelijk zou men op de gansche wereld
eene plaats kunnen aanwijzen, waar ik van mijne lotgenooten minder zou hebben
kunnen leeren, dan op deze plantaadje.
Zelfs ‘Mas' Daniël’ had door den omgang met de slaven zijns vaders eenigermate
hun dialekt en hunne ideën overgenomen, voor zoover zij zelve ideën hebben mede
te deelen. In de kindsche jaren vooral verlangt men om te gaan met zijns gelijken;
kinderen verlangen kinderen tot hunne kameraden, onverschilling van welke kleur.
Zijt gij slechts een kind met de natuurlijke wenschen en neigingen van een kind,
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zoo zult gij het albasten blanke kind welkom zijn, al zijt gij zelf ook zoo zwart als
ebbenhout. En dat men altijd iets van elkander overneemt, bleek ook hier. Mas'
Daniël kon niet met de domheid en onbeschaafdheid omgaan, zonder er iets van
over te nemen, en evenmin kon het missen, dat iets van zijne beschaving op zijne
zwarte speelmakkers over ging. Hoe weinig ik dit ook destijds vermoedde, zocht ik
toch Mas' Daniëls gezelschap bijzonder op en gaf hem boven schier alle andere
kinderen de voorkeur.
Mas' Daniël was de jongste zoon van den overste Lloyd; zijne oudere broeders,
Edward en Murray, waren reeds twee volwassen jongelingen. Edward stond bij mij
en de overige kinderen in hooge achting; niet omdat hij ooit jegens iemand van ons
bijzonder vriendelijk geweest was, maar het was reeds meer dan wel, dat hij niet
met verachting op ons neder zag. Bovendien woonden hier nog drie gehuwde
dochters van den overste.
De familie van den ouden heer bestond uit twee zonen, Andrew en Richard en
zijne voor korten tijd gehuwde dochter Lucretia en haren man, kapitein Auld. In de
keuken bevonden zich tante Katy, tante Esther en tien tot twaalf kinderen, van wie
de meesten ouder waren dan ik. Kapitein Anthony ging wel niet voor een rijken
slavenhouder door, maar hij kon het toch goed stellen. Hij bezat ongeveer dertig
‘koppen’ en drie farmen te Tuckahoe. Het voornaamste deel zijner bezitting maakten
de slaven uit, van wie hij er ieder jaar een verkocht. Deze oogst leverde hem jaarlijks
zeven tot acht honderd dollars op, behalve zijn tractement en de opbrengst van
zijne farmen.
Het onderscheid van stand werd op de plantaadje van Lloyd streng in acht
genomen. Zijne familie kwam niet bij de onze, maar legde daarentegen ook geene
bezoeken op het groote huis af. Evenmin had kapitein Anthony eenigen omgang
met den opzigter, den heer Sevier.
Zoodanig was het gezelschap en de plaats, waar ik de eerste en duurzaamste
indrukken van de slavernij en het slavenleven ontving, waarvan ik in de volgende
hoofdstukken mededeeling ga doen.
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V. Inwijding in de geheimen der slavernij.
Ofschoon mijn oude heer, de kapitein Anthony, aanvankelijk, zooals ik zeide, weinig
notitie van mij nam, en zich voor zoover ik hem leerde kennen uiterst zacht en
vriendelijk betoonde, zoo waren toch weinige maanden toereikend, om mij te
overtuigen, dat zachtmoedigheid en vriendelijkheid geenszins de hoofdtrekken van
zijn karakter waren, al nam hij er dan ook somwijlen den schijn van aan. Als de
onderdrukte bij hem bescherming zocht tegen zijne vervolgers, kon hij geheel
ontoegankelijk schijnen voor alle zachtere gewaarwordingen en zelfs de
ongehoordste en verschrikkelijkste gruweldaden plegen. In weerwil daarvan was
hij echter van nature niet slechter, dan andere menschen. Bij aldien hij in een vrijen
staat geboren en opgevoed was, zou hij vermoedelijk even menschelijk en
achtenswaardig geweest zijn als velen der genen, die thans de slavernij veroordeelen
en in ieder geval even menschelijk en achtenswaardig als de massa menschen over
het algemeen genomen is. De slavenhouder is even goed als de slaaf het slagtoffer
van het slaven -systeem. Het karakter van een mensch vormt zich naar zijne
omgeving, en geene betrekking op de wereld is voor zijne ontwikkeling nadeeliger,
dan die tusschen den heer en den slaaf. Het verstand is aan banden gelegd en de
hartstogten heerschen. Gelijk het vuur der prairie zijn zij, als zij eenmaal ontvlamd
zijn, van elke windvlaag afhankelijk. Kapitein Anthony kon goedig, ja zelfs hartelijk
zijn, en had de lezer hem gezien, als hij mij vriendelijk aan de hand leidde, zooals
hij meermalen deed, mij liefkozend de hand op het hoofd legde, vertrouwelijk met
mij sprak en mij zijnen kleinen Indiaan noemde, zoo zou hij hem uiterst zachtmoedig,
schier vaderlijk gevonden hebben. De goede luim van den slavenhouder wordt
echter ligt verstoord; zij komt niet dikwijls en duurt ook niet lang. Zij is aan
onophoudelijke beproevingen blootgesteld, welke, daar hij deze niet geduldig
verduurt, slechts daartoe bijdragen, om zijne driften op te wekken.
Ik verkreeg reeds zeer spoedig de overtuiging, dat de oude heer zich inwendig
ongelukkig gevoelde. Zijn onbehagelijk,
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nu en dan zelfs woest voorkomen ontging zelfs aan mijne kinderoogen niet; zijne
zonderlinge gedragingen wekten mijne nieuwsgierigheid en mijn medegevoel op.
Hij was naauwelijks alleen, of hij begon in zich zelven te praten en somwijlen tierde
en raasde hij, alsof hij een geheel leger onzigtbare vijanden te bestrijden had. Ik zal
u dit en dat leeren, ik zal verd..d zijn, als gij het niet doet, dit was zijne gewone
bedreiging. Als hij zich niet met zijne zaken onledig hield, liep hij schier onophoudelijk
rond, terwijl hij vloekte en gesticuleerde, als van eenen boozen demon bezeten; hij
was oogenschijnlijk een ongelukkig mensch, in strijd met zich zelven en de
buitenwereld. Hij gaf er heel weinig om, of de kindereu hem toebehoorden; onze
tegenwoordigheid was hem even onverschillig als die der ganzen en eenden in de
weide, en het kwam niet in zijne ziel op, dat deze kleine zwarte jongens tot in zijn
binnenste zagen. De slavenhouders hebben meestal te geringe gedachten van de
verstandelijke ontwikkeling hunner omgeving; ik begreep inderdaad de zonderlinge
gebaren van den ouden man even goed als hij zelf, doch de slavenhouder geeft
zich in zijnen omgang met de slaven de moeite niet, hen grondig te leeren kennen.
In een menschelijk eigendom is domheid eene groote deugd, en daar de heer zich
beijvert, den slaaf dom te houden, is deze slim genoeg, hem te doen gelooven, dat
het hem gelukt is. De slaaf begrijpt volkomen, dat, ‘als domheid een zegen is, het
dwaasheid zou wezen, wijs te zijn.’ Als de gebaren van den ouden heer heftig werden
en met een dreigend hoofdschudden en een hard knappen van den middelsten
vinger en duim eindigden, vond ik het raadzaam, mij op een eerbiedigen afstand te
houden, want in zulke oogenblikken kregen onbeduidende misslagen in zijn oog
het aanzien van groote wanbedrijven, en daar hij zoowel de magt als den lust bezat,
om ze te straffen, zoo behoefde zijn offer zich slechts toevallig in zijne nabijheid te
bevinden, om terstond - verdiend of onverdiend - eene harde tuchtiging te ontvangen.
Eene der eerste gebeurtenissen, die mij voor de afschuwelijkheid en
schandelijkheid der slavernij alsmede voor de onbarmhartigheid van mijnen ouden
heer de oogen openden, was diens weigering, zijne magt tot bescherming van een
jong meisje te gebruiken, dat door haren opzigter te Tuckahoe gruwelijk
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geslagen en mishandeld was geworden. Deze opzigter, Plummer genaamd, was
gelijk de meesten van zijn beroep niet veel beter dan een beest; niet alleen was hij
een gemeen, liederlijk wezen, maar daarenboven een ellendige zuiplap.
Waarschijnlijk gebruikte mijn oude heer hem, niet omdat hij zoo goed zijn werk
waarnam, maar omdat hij slechts een gering loontje verdiende; hij was niet in staat
het opzigt te houden over een span muildieren, en in eene vlaag van razernij en
woede bedreef hij de gruweldaad, die het jonge meisje aanspoorde, om bescherming
bij mijnen heer te zoeken. Het arme meisje, de dochter mijner tante Milly, leverde
bij haar aankomst een hartverscheurend schouwspel op. Zij was haastig en
waarschijnlijk zonder voorkennis van Plummer hier naar toe gekomen, en had twaalf
mijlen barrevoets met naakte schouders en blootshoofds afgelegd. Haar hals en
hare schouders waren met striemen overdekt, en nog niet daarmede tevreden, had
de ellendeling haar bovendien met een knuppel een slag op het hoofd toegebragt,
die eene gapende wonde veroorzaakte, waaruit het bloed haar over het gezigt
stroomde. Ik verwachtte, dat mijn oude heer over deze onmenschelijke behandeling
van woede buiten zich zelven geraakt en in verwenschingen tegen Plummer
losgebarsten zou zijn, doch ik had mij bedrogen. Op strengen en barschen toon
zeide hij: ‘ik twijfel niet, of u is regt wedervaren, en als gij niet oogenblikkelijk
terugkeert, zal ik u nog eens laten afranselen.’ Zoo moest dan het meisje onverrigter
zake terugkeeren, om mogelijk andermaal eene tuchtiging te ontvangen, omdat zij
het gewaagd had, zich bij den ouden heer over den opzigter te beklagen.
De oude heer scheen er woedend over, dat men hem met zulke klagten lastig
viel. Ik begreep destijds zijn gedrag niet; het was streng, onnatuurlijk en wreed. Was
de man voor alle medelijden onvatbaar? Was zijn gemoed voor alle menschelijke
aandoeningen ontoegankelijk? Neen! Ik geloof hem thans beter te kennen; deze
behandeling was meer een gevolg van het systeem dan van het karakter des mans.
Als de slavenhouders op alle klagten over de opzieners wilden acht slaan, zou het
spoedig onmogelijk zijn, vele slaven te houden. De betrekking van opzigter zou
daardoor geheel vervallen, of met andere woorden, het zou den heer zelven
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tot opzigter maken. Zulks zoude veel tijd en moeite kosten en den opzigter van de
noodige magt berooven, om zich van de gehoorzame opvolging zijner bevelen
verzekerd te kunnen houden. Dergelijke klagten zijn dien ten gevolge streng
verboden, en wie ze desniettegenstaande waagt in te leveren, loopt gevaar, daarvoor
te moeten boeten. Bezit een slaaf in weerwil daarvan den moed, om zich met eene
welgegronde klagt over zijnen opzigter tot zijnen heer te wenden, zoo zal hij wel is
waar hoogst vermoedelijk afgewezen worden, de behandeling, waarover hij zich
bezwaard gevoelde, moge zelfs herhaald worden, de heer zelf zoowel als de opzigter
mogen hem om zijne stoutmoedigheid tuchtigen, maar ten laatste toch zal gewoonlijk
eene veel mindere gestrengheid van den opzigter ten zijnen aanzien zijne ingediende
bezwaren regtvaardigen. Deze wordt voorzigtiger en vindt niet meer zooveel
aanleiding, om de zweep te gebruiken. Het vooruitzigt op deze latere gevolgen
spoort den mishandelden slaaf eerder aan, zich bij zijnen heer te beklagen, dan de
verwachting van dadelijke hulp. De opzigter ziet het natuurlijk zeer ongaarne, dat
zijn heer met klagten wordt lastig gevallen, en hetzij om deze reden, hetzij ten
gevolge van eene heimelijke waarschuwing, die hij van zijnen heer ontvangen heeft,
behandelt hij na eene gebeurtenis, als de hierboven verhaalde, zijnen slaaf op
minder wreede wijze.
Wat de slavenhouder zich ook tegen de slaven veroorloven moge, en welke
mishandelingen hij hen ook, om een voorbeeld te stellen of ter bevrediging zijner
luimen, moge doen ondergaan, zoo kan hem bij gemis van de eene of andere
aanleiding de aanblik der bloedende wonden van eene weerlooze slavin toch geen
genoegen doen. Stoot hij haar in weerwil daarvan van zich, zonder haar onder zijne
bescherming te nemen, dan doet hij dit meestal voorzigtigheidshalve en is zulks
niet altijd een bewijs van eene verharde natuur of eene aangeborene ruwheid. Is
intusschen eenmaal zijn toorn ontstoken, zijn hartstogt opgewekt, dan zal de eigenaar
der slaven den opzigter in wreedheid nog verre overtreffen. Hij zal den slaaf toonen,
dat zijn toorn veel verschrikkelijker en gevaarlijker is, dan die van den
ondergeschikten opzigter. Wat deze mogelijk werktuigelijk en gedachteloos doet,
doet hij thans voorbedachtelijk. De man, die nu
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de zweep voert, staat onder geene verantwoordelijkheid. Hij kan zijn slagtoffer
verminken, ja dooden, zonder voor de gevolgen te vreezen, daar deze hem
hoogstens een stoffelijk nadeel kunnen opleveren, en voor een mensch van zulk
een driftig temparement als mijn heer was, kon dit slechts een zeer zwakke,
onvoldoende breidel zijn. Ik heb hem in eene losbarsting van woede gezien, zoo
als ik zoo even geschilderd heb, van eene woede, die door gekwetste ijdelheid,
haat, nijd, ijverzucht en dorst naar wraak tot het hoogste toppunt geklommen was.
De voorvallen, die ik van plan ben mede te deelen, en die deze schrikkelijke
uitbarsting zijner woede ten gevolge hadden, zijn in het slavenleven niet vreemd,
maar hebben veeleer in ieder slavendistrikt, dat ik leerde kennen, plaats. Zij vloeijen
voort uit de betrekking van den heer tot de slaven en herhalen zich telkens in alle
slavenstaten.
Onder de slavinnen van mijnen heer heb ik ook Esther genoemd. Dit jonge meisje
was bijzonder schoon, een voorregt, dat der slavin altijd ten vloek verstrekt. De
dochters van Lloyd overtroffen haar ter naauwernood in bevalligheid. Esther werd
door Ned Roberts bemind, den zoon eener geprefereerde slavin van den overste
Lloyd, die een even schoon jongeling als zij een schoon meisje was. Menig
slavenhouder zou met blijdschap hare uithuwelijking in de hand gewerkt hebben,
doch mijn oude heer had redenen, aan de toenemende vertrouwelijkheid tusschen
Roberts en Esther een einde te maken. Hij beval haar strengelijk allen omgang met
hem af te breken, en voegde er bij, dat hij haar hard straffen zou, als hij haar weder
in zijn gezelschap aantrof. Aan dit onnatuurlijk, onbarmhartig bevel werd intusschen,
gelijk zich ligt laat denken, niet voldaan. Geen sterveling kan de liefde eener vrouw
door zijn gebiedend magtwoord vernietigen. Het bleek onmogelijk te zijn Roberts
en Esther van elkander te houden; zij wilden elkander ontmoeten, en zij ontmoetten
elkander.
De oude heer was woedend, toen hij dit bespeurde, en daar het hem niet aan de
magt ontbrak, om zich op Esther te wreken, maakte hij van die magt maar al te
spoedig een bloedig gebruik. Toevallig zag ik de losbarsting zijner woede tegen
Esther. Het was vroeg in den morgen, voor dat nog
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iemand in het huis opgestaan was. Ik zag weinig van de verschrikkelijke
toebereidselen, want het bloedige werk was reeds begonnen, eer ik wakker werd;
waarschijnlijk deed het klaaggeschrei van Esther mij ontwaken. Mijne slaapplaats
bevond zich op den grond van een klein afgeschoten gedeelte van de keuken, en
door de reten der ongeschaafde planken zag en hoorde ik alles, wat er gebeurde,
zonder door den ouden heer te worden opgemerkt. Esther's handen waren
vastgebonden, en de strik was aan een sterken haak in een balk boven den haard
bevestigd. Zij stond op eene bank terwijl haar rug en schouders ontbloot waren.
Nog nooit was zij gegeeseld geworden. ‘Erbarming! Erbarming! ik zal het niet weder
doen,’ riep zij onder de forsche geeselslagen, die de oude heer haar toebragt, doch
haar hartverscheurend gejammer scheen zijne woede slechts te doen klimmen.
Nadat hij zijn bloedend slagtoffer dertig tot veertig slagen gegeven had, bond hij
haar los en liet haar heengaan. Zij kon zich echter naauwelijks staande houden.
Van ganscher harte gevoelde ik medelijden met haar; ik was verstomd, verschrikt,
bedwelmd, maar kon niets voor haar doen; mogelijk zou Esther's lot ook mij zeer
spoedig treffen. Nog dikwijls moest het ongelukkige meisje later dezelfde straf
ondergaan, en haar leven was, zoo verre ik er kennis van droeg, eene
aaneenschakeling van jammer en ellende.

VI. Behandeling der slaven op de plantaadje van Lloyd.
De hartverscheurende gebeurtenissen, die ik in het vorige hoofdstuk verhaald heb,
gaven mij aanleiding, om reeds vroegtijdig over het wezen en de geschiedenis der
slavernij na te denken. Waarom ben ik een slaaf? Waarom zijn sommigen slaven
en anderen heeren? Was er eens een tijd, dat dit anders was? Dit waren de
verontrustende vragen, waarover ik thans begon na te denken en die mijn nog weinig
ontwikkeld denkvermogen bezig hielden, want ik was nog een kind en wist minder
dan kinderen van denzelfden leeftijd in de vrije staten plegen te weten. Daar ik al
mijne vragen over deze onderwerpen slechts aan kinderen doen kon, die er weinig
meer van wisten, dan ik zelf, duurde het lang,
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voordat er eenig licht voor mij opging. - Langzamerhand leerde ik, dat ‘God die
boven in den hemel woont’ alle menschen geschapen en de blanken gemaakt had,
om heeren, en de zwarten om slaven te zijn. Dit kon mij echter niet tevreden stellen.
Er werd mij ook gezegd, dat God goed was en dat Hij het best wist, wat voor ons
menschen nuttig en dienstig is. Het viel mij moeijelijk, zulks te gelooven. Het was
niet goed, Esther te laten geeselen en om erbarming te laten smeeken, en bovendien,
hoe wist men, dat God de zwarten geschapen had, om slaven te zijn? Ook kende
ik zwarten, die geen slaven waren; ik kende blanken, die geen slavenhouders waren,
en ik kende menschen, die ofschoon bijna blank, desniettemin slaven waren.
Dag en nacht peinsde ik over dit alles na, en ten laatste mogt het mij gelukken,
het raadsel op te lossen. Het was niet de kleur, maar de misdaad, niet God maar
de mensch, waaraan men het bestaan van slaven had te danken. Eenmaal op het
spoor gekomen, leerde ik tevens spoedig begrijpen, dat alles, wat door menschen
gemaakt is, ook door menschen misbruikt kan worden. Nu verdween alle duisternis
en eensklaps werd mij alles helder. Er waren hier slaven, die van Guinea gekomen
waren, en anderen, die verhaalden, dat hunne vaders en moeders uit Afrika geroofd,
met geweld uit hun vaderland weggevoerd en gedwongen waren geworden, als
slaven te dienen. Dit was ter mijner kennis gekomen, en had mij met een gloeijenden
haat tegen de slavernij vervuld en mijne droefheid vermeerderd, daar ik geen kans
zag, om aan het knellend juk der dienstbaarheid te ontkomen. Intusschen was zelfs
deze kennis mij iets waard. Ik kan niet ouder dan zeven of acht jaar geweest zijn,
toen ik hierover begon na te denken. In het woud en op het veld, aan den oever der
rivier, ja overal waar ik mij ophield, vervolgde mij deze gedachte, en ofschoon ik
toen nog volstrekt niets van het bestaan van vrije staten wist, herinner ik mij duidelijk,
dat ik destijds reeds mij vast overtuigd hield, dat ik eenmaal een vrij man zou worden.
Voordat ik mijne tante Esther zoo onbarmhartig had zien geeselen en ik er tevens
getuige van was geweest, hoe vreeselijk de wreede Plummer het arme meisje van
Tuckahoe mishandeld had, had ik niet bijzonder nagedacht over de
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onmenschelijke wijze, waarop de slaven vaak gestraft worden. Ik had, zoo als van
zelf spreekt, wel gehoord van zweepslagen en van de heftige tooneelen tusschen
opzigters en slaven, maar ik was altijd afwezig geweest, wanneer zij plaats hadden.
Mijne spelen en vermaken hielden mij meestal verwijderd van de koren- en
tabaksvelden, waarop de arbeiders werkten, en waar men dergelijke tooneelen
dikwijls genoeg kan bijwonen. Doch na de tuchtiging mijuer tante Esther was ik
zoowel bij mijnen heer, als op de plantaadje van Lloyd meermalen getuige van
soortgelijke voorvallen. Een der eersten, waarbij ik tegenwoordig was, en dat mij
met de diepste verontwaardiging vervulde, was de geeseling eener vrouw, Nelly
genaamd, die den overste Lloyd toebehoorde. Hare misdaad bestond in eene der
meest voorkomende overtredingen, waarvan men de slaven beschuldigt, namelijk
in ‘onbeschaamdheid.’ Dit kan schier alles en tevens volstrekt niets beteekenen, al
naar de luimen van den heer of van den opzigter. Zoodra slechts het woord
‘onbeschaamdheid’ genoemd wordt, kan de beschuldigde vast op zweepslagen
rekenen. Deze misdaad kan op velerlei wijze begaan worden; zoo worden de toon,
waarop men een antwoord geeft, de uitdrukking van het gezigt, de gang, de houding
en de gebaren van een slaaf enz. enz. vaak als onbeschaamdheid aangemerkt.
Nelly nu bezat alle hoedanigheden, om zich aan deze misdaad schuldig te maken.
Zij was eene schoone Mulattin, de erkende vrouw van een lievelingsslaaf, die aan
boord van Lloyd's sloep diende, eene krachtige, levendige vrouw en de moeder van
vijf hupsche kinderen. Mijne opmerkzaamheid werd het eerst gaande gemaakt door
het getier en gevloek, waarvan dit tooneel vergezeld ging; ik volgde de rigting van
waar het kwam, en stiet weldra op de strijdenden. De heer Sevier, de opzigter, had
Nelly aangegrepen en trachtte haar naar een boom te slepen; vastberaden bood
zij hem tegenstand, doch met geen ander gevolg, dan dat zij de uitvoering van zijn
voornemen vertraagde. Nelly had, zoo als wij zeiden, vijf kinderen; drie er van waren
tegenwoordig, en ofschoon nog klein - op zijn hoogst zeven tot tien jaar oud - stonden
zij hunne moeder moedig bij en wierpen onophoudelijk steenen naar het hoofd van
den opzigter. Een der kleine jongens
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beet hem in het been, doch het monster hield zich al te zeer met Nelly bezig, om
zich aan de aanvallen van hare kinderen te storen. Terwijl deze schreeuwden: ‘laat
moeder los! laat moeder los!’ riep de opzigter: ‘ik zal het dat vervloekte wijf wel
afleeren, om zich tegen een blanke te verzetten.’ Ongetwijfeld meende Nelly, dat
zij ver boven al de andere slaven stond; zij was eene getrouwde vrouw; eene moeder,
en haar man was een bevoorregte slaaf, een der eerste matrozen aan boord der
sloep, die, daar zij de plantaadje buitenaf vertegenwoordigen moesten, over het
geheel genomen met verschooning behandeld werden. De opzigter had geen regt,
Harry te geeselen; waarom zou het hem dan geoorloofd zijn, Harry's vrouw te
geeselen? Zoo dacht zij vermoedelijk; zij verweerde zich dan ook dapper en scheen
alles te beproeven, om den opzigter de uitvoering van zijn plan zoo moeijelijk mogelijk
te maken. Ten laatste nogtans moest zij het onderspit delven; het gelukte den
opzigter, haar den strik om de armen te slingeren en haar vast te binden aan den
boom, dien hij daartoe bestemd had. Toen dit geschied was, bevond Nelly zich
geheel in zijne magt, en thans volgde een tooneel, hetwelk ik den moed niet heb te
beschrijven. De ellendeling geeselde haar op de onbarmhartigste wijze. Het geschrei
en gekerm der vrouw vermengde zich met dat van hare kinderen; het waren
verschrikkelijke en hartverscheurende toonen. Toen Nelly losgemaakt werd, was
haar rug met bloed bedekt en op hare schouders waren overal roode strepen
zigtbaar. Zij was vreeselijk gegeeseld, maar in weerwil hiervan had zij nog kracht
en moed genoeg, om den opzigter uit te jouwen en en te bespotten.
Dergelijke geeselingen worden intusschen zelden door de zelfde opzigters
herhaald; zij geeselen liefst dezulken, die zich gemakkelijk laten geeselen. De oude
leer, dat onderwerping het beste middel is tegen mishandeling en onregt, gaat op
een plantaadje niet door. Hij, die zich het ligst laat geeselen, wordt ook het meest
gegeeseld, en de slaaf, die den moed heeft, zich tegen den opzigter te weer te
stellen, wordt, ofschoon hij in het eerst daarvoor menigen zweepslag moge
ontvangen, ten laatste zoo goed als vrij. ‘Gij kunt mij doodschieten, maar niet
geeselen,’ zeide een slaaf tot Rigly Hopkins, en het gevolg was, dat hij noch ge-
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geeseld noch doodgeschoten werd. Ik geloof dan ook niet, dat Sevier het ooit weder
beproefd heeft, om Nelly te geeselen. Bovendien werd hij ook spoedig na deze
tuchtiging van Nelly ziek en overleed. De ellendeling stierf, zooals hij geleefd had,
en beladen met den vloek der slaven daalde hij ten grave. Zijne plaats werd
onmiddelijk door een zekeren heer Hopkins ingenomen en weldra bleek het, dat
deze verandering hoogst gelukkig was. Hij was in ieder opzigt beter dan zijn
voorganger, zoo goed mogelijk als een mensch wezen kan, die zich vernedert, om
opzigter te worden. Hopkins bleef intusschen slechts korten tijd, en werd - tot
algemeen leedwezen der slaven - door een zekeren heer Gore vervangen, van wien
ik later meer zal verhalen; voor het tegenwoordige is het voldoende te zeggen, dat
hij weinig beter dan Sevier was.
Ik heb reeds van het leven en de bedrijvigheid op de plantaadje van Lloyd gewag
gemaakt. Op de beide laatste dagen der maand was het er echter het drukst; want
alsdan kwamen de slaven van de overige boerderijen, om hun maandelijksch
rantsoen van vleesch en visch te ontvangen. Dit waren de galadagen der slaven,
en er vond een groote wedijver onder hen plaats, wie gekozen zou worden, om naar
de groote plantaadje te gaan, ten einde de noodige levensmiddelen van daar te
halen. De grootheid en schoonheid der plaats, hare talrijke slavenbevolking, en de
omstandigheid, dat Harry, Peter en Jake, de matrozen der sloep, schier altijd in
stilte allerlei kleinigheden hadden te verkoopen, die zij te Baltimore inkochten, waren
de redenen, dat men het steeds als een groot voorregt beschouwde, wanneer men
naar de groote plantaadje gezonden werd. Bovendien hield men het voor eene
groote eer, wanneer men tot dezen post werd gekozen, daar men dit als een bewijs
van vertrouwen en hooge gunst aanmerkte; de hoofdreden echter waarom men
gaarne behoorde tot het getal dergenen, die naar de hoofdplantaadje gaan mogten,
was waarschijnlijk daarin gelegen, dat men alsdan voor een korten tijd althans niet
aan de zweepslagen van den opzigter was blootgesteld. Bevond zich de slaaf
eenmaal met een span ossen op den grooten weg, verre van den opzigter verwijderd,
dan was hij in een betrekkelijken zin vrij, en had, terwijl hij op zijn kar zat, tijd tot
naden-
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ken, zoo hij ten minste daarvoor vatbaar was. Men verlangt doorgaans van de
slaven, dat zij onder hunnen arbeid zullen zingen. Een zwijgende slaaf is noch bij
zijn heer noch bij den opzigter bemind. Hieruit laat zich het bijna onophoudelijke
gezang verklaren, dat men in de Zuidelijke staten hoort. De voerlieden waren allen
gewoon, meer of minder te zingen, om daardoor den opzigter te kennen te geven
waar zij waren en dat zij met hun arbeid voort maakten, doch op den dag der
uitdeeling waren allen, d ie de groote plantaadje bezochten, bijzonder vrolijk en
lustig. Wanneer zij zich op weg bevonden, weerklonken de digte bosschen uren ver
in het rond van hunne woeste toonen. Deze waren echter in weerwil daarvan niet
altijd opgeruimd; integendeel hadden zij meestal een zwaarmoedig karakter en
verdienden meer den naam van klagende dan van lustige toonen. Alle liedjes der
slaven behelsden het een of ander tot lof van de groote plantaadje, iets, dat de
ijdelheid van den eigenaar streelde.
‘Naar de groote plantaadje trek ik heen,
O ja! o ja! o ja!
Mijn oude heer is een goede heer,
O ja! o ja! o ja!

Bij deze woorden voegden zij nog anderen van eigen vinding, die schoon voor
andere menschen onverstaanbaar, voor hen zelven vol zin en beteekenis waren.
Men heeft dikwijls de opmerking gemaakt, dat de slaven onder alle arbeiders de
gelukkigste en tevredenste menschen zijn. Zij dansen en zingen en schijenne uiterlijk
lustig en vrolijk, dit is waar, doch men verkeert in eene groote dwaling, als men
meent, dat zij gelukkig zijn, omdat zij zingen. De gezangen der slaven drukken
integendeel veel meer hunne smart dan hunne blijdschap uit, en zij zingen slechts,
om voor een poos hun treurig lot te vergeten.
De slavenhouders beweren, dat hunne slaven veel meer en veel beter voedsel
ontvangen, dan de boeren in eenig land der wereld. Mijne ondervinding weêrspreekt
deze bewering. De mannen zoowel als de vrouwen ontvingen op de plantaadje van
den overste Lloyd maandelijks acht pond pekelspek, of even zooveel pond visch.
Het spek was dikwijls bedorven en de visch van de minste soort. Bovendien kreeg
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ieder een schepel ongebuild meel, waarvan ten minste vijftien procent slechts voor
varkensvoeder deugde, benevens wat zout, en dit was het geheele maandelijksche
rantsoen van een volwassen slaaf, die dagelijks - zondags alleen uitgezonderd van den vroegen morgen tot den laten avond op het veld arbeidt!!! Zoo veel over
de voeding van den slaaf; thans het een en ander over zijne kleeding. Zij bestond
op deze plantaadje jaarlijks uit twee hemden van het allergrofste linnen; uit een paar
broeken van dezelfde stof voor den zomer en een paar zeer slechte wollen broeken
en buizen voor den winter; uit een paar sokken en een paar schoenen van de minste
soort. De geheele kleeding van den slaaf kon jaarlijks niet boven de acht dollars
kosten. De levensmiddelen en kleedingstukken voor de kleine kinderen werden aan
hare moeders of aan de oude slavinnen ter hand gesteld, die voor hen te zorgen
hadden. De kinderen, die nog niet geschikt waren voor den veldarbeid, kregen geen
schoenen en sokken, en evenmin buizen of broeken. Hunne geheele garderobe
bestond jaarlijks uit twee grove hemden, en als deze zoolang niet toereikende waren,
wat menigmaal het geval was, dan liepen zij tot den tijd, dat er weder eene uitdeeling
plaats had, naakt. Op de plantaadje van Lloyd kon men geheele scharen van
kinderen zien, die moedernaakt rondliepen en dit niet slechts gedurende de
zomermaanden, maar zelfs in het vroege voorjaar. De meisjes waren er niet beter
aan toe dan de jongens; allen gingen zoo goed als naakt.
De luxe van bedden was den negers onbekend; een grove deken, slechter dan
in het Noorden de paardendekken, was alles, wat zij kregen, en zelfs deze werd
alleen aan de volwassenen verstrekt. De kinderen moesten zich behelpen, zoo goed
zij konden. Ook de slaapkamers - als men ze zoo noemen mag - waren treurig
ingerigt. Ouden en jongen, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden leggen
zich op den gemeenschappelijken vloer neder en wikkelen zich in hunne dekens,
hunne eenige bescherming tegen konde en naaktheid. Hun nacht is intusschen niet
lang; de slaven arbeiden dikwijls, zoolang zij slechts zien kunnen, en bij de eerste
schemering van het morgenlicht roept de horen van den opzigter hen weder naar
het veld.
Om geene andere overtreding worden de slaven zoo menig-
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vuldig gestraft, als om het te lang slapen. De opzigter met stok en zweep gewapend,
staat voor de deur van het kwartier, gereed om ieder te straffen, die mogelijk een
paar minuten te laat komt. Zoodra de horen geblazen wordt, ontstaat er een
algemeen gedrang naar de deur, en de laatste kan er op rekenen, dat hij een
zweepslag van den opzigter krijgt. Aan jeugdige moeders wordt des morgens ten
tien ure toegestaan, om zich voor eenige oogenblikken naar hare hut te begeven
en hare kinderen te verzorgen; menigmaal intusschen noodzaakt men haar ook,
die mede te nemen naar het veld en onder een boom neêr te leggen, ten einde alle
tijdverlies te voorkomen.
In den regel gaan de slaven om te ontbijten of het middagmaal te gebruiken, niet
naar hun kwartier, maar nemen hunne ‘aschkoeken’ mede, om die op het veld op
te eten; zoo althans was het op de groote plantaadje, waarschijnlijk, omdat de
afstand tusschen het kwartier en het veld, waarop zij bezig waren, somwijlen twee,
ja zelfs drie mijlen beliep.
Het middageten van den slaaf bestond in een groot stuk aschkoek en een klein
stuk spek of twee gezouten haringen. Daar de slaven geene bakovens hadden,
mengden zij het meel met een weinig water en kneedden het tot een deeg. Als nu
het hout tot kool en asch verbrand was, wikkelden zij het deeg in eiken bladeren en
legden het in de asch waarmede zij het geheel overdekten; van daar de naam
‘aschkoeken.’ De buitenkorst van dit zonderlinge brood is dik met asch bestrooid,
en uit dien hoofde zeker niet lekker te noemen. Iemand uit het Noorden zou er den
neus voor ophalen, de slaven echter houden er veel van; zij eten het met graagte
en zien veel meer op de kwantiteit, dan op de kwaliteit. De weinige oogenblikken,
die zij na hun middagmaal nog vrijaf hebben, worden op verschillende wijzen
doorgebragt. Eenigen leggen zich onder de schaduw van een boom neder, om te
slapen; anderen zitten met elkander te praten; nog anderen nemen naald en draad,
om hunne versleten kleêren wat op te lappen. Spoedig intuschen verschijnt de
opzigter op het veld. ‘Opgestaan! opgestaan!’ en ‘aan het werk! aan het werk!’ klinkt
het, en nu moeten, van twaalf uur tot dat het donker wordt, de menschelijke lastdieren
zonder ophouden arbeiden. Geene
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hoop op belooning, geen gevoel van dankbaarheid, geene liefde tot hunne kinderen,
geen uitzigt op verbetering van hun toestand sporen hen daarbij aan; niets dan de
vrees voor de zweep van den opzigter.

VII. Het leven op het heerenhuis.
Wanneer men de woning van Lloyd en hare omgeving in oogenschouw neemt, dan
valt het moeijelijk te gelooven, dat hij zijne arme slaven zoo slecht kleedt en voedt.
De tafel in het heerenhuis zucht onder den last van de door bloed gekochte in en
buitenlandsche vruchten. Veld en bosch, meer en zee moeten daaraan hunne
schatting brengen. Visch, vleesch, gevogelte, benevens de fijnste en lekkerste
groenten vindt men er in overvloed. De bedienden, vijftien in getal, vliegen op de
wenken hunner gebieders. Zij behooren wel tot het zwarte ras, maar het zijn toch
de geschikste slaven en slavinnen van de geheele plantaadje, en hun lot mag,
vergeleken met dat van hen, die op het veld arbeiden, benijdenswaardig genoemd
worden.
Treden wij de stallen en remises van het heerenhuis binnen, dan ontmoeten wij
ook hier de blijken van weelde en rijkdom. Hier bevinden zich drie prachtige
staatsiekoetsen. Hier zijn insgelijks phaëtons, barouches en andere soorten van
rijtuigen. Hier heeft men heerlijk bewerkte, met zilver ingelegde tuigen, waaraan de
grootste zorg besteed wordt. In de stallen vinden wij vijf en dertig paarden van het
edelste ras, die door snelheid en fraaijheid uitmunten en enkel voor vermaak
gehouden worden. Twee mannen zijn voortdurend met hunne oppassing belast,
van wie de een steeds in den stal zijn moet, om terstond bij de hand te wezen, als
er een bevel uit het groote huis komt. Tegenover den stal bevindt zich een gebouw,
dat voor jagthonden is ingerigt. Vijf en twintig tot dertig zijn zij in getal, terwijl hun
voeder twaalf slaven zou gelukkig gemaakt hebben. Paarden en honden waren
intusschen niet de eenigen, die de opbrengst van den arbeid der slaven verteerden,
want bij den overste Lloyd heerschte eene gastvrijheid, waarvan men zieh moeijelijk
een begrip kan vormen. Gedurende eenige weken in den zomer

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

75
geleek zijn huis letterlijk een hôtel. Dan werd er gebakken, gebraden en gestoofd,
van den vroegen morgen tot den laten avond. Van al die geregten had ik intusschen
wel den reuk maar niet den smaak, uitgenomen, dat ik nu en dan eens van Mas'
Daniël een stuk koek bekwam. In Mas' Daniël bezat ik een vriend, van wien ik vele
zaken vernam, die mijne nieuwsgierigheid prikkelden. Ik wist altijd, wanner er logés
verwacht werden en wie men wachtte, en bij zulke gelegenheden werd alles in het
werk gesteld, om de rijkdommen en schatten van den eigenaar der plantaadje te
doen uitkomen.
De overste Lloyd, ofschoon een rijk man, was daarom echter geen vergenoegd
man. Menigmaal had ik gelegenheid mij daarvan te overtuigen. Mijne liefhebberij
voor paarden trok mij dikwijls naar de stallen. Deze stonden onder het bijzonder
toezigt van den ‘ouden’ en ‘jongen’ Barney, vader en zoon. De oude Barney was
niet alleen stalknecht, maar ook hoefsmid, kon ader laten en was een voortreffelijk
paardenarts. Niemand op de geheele plantaadje wist. een ziek paard zoo goed te
behandelen als hij; doch zijne kunde bragt hem weinig in den zak en zijne betrekking
was in geenen deele benijdenswaardig. Wel ontving hij vele geschenken, maar
daarom niet minder zweepslagen, want de overste Lloyd was in niets moeijelijker
te voldoen, dan in de behandeling zijner paarden. Zijne beesten hadden het veel
beter dan zijne slaven. Geene verontschuldiging baatte den ouden Barney, zoo de
overste slechts vermoedde, dat er iets aan de oppassing zijner paarden ontbrak,
en dien ten gevolge werd hij dikwijls bestraft, zonder dat hij eenige schuld had. Het
was inderdaad grievend voor het gevoel, wanneer men al de onverdiende
aanmerkingen en ongegronde verwijten hoorde, die Barney van den overste Lloyd,
van zijne zonen en schoonzonen vaak verdragen moest. De laatstgenoemden, de
heeren Nehcolson, Winder en Lownes, die een gedeelte van het jaar op het
heerenhuis doorbragten, genoten het regt, de bedienden te mogen slaan, wanneer
hun dit behaagde, en maar al te dikwijls maakten zij van dit hun regt gebruik. Zelden
werd een paard uit den stal gehaald, waarop men niet het een of ander had aan te
merken. ‘Het stof zit nog in zijn haar;’ ‘de manen zijn niet behoorlijk uitgekamd;’
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‘de roskam is niet genoeg gebruikt,’ altijd was er iets niet goed, en bij al deze
ongegronde aanmerkingen moest Barney met den hoed in de hand staan, zonder
een woord ter zijner verdediging te mogen spreken. Hij duifde zich geen antwoord,
geene opheldering veroorloven, want de uitspraak van zijn meester was onfeilbaar.
In elken vrijen staat zou een heer, die zonder eenige aanleiding zijn stalknecht
bestraffen wilde, van dezen ten antwoord bekomen: ‘heer, het spijt mij, dat ik u niet
voldoen kan; doch daar ik mijn best heb gedaan, zoo staat het u immers vrij, mij uit
uwe dienst te ontslaan.’ Hier daarentegen moet de stalknecht zwijgen en beven.
Eenmaal was ik er zelf bij tegenwoordig, dat Lloyd den ouden Barney met eigen
hand op zweepslgen onthaalde; 't was een der hartverscheurendste tooneelen,
waarvan ik ooit getuige was. ‘Hoed af!’ riep de heer op gebiedenden toon. ‘Buis uit,
gij oude spitsboef!’ Barney gehoorzaamde. ‘Op de knieën!’ en met ontbloote
schouders knielde de oude man op den kouden vochtigen grond neder, terwijl zijn
kale schedel in de stralen der zòn schitterde. In deze ootmoedige, vernederende
houding kreeg hij van zijn heer - denzelfden, in wiens dienst hij de beste jaren zijns
levens doorgebragt had - dertig slagen met de rijzweep. De oude man verdroeg dit
geduldig, en beantwoordde iederen slag met een zucht en met even zijne schouders
op te halen. Ik geloof niet, dat Lloyd hem gevoelig trof, doch het gezigt van een
grijsaard, van een man en vader, die ootmoedig voor een zijner medemenschen in
het stof kruipt, had voor mijn gevoel iets pijnlijks en stuitends.
De overste Lloyd wist slechts weinig van de ware gevoelens en gezindheden der
slaven ten opzigte van hem zelven. De afstand tusschen hem en hen was te groot,
en daarenboven waren zij zoo talrijk, dat hij hen niet eens kende, wanneer hij hen
zag; ja bij velen zijner eigene slaven was hij zelfs onbekend. In dit opzigt kon zijn
rijkdom hem bijna lastig worden. Men vertelt, dat hij eens op den grooten weg een
neger ontmoette, dien hij op de in het Zuiden gebruikelijke wijze aldus aansprak:
‘Nu jongen, wien behoort gij toe?’
‘Den overste Lloyd,’ antwoordde de slaaf.
‘Nu, behandelt de overste u goed?’
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‘Neen, heer,’ was het haastige antwoord.
‘Wat, laat hij u dan te hard arbeiden?’
‘Ja, heer.’
‘Geeft hij u dan niet genoeg te eten?’
‘Ja, heer, hij geeft mij genoeg, maar het is er ook naar.’
Nadat de overste vernomen had, op welke plaats deze slaaf arbeidde, reed hij
verder, en ook deze vervolgde zijn weg, zonder in de verste verte te kunnen
vermoeden, dat hij met zijn heer gesproken had. Hij hoorde verder niets van de
zaak en had haar bijna vergeten, toen de opzigter hem na verloop van drie weken
berigtte, dat hij aan een slavenhandelaar uit Georgie zou verkocht worden, omdat
hij over de behandeling van zijn heer zich onvergenoegd betoond had. Terstond
werd hij in ketenen geklonken, en in dien toestand sleepte men hem weg en scheidde
men hem voor altijd van de zijnen. Dit was zijne straf, omdat hij eenige eenvoudige
vragen, overeenkomstig de waarheid, beantwoord had. Uit dien hoofde zal men
dan ook ligt begrijpen, dat de slaven, als men hun vraagt naar het karakter van
hunnen heer en naar de wijze, waarop zij behandeld worden, bijna zonder eenige
uitzondering antwoordden, dat zij tevreden zijn en een goeden heer hebben. Ja,
wanneer de slaven zich over hunne heeren uitlaten, dat trouwens slechts zelden
gebeurt, zullen zij hen doorgaans roemen, vooral tegenover vreemdelingen. Ik werd
als slaaf dikwijls gevraagd, of ik een goed heer had, en ik herinner mij niet, daarop
ooit ontkennend geantwoord te hebben, zonder dat ik daarom dacht eene bepaalde
onwaarheid uit te spreken, want ik beoordeelde de goedheid van mijnen heer altijd
naar de goedheid van andere slavenhouders. Overigens zijn slaven menschen even
als ieder ander, en met dezelfde vooroordeelen bezet. Zij zijn geneigd hun eigen
lot als beter dan dat van anderen te beschouwen, en velen houden uit dien hoofde
hunne heeren voor de besten, die er zijn. Het gebeurt niet zelden, dat de slaven
over de betrekkelijke goedheid hunner heeren met elkander in twist geraken, waarbij
ieder den zijnen boven alle anderen verheft, ofschoon zij allen hunne heeren haten,
als zij hen afzonderlijk beschouwen. Dit was het geval op onze plantaadje. Als
Lloyd's slaven met die van Jacob Jepson zamen waren, liep het zelden zonder
dispuut over
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hunne heeren af, want Lloyd's slaven beweerden, dat hun heer rijker was, en de
slaven van Jepson hielden vol, dat de hunne veel forscher en krachtiger was. Lloyd's
slaven zeiden, dat hij in staat zou wezen, Jacob Jepson te koopen en te verkoopen;
Jepson's slaven beweerden, dat hij in staat zou wezen, Lloyd door midden te houwen.
Deze geschillen eindigden schier altijd met een gevecht tusschen beide partijen;
die, welke overwon, had natuurlijk gelijk. Zij schenen te gelooven, dat de grootheid
hunner heeren op hen overging. Het was reeds erg genoeg een slaaf te zijn, maar
men hield het voor eene schande, de slaaf van een armen man te wezen.

VIII. Een hoofdstuk vol gruwelen.
Ik heb reeds gezegd, dat het aan de slaven op Lloyd's plantaadje niet lang vergund
was, zieh in het bezit van den opzigter Hopkins, die hen minder streng behandelde,
te verheugen. Hij werd opgevolgd door een man, die geene de minste overeenkomst
met hem had en die Austin Gore heette. Op dezen wensch ik de bijzondere aandacht
mijner lezers te vestigen, want onder zijn bestuur werden er meer gewelddadigheden
gepleegd, dan men - gelijk de oude slaven zeiden - ooit te voren op deze plantaadje
beleefd had.
Gore was een dier opzigters, die het minste woord, den onschuldigsten blik voor
onbeschaamdheid houden en terstond straffen. Hij toonde zich in dit opzigt even
tyranniek als Lloyd zelf. Zoodra men slechts aangeklaagd was, kon men, schuldig
of onschuldig, op eene geeseling rekenen. Ik vreesde Gore, zoo als ik eene slang
vreezen zou. Zijne doordringende zwarte oogen en zijne scherp krijschende stem
verwekten steeds schrik onder de slaven. Voor zulk een jong man (ik beschrijf hem,
zoo als ik hem voor vijf en twintig jaren leerde kennen) was hij in tegenwoordigheid
der slaven bij uitstek ernstig en terughoudend. Nooit zou hij zich den een of anderen
kwinkslag laten ontvallen. Andere opzigters, hoe brutaal zij anders ook zijn mogen,
zoeken zich toch bij de slaven bemind te maken, daar zij nu en dan eens met hen
lagchen en schertsen, maar zulke eene zwakheid zou Gore

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

79
nimmer begaan. Hij was steeds de koude ongenaakbare afgemeten opzigter op de
plantaadje van den overste Edward Lloyd en kende geen hooger genoegen, dan
de stipte en ijverige vervulling der pligten aan zijne betrekking verbonden. Het
geeselen, dat Hopkins met tegenzin deed, deed hij met het grootste vermaak.
Onder de vele gruwelen, die hij gedurende mijn verblijf bij Lloyd pleegde, maak
ik slechts melding van den moord, dien hij aan een jongen neger, Denby geheeten,
beging. Ik kende hem goed; hij was een der beste slaven, die de overste Lloyd
bezat. Door het een of ander had hij Gore ergenis gegeven en deze wilde hem
volgens zijne gewoonte daarvoor geeselen. Doch naauwelijks had hij Denby een
paar slagen toegebragt, toen deze zich los rukte en in de kreek sprong. Hier stond
hij tot den hals toe in het water en op zijne weigering, om ingevolge het bevel van
den opzigter aan wal te komen, schoot Gore hem op de plaats dood. Men zeide,
dat Gore hem tot driemaal toe bevolen had uit het water te komen en hem verklaard
had, dat hij hem zou dood schieten, wanneer hij op het derde commando niet
gehoorzaamde. Toen hij hem voor de derde maal toeriep, om aan zijn bevel te
voldoen en Denby nogtans zijne plaats niet verliet, vroegen de slaven, die daarbij
tegenwoordig waren, bij zich zelven: ‘Zal hij het wagen te schieten?’ Doch Gore
zonder een woord meer te spreken nam zijn geweer, legde op zijn offer aan, en een
oogenblik later behoorde Denby onder de dooden.
Deze afschuwelijke moord verwekte natuurlijk niet weinig opschudding. Eene kille
huivering voer elken bewoner der plantaadje door de leden. De gepleegde misdaad
wekte ook het misnoegen van mijnen ouden heer op en luide gaf hij zijne
verontwaardiging daarover te kennen; doch in weerwil hiervan maakte de geheele
gebeurtenis slechts een voorbijgaanden indruk. Wel moest Gore zijn gedrag voor
den heer Lloyd verdedigen, doch dit had weinig of niets te beduiden. Hij beweerde,
zooals ik destijds hoorde, dat Denby niet langer te temmen was, dat hij aan de
overige slaven een gevaarlijk voorbeeld zou gegeven hebben, en dat er, bij aldien
men niet zulke ernstige maatregelen nam, als waartoe hij zijne toevlugt had genomen,
weldra geen wet noch orde
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langer op de plantaadje zouden gevonden worden. Ik heb reden om te gelooven,
dat deze verdediging van Gore in de oogen van Lloyd voldoende was, want hij
behield zijne betrekking en zijne misdaad had niet eens een geregtelijk onderzoek
ten gevolge. De moord was slechts in tegenwoordigheid van slaven gepleegd, een
deze konden natuurlijk geene aanklagt tegen hem indienen en evenmin tegen den
moordenaar getuigen.
Gore had niets verder te doen, dan zich tegenover Lloyd te regtvaardigen. Dit
was geschied en de moordenaar werd met rust gelaten. Toen ik Maryland verliet,
leefde Gore te St. Michael, Talbot County; als hij nog leeft, woont hij daar
waarschijnlijk nog, en ik twijfel niet, of hij wordt tegenwoordig even hoog geacht als
iemand, die zijne handen nooit met onschuldig bloed bevlekt heeft. Ik weet zeer
wel, dat menigeen het boven verhaalde voor onwaar en boosaardig verdicht zal
houden. Men zal zeggen, dat zulk eene gebeurtenis niet kan plaats grijpen, en vooral
niet in Maryland. Ik kan daartegen niets anders in het midden brengen - men moge
het gelooven of niet - dat ik slechts de letterlijke waarheid heb gemeld; bestrijde
haar wie kan!
Ik spreek uit ervaring, als ik zeg, dat de moord van een slaaf of in het algemeen
van een kleurling in Talbot County, in Maryland noch door het geregt noch door de
bevolking als eene misdaad beschouwd wordt. Thomas Lanman, een timmerman
te St. Michaël, doodde twee slaven, waarvan hij er een met een bijl het hoofd
verpletterde. Ik heb zelf gehoord, dat hij op deze bloedige daad roem droeg en er
lagchend bijvoegde, dat hij de eenige weldoener van zijn vaderland was, en als
anderen slechts hetzelfde doen wilden, wat hij gedaan had, dan zou men spoedig
van de vervloekte negers verlost zijn.
Als een bewijs van deze geringschatting van het leven eens menschen, zoodra
't het leven van een slaaf geldt, vermeld ik verder het in die streken welbekende feit,
dat de vrouw van Giles Hirks, die op geringen afstand van den overste Lloyd woonde,
met eigen hand eene nicht mijner vrouw, een jong meisje van vijftien jaren, om het
leven bragt. Niet tevreden daarmede, haar offer te vermoorden, verbrijzelde het
afschuwelijke wijf haar daarenboven nog in
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hare woede het borstbeen. Hoe razend zij was, nam zij nogtans de voorzigtigheid
in acht, het meisje te laten begraven; doch het gebeurde werd in weerwil hiervan
ruchtbaar en dadelijk ging men er toe over, de vermoorde slavin weder op te graven.
Een coroner werd ontboden, die verklaarde, dat het meisje ten gevolge van
mischandelingen overleden was. Het bleek, dat de overtreding, die zij met haar
leven had moeten betalen, de volgende geweest was: zij moest in dien nacht op
het kleine kind van madame Hicks passen en was daarbij diep ingeslapen; het kind
schreeuwde en maakte madame Hicks wakker, doch niet het meisje. Woedend over
de nalatigheid van het meisje sprong madame Hicks uit bed, nadat zij haar
onderscheidene malen geroepen had, greep een stuk hout en doodde daarmede
de slapende. Ik wil niet zeggen, dat deze afschuwelijke moord in den omtrek geene
opschudding veroorzaakte; doch - hoe ongeloofelijk het kinken moge, - ht zedelijk
gevoel der bevolking was door de dagelijksche schriktooneelen der slavernij te zeer
verstompt, om de moordenares voor hare gruweldaad te straffen. Wel werd er bevel
gegeven tot hare inhechtenisneming, maar het kwam niet tot de uitvoering en zij
ontging niet slechts de verdiende straf, maar zelfs de schande eener geregtelijke
aanklagt.
Terwijl ik de moordtooneelen verhaal, die gedurende mijn verblijf op de plantaadje
van Lloyd daar en in den omtrek plaats hadden, wil ik met weinige woorden nog
gewag maken van eene misdaad, die op denzelfden tijd gepleegd werd, toen Gore
Denby doodschoot.
Aan de overzijde van de Wye woonde de heer Beal Bondley, een aanzienlijk
slavenhouden. In de nabijheid van zijn goed bevond zich niet verre van den oever
eene voortreffelijke oesterbank, die door Lloyd's slaven nu en dan des nachts in
hunne kano's bezocht werd, ten einde door oesters, die zij daar met gemak konden
vangen, hunnen honger te stillen. Bondley meende het er voor te moeten houden,
dat dit een zware diefstal was, en toen een oud man in dienst van Lloyd juist bezig
was, eenige weinige van de millioenen oesters te vangen, die den bodem der kreek
bedekten, schoot de laaghartige Bondley zijn geweer op den ongelukkigen grijsaard
af. Het toeval wilde, dat het
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schot geene doodelijke gevolgen had en den volgenden dag kwam Bondley bij
Lloyd, om, dit weet ik niet, òf schadeloosstelling te vorderen, òf zich wegens het
voorgevallene te regtvaardigen; doch zeker is het, dat deze laffe, afschuwelijke zaak
terstond in de doofpot gedaan werd, zoodat men er weinig over sprak en de man,
wien het toeval slechts voor een moord bewaard had, van alle geregtelijke vervolging
bevrijd bleef. Zoowel op Lloyd's plantaadje, als overal in Maryland, hoorde ik reeds
vroeg de gewone spreekwijs bezigen: ‘het kost slechts een halven cent een Neger
te dooden, en nog een halven cent, om hem te begraven,’ en inderdaad heeft de
ondervinding mij de waarheid van dit spreekwoord bevestigd. Alle wetten tot
bescherming van het leven van den slaaf kan man, zoo als van zelf spreekt, nimmer
handhaven, daar zij, die in naam daardoor beschermd moeten worden, voor het
geregt niet tegen die menschen kunnen getuigen, van welke zij mischandelingen,
gewelddadigheden en moord te wachten hebben. Van hoevele moorden ik ook
hoorde, die aan den Oostelijken oever van Maryland door slavenhouders begaan
werden, zoo weet ik nogtans geen enkel voor beeld op te noemen, dat een
slavenhouder opgehangen of gevangen genomen werd, omdat hij een slaaf vermoord
had.

IX. Persoonlijke behandeling.
Wat mij zelven betreft, zoo kan ik niet zeggen, dat ik gedurende mijn verblijkf op
Lloyd's plantaadje, in het huis van mijn ouden heer, ooit wreedaardig ben behandeld
geworden. Tot veldarbeid was ik nog te jong, en daar er anders niet veel te doen
was, had ik over veel vrijen tijd tijd te beschikken. Mijn voornaamste werk bestond
daarin, om des avonds de koeijen naar huis te drijven, het voorplein schoon te
houden, en kleine boodschappen voor mijne jeugdige meesteres Lucretia Auld te
doen. Ik heb reden om te gelooven, dat zij mij zeer genegen was, en ofschoon ik
niet dikwijls het voorwerp harer opmerkzaamheid was, beschouwde ik haar toch
altijd als mijne vriendin, en was altijd in mijn schik, als ik haar eene dienst bewijzen
kon. In eene familie, waarin zoovele barschheid, ruwheid en onverschil-
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ligheid heerschten, had ieder goed woord, iedere vriendelijke blik voor mij de hoogste
waarde. Miss Lucretia, zooals wij haar nog lang na haar huwelijk noemden, had mij
woorden en blikken geschonken, die mij overtuigden, dat zij medelijden met mij had.
Behalve woorden en blikken gaf zij mij nu en dan ook een boterham. Eens was ik
met den zoon van oom Abel, Ike, in twist geraakt, en daarbij slecht weggekomen;
want de kleine deugniet had mij eene belangrijke wonde aan mijn hoofd toegebragt.
Ik schreeuwde overluid en liep naar huis. De onvriendelijke tante Katy sloeg noch
op mijne wonde noch op mijn gekerm eenig acht, alleen zeide zij mij, dat ik loon
naar werk had gekregen, dat ik niets bij Ike te doen had, en dat ik mij thans wel op
een behoorlijken afstand van de ‘Lloyd negers’ houden zou. Op dit oogenblik kwam
miss Lucretia binnen, die mij gansch anders behandelde dan tante Katy, want zij
nam mij mede naar de receptiekamer, wat op zich zelf reeds eene groote gunst
was. Met zachte hand wiesch zij het bloed van mijn hoofd en gezigt en verbond
mijne wonde. Van dezen tijd af was miss Lucretia mijne vriendin; ik gevoelde dit en
geloof, dat het verbinden van mijn hoofd er veel toe bijdroeg, om hare deelneming
in mijn lot op te wekken. Het is waar, dat deze deelneming zich nooit levendig
openbaarde en zelden uit iets anders bleek, dan dat zij mij een stuk brood gaf, als
ik zeer hongerig was; maar op eene slavenplantaadje was dit reeds een zeer groot
voorregt, en ik was de eenige onder alle kinderen, die dit voorregt genoot. Als ik
zeer hongerig was, ging ik in den tuin en speelde onder het venster van miss Lucretia,
en als de honger mij erg kwelde, was ik gewoon op eene wijze te zingen, die zij
spoedig als de bede om een stuk brood leerde verstaan. Zoodra ik onder het venster
van miss Lucretia zong, mogt ik de hoop voeden, daarvoor goed betaald te zullen
worden, en had derhalve thans vrienden op twee gewigtige punten, in het groote
huis Mas' Daniel en te huis miss Lucretia. Gene nam mij tegen de groote jongens
in bescherming en deze gaf mij brood, als ik honger had.
Zoo als ik reeds vroeger heb opgemerkt, werd ik door mijnen ouden heer slechts
zelden, en nooit hard geslagen. Over eene slechte behandeling had ik niet te klagen,
maar
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des te meer over honger en koude. Ik kreeg noch voldoend voedsel, noch voldoende
kleding, doch in weerwil hiervan leed ik toch altijd nog minder honger, dan konde.
In den zomer zoowel als in den winter ging ik bijna naakt en had niets anders aan
dan een grof hemd, dat mij tot aan de knieën hing. Ik droeg het dag en nacht, en
eenmaal in de week verwisselde ik het met een ander. Overdag kon ik mij aan de
zuidzijde van het huis, en bij slecht weder in de keuken nog al tamelijk tegen de
koude beschermen, maar om des nachts warm te worden, was veel moeijelijker,
want ik had geen bed. Ik sliep gewoonlijk op den naakten grond, zonder het minste
del te hebben. Als het zeer koud was, kroop ik dikwijls in den zak, waarin het koren
naar den molen werd gebragt. Ook de wijze, waarop het eten ons voorgediend werd,
liet veel te wenschen over. Onze brei werd, als hij behoorlijk afgekoeld was, in een
grooten houten schotel of een trog uitgeschud. Deze schotel werd of in de keuken
of buiten op den grond gezet en nu riep men de kinderen als varkens zamen; en
even als varkens kwamen allen toesnellen, om den brei letterlijk te verslinden. Hij,
die het spoedigst at, kreeg het meest; de sterkste bekwam de beste plaats, en
slechts weinigen waren verzadigd, als zij den trog verlieten. Ik was de ongelukkigste
van allen, daar tante Katy mij niet bijzonder genegen was, en zoodra een der
kinderen mij bij haar aanklaagde, dacht zij altijd het ergste, en ik kon alsdan vast
op slaag rekenen.
Ik was nog geen tien jaar oud, toen ik van Lloyds plantaadje naar Baltimore vertrok.
Daarover was ik regt verheugd, en ik zal het nimmer vergeten, met hoeveel blijdschap
ik van mijne vriendin Lucretia de tijding ontving, dat mijn oude heer besloten had,
mij naar Baltimore naar den heer Hugh Auld, den broeder van Thomas Auld, zijn
schoonzoon te zenden. Ik kreeg deze tijding drie dagen voor mijn vertrek en deze
behoorden toto de gelukkigste dagen mijner kindschheid. Het viel mij niet moeijelijk,
van Lloyds plantaadje afscheid te nemen. Ik liet er niets achter, wat mij bijzonder
aantrok. Mijne moeder was thans reeds lang gestorven, mijne grootmoeder zoo ver
van mij verwijderd, dat ik haar zelden zag; tante Katy was mijn onophoudelijke
kwelgeest en mijne broeders en zusters waren mij, omdat
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men ons reeds vroeg van elkander gescheiden had, geheel vreemd geworden.
Op eenen Zaturdag zeilden wij des morgens zeer vroeg naar Baltimore af en
kwamen aldaar des Zondags aan. Wij haden eene groote kudde schapen aan boord,
en nadat ik deze eerst naar het slagthuis van Curti had mede helpen drijven, bragt
Rich, een der matrozen, mij terstond naar mijne nieuwe woonplaats, die in de
Allicianastraat gelegen was. Mijnheer en mevrouw Hugh Auld, mijne nieuwe
meesters, waren beiden te huis en kwamen mij aan de deur met hunnen kleinen
zoon Thomas te gemoet, met wiens oppassing ik voortaan belast zou zijn. Het gezigt
mijner nieuwe meesteres maakte den weldadigsten indruk op mij; haar gelaat
teekende goedheid en met de meeste welwillendheid zag zij mij aan. Vriendelijk
zeide zij tot haren kleinen Thomas, ‘dat dit zijn freddy was, die op hem passen zou’
en vermaande mij ‘goed voor den kleinen Tommy zorg te dragen.’ Zoo bevond ik
mij dan ik mijne nieuwe betrekking, en nu ga ik den lezer in het volgende hoofdstuk
mededeelen, hoe het mij te Baltimore beviel.

X. Het leven te Baltimore.
In den eersten tijd van mijn verblijf te Baltimore kwam het mij voor, dat het beter
voor mij zou geweest zijn, als ik op Lloyd's plantaadje gebleven was. De hooge
gebouwen, waartusschen ik mij ingesloten zag, hadden voor mij iets beklemmends,
en overal op straat ontmoette ik gansche scharen van jongens, die mij op allerlei
wijzen plaagden en mij zelfs dikwijls te lijf wilden. Ik moest mij eerst acclimatiseren,
en nadat dit geschied was, gevoelde ik mij oneindig gekukkiger. Mijne nieuwe
meesteres bewees mij spoedig, dat zij inderdaad zoo goed was, als zij mij bij de
eerste ontmoeting had toegeschenen. Zij behandelde mij, als ware ik haar eigen
kind. Als Tommy op den schoot zijner moeder zat, dan werd aan mij eene plaats
aan hare zijde toegestaan, en hare liefkozingen bewezen mij, dat ik, hoewel
moederloos, nogtans eene vriendin in baar bezat. Hugh Auld, haar echtgenoot, was
iemand van een geheel ander karakter.
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Zijne vrouw was streng godsdienstig, doch hij liet zich weinig aan godsdienst gelegen
liggen en leefde geheel voor en in de wereld. Ik was natuurlijk iemand, die hem
volstrekt geen belang inboezemde, hoewel ik moet zeggen, dat hij mij nooit hard
behandeld heeft. Gedurende de eerste twee jaren, die ik in zijn huis doorbragt, liet
hij mij geheel aan de leiding zijner vrouw over, en onder die leiding gevoelde ik mij
hoogst gelukkig.
Mijne meesteres was gewoon, om, als haar man zich niet te huis bevond, dikwijls
hard op in den bijbel te lezen; dit wekte in hooge mate mijne nieuwsgierigheid op,
en spoedig ontstond bij mij den wensch, om dit ook te leeren. Daar ik geene de
minste vrees voor mijne meesteres had, gaf ik haar mijne begeerte te kennen, en
de goede vrouw aarzelde geen oogenblik daaraan te voldoen. Spoedig kende ik
met hare hulp het alphabet en kon woorden van drie en vier lettergreppen uitspreken.
Mijne meesteres was over mijne vorderingen regt verblijd, en daar zij veronderstelde,
dat ook haar man in die blijdschap deelen zou, hield zij voor hem niet verborgen,
wat zij voor mij deed, maar roemde luide de geschiktheid van haren leerling en
deelde hem haar voornemen mede, om met haar onderwijs voort te gaan, daar zij
het voor pligt hield, mij ten minste zoo ver te brengen, dat ik den bijbel kon lezen.
De heer Auld was zeer verbaads over de eenvoudigheid zijner vrouw, en
waarschijnlijk maakte hij haar nu voor het eerst met de regelen bekend, die de
meesters en meesteressen bij de behandeling van hun menschelijk engendom
hebben iin acht te nemen. Hij verbood haar tevens, haar onderwijs voort te zetten,
daar hij haar zeide, dat dit tegen de wetten der slavernij streed, en in de gevolgen
gevaarlijk zou kunnen worden. ‘Wanneer gij een neger den vinger geeft, zal hij
weldra de geheele hand nemen,’ waren zijne woorden; ‘een slaaf moet niets anders
weten, dan den wil van zijn heer; alle kennis bederft den besten slaaf; als gij dezen
neger - hij bedoelde mij - den bijbel leert lezen, dan zal hij spoedig niet meer te
houden zijn; als gij hem nu leert lezen, zal hij weldra ook het schrijven willen leeren,
en als hij dit kent, zal hij wegloopen.’
Mevrouw Auld schikte zich als eene gehoorzame vrouw
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geheel naar den wil van haren man. Op mij maakten intusschen de woorden van
den heer Auld een diepen indruk. Een groot nut trok ik uit de lessen, die hij aan zijne
vrouw gaf. Hij wilde, dat ik een slaaf zou blijven, en ik had mij reeds op de plantaadje
van Lloyd daarteden verklaard. Ik haatte, wat hij beminde, en zijn plan, om mij dom
te houden, versterkte mij slechts in mij nbesluit, om naar kennis te streven.
Ik was nog niet lang te Baltimore geweest, toen ik een in het oog loopend verschil
tusschen de behandeling van de slaven hier en van de slaven op de plantaadje
opmerkte. Een slaaf te Baltimore is schier een vrij burger in vergelijking met den
slaaf op de plantaadje van Lloyd. Hij drijgt beter voeding, is veel beter gekleed en
geniet voorregten, die aan den veldslaaf onbekend zijn. Ik heb opgemerkt, dat te
Baltimore geen mensch zoo gehaat en veracht werd als degene, die den naam had,
dat hij zijne slaven honger liet lijden. ‘Laat hen arbeiden,’ heet het, ‘geeselt hen, als
het noodig is, maar geeft nun genoeg te eten!’ Intusschen heeft men ook hier treurige
uitzonderingen, en hoewel de meeste slavenhouders te Baltimore hunne slaven
geen gebrek aan voedsel en deksel laten lijden, zijn er toch anderen, die de wreede
behandeling, die zij op het land hunnen slaven aandoen, in de stad voortzetten.
Een voorbeeld van dezen aard leverde eene familie, die vlak tegen ons voer
woonde en Hamilton heette. Mevrouw Hamilton bezat twee slavinnen, Henriette en
Marie, die altijd huisslavinnen geweest waren. De eene zal tweeëntwintig, de andere
veertien jaar oud geweest zijn. Onder zlle onderdrukte, verhongerde en mishandelde
wezens, die ik ooit gezien heb, waren deze beide meisjes te midden der beschaafde,
Christelijke bevolking van Baltimore de beklagenswaardigste. Men kon haar niet
zonder het diepste medelijden beschouwen. Dikwijls ben ik getuige geweest van
de onmenschelijke wijze, waarop mevrouw hamilton deze slavinnen behandelde.
Zij was gewoon met eene zweep in de hand midden in de kamer in een grooten
leuningstoel te zitten, en ik verhaal de zuivere waarheid, wanneer ik zeg, dat deze
meisjes in den loop van den dag zelden haar stoel voorbijgingen, zonder een slag
met de zweep op de
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bloote armen of schouders te krijgen. Daarenboven leden zij honger, want nooit
kregen zij genoeg te eten. Ik heb de ongelukkige Marie op straat den afval voor de
beesten zien gebruiken en dermate was zij geslagen, dat de straatjongens haar
wegens de wonden en lidteekenen, waarmede zij overdekt was, ‘pecked’ (van to
peck, hakken) noemden.
Om aan de waarheid getrouw te blijven moet ik echter aan deze beschrijving van
de slavernij te Baltimore de opmerking toevoegen, dat de behandeling, die mevrouw
Hamilton hare slavinnen aandeed, algemeen als schandelijk en laaghartig
veroordeeld werd; doch niet minder waar is het, dat niemand op de gedachte kwam,
om aan dat schandaal een einde te maken.

XI. Mijne vorderingen in kennis.
Zeven jaar lang bragt ik te Baltimore in de woning van Hugh Auld door. Het
gewigtigste, wat er gedurende dit tijdvak in mijn leven plaats vond, was, dat ik leerde
lezen. Daar de vrouw des huizes mij daarin, gelijk ik reeds zeide, geen onderrigt
meer wilde geven, zal de lezer gemakkelijk kunnen begrijpen, dat ik met vele
zwarigheden te worstelen had, voor dat ik het zoo ver had gebragt.
Toen ik echter eenmaal kon lezen, breidde zich natuurlijk mijne kennis al meer
en meer uit, en inzonderheid was ik zeer begeerig, om alles te weten, wat in eenige
betrekking tot de slavernij stond. Zoodra ik slechts de woorden slaaf, slavernij uit
den mond van een blanke vernam, was ik geheel oog en oor, en de gelegenheid
daartoe bood zich dikwijls aan. Van tijd tot tijd hoorde ik, hoe de heer Hugh of iemand
anders van het gezelschap met groote levendigheid sprak over de ‘Abolitionisten;’
wie en wat deze waren, was mij geheel onbekend, doch ik bemerkte, dat zij, wat zij
ook zijn mogten, door alle slavenhouders hevig gehaat en veracht werden. Spoedig
ontdekte ik ook, dat er van de Abolitionisten altijd gewag gemaakt werd, als er van
de slavernij sprake was. Was een slaaf ontvlugt, dan beweerde men algemeen, dat
hij in zijne vlugt door de Abolitionisten geholpen was; doodde een slaaf zijn
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heer, zooals menigmaal gebeurde, wierp hij zijnen opzigter tegen den grond, stak
hij de woning van zijn meester in brand, of beging hij eenige andere misdaad, dan
hield men het er bepaald voor, dat dit de natuurlijke gevolgen der Abolitionistische
gevoelens waren. Daar ik deze beschuldigingen dikwijls hoorde herhalen, hield ik
mij natuurlijk overtuigd, dat de Abolitionisten meer van de slaven dan van de
slavenhouders hielden. Thans deed ik mijn best, om zoo mogelijk uit te vorschen,
wie en wat dan toch eienlijk de Abolitionisten waren, en waarom zij bij de
slavenhouders in zulk een slechten reuk stonden. Mijn woordenboek gaf mij slechts
weinig oplossing, want het leerde mij wel, dat abolitie zoo veel beteekende als de
daad om iets af te schaffen, doch mij in het onzekere liet, welke zaak moest
afgeschaft worden. Een nieuwsblad, dat te Baltimore uitkwam, gaf mij intusschen
de noodige oplossing. In zijne kolommen las ik, dat een groot aantal petitiën bij het
congres waren ingediend, waarin op de abolitie der slavernij in het distrikt Columbia
en de abolitie van den slavenhandel tusschen de staten der Unie werd
aangedrongen. Dit was mij voldoende. Nu begreep ik, waarom de slavenhouders
op de Abolitionisten zoo verbitterd waren. Nu en dan vond ik ook in de
nieuwspapieren, die dit overgenomen hadden uit de Abolitionistische bladen van
het Noorden, vreeselijke aanklagten tegen de slavernij, wier ongegrondheid men
zocht aan te toonen. Met graagte las ik deze stukken, want nu bemerkte ik, dat ik
niet de eenige was, die een afschuw had van de slavernij.
Omstreeks dezen tijd leerde ik een goeden ouden neger, Lawson geheeten,
kennen. Hij woonde in onze nabijheid, en daar ik hem spoedig zeer toegenegen
was, bezocht ik dikwijls met hem de meetings der Methodisten en bragt des Zondags
mijn vrijen tijd met hem door. Den heer Hugh intusschen hinderde het zeer, dat ik
op zulk een vertrouwelijken voet met Lawson omging, en hij dreigde mij met slagen,
als ik hem ooit weder opzocht. Deze bedreiging vreesde ik echter niet; ik gevoelde
mij door een tyran vervolgd, en ging voort, tegen den wil van mijnen meester met
Lawson om te gaan.
Eens, toen ik op de werf van mijnen meester twee Ieren

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

90
eene groote schuit met steenen zag lossen, begaf ik mij naar hen toe, om hen te
helpen. Toen het werk gedaan was, deed een hunner mij onderscheiden vragen en
ook: of ik een slaaf was. Ik zeide hem, dat ik een slaaf was, en wel zoo lang ik leefde,
waarop de goede Ier zijne schouders ophaalde en medelijden met mij scheen te
gevoelen. Beiden gaven mij onverholen hun afschuw van de slavernij te kennen.
Zij gingen zelfs zoover, dat zij mij den raad gaven, om de vlugt te nemen en naar
het Noorden te gaan; zij zeiden mij, dat ik daar vrienden vinden en zoo vrij als een
vogel in de lucht zijn zou. Ik hield mij intusschen, als of alles, wat zij mij te kennen
gaven, geen den minsten indruk op mij maakte, want ik vreesde, dat zij verraders
zijn mogten. Het gebeurde toch wel eens, dat slaven door blanken tot de vlugt
aangespoord werden, die zij vervolgens vingen en aan hunne heeren weder
uitleverden, om daarvoor eene goede belooning te ontvangen. Intusschen knoopte
ik hunne woorden en hun raad in mijn oor, en kwam tot de overtuiging, dat eene
vlugt naar het Noorden het eenige middel was, om de vrijheid te verkrijgen, waarnaar
mijn hart zoo vurig verlangde. Echter was ik thans nog te jong, om reeds de vlugt
te nemen.

XII. Wissellingen in mijn slavenleven.
Ik moet den lezer nu verzoeken, eenige jaren met mij terug te gaan, om eene andere
gebeurtenis in mijn leven te leeren kennen, die er niet weinig toe bijdroeg, om mijnen
haat tegen de slavernij en allen, die daarvan voorstanders waren, te doen toenemen.
Ik heb reeds gezegd, dat ik sedert mijn vertrek van de plantaadje van Lloyd wel
in naam slaaf was van den heer Hugh, doch werkelijk nog mijnen ouden heer, den
kapitein Anthony toebehoorde. Spoedig nadat ik naar Baltimore vertrokken was,
stierf Richard, de jongste zoon van mijnen ouden heer, en drie en een half jaar
daarna stierf hij zelf, waardoor zijn gansche vermogen zijn zoon Andrew en zijne
dochter Lucretia ten deele viel. Hij overleed ten huize van zijne dochter te
Hillsborough, waar ook de kapitein Auld en miss Lucretia thans woonden.
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Kapitein Anthony was geheel onverwacht gestorven, zonder een testament gemaakt
te hebben, en zijne nalatenschap moest derhalve gelijkelijk tusschen zijne kinderen
verdeeld worden. De schatting en verdeeling van slaven tusschen erfgenamen is
eene gewigtige gebeurtenis in het leven van een slaaf. Het karakter en de
gezindheden der erfgenamen zijn hun gewoonlijk zeer goed bekend, en ieder heeft
zijne voorliefde en zijn afkeer, doch noch voorliefde noch afkeer komen in eenige
de minste aanmerking.
Bij den dood van mijnen ouden heer liet men mij oogenblikkelijk halen, om mij
met het overige eigendom te waarderen en te verdeelen. Voor mij zelven lag er zeer
veel aan gelegen, om in het huis van den heer Hugh te blijven, dat mij na het huis
mijner grootmoeder het dierbaarst was geworden.
Het was een droevige dag voor mij zoowel als voor den kleinen Tommy en mijne
goede meesteres, toen ik naar den Oostelijken oever vertrok, om daar geschat te
worden end aan een der erfgenamen ten deel te vallen. Wij weenden alle drie, want
wij vreesden, dat wij mogelijk voor altijd afscheid namen. Op de plaats mijner
bestemming aangekomen, was ik getuige van een tooneel, dat mij eene kille
huivering door de leden joeg. Mannen en vrouwen van onderscheiden leeftijd,
gehuwde en ongehouwde, denkende en gevoelende wezens, werden met paarden,
schapen, ossen, koeijen en zwijnen gelijk gesteld. Paarden en mannen, koeijen en
vrouwen, varkens en kinderen, allen stonden hier op een en dezelfde lijn en waren
aan het zelfde naauwkeurig onderzoek onderworpen, opdat hunne waarde behoorlijk
zou kunnen bepaald worden.
Op de schatting volgde de verdeeling. Dit was een oogenblik van koortsachtige
spanning en hevige beklemdheid, want ons lot werd thans voor ons gansche volgend
leven beslist, en wij hadden daarbij evenmin onze stem uit te brengen, als de ossen
en koeijen. Een enkel woord was voldoende, om alle banden der liefde en
vriendschap te verscheuren, mannen van hunne vrouwen, ouders van hunne
kinderen te scheiden. Daarenboven waren wij allen bang, om in Andrew's handen
te vallen, want wij wisten, dat hij een hardvochtig en onmenschelijk meester was.
Daarvoor bleef ik intusschen
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gelukkig bewaard, want ik viel ten deel aan miss Lueretia, de goede vrouw, die mijn
hoofd verbond, toen mijne kwaadaardige tante mij met verwenschingen overlaadde.
Thomas Auld en zijne vrouw besloten terstond, om mij naar Baltimore terug te
zenden. Zij wisten hoeveel de vrouw van Hugh Auld van mij hield, hoe gelukkig zijn
zoon wezen zou, mij weder bij zich te hebben, en daar ik buitendien nog te jong
was, om hun van groot nut te kunnen wezen, lieten zij mij gaarne naar Baltimore
terug keeren.
Ik schilder mijne vreugde niet af, toen ik daar weder aankwam, noch die van den
kleinen Tommy en zijne moeder. Ik was juist een maand van Baltimore afwezig
geweest, doch mij was het, als of er gedurende dien tijd ten minste een half jaar
verstreken was.
Naauwelijks was dit bezwaar uit den weg geruimd, of er deed zich weder een
ander op; het slavenleven is vol onzekerheid. Weinig tijds na mijne terugkomst te
Baltimore, bekwam ik de tijding, dat mijne goede vriendin Lucretia Auld gestorven
was. Spoedig daarop stierf - zonderling genoeg - ook Andrew, en liet behalve zijne
vrouw, even als Lucretia, slechts één kind na. De geheele familie Anthony werd
dien ten gevolge binnen den tijd van vijf jaren, nadat ik haar verlaten had, op twee
kinderen na door den dood weggerukt.
Deze sterfgevallen bragten geene verandering in den toestand der slaven; in
weerwil echter hiervan gevoelde ik mij na den dood mijner vriendin Lucretia niet zoo
veilig als vroeger. Zoo lang zij leefde, begreep ik, dat ik in haar een magtigen steun
bezat, en dat zij bij alle voorkomende gevallen mij tot voorspraak zou verstrekken.
Twee jaar na Lucretia's dood huwde Thomas Auld met Rowena Hamilton, dochter
van een rijken slavenhouder aan den Oostelijken oever van Maryland.
Spoedig na zijn huwelijk geraakte Thomas in onmin met zijn broeder, en om zich
op hem te wreken, gebood hij hem, mij naar huis te zenden.
Dit was een nieuwe slag voor mij, waardoorwederom al mijne plannen vernietigd,
alle mijne vriendschapsbetrekkingen verbroken werden. De scheiding van Baltimore
viel mij uit dien hoofde zwaar, doch wat baatte het, daarover te
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treuren? Ik was immers slechts een slaaf en dus de speelbal van de luimen mijner
meesters.
Op mijne reis van Baltimore naar St. Michael ontwierp ik echter het plan ter
ontvlugting uit de slavernij, van welk plan ik den lezer later uitvoerig mededeeling
zal doen.

XIII. Thomas Auld en Covey de slavendresseerder.
Meer dan zeven jaren waren thans verloopen, sedert ik bij den ouden heer, op de
plantaadje van Lloyd, in de zelfde woning met Thomas Auld geleefd had. Wij waren
elkander bijna geheel vreemd, want toen ter tijde had ik hem niet als mijnen heer
leeren kennen, maar slechts als kapitein Auld, die met de dochter van mijn meester
gehuwd was. Thans echter werd ik spoedig bekend met zijn karakter, alsmede met
dat zijner echtgenoot. Beiden schenen voor elkander gemaakt. Hij was gierig en zij
wreedaardig. In het huis van Thomas Auld leerde ik het eerst, wat honger lijden
was. Wij waren er met ons vieren slaven: Elise, mijne zuster, Priscilla, mijne tante,
Henny, mijne nicht, en ik. Ons voedsel bestond schier uitsluitend uit meel, waarvan
wekelijks een half schepel naar den molen gezonden werd. Daarvan werd iederen
morgen een klein brood voor de familie, die insgelijks uit vier personen bestond,
gebakken, zoodat wij nog minder kregen dan de helft van hetgeen de slaven op de
plantaadje van Lloyd bekwamen. Dit was inderdaad uiet toereikend, om er van te
leven. Wij zagen ons daarom genoodzaakt, òf te bedelen òf te stelen en beide werd
door ons gedaan.
Hoe slecht ik het intusschen bij Thomas Auld had, zoo zou ik echter spoedig een
nog veel treuriger leven leeren kennen. Daar ik telkens in verzet kwam tegen de
onregtvaardige wijze, waarop hij mij behandelde, verklaarde hij, dat het stadsleven
zeer verderfelijk voor mij geweest was, en dat het mij bijna geheel onbekwaam tot
alle goed en geneigd tot alle kwaad gemaakt had. Ik was nu reeds ruim acht
maanden bij hem, en hij had mij reeds dikwijls hard gegeeseld, zonder dat daardoor
eenige verandering in mijn karakter of in mijn gedrag was te weeg gebragt en thans
besloot hij, mij, zoo als hij het noemde, ‘te laten dresseren.’
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Acht mijlen van St. Michael verwijderd, woonde een man, met name Edward Covey,
die bekend stond als iemand, die jonge negers voortreffelijk kon dresseren. Covey
was een arm man, die op eene gehuurde boerderij woonde, en hoe gehaat hij ook
was bij de slaven, omdat hunne heeren hen vaak voor eenigen tijd aan zijne leiding
toevertrouwden, was hem dit echter tot groot voordeel, daar hij op deze wijze zijne
akkers en velden voor geringe kosten kon laten bearbeiden. Vele slavenhouders
hielden het voor een voorregt, aan Covey voor den tijd van een of twee jaar hunne
slaven af te staan wegens de voortreffelijke opvoeding, die hij hun gaf, want men
kon er staat op maken, dat de slaaf, die bij hem ‘in de leer’ gedaan werd, goed
gedresseerd naar zijn eigenaar terugkeerde.
Ik vertrok dan nu, ingevolge het besluit van Thomas Auld, naar Covey. Ik kwam
den eersten Januarij 1834 bij hem aan. Het gezin bestond uit Covey en zijne vrouw,
hare zuster, William Hughes, Covey's neef, Caroline, de kokkin, Bill Smith, een
gehuwden slaaf en mij. Bill Smith, Bill Hughes en ik waren de arbeiders op de
boerderij. Voor de eerste maal in mijn leven zou ik thans veldarbeider worden, en
levendig gevoelde ik, dat ik daartoe volstrekt geene geschiktheid bezat. Ik was eerst
drie dagen in mijne nieuwe betrekking, toen Covey mij reeds een bitteren voorsmaak
gaf, van hetgeen mij te wachten stond. Daar hem niet langer dan een jaar was
toegestaan om mij behoorlijk te dresseren, dacht hij vermoedelijk, dat het zeer goed
was, daarmede hoe eerder hoe liever te beginnen. Mogelijk ook dacht hij, dat wij
de betrekking, waarin wij tot elkander stonden, beter begrijpen zouden, wanneer hij
terstond tot zweepslagen over ging; kortom, welke aanleiding hij daartoe ook moge
gehad hebben, ik bevond mij nog geene volle drie dagen in zijne magt, toen hij mij
op waarlijk onmenschelijke wijze tuchtigde. Het bloed vloeide stroomswijze langs
mijnen rug en verscheidene weken verliepen, voor dat de mij toegebragte wonden
genezen waren. Deze geeseling was de eerste van de velen, die mij later ten deel
vielen.
Ik bragt een jaar bij Covey door (ik kan niet zeggen, dat ik bij hem leefde) en
gedurende deeerste zes maanden ver-
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liep er geen week, dat ik geen stok of zweepslagen ontving. Hoe dikwijls ook Covey
de zweep gebruikte, hield hij toch zwaren, aanhoudenden arbeid voor het meest
geschikte middel, om mijnen geest te buigen; van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat liet hij mij op het veld of in het bosch arbeiden. Dikwijls mogten wij niet voor elf
of twaalf uur des nachts ons werk staken. Covey vergezelde ons dan, om ons door
woorden of zweepslagen, al naar dat hij dit goed vond, aan te sporen. Intusschen
was het naauwelijks noodig, dat hij zelf op den akker tegenwoordig was, om ons tot
den arbeid aan te zetten, want hij kende de kunst, ons te laten gevoelen, dat hij
altijd aanwezig was; door ons dikwijls te verrassen, had hij het zoover gebragt, dat
wij er ieder oogenblik op bereid waren, hem te ontmoeten. Treuriger dagen dan de
eerste maanden, die ik bij Covey doorbragt, heb ik niet beleefd. Geen weder was
te slecht om te arbeiden. Het kon voor ons noch te warm, noch te koud zijn, om op
het veld te werken. De langste dagen waren voor Covey te kort, en de kortste nachten
te lang. In het eerst was ik min of meer tegenstribbelend van natuur, maar een paar
maanden onder het opzigt van Covey waren voldoende, om mij te temmen. Het
gelukte Covey mijne kracht geheel te verlammen. Ik was naar ligchaam en geest
ten eenenmale uitgeput. De nacht der slavernij omringde mij geheel.
Op zekeren dag, 't was in het warmst van Augustus, bezweek ik onder mijn arbeid
en zonk in half bewusteloozen toestand op den grond neder. Covey kwam naar mij
toe en vroeg, wat mij deerde. Ik zeide het hem zoo goed ik kon, want slechts met
moeite vermogt ik een paar woorden te spreken. Hij gaf mij daarop een hevigen
stoot in de zijde en beval mij op te staan. Ik deed mijn best, om aan zijn bevel te
gehoorzamen, doch naauwelijks stond ik op mijne beenen, of ik verloor het evenwigt
en zeeg weder op den grond. Hierop hief Covey zijn stok op en gaf mij een slag op
het hoofd, die eene gapende wonde veroorzaakte, waaruit terstond een stroom van
bloed vloeide, terwijl hij zeide: ‘als gij hoofdpijn hebt, zal ik u wel genezen!’
Vervolgens beval hij mij weder op te staan, doch ditmaal deed ik daartoe geene
moeite, want ik gevoelde, dat ik daartoe buiten staat was. Toen Covey dit bemerkte,
verliet

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

96
hij mij en liet mij aan mijn lot over. Ik bloedde hevig; doch hoe vreeselijk ook de mij
toegebragte slag was, zoo was echter de daardoor ontstane wond mijn behoud.
Geene aderlating kon heilzamer gewerkt hebben; mijn hoofdpijn bedaarde terstond
en spoedig had ik krachts genoeg; om op te staan. Thans besloot ik, Covey te
verlaten en mij naar Thomas Auld te begeven, ten einde hem mijn nood te klagen.
‘Hij kan,’ ‘dacht ik, ‘het niet goedvinden, dat zijn eigendom zoo mishandeld en
geslagen wordt; ik wil naar hem heen en hem de eenvoudige waarheid vertellen!’
Om echter St. Michaël te bereiken, moest ik acht mijlen loopen, en dit was in mijn
toestand geene gemakkelijke taak. Ik had reeds veel bloed verloren en was daardoor
zeer verzwakt. In weerwil echter hiervan nam ik de gelegenheid waar, toen Covey
mij verlaten had, en sloeg den weg naar St. Michaël in. Dit was eene gewaagde
onderneming; als zij mislukte, moest zij Covey in hooge mate verbitteren en kon ik
er zeker van zijn, dat hij mij nog erger dan tot hiertoe het geval was geweest, zou
mishandelen; doch mijn besluit was genomen en ik vervolgde mijn weg. ‘Keer terug!
keer terug!’ riep Covey, terwijl hij mij met de vreeselijkste straffen dreigde, als ik aan
zijn bevel niet voldeed. Doch ondanks zijn roepen en dreigen snelde ik naar het
woud, zoo spoedig mijne zwakke krachten dit veroorloofden. Toen Covey bemerkte,
dat ik niet terug keerde, liet hij zijn paard uit den stal halen en zadelen, ten einde
mij te vervolgen. Daar ik vreesde, dat hij mij op den grooten weg spoedig zou inhalen,
legde ik bijna den geheelen afstand door het bosch af, en hield mij ver genoeg van
den algemeenen weg verwijderd, om mij voor ontdekking en vervolging te vrijwaren.
Ik had intusschen nog slechts een korten tijd geloopen, toen mijne zwakke krachten
mij ontzonken en ik mij op den grond moest nederleggen. Het bloed vloeide nog
altijd uit de wond, die ik aan mijn hoofd ontvangen had, en een geruimen tijd leed
ik onbeschrijfelijk veel pijn. Daar lag ik, midden in het bosch, ziek en afgemat,
vervolgd door een ellendeling, wiens wreedheid geene taal vermag te beschrijven.
Ik vreesde, dat ik dood zou bloeden; het denkbeeld echter, hier in het bosch eenzaam
en verlaten te zullen sterven en eene prooi der roofvogels te zullen worden, joeg
mij schrik aan, en ik
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verheugde mij daarom zeer, toen het bloeden minder werd en ten laatste geheel
ophield. Nadat ik bijna een uur lang op den grond gelegen had, zette ik mijne reis
naar St. Michaël voort. Toen ik aldaar bij mijnen heer aankwam, zag ik er uit als
iemand, die aan het hol eens tijgers ontsnapt is. Van het hoofd tot de voeten was
ik met wonden overdekt. In dezen ellendigen toestand trad ik voor mijnen meester,
om hem ootmoedig te smeeken, mij door zijne magt en zijn gezag tegen alle verdere
mishandelingen te beveiligen. Ik verhaalde hem alles, wat ik bij Covey ondervonden
had, zoo goed ik kon. Gedurende mijn verhaal liep hij in het vertrek op en neder en
toen ik geëindigd had, was de beurt van spreken aan hem. Hij begon Covey te
verontschuldigen en eindigde met hem geheel te regtvaardigen, en mij in het ongelijk
te stellen. Hij hield het er voor, dat ik de ontvangene slagen zeker wel verdiend had.
Hij geloofde niet, dat ik ziek was; ik wilde slechts van het werken bevrijd zijn. Nadat
hij mij door deze woorden geheel vernietigd had, vroeg hij mij op barschen toon:
‘en wat wilt gij nu, dat ik met u doen zal?’
Nogmaals tot spreken uitgenoodigd, verzocht ik hem, mij een ander verblijf aan
te wijzen; ik zeide hem, dat Covey mij zeker zou dood slaan, als ik tot hem
terugkeerde, en het mij niet zou vergeven, dat ik mij bij Auld over hem beklaagd
had. De heer Thomas echter hield dit alles voor ‘onzin.’ ‘Ik behoefde volstrekt niet
te vreezen, dat Covey mij zou dood slaan; hij was een goed, braaf en godsdienstig
man, en hij dacht er volstrekt niet aan, mij van hem weg te nemen. Val mij in het
vervolg niet meer lastig met uwe praatjes over Covey, en als gij niet oogenblikkelijk
naar hem terugkeert, zal ik u nog eenmaal straffen.’ ‘Maar heer,’ zeide ik, ‘ik ben
ziek en vermoeid en kan heden avond de reis naar Covey niet weder aannemen.’
- ‘Welnu,’ gaf hij mij ten antwoord, ‘blijf dan van nacht hier, maar keer morgen ochtend
in de vroegte naar Covey terug;’ en thans gebood hij mij, hem te verlaten.

XIV. De laatste tuchtiging.
Ik bleef dan nu den nacht - slapen kon ik niet - te
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St. Michaël, en des morgens, het was Zaturdag, begaf ik mij, ingevolge het bevel
van Thomas Auld, weder op weg, in het bewustzijn, dat ik geen vriend op de wereld
bezat. Ik bereikte het huis van Covey omstreeks negen uur, en juist, toen ik op een
zijner akkers trad, voordat ik nog zijne woning bereikt had, stond Covey plotseling
voor mij en wilde zich van mij meester maken. Hij was van eene zweep en een stok
voorzien en had zeker plan, om mij te binden en alsdan eens duchtig af te rossen.
Ik zon eene gemakkelijke prooi voor hem geweest zijn, zoo het hem gelukt was, mij
te grijpen, want sinds Vrijdag middag had ik niets gegeten, en dit gebrek aan voedsel,
gevoegd bij de mij aangedane mishandelingen en het geleden bloedverlies, hadden
mijne krachten zeer verzwakt. In weerwil echter hiervan keerde ik snel naar het
bosch terug, voordat de bloedhond mij kon bemagtigen, en verschool mij daar in
het digt geboomte, zoodat het Covey, hoeveel moeite hij daartoe ook deed,
onmogelijk was, mij op het spoor te komen en gevangen te nemen.
Voor het oogenblik behoefde ik derhalve voor zijne zweep niet beducht te zijn. Ik
bevond mij thans alleen met de natuur en voor ieders oog verborgen. Het leven was
mij schier tot een last geworden, alles scheen tegen mij te hebben zamengespannen;
ik moest òf hier blijven en van honger sterven (hongerig was ik reeds), òf tot Covey
terug keeren, om dan ongetwijfeld eene zware geeseling te ondergaan; dit was de
moeijelijke keus, die mij over bleef.
De nacht brak aan. Ik was nog altijd in het woud, besluiteloos wat ik doen zou.
Covey liet mij met rust, want hij vertrouwde zeker, dat de honger mij wel naar huis
zon drijven.
Des nachts hoorde ik voetstappen in het woud. De nachtelijke wandelaar naderde
mij al meer en meer en nu herkende ik in hem geen vijand, maar een vriend; hij was
een slaaf van William Groomer, een goedhartig man, met name Sandy. Sandy
woonde dit jaar bij den heer Kemp, ongeveer vier mijlen van St. Michaël. Hij was
ook voor den tijd van een jaar verhuurd, doch niet zoo als ik om gedresseerd te
worden. Sandy was met eene vrije vrouw getrouwd, die te Potpie-heck woonde, en
hij was thans op weg om baar te bezoeken en den Zondag bij haar door te brengen.
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Zoodra ik mij overtuigd had, dat hij die mij in mijne eenzaamheid kwam storen, de
goede Sandy was, kwam ik uit mijne schuilplaats te voorschijn en maakte mij aan
hem bekend. Ik verhaalde hem de gebeurtenissen der laatste dagen, die mij naar
het bosch gedreven hadden, en van harte nam hij deel in mijn ongeluk. Het was
een waagstuk voor hem, mij onder zijn dak te nemen, en ik zou hem daarom niet
verzocht hebben; want had men mij in zijne hut aangetroffen, dan zou hij tot straf
niet minder dan negen en dertig zweepslagen op den blooten rug ontvangen hebben.
Sandy was echter te goedhartig, om zich door de vrees voor straf te laten afschrikken,
een hongerigen en mishandelden broeder huisvesting te verschaffen, en hij nam
mij dien ten gevolge mede naar zijn huis, of beter gezegd naar het huis zijner vrouw,
want haar behoorden het huis en de grond toe, waarop het stond. De vrouw werd
gewekt, want het was inmiddels middernacht geworden; er werd een vuur aangelegd
en haastig een aschkoek gebakken, om mijn honger te stillen.
Nadat ik daardoor zeer verkwikt was, overlegden Sandy en ik, wat onder de vele
bezwaren en gevaren, die mijn pad verdonkerden, voor mij wel het raadzaamst zou
wezen. De vraag was: zou ik naar Covey terugkeeren, of zou ik trachten te
ontvlugten? Na langdurige deliberatie bleek het, dat het laatste onmogelijk was en
met groote gevaren vergezeld ging.
In Sandy vond ik intusschen een ervaren raadsman. Hij was een echt Afrikaan
en had eenige der zoogenaamde magische kunsten overgeërfd, die aan de
Afrikaansche en Oostersche volksstammen toegeschreven worden. Hij zeide, dat
hij mij helpen zou; dat in dit bosch eene plant groeide, die hij morgen zou gaan
zoeken en welke de kracht bezat, mij te beschermen, en als ik zijnen raad wilde
opvolgen, zou hij mij den wortel der plant verschaffen, waarvan hij sprak. Hij zeide
mij verder, dat Covey niet in staat zou zijn, mij een enkelen zweepslag te geven,
zoodra ik dezen wortel in mijn regter broekzak stak. Hij had dien, zoo als hij mij
verzekerde, jaren lang bij zich gedragen en zijne kracht ondervonden. Hij had sedert
geen zweepslag ontvangen en zou dien ook nimmer weder krijgen, daar hij
voortdurend dezen wortel tot bescherming bij zich zou dragen.
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Hoewel ik volstrekt geen geloof hechtte aan zijne woorden, toonde ik mij nogtans
bereid zijnen raad op te volgen, nam dankbaar den wortel van Sandy aan en stak
dien in mijn regterzak. Het was thans Zondag-morgen. Sandy spoorde mij nu aan,
om te vertrekken, en raadde mij, spoedig naar Covey terug te keeren. Ik volgde
zijnen raad op en spoedde mij voort naar het huis van den gevreesden Covey.
Zonderling! juist toen ik den tuin binnentrad, ontmoetten mij Covey en zijne vrouw
in zondagsgewaad, voornemens om ter kerk te gaan, terwijl zij mij vriendelijk
toeknikten. Covey's gedrag verbaasde mij niet weinig. Nu begon ik waarlijk te
gelooven, dat Sandy's wortel meer kracht bezat, dan ik tot hiertoe gedacht had, en
ware het een andere dag dan zondag geweest, dan had ik de verandering, die ik
bij Covey bespeurde, eenig en alleen aan de magische kracht van den wortel
toegeschreven. Ik vermoedde intusschen dat de zondag en niet de wortel de reden
van Covey's gedrag was. Zijne godsdienst verbood hem, op zondag een slaaf te
mishandelen.
Alles ging goed tot maandag-morgen. Lang voor het aanbreken van den dag werd
ik gewekt, om de paarden te voederen en te rossen. Ik gehoorzaamde dit bevel en
zou gehoorzaamd hebben, al ware het nog veel vroeger geweest, want des zondags
had ik het vaste besluit genomen, om ieder bevel, hoe onmogelijk het ook zijn mogt,
op te volgen, maar mij naar mijn vermogen te verdedigen, wanneer Covey mij
desniettegenstaande zou pogen te slaan.
Terwijl ik aan zijn bevel voldeed en de paarden voederde, sloop Covey stil de stal
binnen, en terwijl hij mij plotseling bij de beenen pakte, wierp hij mij op den grond.
Thans vergat ik den wortel en sprong haastig overeind, vast besloten, mij zelven te
verdedigen. Ik keerde ieder zijner slagen af, ofschoon ik zelf geene slagen uitdeelde.
Verscheidene malen slingerde ik hem tegen den grond, wanneer hij meende mij te
zullen nederwerpen. Hij hield mij en ik hield hem vast.
Tot hiertoe was het gevecht onbeslist gebleven. Mijn tegenstand was geheel
onverwacht en Covey was daarover zoo verbaasd, dat hij over al zijne leden beefde.
‘Wilt gij mij wederstaan, schelm?’ vroeg hij, waarop ik zeer beleefdelijk ‘ja, heer’
antwoordde. Nu riep Covey luidkeels om hulp
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en thans verscheen zijn neef Hughes; dezen echter, die mijne regterhand zocht te
grijpen en vast te binden, gaf ik zulk een duchtigen slag, dat hij schreeuwende van
pijn den aftogt blies. Hierop vroeg Covey, of ik voornemens was, in mijn tegenstand
te volharden? Ik gaf hem ten antwoord, dat ik hiertoe onherroepelijk besloten was;
dat hij mij zes maanden lang als een dier behandeld had en dat ik dit niet langer
wilde verdragen.
Intusschen kwam Bill, de gehuurde slaaf, op dit oogenblik te huis. Hij was naar
den heer Hemsley geweest, om aldaar den zondag met zijne zoogenaamde vrouw
door te brengen en keerde nu des maandagsmorgens naar zijn werk terug. Terwijl
Covey mij nog altijd vasthield, riep hij Bill om hulp. Bill, die zeer goed wist, wat Covey
van hem verlangde, hield zich, alsof hij hem niet begreep.
‘Wat moet ik doen, heer Covey?’ vroeg hij.
‘Pak hem! pak hem!’ riep Covey.
‘Heer Covey,’ antwoordde Bill, ‘ik wil gaarne werken.’
‘Dat is uw werk,’ zeide Covey, ‘pak hem!’
‘Mijn heer heeft mij aan u verhuurd, om te arbeiden, maar niet om u Frederik te
helpen afranselen,’ was Bills vastberaden antwoord.
Thans was de beurt om te spreken aan mij. ‘Bill,’ zeide ik, ‘steek uwe hand niet
naar mij uit!’
‘Om 's hemels wil, Frederik,’ antwoordde hij mij, ‘ik heb volstrekt geen plan, u aan
te raken.’
En daarmede vertrok Bill en liet het aan Covey en mij over, om de zaak, die wij
te zamen hadden, af te maken.
Eindelijk, na verloop van twee uren, gaf Covey het gevecht op. Hij liet mij los en
zeide: ‘ga thans aan uw werk, deugniet! Ik zou u lang zoo hard niet geslagen hebben,
als gij u niet te weer had gesteld.’ De waarheid was, dat hij mij volstrekt niet geslagen
had. Gedurende het gansche gevecht had ik geen droppel bloed verloren.
De zes maanden, die ik na dit voorval nog bij Covey doorbragt, gingen voorbij,
zonder dat hij mij een vinger durfde aanraken. Hij plagt nu en dan te zeggen, dat
hij niet wenschte nog eenmaal genoodzaakt te zijn, mij te slaan, eene verklaring,
aan welker waarheid ik niet twijfelde, en een heimelijk gevoel in mijn binnenste
antwoordde
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daarop: ‘gij moet niet wenschen mij nog eenmaal te na te komen, want waarschijnlijk
zoudt gij bij een tweede gevecht nog erger wegkomen, dan bij het eerste.’
De lezer zal verlangend zijn om te weten, waarom Covey, nadat ik hem zoo zwaar
beleedigd had, mij niet aan het geregt uitleverde, daar toch de wet bepaalt, dat de
slaaf, die in verzet komt tegen zijn meester, zal opgehangen worden. Ik erken, dat
ik zelf een geruimen tijd niet begreep, hoe ik er zoo gemakkelijk afkwam.
De eenige reden, die ik daarvoor kan vinden, is deze, dat Covey zich waarschijnlijk
schaamde om toe te stemmen, dat een knaap van zestien jaren hem bedwongen
had. Hij had den naam, dat hij een uitstekend dresseerder van slaven was. Zoo
doende kon hij zonder veel moeite en met weinig kosten arbeiders bekomen. Zoowel
zijn voordeel, als zijn trots spoorden hem aan, de zaak stilzwijgend voorbij te laten
gaan. De geschiedenis, dat hij een knaap had willen slaan en dat deze zich te weer
had gesteld, was op zich zelve reeds voldoende, hem schade te berokkenen. Uit
deze omstandigheden besluit ik, dat Covey het raadzaam vond, de zaak bij het
geregt niet aan te geven. Het verstrekt mij welligt niet tot lof, dat ik na dit voorval
Covey met opzet zocht te bewegen, om mij weder te slaan, daar ik weigerde, om
zoo lang als de andere arbeiders op het veld te blijven, maar nimmer kon ik hem
zoover brengen. Ik had besloten, hem ernstig te wonden, als hij het weder wagen
durfde, de hand aan mij te slaan.

XV. Nieuwe betrekkingen en pligten.
Mijn diensttijd bij Edward Covey eindigde met Kersmis 1834. Met blijdschap verliet
ik hem, ofschoon hij thans zoo zachtzinnig was als een lam. Mijne verblijfplaats voor
het jaar 1835 was reeds bepaald, mijn nieuwe heer gekozen. Deze heette William
Freeland en woonde drie mijlen van St. Michaël. Den eersten Januarij 1835 begaf
ik mij naar hem toe.
Ik bespeurde weldra, dat Freeland een gansch ander mensch was dan Covey.
Ofschoon hij een slavenhouder was, scheen hij toch een zeker eergevoel te bezitten,
en als een
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der grootste voordeelen voor mij, dat ik bij hem gekomen was, beschouwde ik het,
hoe vreemd dit ook klinken moge, dat hij volstrekt niets om de godsdienst gaf. De
godsdienst in het Zuiden is toch enkel de dekmantel voor de zwaarste misdaden.
Werd ik er nog eenmaal toe veroordeeld, slaaf te worden, zoo zou ik het voor het
grootste ongeluk houden, dat mij treffen kon, in handen van een vromen
slavenhouder te vallen. Er mogen uitzonderingen bestaan, doch over het algemeen
heb ik steeds bevonden, dat de vrome slavenhouders de gemeenste en slechtste
zijn. Niet verre van mijne nieuwe verblijfplaats woonde Daniël Weeden. Hij was een
Methodistisch prediker. Deze bezat eene slavin, Ceal geheeten, die voortdurende
het bewijs opleverde van zijne onbarmhartigheid. De rug van de arme Ceal werd
door de zweep van dezen vromen man en verkondiger van het Evangelie open
gehouden. Geen slaaf, die een onderkomen zocht, overschreed ooit den drempel
van den prediker Weeden, zoolang nog een ander arbeiders noodig had. Het was,
onverschillig of men zich goed of slecht gedroeg, Weeden's stelregel, dat het de
pligt van den heer was, de zweep te gebruiken, al was het ook om geene andere
reden, dan om den slaaf aan zijne positie en de magt van zijnen heer te herinneren.
De goede slaaf moest volgens zijne zienswijze worden gegeeseld, om goed te
blijven, en de slechte, om goed te worden.
Nog onmenschelijker dan deze leeraar was de prediker Rigby Hopkins. Hij woonde
of woont nog tusschen Easton en St. Michaël, te Talbot County, Maryland. De
gestrengheid van dezen man maakte hem tot een schrik voor alle slaven in den
omtrek. Zijn stelregel was, men moet de slaven slaan, vóór dat zij het verdienen.
Hij rigtte het altijd zoo in, dat hij des maandags morgens een paar slaven had te
geeselen, om hun het bewijs te geven, dat zijne predikatiën van zondag over
goedheid, barmhartigheid, broederlijke liefde enz. enz. hem niet terughielden, om
zijne magt door middel van de zweep te toonen. Deze vrome Hopkins was gewoon
zich te beroemen, dat niemand in geheel County met de Negers zoo goed wist om
te springen, als hij. Hij sloeg voor de geringste overtredingen, om daardoor grootere
te voorkomen.
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Om den draad mijner geschiedenis weder op te nemen, keer ik tot mijn verblijf bij
William Freeland terug.
Mijn lot aldaar was veel dragelijker dan vroeger. Ik was niet meer de arme
zondebok, zoo als bij Covey, waar ik de schuld van alles kreeg. Wel moesten wij
bij Freeland over dag hard werken, maar hij schonk nogtans overvloedig tijd, om
ons eten te nuttigen. Slechts hoogst zeldzaam waren wij vóór zons-opgang of na
het invallen der duisternis op het veld.
Doch ondanks mijn verbeterden toestand bleef ik toch altijd onvergenoegd. Het
slavenleven bleef mij tegen de borst stuiten, en de gedachte: ‘gij blijft uw gansche
leven een slaaf,’ was mij onverdragelijk.
Ik trof bij Freeland lotgenooten aan, die van dezelfde gevoelens waren als ik. Zij
heetten Henry en John Harris, Henry Caldwell en Sandy Jenkins, dezelfde, die mij
den wortel had gegeven, welke Covey verhinderen zou, mij te slaan. Henry en John
waren broeders en het eigendom van den heer Freeland. Beiden hadden een zeer
goed natuurlijk verstand, ofschoon geen hunner lezen en schrijven kon. Ik was nog
niet lang bij Freeland geweest, toen mijne geliefkoosde neiging weder ontwaakte.
Spoedig begon ik met mijne lotgenooten te spreken over de weldaden der opvoeding
en hun te ontwikkelen, hoe kennis en wetenschap verre te verkiezen zijn boven
domheid en onwetendheid, en voor zoover ik dit wagen durfde, zocht ik hun
begrijpelijk te maken, dat de laatsten er veel toe bijdroegen, om de slavernij in stand
te houden. Toen het zomer werd, begonnen mij de zondagen, als wanneer ik niets
te doen had, geweldig te vervelen, en ik wenschte eene soort van zondagsschool
op te rigten, ten einde de geringe kennis, die ik bezat, aan mijne lotgenooten mede
te deelen. Gedurende den zomer behoefde ik daartoe zelfs niet eens eene woning,
de schaduw van een ouden eikenboom bewees dezelfde diensten. De hoofdzaak
was, leerlingen te vinden en hun de noodige lust voor kennis en wetenschap in te
boezemen. Twee zulke leerlingen vond ik spoedig in Henry en John, en door middel
van hen plantte zich de leergierigheid voort. Weldra vereenigden zich twintig tot
dertig menschen, die zich genegen betoonden, om onder de boomen of op eenige
andere ge-
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schikte plaats te zamen te komen, ten einde te leeren lezen. Het was verrassend
om te zien, welke snelle vorderingen zij maakten.
Nadat ik een geruimen tijd onder het lommer der boomen achter de schuren
school gehouden had, gelukte het mij, een vrijen kleurling, die eenige mijlen van
ons woonde, over te halen, om mij eene kamer in zijn huis daarvoor in te ruimen.
Gedurende eenige weken had ik nu over de veertig leerlingen, van welke velen
langzamerhand leerden lezen. Ik heb later onderscheidene slaven uit Maryland
ontmoet, die eens onder mijne scholieren behoorden, en hunne vrijheid zeker
gedeeltelijk ten gevolge der ideën verkregen, die ik in hen wist op te wekken.
Tusschen mij en mijne leerlingen ontstond eene innige en duurzame toegenegenheid,
die mij het scheiden van hen uiterst moeijelijk maakte, en als ik bedenk, dat de
meesten dezer dierbare vrienden thans nog het juk der dienstbaarheid dragen,
vervult dit mijn hart met diepen weemoed.
Het jaar bij den heer Freeland ging naar het uiterlijke te oordeelen zeer rustig
voorbij. Gedurende al dien tijd ontving ik geen enkelen slag, en ik moet het ter eere
van Freeland zeggen, dat - hoe ongodsdienstig hij ook was - ik, zoolang ik mijn
eigen heer niet was, geen beter heer gehad heb.

XVI. De zamenzwering tot ontvlugting.
Ik sta thans aan den ingang van het jaar 1836, een tijdstip, dat allezins geschikt is,
ernstige gedachten in de ziel op te wekken. Verstandige menschen denken terug
aan de dwalingen, die zij in het verloopen jaar begingen, ten einde die in het vervolg
te vermijden. Ook ik was in zulke gedachten verdiept. De terugblik kon mij weinig
stoffe tot blijdschap opleveren, en mijne uitzigten in de toekomst waren alles behalve
helder en aangenaam. ‘In weerwil van alle besluiten en plannen, die ik vormde, om
mijne vrijheid te bekomen,’ zoo dacht ik, ‘ben ik op den eersten dag des jaars 1836
nog altijd een slaaf. De krachten en vermogens van ligchaam en ziel behooren niet
mij, maar een ander mensch, die mij in geen enkel opzigt overtreft, uit-
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genomen, dat hij de materiële magt bezit, mij te dwingen, om hem te gehoorzamen.’
Dergelijke gedachten pijnigden en martelden mijne ziel, en mijne droefheid was
onbeschrijfelijk groot.
Op het einde van het jaar 1835 had Freeland, mijn tegenwoordige heer, mij van
Thomas Auld voor liet jaar 1836 gekocht. Zijn ijver, om zich van mijne dienst te
verzekeren, had mijne ijdelheid kunnen vleijen, zoo ik er naar gestreefd had, den
naam te verwerven van een slaaf, die groote waarde bezit, en zelfs zooals de zaken
stonden, ondervond ik eenige zelfvoldoening, te zien, dat hij mij als slaaf even hoog
schatte, als ik hem als heer op prijs stelde. Ik herhaal hier, dat Freeland vele
voortreffelijke hoedanigheden bezat, en dat ik aan hem de voorkeur gaf boven ieder
heer, dien ik ooit gehad heb.
De goedheid van den slavenhouder verguldt intusschen slechts de ketenen der
slavernij, zonder hare zwaarte en kracht te verminderen. De gedachte, dat de
menschen voor iets beters dan de slavernij bestemd zijn, ontwikkelt zich onder de
vriendelijke behandeling van een goeden heer het spoedigst in de ziel.
De eerste maand van dit jaar was nog niet vervlogen, toen ik ernstig begon na te
denken over een plan tot ontvlugting. Covey's geestdoodende behandeling had het
verlangen naar vrijheid bijna geheel in mij onderdrukt; gedurende het jaar 1835
hadden de vele werkzaamheden, die aan mijne zondagsschool verbonden waren,
dat verlangen eenigzins verdrongen. Nooit was het echter geheel in mij gestorven;
altijd haatte ik de slavernij en nu ontwaakte de zucht naar vrijheid met vernieuwde
kracht in mijne ziel. Ik schaamde er mij thans over, niet slechts in de slavernij
tevreden te zijn, maar zelfs dit nog te schijnen; ik verbande elke gedachte aan
verzoening met mijn lot uit mijne ziel, en peinsde slechts op een middel, om aan de
slavernij te ontkomen. Deze vurige wensch naar vrijheid, door mijne tegenwoordige
gunstige positie tot rijpheid gekomen, bragt mij tot het besluit, niet slechts te denken
en te spreken, maar ook te handelen, Dientengevolge deed ik aan mij zelven de
plegtige gelofte, dat ik het pas begonnen jaar niet wilde laten voorbijgaan, zonder
eene ernstige poging tot verkrijging mijner vrijheid
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te beproeven. Deze gelofte legde nu mij zelven de verpligting op om te vlugten,
doch gedurende het jaar, dat ik bij Freeland had doorgebragt, was mijne
toegenegenheid voor mijne lotgenooten zeer groot geworden. De warmste
vriendschap bestond tusschen ons, en ik gevoelde mij verpligt, hun mijne plannen
mede te deelen, ten einde hun gelegenheid te geven, mede te ontvlugten. De
vriendschap, die ik voor Henry en John Harris koesterde, was zoo sterk, als een
mensch die ooit voor een ander kan gevoelen, want ik had met hen en voor hen in
den dood kunnen gaan. Ik begon dan ook met de noodige voorzigtigheid hun mijn
besluit tot ontvlugting kenbaar te maken en allen verklaarden zich bereid, het
waagstuk met mij te ondernemen.
Sandy uitgenomen, waren wij allen voor de bedriegelijke taal eener
slavenhoudende geestelijkheid geheel ontoegankelijk. Te vergeefs had men ons
op den predikstoel te St. Michaël den pligt van gehoorzaamheid aan onze heeren
zoeken in te prenten, en ons geleerd, God als den insteller der slavernij, en het
wegloopen als eene misdaad tegen God en de menschen te beschouwen. Ons
natuurlijk gevoel verzette zich daar tegen met geweld.
Thans echter deed zich eene nieuwe moeijelijkheid op. Ik kon niet lang zulke
goddelooze gedachten en bedoelingen koesteren, als die, welke thans mijne ziel
bezig hielden, zonder gevaar te loopen, mij zelve te verraden. Menigmaal vreesde
ik, dat mijn zwart gelaat veel te doorschijnend was, om de plannen, waarvan ik
zwanger ging, verborgen te houden.
De slavenhouders worden in hun eigen belang aangespoord, de menschelijke
natuur te bestuderen, en velen bezitten een meesterlijken tact, om de gedachten
en gewaarwordingen hunner slaven te raden. Zij hebben niet met aarde, hout of
steenen, maar met menschen te doen, en hunne eigene veiligheid dringt hen het
materiaal te leeren kennen, waarmede zij arbeiden. Buitengewone matigheid,
blijkbare verstrooidheid, slechte luim, onverschilligheid, geven hun aanleiding, om
hunne slaven te verdenken. Dikwijls persen zij hun de eene of andere bekentenis
af, daar zij zich houden, als hadden zij de bewijzen hunner schuld in handen. ‘Gij
hebt den duivel in het lijf,’ zijn zij gewoon te zeggen, ‘en ik
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zal er dien wel uit slaan.’ Ik ben op deze wijze dikwijls op een bloot vermoeden
mishandeld geworden. Tevens wordt de slaaf dikwijls gedwongen tot bekentenis
van misdaden, die hij in het geheel niet heeft gepleegd. De lezer bemerkt hieruit,
dat de goede oude regel, volgens welke een mensch zoolang voor onschuldig
gehouden wordt, tot dat zijne schuld bewezen is, op eene slavenplantaadje niet in
aanmerking komt. Hier heerschen slechts mistrouwen en argwaan, en door
mishandelingen zoekt men achter de waarheid te komen. Uit dien hoofde moest ik
voortdurend op mijne hoede zijn, om mij aan mijnen vijand niet te verraden.
In weerwil van alle onze voorzigtigheid en geheimhouding ben ik er echter
geenszins zeker van, dat de heer Freeland niets vermoedde. Sedert wij het plan tot
onze vlugt genomen en besproken hadden, scheen hij ons scherper te bewaken.
Menschen beschouwen zich zelven zelden zoo, als zij door anderen beschouwd
worden, en terwijl wij zelven meenden, dat onze voorgenomene vlugt een diep
geheim was, heeft misschien de heer Freeland wel begrepen, wat onze rust stoorde.
Ik ben te meer geneigd dit te gelooven, daar ik, als ik terugdenk, moet toestemmen,
dat wij, in weerwil van al onze voorzigtigheid, vele domme streken begingen, die
zeer geschikt waren, kwaad vermoeden op te wekken. Somwijlen waren wij
buitengewoon vrolijk en zongen wij liederen, die zoo lustig en triumferend klonken,
als of wij het land der vrijheid reeds bereikt hadden. Uit ons herhaald gezang:
‘O Kanaän, heerlijk Kanaän,
Ik ga naar 't land Kanaän.’

kon iemand, die aandachtig toeluisterde, ligt opmaken, dat wij nog iets anders
hoopten, dan eenmaal den hemel binnen te treden. Wij hoopten het Noorden te
bereiken, want het Noorden was ons Kanaän.
Het was mij gelukt, voor mijn in de oogen der slavenhouders misdadig plan vijf
jonge mannen, de besten in den ganschen omtrek te winnen, van wie ieder op de
binnenlandsche markt ten minste duizend dollars zou opgebragt hebben. Te
Nieuw-Orleans daarentegen zou men hen met vijftien honderd dollars, ja nog hooger
betaald hebben. Het
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waren Henry en John Harris, Sandy Jenkins, de man van den wortel, Charles Roberts
en Henry Bailey. Op een na was ik de jongste van het gezelschap, doch in ervaring
en kennis overtrof ik verreweg hen allen. Dit verschafte mij grooten invloed op hen;
mogelijk zou geen hunner, zoo hij aan zich zelven overgelaten ware geweest, ooit
de vlugt voor mogelijk gehouden hebben. Geen hunner handelde uit eigen
overtuiging; allen wenschten vrij te zijn, doch nooit hadden zij aan ontvlugting
gedacht, voor dat ik hen daartoe had aangespoord. Allen waren als slaven tamelijk
wel tevreden, en voedden de hoop, dat hunne heeren hun eens de vrijheid zouden
geven. Wanneer iemand de schuld heeft, dat hij de rust der slaven en slavenhouders
in de omstreken van St. Michaël verstoord heeft, dan ben ik het alleen. Ik beroem
er mij op, daartoe de aanleiding te hebben gegeven.
Tot aan den tijd van onzen voorgenomen uittogt uit ons Egypte kwamen wij
menigmaal des nachts en daarenboven iederen zondag bijeen. Bij deze
zamenkomsten bespraken wij de zaak, deelden elkander onze verwachtingen en
de ingebeelde en werkelijke bezwaren mede, die zich aan ons opdeden en
berekenden als verstandige lieden de kosten der onderneming, die wij op het oog
hadden. Vrijheid was ons eenig doel, en wij waren thans zoover gekomen, dat wij
meenden geregtigd te zijn, die tot elken prijs te verwerven, al moest dit zelfs het
leven kosten van hen, die ons in de slavernij hielden.
Wij hadden verscheidene woorden, waaraan wij eene bepaalde beteekenis hadden
gegeven, door welke wij elkander verstonden, doch die aan den oningewijde niets
verraden konden, zelfs wanneer hij ze duidelijk verstaan had.
Onze uitzigten waren alles behalve vrolijk. Menigmaal waren wij bijna geneigd,
ons plan op te geven en tot dien toestand van betrekkelijke rust terug te keeren,
welke mogelijk zelfs een mensch aan den voet van eene galg ondervindt, wanneer
alle hoop op redding verdwenen is.
De menschelijke zwakheden spiegelden zich in onzen kleinen kring af. Nu eens
waren wij stoutmoedig, vast beraden en vol goede hoop, en dan weder twijfelachtig,
angstig en niet wetende wat te doen.
Als de lezer een blik op de landkaart slaat, dan zal het
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hem bij den geringen afstand tusschen den Oostelijken oever van Maryland,
Delaware en Pensylvanië belagchelijk toeschijnen, dat wij onze voorgenomen vlugt
als zulk een groot waagstuk beschouwden. De ware afstand was reeds groot genoeg,
maar onze onbekendheid er mede maakte dien in onze verbeelding nog veel grooter.
Ieder slavenhouder zoekt zijne slaven van de buitengewone uitgestrektheid der
slavenstaten en van zijne eigene, schier onbegrensde magt te overtuigen, en wij
allen hadden slechts zeer duistere en verwarde begrippen van de geographie des
lands.
De afstand is intusschen niet de voornaamste zwarigheid. Hoe digter bij de grenzen
van een vrijen staat, des te grooter ook het gevaar. Bezoldigde slavenjagers maken
deze grenzen onveilig; bovendien wisten wij ook, dat wij, al bereikten wij ook een
vrijen staat, weder gevangen genomen en uitgeleverd konden worden. Aan deze
zijde van den Oceaan zagen wij geene plaats, waar wij vrij en veilig waren. Van
Canada, het ware Kanaän van den Amerikaanschen slaaf, hadden wij wel hooren
spreken, maar slechts als van een land, waarheen de wilde ganzen in het voorjaar
trekken, om de hitte van den zomer te ontvlugten, doch niet als van eene woonplaats
voor menschen. Ik verstond iets van de theologie, doch niets van de geographie;
ik wist destijds waarlijk niet, dat er een staat Nieuw-York en een staat Massachusetts
bestond. Ik had van Pensylvanis, Delaware, Nieuw-Jersey en alle Zuidelijke staten
gehoord, doch de vrije staten waren mij geheel onbekend. De stad Nieuw-York lag
ten noorden, en de gedachte daarheen te gaan en bestendig aan het gevaar
blootgesteld te zijn, gevangen genomen en uitgeleverd te worden, met de zekerheid,
dat wij alsdan veel slechter zouden worden behandeld, dan ooit te voren, was
geenszins bemoedigend en kon ons reeds in ons besluit doen wankelen. In onze
verbeelding zagen wij aan iedere poort, waardoor wij passeren moesten, een
wachter, op iedere brug een schildwacht, in ieder bosch een troep slavenjagers.
Aan alle zijden zagen wij ons ingesloten, zoodat wij menigmaal op het punt stonden,
ons voornemen geheel te laten varen.
De lezer kan zich slechts eene flaauwe voorstelling maken van alle phantomen,
die onder zulke omstandigheden de
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verbeelding van den onbeschaafden slaaf bezig houden. Allerwege zagen wij ons
een verschrikkelijken dood tegengrimmen Nu was het de honger, die ons in een
vreemd, onherbergzaam land noodzaakte, ons eigen vleesch op te eten; dan hadden
wij met de golven te worstelen (onze weg ging gedeeltelijk over water) en verdronken
daarbij; dan weder werden wij door honden achternagezet, ingehaald en in stukken
gescheurd. Wij werden door scorpioenen gebeten, door wilden dieren aangevallen,
en wat nog het ergste van alles was - nadat wij door rivieren gezwommen waren,
wilde dieren afgeweerd, in de bosschen geslapen, honger, koude en hitte verdragen
hadden, zagen wij ons door slavenjagers ingehaald, die in naam der wet mogelijk
op ons schoten, sommigen doodden, anderen verwondden en allen in hechtenis
namen. Zulke donkere voorstellingen maakten ons niet zelden moedeloos en dikwijls
geneigd, liever ons tegenwoordig ongeluk te dragen, dan een ander in de armen te
loopen, dat wij nog niet kenden. Het moge den lezer toeschijnen als of ik mij aan
overdrijving schuldig maak, doch dit is nogtans geenszins het geval. Niemand kan
zich eene voorstelling maken van de beklemdheid van den slaaf, wanneer hij zwanger
gaat van het plan, om te ontvlugten; alles, wat hij bezit en zelfs datgene, wat hij niet
bezit, staat op het spel. Het leven, dat hij bezit, kan hij verliezen en mogelijk de
vrijheid niet verkrijgen, welke hij zoekt.
Terwijl wij ons met onze toebereidselen tot de vlugt bezig hielden, werd Sandy,
de man van den wortel, onrustig; hij had droomen, die in waarheid vaak zeer
ontmoedigend waren. Een dier droomen, welke hij op een vrijdag had, scheen hem
veel beteekenend toe. ‘Ik droomde dezen nacht’ zeide hij ‘dat ik door zonderlinge
toonen, die veel overeenkomst hadden met de stemmen van getergde vogels, uit
den slaap werd gewekt, en die in mijn oor klonken als het loeijen van een
opstekenden storm. Toen ik daarna opkeek, zag ik u, Frederik, in de klaauwen van
een grooten vogel, die door een troep andere vogels omringd was. Allen zochten
u te bijten, en gij deedt uw best uwe oogen met de handen te beschermen. De
vogels vlogen in Zuidwestelijke rigting over mij heen, en ik volgde hen, totdat zij uit
mijn gezigt verdwenen waren. Dit alles zag ik
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even duidelijk, als ik u thans voor mij zie; denk aan mijnen vrijdagsdroom! Dat beduidt
iets, zoo zeker als gij leeft!’
Ik moet erkennen, dat deze droom mij volstrekt niet beviel, en hoewel ik dien
toeschreef aan de onrustige gedachten, die door ons plan ter ontvlugting in onze
ziel waren opgerezen, mogt het mij niet gelukken, Sandy's droom te vergeten; ik
gevoelde, dat hij iets kwaads voorspelde. Sandy sprak steeds met buitengewonen
nadruk en verhoogde daardoor den invloed, dien zijn droom op mij maakte.
Het plan, dat ik aangeraden en de goedkeuring mijner lotgenooten weggedragen
had, bestond daarin, om eene groote, aan den heer Hamilton toebehoorende schuit
te nemen, die des zaturdagavonds voor de Paaschdagen in de Chesapeake-baai
te trekken en daarmede naar de overzijde te varen. Wanneer wij dit punt bereikt
hadden, wilden wij onze schuit laten drijven en de Noordstar volgen, tot dat wij aan
een vrijen staat waren gekomen.
Tegen dit plan kon men vele bedenkingen in het midden brengen. De gevaarlijke
stormen op de baai waren eene dier bedenkingen. Bij onstuimig weder is het water
zeer bewogen, en wij liepen gevaar, met onze schuit door de golven verzwolgen te
worden. Eene andere bedenking bekwaad daarin, dat men de schuit spoedig missen,
terstond kwaad vermoeden tegen de afwezigen opvatten en ons met een der snel
zeilende vaartuigen van St. Michaël vervolgen zou. Verder, als wij de overzijde der
baai bereikten en de schuit lieten drijven, kon dit ons spoor ontdekken en de
slavenjagers op ons opmerkzaam maken.
Deze en dergelijke bedenkingen werden echter door nog grootere bedenkingen
overtroffen, die men tegen ieder ander plan maken kon. Op het water bestond er
mogelijkheid, dat wij voor visschers in de dienst van een heer gehouden werden.
Op den grooten weg daarentegen waren wij aan alle mogelijke moeijelijkheden en
lastige vragen blootgesteld, die ernstige onaangenaamheden konden ten gevolge
hebben. Ieder blanke toch is geregtigd, een Neger op den publieken weg aan te
houden, hem te ondervragen en als het hem belieft gevangen te nemen.
Acht dagen voor onze voorgenomene vlugt schreef ik voor ieder mijner
medgezellen een pas, die hun vrijheid gaf, de
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Paaschdagen te Baltimore te gaan doorbrengen. Deze pas luidde dus:
‘De ondergeteekende getuigt hiermede, dat hij zijnen slaaf John vrijheid heeft
gegeven, naar Baltimore te gaan, om aldaar de Paaschdagen door te brengen.
W.H.
Bij St. Michael, Talbot County, Maryland.’
Ofschoon wij niet naar Baltimore gingen, maar ten doel hadden, ten Oosten van
North-Point in die streek voet aan wal te zetten, waarheen ik de stoombooten van
Philadelphia had zien varen, konden deze passen ons nogtans bij het begin van
onzen togt, als wanneer wij in de rigting van Baltimore moesten oproeijen, van groot
nut zijn. Wij dilden ze echter slechts dan toonen, in geval alle andere antwoorden
hen, die ons mogten ondervragen, niet konden tevreden stellen.
Onze beklemdheid nam toe, hoe meer de tijd naderde, waarop wij naar het
Noorden dachten te ontvlugten. Wij allen gevoelden, dat ons leven op het spel stond,
en waren besloten, in geval van nood nos te verdedigen. Het beslissende oogenblik
was intusschen nog niet gekomen, en het was gemakkelijker besluiten te nemen,
dan die ten uitvoer te brengen. Ik vreesde, dat eenigen nog in de laatste ogenblikken
zouden terugtreden, en daarom nam ik iedere gelegenheid te baat, om alle
zwarigheden uit den weg te ruimen, alle twijfelingen op te lossen en mijne lotgenooten
moed in het lijf te spreken. Het was te laat, terug te blikken, thans was het tijd,
voorwaarts te gaan. Gelijk de meeste menschen gewoon zijn te doen, hadden wij
ons plan lang en breedvoerig besproken, en thans kwam het er op aan, te toonen,
dat het ons ernst was, onze woorden door daden te bewijzen. Ieder, Sandy alleen
uitgenomen, die tot ons leedwezen terugtrad, bleef dan ook standvastig, en bij onze
laatste zamenkomst beloofden wij op nieuw plegtig, op den bepaalden tijd de lange
reis naar een vrijen staat te ondernemen. Deze zamenkomst had plaats in het
midden der week, aan welker einde wij wilden vertrekken.
Zoo als gewoonlijk gingen wij dien morgen reeds zeer vroeg naar het veld. Het
hart klopte ons allen onrustig in den boezem, en ieder, die ons goed kende, had het
ons kunnen aanzien, dat er iets bijzonders bij ons omging. Terwijl ik
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aan het werk was, kwam eensklaps een voorgevoel bij mij op, gelijk aan een
bliksemstraal in een donkeren nacht, die den eenzamen wandelaar den afgrond
voor zich en den vijand achter zich toont. Oogenblijkkelijk wendde ik mij tot Sandy
Jenkins, die zich in mijne nabijheid bevond, en zeide: ‘Sandy, wij zijn verraden; een
zeker iets heeft het mij zoo even gezegd.’ Ik was daarvan zoo zeker, alsof zij, die
mij gevangen wilden namen, reeds voor mij stonden. Sandy antwoordde: ‘dat is
zonderling, mij is het juist eveneens!’ Wanneer mijne moeder, die destijds reeds
lang in het graf lag, mij verschenen ware en gezegd had, dat wij verraden waren,
ik zou op dat oogenblik niet zekerder van mijne zaak hebben kunnen zijn.
Eenige oogenblikken later riep het getoet van den horen ons, om te komen
ontbijten. Ik was te moede, als iemand die wegens eene groote misdaad naar de
geregtsplaats geleid wordt. Ik had geen behoefte aan eten, doch om alle achterdocht
te vermijden, ging ik met de slaven mede naar huis.
Een half uur nadat ik het voorgevoel gehad had, waarvan ik zoo even sprak,
volgde de beslissende slag. Toen ik het huis bereikt had en een blik op de poort,
waardoor men naar binnen ging, sloeg, werd mij reeds alles duidelijk. Vier blanken
en twee kleurlingen zag ik in de verte naderen. De blanken zaten te paard, de
kleurlingen liepen er te voet naast en schenen gebonden te zijn. ‘Alles is voorbij,’
dacht ik, ‘wij zijn zeker verraden!’ Ik herstelde mij zoo goed mogelijk van den schrik
en wachtte nu bedaard den verderen loop der dingen af. Na eenige oogenblikken
reed de heer William Hamilton op mij toe en vroeg mij, of de heer Freeland te huis
was; ik antwoordde, dat hij in de schuur was, en snel reed nu de oude heer
derwaarts. Mary, de kokkin, begreep niet, wat er gaande was, en ik zocht haar dit
ook geenszis duidelijk te maken. Ik wist, dat zij een der eersten zou geweest zijn,
om mij te vervloeken, dewijl ik stoornis in het huisgezin veroorzaakte. Na eenige
oogenblikken kwamen Hamilton en Freeland van de schuur naar het huis toe, en
juist toen zij op het voorplein traden, sprongen drie mannen te paard (zooals later
bleek, constabels) op een gegeven teeken te voorschijn. Na een paar seconden
waren zij op het voorplein, waar zij haastig afstegen en hunne paarden vastbonden.
Zoodra dit geschied was, naderden
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zij Freeland en Hamilton, die niet ver van de keuken stonden. Eenige oogenblikken
verliepen, gedurende welke zij met elkander schenen te beraadslagen, en daarop
kwamen allen naar de deur der keuken toe, Henry en Sandy waren nog in de schuur.
Freeland trad de keuken in, en beval mij naar buiten te gaan, omdat aldaar eenige
heeren waren, die mij wilden zien. Ik ging naar hen toe en vroeg wat zij begeerden,
toen de constabels mij aangrepen en mij zeiden dat alle togenstand vruchteloos
was, dat ik van eene misdaad beschuldigd werd, en dat zij mij naar mijnen heer te
St. Michaël zouden voeren, waar de zaak nader zou onderzocht worden. Zij voegden
er bij, dat ik zou worden vrijgesproken, wanneer de beschuldiging tegen mij
ongegrond werd bevonden. Ik was thans gebonden en bevond mij geheel in de
magt der constabels. Tegenstand was onmogelijk; zij waren met hun vijven en van
het hoofd tot de voeten gewapend. Toen zij zich van mij verzekerd hadden, grepen
zij John Harris en knevelden hem binnen weinigen oogenblikken even stevig, als
zij mij reeds gekneveld hadden. Daarop keerden zij zich tot Henry Harris, die
inmiddels uit de schuur was teruggekomen.
‘Kruist de handen,’ zeiden de constabels tot Henry.
‘Ik wil niet,’ antwoordde Henry met eene vaste en heldere stem.
‘Wilt gij de handen niet kruisen?’ vroeg Tom Grahem, een der constabels.
‘Neen, ik wil niet!’ riep Henry op nog stelliger toon.
Hamilton, Freeland en de constabels omringden thans Henry; twee hunner trokken
hunne pistolen en zwoeren, dat zij hem zouden nederschieten, als hij de handen
niet kruiste. Al deze bezoldigde schoften spanden thans de haan, en rigtten hunne
doodelijke wapens op de borst van den ongewapenden slaaf, en herhaalden ‘dat
zij den vervloekten neger zouden neêrschieten, wanneer hij de handen niet wilde
kruisen.’
‘Schet! schiet mij dood!’ riep Henry, ‘gij kunt mij slechts eenmaal dooden. Schiet,
schiet en zijt vervloekt! Ik wil mij niet laten binden!’
Op dit zelfde oogenblik greep hij met eene snelle beweging naar de pistolen en
sloeg ze uit de zwakke handen
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der moordenaars, zoodat zij naar alle kanten heen vlogen. Thans volgde er een
woeste strijd; allen wierpen zich op den dapperen Henry, en nadat zij eenigen tijd
met hem geworsteld hadden, gelukte het hun, hem meester te worden en te binden.
Henry beschaamde mij; hij vocht, en vocht dapper; John en ik hadden geen
togenstand geboden. Eigenlijk zie ik ook niet in, waartoe het vechten dient, zoodra
er geen uitzigt bestaat om overwinnaar te worden; in weerwil echter hiervan moest
ik Henry's tegenstand als eene gelukkige gebeurtenis beschouwen. Een oogenblik
te voren zeide namelijk Hamilton op zachten toon - en dit liet mij omtrent de oorzaak
onzer inhechtenisneming niet langer in twijfel - ‘zullen wij thans niet naar de passen
zoeken, die Frederik, naar ik hoor, voor zich en zijne medgezellen heeft geschreven?’
Had men deze passen gevonden, dan zouden zij het duidelijkste bewijs van onze
schuld geweest zijn en de gegrondheid der aanklagt van onzen verrader bevestigd
hebben. Doch door Henry's tegenstand was aller opmerkzaamheid op hem gevestigd,
en het gelukte mij, mijn pas, zonder dat iemand dit zag, in het vuur te werpen. De
verwarring, die er door de worsteling met Henry ontstaan was, en mogelijk ook de
vrees voor meerder tegenstand deden onze heeren afzien van het zoeken ‘naar de
passen, die Frederik voor zich en zijne medgezellen zou geschreven hebben.’
Toen wij nu allen gebonden waren en ons op weg zouden begeven naar St.
Michaël, om daar in de gevangenis geworpen te worden, trad Betsy Freeland,
William's moeder, die zeer aan Henry en John gehecht was, voor de deur der keuken,
met hare beide handen vol wittebrood - wij hadden dien morgen geen tijd gehad
om te ontbijten - dat zij tusschen Henry en John verdeelde. Nadat dit geschied was,
rigtte de dame de volgende afscheidswoorden tot mij, terwijl zij mij aankeek en hare
knokkelige vingers naar mij uitstak: ‘Gij duivel, gij gele duivel! Gij hebt Henry en
John verleid, om te gaan vlugten. Zonder u, langbeenige, gele duivel, zouden Henry
en John daaraan nimmer gedacht hebben.’ Ik wierp haar een blik toe, die haar een
kreet van toorn en schrik deed ontsnappen; zij sloeg de keukendeur digt, ging naar
binnen en liet mij en
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mijne medgezellen aan ons lot over.
Te St. Michael aangekomen, werden wij terstond in het verhoor genomen. Doch
wij allen ontkenden, dat wij het doel gehad hadden, om te ontvlugten. Het bewijs
daarvoor scheen men dan ook niet te bezitten. Uit den loop van het gesprek bleek
het ons, dat er slechts één getuige tegen ons was, en dat deze niet tegenover ons
kon gesteld worden. Thomas wilde niet zeggen, wie hem van ons plan onderrigt
had, doch wij allen hadden kwaad vermoeden tegen een persoon. Verscheidene
omstandigheden schenen Sandy als den verrader aan te duiden. Zijne volkomene
bekendheid met ons plan, zijne deelneming er aan, zijn later terugtreden, zijn droom
en zijn voorgevoel, dat wij verraden waren, voorts onze gevangenneming, terwijl hij
vrij bleef, dit alles was allezins geschikt, om achterdocht tegen hem te hebben.
In de gevangenis, waarin men ons nu opsloot, werden wij onder het toezigt van
Jozef Grahem geplaatst. Henry, John en ik waren in een vertrek opgesloten, Henry
Baily en John Roberts in een ander. Naauwelijks echter bevonden wijons in den
kerker, of wij werden weder door eene andere soort van beulen lastig gevallen. Een
zwerm van duivelen in menschengedaante, de agenten namelijk der
slavenhandelaars, die iedere gelegenheid, om menschenvleesch te koopen, gretig
te baat nemen, kwamen naar ons toe, om te onderzoeken, of onze heerenons
gevangen hadden gezet, om ons te verkoopen. Zij lachten en beleedigden ons,
terwijl wijl zij zeiden: ‘Ha, jongens, daar hebben wij u dus! Gij wildet dus vlugten?
Maar waar wildet gij dan naar toe gaan?’ Nadat zij ons eenigen tijd geplaagd en
gegriefd hadden, onderzocht de een na den andere ons, om te kunnen bepalen,
hoeveel wij waard waren. Zij betastten onze armen en beenen, schudden onze
hoofden om te zien, of wij gezond en sterk waren, en vroegen, ‘of wij hen niet tot
heer zouden willen hebben?’ Op dergelijke vragen bewaarden wij het diepste
stilzwijgen, daar wij hun geen antwoord waardig keurden. Ik haatte en verafschuwde
deze makelaars in menschenvleesch als de pest, en ik geloof, dat zij mij niet minder
haatten. Een dier kerels zeide tot mij: ‘als ik u slechts in mijne magt had, zou ik u
den duivel wel spoedig uit het lijf slaan.’
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Overigens waren wij in onzen kerker veel beter ingekwartierd, dan wij ooit hadden
kunnen verwachten. Het eten was wel slecht, maar ons vertrek was het beste van
de gevangenis, en behalve de zware grendels voor de deuren en de getraliede
vensters herinnerde ons niets aan eene gevangenis.
Toen de feestdagen voorbij waren, kwamen Hamilton en Freeland naar ons toe,
niet om ons, zoo als wij verwacht hadden, aan de slavenhandelaars te verkoopen,
maar om Charles, Henry Harris, Henry Baily en John Harris uit de gevangenis te
bevrijden, en wel zonder hun een enkelen zweepslag te laten geven. Thans was ik
geheel alleen in de gevangenis. De onschuldigen werden verlost en de schuldige
bleef achter. Mijne vrienden waren thans waarschijnlijk voor altijd van mij gescheiden,
en dit veroorzaakte mij de bitterste smart en maakte mijn toestand schier ondragelijk.
Zoo verliepen acht dagen, die mij wel vier weken toeschenen. Toen kwam tot
mijne niet geringe verbazing Thomas Auld mij uit de gevangenis halen en nam mij
met zich, om mij, zooals hij zeide, naar een vriend te Alabama te zenden, die mij
na verloop van acht jaar emanciperen zou. Ik was blijde, dat ik uit mijnen kerker
verlost was, doch ik geloofde niet, dat deze vriend mij na den bepaalden tijd
emanciperen zou. Bovendien had ik vroeger nooit iets van dezen vriend te Alabama
gehoord en hield dus dit berigt slechts voor een voorwendsel, om mij op eene
geschikte manier naar het Zuiden in te schepen.
Nadat ik verscheidene dagen te St. Michaël gewacht had, zonder dat de vriend
uit Alabama kwam opdagen, besloot Thomas mij weder naar zijn broeder Hugh te
Baltimore te zenden, met wien hij thans weder verzoend was. Hij zeide mij, dat ik
naar Baltimore gaan en daar een ambacht leeren zou, en dat hij mij, als ik mij goed
gedroeg, emanciperen wilde, wanneer ik vijf en twintig jaar oud was! Hoe dankbaar
was ik niet voor deze lichtstraal op mijn donker levenspad! De belofte had slechts
een gebrek; zij scheen mij te schoon toe, om waar te kunnen zijn.

XVII. Mijn leerlingstijd.
Zoo was dan het waagstuk, dat wij wilden ondernemen,
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nog beter afgeloopen, dan wij verwacht hadden. Mijne vrienden werden weder in
genade aangenomen door den heer William Freeland, bij wien zij het zoo goed
hebben, als een slaaf het hebben kan, en mij was het weder vergund, naar Baltimore
terug te keeren.
De drie jaren, die ik op het land bad doorgenragt. hadden niet slechts mij, maar
ook de huishouding van Hugh Ald in menig opzigt verauderd. ‘De kleie Tommy’ was
niet meer de kleine Tommy, en evenmin was ik langer een opgeschoten knaap. De
vriendschappelijke betrekking tusschen mij en Tommy had opgehouden. Hij had
niet langer behoefte aan mijne leiding en mijn opzigt, maar voelde zich zelf man en
had andere en meer geschikte vrienden gevonden. Als kind hield hij mij voor weinig
minder, dan zich zelven, en ten minste voor even goed, als iederen anderen knaap,
met wien hij speelde; doch nu was de tijd gekomen, waarop zijn vriend zijn slaaf
moest worden.
Spoedig na mijne aankomst te Baltimore verhuurde Hugh mij aan William Gardiner,
eenen voornamen scheepsbouwmeester. Ik zou hier het kalafateren leeren, een
handwerk, waarvan ik op de werf van Hugh Auld, toen hij zelf nog schepen honwde,
reeds eenige kennis gekregen had. Gardiner's werf was intusschen geene geschikte
plaats, om er mij verder in te oefenen. De heer Gardiner was destijds bezig met het
bouwen van twee groote oorlogschepen voor rekening der Mexicaansche regering.
Zij moesten in de maand Julij van dat zelfde jaar van stapel loopen, en ingeval zij
op dat tijdstip niet gereed waren, moest Gardiner eene aanzienlijke som gelds boete
betalen. Toen ik op de werf aankwam, zag ik uit dien hoofde allen druk in de weer.
Er bevonden zich ongeveer honderd man, van wie wel zeventig tot tachtig
timmerlieden waren. Voor eenige jaren beschreef ik mijne positie aldaar op de
volgende wijze:
‘Het was daar volstrekt geen tijd, om iets te leeren, ieder had dat werk te verrigten,
hetwelk hij verstond. Toen ik de werf betrad, belaste de heer Gardiner mij, alles te
doen, wat de timmerlui mij zouden opdragen. Dit plaatste mij onder de bevelen
vanongeveer vijf en zeventig man, die ik allen als mijne heeren te beschouwen had,
en wier wil mijn wet was. Mijne positie was dus uiterst moeijelijk, en
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menigmaal zou ik twaalf paar handen hebben moeten bezitten, want twaalfmaal in
ééne minuut werd ik geroepen. Drie tot vier stemmen lieten zich te gelijk hooren:
‘Fred, kom en help mij dezen balk omdraaijen!’ ‘Fred, kom en draag deze planken
daar ginds naar toe!’ ‘Fred, ga en haal nog een kruik water!’ ‘Fred, kom en help mij
het eind van deze plank afzagen!’ ‘Fred, loop en haal het breekijzer!’ ‘Fred, ga naar
den smid en haal eene nieuwe boor!’ ‘Heidaar, neger, kom en draai den slijpsteen!’
Zoodanig, lezer, was de school, waarop ik gedurende de eerste acht maanden
van mij verblijf te Baltimore het kalafateren leeren moest. Na verloop van dien tijd
wilde Hugh er mij niet langer laten. Eene brutale mishandeling, die de blanke
leerlingen op de werf mij aandeden, gaf daartoe aanleiding. Het was een wanhopig
gevecht, waarbij ik vreeselijk werd toegetakeld; ik was met wonden en builen
overdekt, en bijna had ik een mijner oogen in den stijd verloren.
Toen Hugh bemerkte, dat hij geene voldoening kon krijgen voor de mij aangedane
mishandelingen, nam hij mij uit Gardiner's dienst, en hield mij bij zich in huis, waar
zijne vrouw mij liefderijk verpleegde en mijne wonden verbond, tot dat zij geheeld
waren, en ik weder geschikt was om te arbeiden.
Gedurende den tijd, dien ik aan den Oostelijken oever doorbragt, was Hugh zeer
ongelukkig in zijne zaken, ten gevolge waarvan hij het bouwen van schepen op zijne
eigene werf had opgegeven, en thans als opzigter op de werf van Walter Price was
aangesteld. Hij kon thans niets beters voor mij doen, dan mij insgelijks mede daar
naar toe te nemen en mij in de gelegenheid te stellen, om het handwerk, waarmede
ik mij op de werf van Gardiner had bezig gehouden, in den grond te leeren. Hier
leerde ik spoedig alle werktuigen hanteren, en na verloop van een jaar kon ik het
hoogste loon bedingen, dat de kalefaters te Baltimore verdienen.
De lezer zal hieruit begrijpen, dat ik thans voor mijnen heer van groot nut was.
Gedurende den tijd dat er gewerkt werd bragt ik voor hem zes tot zeven, ja dikwijls
zelf negen dollars in de week naar huis, want het loon bedroeg 1½ dollar per dag.
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Nadat ik het kalefateren geleerd had, zocht ik zelf werk op, sloot mijn contract en
ontving mijn loon, zonder Hugh met deze aangelegenheid te bemoeijen.
Dat waren eindelijk betere dagen voor den slaaf van den Oostelijken oever. Ik
was bevrijd van de vijandige aanvallen der leerlingen bij Gardiner, bevrijd van de
vele bezwaren, die aan het leven op eene plantaadje verbonden zijn, en had weder
gelegenheid mijne kennis te vermeerderen. Aan den Oostelijken oever was ik slechts
de leermeester van andere slaven geweest; hier daarentegen trof ik zwarten aan,
die mij konden onderwijzen. Velen onder de jonge kalefaters konden lezen, schrijven
en rekenen. Eenige hunner stichtten eene zoogenaamde ‘vereeniging tot bevordering
van geestelijke ontwikkeling.’ Ofschoon geene anderen dan vrijen leden dezer
vereeniging mogten worden, werd ik er nogtans in opgenomen en meermalen nam
ik aan hunne debatten deel. Aan het gezelschap van deze jeugdige mannen heb ik
veel te danken.
De lezer kent reeds voldoende de slechte uitwerking eener goede behandeling
op den slaaf, om te raden, wat het gevolg van mijnen verbeterden toestand was.
Het duurde niet land, of ik werd weder onvergenoegd en zon op middelen en wegen,
om aan de slavernij te ontkomen. Ik leefde onder vrijen en was aan hen in ieder
opzigt gelijk. Waarom moest ik dan een slaaf, de lijfeigene van een ander mensch
zijn?
Bovendien verdiende ik thans, zooals ik reeds zeide, anderhalven dollar per dag.
Voor dat geld arbeidde ik; mij werd het uitbetaald en het kwam mij dus wettig toe,
en des niettegenstaande werd mij dit geld, mijn eigen, zuur verdiend geld, iederen
Zaturdagavond door Hugh afgeëischt en tot den laatsten cent toe ontnomen, Hij
had het niet verdiend, hij had daarbij niet geholpen, waarom moest hij het dan
hebben? Ik was hem niets schuldig; hij had niets voor mijne opvoeding gedaan en
ik had van hem niets dan voedsel en kleeding bekomen; en daarvoor was hij van
het begin af door mijne diensten ruimschoots schadeloos gesteld. Het regt mij mijn
verdiend geld te ontnemen, was het regt van den roover. Dagelijks werd ik
onvergenoegder over dezen stand der dingen, want om een vergenoegden slaaf te
hebben, moet men hem gedachteloos maken. Zijn zedelijk ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

122
voel moet verstompt en zijne geschiktheid tot nadenken zoo veel mogelijk vernietigd
worden. De man, die hem zijne verdiende penningen ontneemt, moet in staat zijn,
hem te overtuigen, dat hij daartoe volkomen het regt heeft, en aan mijnen meester
mogt het niet gelukken, mij dit aan het verstand te brengen, hoeveel moeite hij
daartoe ook aanwendde.

XVIII. Mijne vlugt uit de slavernij.
Ik hen thans voornemens, den goedgunstigen lezer met delaatste gebeurtenissen
in mijn ‘slavenleven’ bekend te maken. Doch voor dat ik daartoe overga, erken ik
ronduit, dat ik vele omstandigheden, die op mijne vlugt uit de slavernig betrekking
hebben, verzwijgen zal. Ik heb voor die geheimhouding goede gronden, die de lezer,
gelijk ik vertrouw, zal billijken. Het is toch duidelijk, dat de openbare mededeeling
van alles wat in verband staat met de vlugt van een slaaf hen compromittéren zou,
die mij geholpen hebben, en men kan niet van mij verlangen, dat ik dezen of genen,
die mij de behulpzame hand hood, aan mogelijke onaangenaamheden blootstel.
Daarenboven is de gewoonte, om ieder nieuw middel bekend te maken, waarvan
de slaaf zich ter zijner ontvlugting bediend heeft, noch noodzakelijk, noch voorzigtig.
Hadden Henry Box-Brown en zijne vrienden de aandacht der slavenhouders op de
wijze zijner ontvlugting niet gevestigd, dan zoude men jaarlijks mogelijk duizend
Box-Browns hebben. De zonderlinge wijze, waarop William en Ellen Kraft aan de
slavernij ontkwamen, kon slechts eenmaal plaats vinden, omdat ieder slavenhouder
in het land daarvan hennis kreeg. De zoutwater-slaaf, die in de raderkasten van
een stoomboot hing en daar drie dagen en drie nachten door de golven der zee
bespoeld werd, heeft door de publiciteit, welke deze gebeurtenis kreeg, een spion
op de raderkasten van iedere stoomboot gelokt, die de Zuidelijke havens verlaat.
Doch genoeg hiervan! Ik ga thans over tot de mededeelingen van die daadzaken,
welke op mijne vlugt betrekking hebben, waarvoor ik alleen verantwoordelijk ben,
en waarvoor een ander niet kan gestraft worden.
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In het jaar mijner vlugt (1838) was mijne positie zeer dragelijk. Hoe ouder ik echter
werd en hoe beter ik het slavenleven leerde kennen, des te ondragelijker werd het
mij ook. De afschuwelijke handelwijze, om mij wekelijks van mijne verdiensten te
berooven, hield mij het wezen der slavernig bestendig voor oogen. Indirect had men
mij mogelijk kunnen berooven, maar dit geschiedde te openlijk en te onbeschaamd,
om het mij te laten welgevallen. Ik zag volstrekt niet in, waarom ik mijn zuur verdiend
geld iedere week in den zak van een ander moest uitstorten. Zelfs de gedachte
daaraan hinderde mij, en de wijze, waarop Hugh mijn loon in ontvangst nam, stuitte
mij nog meer tegen de borst, dan het onregt zelf. Wanneer hij het geld zorgvuldig
geteld en dollar voor dollar op tafel gelegd had, was hij gewoon mij aan te zien, als
of hij mijn hart even naauwkeurig als mijn zak wilde doorzoeken, en mij op
verwijtenden toon te vragen: ‘is dat alles?’ terwijl hij daarbij tevens te kennen gaf,
dat ik mogelijk een gedeelte van mijn loon had achterwege gehouden. Wanneer hij
mij mijne met moeite verdiende dollars tot den laatsten cent toe afnam, gaf hij mij
somwijlen, als ik hem eene huitengewone groote som bragt, zes centen of een
schilling, mogelijk om zoodoende het gevoel van dankbaarheid bij mij op te wekken,
doch deze handelwijze had juist eene tegenovergestelde uitwerking; er lag daarin
toch stilzwijgend de erkentenis opgesloten, dat ik regt had op de geheele som.
Bij de strenge rekenschap, die ik van al mijne handelingen geven moest, en het
scherpe toezigt, waaronder ik stond, was het ontvlugten zelfs te Baltimore uiterst
moeijelijk. Op den spoorweg van Baltimore naar Philadelphia waren zulke strenge
maatregelen genomen, dat zelfs vrije kleurlingen een pas moesten vertoonen en
zich eerst aan een streng onderzoek moesten onderwerpen, voor dat men hun
vrijheid gaf, in de waggons plaats te nemen, en zelfs dan mogten zij slechts over
dag reizen. Geene minder strenge maatregelen nam men op de stoombooten. Alle
groote wegen, die naar het Noorden leidden, waren bezet met slavenvangers,
menschen, die steeds letten op de aannonces in de couranten van weggeloopen
slaven, en van het vervloekte loon der slavenjagt leven.
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Mijne onvergenoegdheid nam met den dag toe, en ik peinsde op middelen, om te
ontvlugten. Met geld kon ik de zaak ligt ten uitvoer brengen, en ik nam daarom het
besluit, de gunst te verzoeken, om mijnen tijd af te koopen.
Te Baltimore als ook te Nieuw-Orleans wordt den slaaf dikwijls deze gunst
toegestaan. Een slaaf, dien men voor vertrouwd houdt, kan voor eene bepaalde
som, die hij zijnen heer geregeld des zaturdags moet uitbetalen, naar goedvinden
over zijn tijd beschikken. Nu stond ik wel niet in den besten reuk en was ik er verre
van af, voor een vertrouwd slaaf door te gaan, doch in weerwil hiervan nam ik de
gelegenheid waar, toen Thomas Auld, wiens eigendom ik nog altijd was, in de lente
van het jaar 1838 naar Baltimore kwam, om daar zijne goederen voor het voorjaar
in te slaan, en wendde mij regtstreeks met het verzoek om de genoemde gunst tot
hem. Thomas sloeg het dadelijk van de hand en beschuldigde mij, dat ik deze list
slechts verzonnen had, om mijne vlugt te bewerkstelling. Hij zeide mij, dat hij, ingeval
ik wegliep, geene middelen onbeproefd zou laten, om mij weder in zijne magt te
krijgen. Met de grootste welsprekendheid somde hij mij alle blijken van goedheid
op, die ik van hem genoten had, en vermaande mij, tevreden en gehoorzaam te
zijn. ‘Maar geene plannen voor de toekomst.’ zeide hij, ‘als gij u goed gedraagt, zal
ik voor u zorgen!’ Hoe schoon deze belofte ook klonk, zij kon mij echter niet tevreden
stellen, maar ik ging integendeel voort, schier uitsluitend over de afschuwelijkheid
en schandelijkheid der slaven na te denken.
Ongeveer twee maanden nadat ik van Thomas de gunst verzocht had, mijnen
tijd af te koopen, wendde ik mij met hetzelfde verzoek tot Hugh, in de
veronderstelling, dat hij niet wist dat ik Thomas daarom reeds gevraagd had. In het
eerst wekte mijne stoutmoedigheid zijne verbazing. Verwonderd keek hij mij aan,
en nadat hij mij eene poos had aangehoord, wees hij mijn verzoek niet bepaald van
de hand, maar zeide, dat hij er over zou nadenken. Hier was derhalve eene
schemering van hoop! Ik was overtuigd, dat ik, eenmaal meester van mijn tijd, aan
mijne verpligtingen jegens hem voldoen en bovendien nog een tot twee dollars
wekelijks overhouden kon. Vele slaven hebben op deze wijze zoo
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veel verdiend, dat zij daarmede hunne vrijheid konden koopen. Na rijpe overweging
stond Hugh mij de begeerde gunst onder de volgende voorwaarden toe: ik mogt vrij
over mijn tijd beschikken, voor mij zelven werk zoeken en mijne verdiensten zelf
beuren. Voor deze vrijheid was ikverpligt, hem wekelijks drie dollars te betalen, zelf
voor mijne kleeding, kost en inwoning te zorgen en mijne gereedschappen te koopen.
Dit was een koogst onbillijk verdrag, want het verslijten mijner kleeding en
gereedschappen er bij gerekend, moest ik ten minste zes dollars in de week
verdienen, om rond te komen; doch desniettegenstaande nam ik er genoegen in.
Hugh scheen een geruimen tijd over mij tevreden te zijn, en daartoe had hij ook
alle reden, want ik betaalde hem wekelijks prompt de drie dollars. Zoowell des nachts
als des daags arbeidde ik, en daar ik eene voortreffelijke gezondheid genoot, was
ik niet slechts in staat, mijne dagelijksche uitgaven te bestrijden, maar ok elke week
nog eene kleinigheid over te houden. Dit duurde van Mei tot Augustus; doch toen
werd mijne zoo hoog gewaardeerde vrijheid mij weder ontnomen. Wat daartoe
aanleiding gaf, ga ik den lezer mededeelen.
In de week, die deze voor mij zoo onaangename gebeurtenis voorafging, had ik
met eenige vrienden afspraak gemaakt, om des zaturdags avonds met hen naar
eene campmeeting te gaan die ongeveer twaalf mijlen van Baltimore zou gehouden
worden. Op den bepaalden avond viel op de werf, waar ik arbeidde, iets voor, dat
mij buitengewoon lang aldaar deed blijven en mij in de noodzakelijkheid bragt, om
òf mijne vrienden in den steek te laten, òf het te verzuimen, bij Hugh mijne
wekelijksche schuld te gaan betalen. Daar ik wist, dat ik het geld had en hem den
volgenden dag kon ter hand stellen, besloot ik, naar de camp-meeting te gaan en
hem de drie dollars voor de afgeloopene week na mijne terughomst te betalen. Daar
liet ik mij overhalen, een dag langer te blijven, dan eerst mijn plan was geweest,
doch terstond na mijne terugkeer begaf ik mij naar Hugh, om hem zijn of beter
gezegd mijn geld uit te betalen. Doch dit brak mij zuur op.
‘Gij, spitsboef!’ riep hij mij toe, toen ik voor hem
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stond, ‘ik heb lust u eens duchtig te laten afrossen! Hoe durfdet gij uit de staf gaan,
zonder mij eerst om verlof te vragen?’
‘Heer,’ antwoordde ik, ‘ik kocht mijn tijd van u af en betaalde u den prijs, dien gij
daarvoor verlangdet. Ik wist niet, dat dit verdrag mij de verpligting oplegde, u te
vragen, waarheen ik gaan mogt.’
‘Gij wist dat niet, gij spitsboef? Gij zijt verpligt, u iederen zaturdagavond hier te
vertoonen!’
Nadat hij eenige oogenblikken nagedacht had, werd hij eenigzins bedaarder, doch
zeide nu blijkbaar nog zeer driftig en opgewonden: ‘De u toegestane gunst trek ik
weder in. Weldra zou ik hooren, dat gij doorgegaan waart. Breng uwe
gereedschappen en kleederen terstond naar huis. Ik zal u uwe brutaliteit wel afleern!’
Daarmede eindigde mijne gedeeltelijke vrijheid. Ik durfde mij tegen mijn heer niet
verzetten, maar gehoorzaamde terstond aan zijn bevel. De geringe voorsmaak van
vrijheid, hoe onbeduidend hij ook geweest was, had geenszins mijne tevredenheid
met de slavernij doen toenemen. Op deze wijze door Hugh gestraft, was het thans
aan mij, hem ook te straffen. ‘Als gij,’ dacht ik, ‘een slaaf van mij maken wilt, dan
wil ik ook in alles op uwe bevelen wavhten, en in plaats van zoo als anders 's
maandags morgens naar werk uit te zien, bleef ik de geheele week te huis, zonder
iets bij de band te nemen. De zaturdagavond kwam en zooals gewoonlijk riep hij
mij, en eischte van mij het verdiende geld. Ik zeide hem, dat ik niet gewerkt en bij
gevolg ook geen geld verdiend had. Hugh werd woedend en zwoer dat hij mij zon
afranselen, doch gelukkig voor hem, zoowel als voor mij, liet hij het bij bedreigingen.
Ik was toch vast besloten, mij niet te laten slaan, maar mij tegen hem te verzetten.
Ik verheug mij, dat ik mij daartoe niet verpligt zag, want verzet tegen hem zou niet
zulke goede vruchten opgeleverd hebben, als vroeger bij Covey het geval was.
Hugh eindigde zijne verwijtingen met te zeggen, dat ik voortaan niet langer naar
werk behoefde uit te zien; dat hij zelf daarvoor wel zorgen en mij overvloedig arbeid
verschaffen zou. Ik erken, dat deze bedreiging mij alles behalve liefelijk in het oor
klonk, en nadat ik de zaak des
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zondags nog eens rijpelijk overwogen had, besloot ik, niet alleen hem de moeite te
besparen, om arbeid voor mij te zoeken, maar tevens, den derden September te
beproeven om mijne ontvlugting uit de slavernij te bewerkstellingen. Ik had thans
nog drie weken voor de borst, om er mij op voor te bereiden.
Toen ik dit besluit had genomen, voelde ik eene soort van rust, en in plaats van
des maandags af te wachten, dat Hugh werk voor mij zoeken zou, was ik reeds
zeer vroeg op en begaf mij naar de werf van Butler. Ik stond bij den heer Butler in
hooge gunst en had, zoo jong als ik was, bij hem als voorman bij het kalefateren
gediend; dientengevolge kreeg ik terstond werk, en aan het einde der week bragt
ik Hugh bijna negen dollars. Thans was hij zeer over mij voldaan, nam het geld,
prees mij en zeide, dat ik in de vorige week reeds hetzelfde had kunnen doen. Het
is een geluk, dat de tyran niet altijd de gedachten enbedoelingen van zijn slagtoffer
raden kan; Hugh had geen het minste vermoeden van mijn voornemen. Mijn gaan
naar de campmeeting, zonder hem vooraf verlof gevraagd te hebben, mijne
stoutmoedige antwoorden op zijne verwijtingen, hadden hem in den waan gebragt,
dat ik van verraderlijke plannen zwanger ging. Door vlijtig te arbeiden hoopte ik hem
uit dien waan te brengen, en ik mogt daarin naar wensch slagen. Waarschijnlijk
dacht hij, dat ik nooit met mijn lot tevredener was geweest, dan juist in dien tijd,
toenik mij tot de vlugt voorbereidde. De tweede week verliep en wederom bragt ik
hem mijn volle loon, negen dollars, waarover hij zoo voldaan was, dat hij mij vijf en
twintig centen gaf en mij daarbij aanraadde, die goed te besteden.
Alles ging zooals gewoonlijk zijn gang, terwijl ik met denzelfden angst en dezelfde
beklemdheid te worstelen had, die ik reeds derde half jaar geleden had leeren
kennen. Het mislukken van de eerste poging was niet zeer geschikt, om mij goed
vertrouwen op het welslagen der tweede in te boezemen, en ik wist, dat, bijaldien
deze even ongunstig uitviel als gene, zulks de allertreurigste gevolgen voor mij zou
hebben; zoo ik het verre Noorden niet bereikte, zou ik naar het verre Zuiden
gezonden worden. Daarenboven bragt ook de gedachte, dat ik van zoo vele goede
en getrouwe vrienden voor altijd zou
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moeten afscheid nemen, mij in eene sombere en droefgeestige stemming. Ik houd
mij overtuigd, dat duizenden de slavernij ontvlugten zouden, zoo zij daarvan niet
teruggehouden werden door de banden, waarmede zij zich aan hunne familie, hunne
betrekkingen en vrienden verbonden gevoelen. De dochter wordt door de liefde tot
hare moeder van de vlugt teruggehouden, de vader door de liefde tot zijne kinderen
enz. Ik had, wel is waar, geene bloedverwanten te Baltimore, doch de gedachte,
dat ik mijne vrienden verlaten zou, was een der grootste hinderpalen, die ik had te
overwinnen. De laatste dagen der week, vrijdag en zaturdag, bragt ik grootendeels
daarmede door, mijne zaken voor de reis in orde te brengen. Ik had in deze week
vier dagen voor mijnen heer gearbeid, en bragt hem des zaturdags zes dollars. Ik
was gewoon den zondag zelden te huis door te brengen, en uit vrees, dat mijn
gedrag in het oog mogt vallen, bleef ik aan mijne gewoonte getrouw en was den
geheelen dag afwezig. Des maandags, den 3den September 1838, zeide ik ingevolge
mijn plan de stad Baltimore en de slavernij vaarwel, die van mijne jeugd af het
voorwerp van mijnen hevigsten af keer was geweest.
Hoe ik ontvlugtte, in welke rigting ik reisde, of te land of te water, of met of zonder
bijstand, moet om redenen, die ik reeds heb opgegeven, een diep geheim blijven.
Genoeg; mijne poging gelukte. Ik ben geen slaaf meer! Goddank! ik ben e e n v r i j
man!

De vrome broeders.
Naar het Spaansch van Guëll y Renté,
door L.A. Hissink.
I.
De noordewind joeg de wolken voort; de zee brak hare schuimende golven op het
rif, dat zich bij de landpunt uitstrekt.
Het was een nevelachtige avond in de maand December van het jaar 1783. De
oogen konden ter naauwernood de stad Havannah tusschen hare oude muren
besloten, onder-
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scheiden. De straatweg van Sint-Lazarus was verlaten. De zon ging onder, en bij
de galg, welke altijd bij den ingang van de haven opgerigt stond, als een innebeeld
van de menschelijke regtvaardigheid, waren twee jonge Afrikanen gezeten, die met
treurigen blik naar de verbolgen zee zagen, die hare baren met vervaarlijk geklots
op de rotsen verbrijzelde.
De oudste verried het negerras van Carabali, te oordeelen naar de trekken van
zijn aangezigt en de rij puntige tanden. De andere was een jong meisje van Zanzibar,
van nagenoeg 17 jaren.
De jongeling was onbewegelijk enhet scheen, dat eene treurige herinnering zijn
hart beklemde.
‘Cani, gij moet het vaderland vergeten; wij zullen het nooit terugzien. Koningszoon, gij zijt met ketens beladen van Afrika hier gekomen, en als slaaf moet
gij thans het brood, dat gij eet, met uwe tranen besproeijen; met lompen bedekt, en
op het hoofd die mand met vruchten dragende, moet gij overal rondgaan, en ze zien
te verkoopen. Als gij ze niet verkoopt, zal de zweep des meesters uwen rug
verscheuren zoodra de dag geëindigd is.’
‘Gebeurt het u niet even zoo, arme Izua?’ - Welke gruwelijke misdaad hebben
onze ouders dan toch gepleegd, dat de vloek aldus op onze onschuldige hoofden
nederkomt? Gij werdt gelukkig geboren; gij waart vrij; gij speeldet midden in de met
bloemen bedekte velden. Waar zij heden de oevers van den vloed, waarin gij u
spiegeldet? waar zijn het dak en de palmboomen van het ouderlijke huis? Helaas!
de liefderijke glimlach uwer moeder troostte uwe ziel; in uw nederig verblijf, was
Gods vrede met u. Helaas! de stammen van het gebergte kwamen het land, dat
ons heeft zien geboren worden, te vuur en te zwaard verwoesten. Onze ouders zijn
dood, en wij, arme weezen, wij zijn ontvoerd en verkocht door de gierigheid van
den Europeaan. Nu zal onze slavernij eeuwig zijn! Nooit zullen wij de velden van
het vaderland terugzien! Arme weezen! de kus der moeder zal nooit de hevige smart
van ons leven komen lenigen!’
‘Cani, ga de vruchten van den meester verkoopen; denk niet aan die voor altijd
vervlogene dagen. - God staat alles toe!’
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II.
De twee jonge negers, onder de galg doorgaande, rigtten hunne schreden langs
den straatweg van Sint-Lazarus, naar de plaats waar heden het
Weldadigheids-Gesticht verrijst.
Op dit tijdstip en op deze oevers, bezaaid met riffen, stonden slechts visschersen smokkelaarshutten. Maar naast de plaats, waar heden de inrigting voor
weldadigheid staat, verhief zich een vierkant huis, met een ijzeren hek aan den
voorkant, eenen ruimen gang, die naar eene groote binnenplaats leidde, en achterin
eene kleine deur, waardoor men konde ontsnappen, en waarvan niemand wist,
waar zij uitkwam.
Dit huis, waar men gewoonlijk niemand zag, was omringd met een hoog houten
staketsel, waarvan de ingang gesloten was met eene soort van ijzeren veêr, die bij
de minste drukking toegaf, en den toegang tot het huis opende.
Daar leefden twee mannen, van ongeveer 50 jaren. Hun voorhoofd was
eerbiedwekkend, hun gelaat vol zachtmoedigheid. De liefdadigheid en de godsdienst
waren de voortdurende onderwerpen der gesprekken dier twee zielen, die door God
gezegend schenen te zijn, dewijl zij hun leven aan alles wat goed luidt en aan de
vertroosting der bedroefden wijdden.
De twee Camcomeros, aldus heetten zij, droegen om den hals scapulieren van
de Heilige Maagd van Carmen. Het waren broeders van de Franciskaner Orde.
De geheele omtrek zag hen aan voor heiligen; maar de smokkelaars uit die streek
vonden iets onheilspellends in de bleekheid en de helderheid van hun gelaat.
Deze twee Europeanen leefden ontoegankelijk in hunne afzondering, en bezaten
veel geld.
Van tijd tot tijd, verdween de eene uit het huis, om weldra zijnen post weder te
komen innemen, terwijl zijn medgezel op zijne beurt denzelfden togt maakte.
Wie waren deze twee buitengewone wezens, zonder bloedverwanten of vrienden,
die men nooit zag lagchen, en die slechts over den straatweg gingen, als de nacht
zijnen zwarten sluijer uitstrekte?
Helaas! het hart van den mensch is een onpeilbare afgrond, waarin de oogen van
het verstand, de vooruitziende blik van den rijperen leeftijd, het wantrouwen, het
licht van den geest
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en de verlichte ondervinding van den wijsgeer nimmer kunnen doordringen! Als het
arglistige bedrog en de sluwe misdaad oorzaak zijn, dat de ziel zich zamentrekt,
begrijpt niemand haar, wordt zij door niemand bepaald, wordt zij door niemand
geraden!...

III.
De schemering verlichtte naauwelijks de aarde, en de straatweg was ter
naauwernood verlaten, toen de twee jonge negers tegenover het huis der
Camcomeros aankwamen.
‘Izua, ik ga hier binnen, om te zien of ik mijne vruchten kwijt kan raken.’
‘Cani, ga er niet in; ik gevoel zulk eene groote droefgeestigheid, dat ik niet weet,
wat mijn hart mij voorspelt. Mijn beste! Treed niet in zulk een eenzaam huis: ik ben
bang voor die altijd geslotene deuren, voor die muren, en de stilte die ze omringt.’
‘Izua, vrees niets; wacht mij hier, ik kom weldra terug. De nacht nadert, en als ik
mijne vruchten niet verkoop, zal de meester mij streng kastijden.’
Cani drukte op de veêr, en drong binnen de omheining; hij ging door de groote
plaats; hij klopte aan de deur van het eenzame huis, die open ging en dadelijk weder
gesloten werd. Er heerschte eene diepe stilte; niemand kwam hier voorbij.
Izua, van angst bevende, leunde tegen de planken van de omheining. Vijf minuten
waren verloopen, toen zij een' noodkreet hoorde, dof, in de verte, maar verzwakt
door den afstand en gesmoord tusschen de muren, een' akeligen kreet, een' kreet
van tranen en oneindige droefheid, het afscheid eens stervenden, een' kreet gelijk
aan dien, welken de ziel van het dier en van den mensch ontglipt, als zij het leven
vaarwel zegt.
‘Izua! Izua!’ De zucht was lang en diep.
Verder hoorde zij niets meer. In hare onrust, dacht het arme schepsel, zich zelve
door hare droefgeestigheid bedrogen te hebben. Die wreede kreet, die meer hare
ziel dan haar oor getroffen had, scheen haar eene ijlhoofdigheid toe van haren
verschrikten geest. Maar de minuten verliepen, de uren gingen voorbij: het was
middernacht, en Cani

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

132
was nog niet teruggekomen! Het jonge meisje keek door de reten van de houten
omheining, van schrik bevende, door angst verteerd; zij stortte stroomen tranen, en
kon schreeuwen, noch loopen, noch zich verwijderen.
Binnen, in het huis, bevond zich de ziel van de ongelukkige; de slavin was eene
arme Afrikaan, maar hare teedere en beminnende ziel was die van een' engel.
Zij riep den Grooten Geest aan, schreeuwde erbarmelijk, liep als eene krankzinnige
over den eenzamen weg, liet hare mand met vruchten achter, en kwam aldus aan
het huis van haren meester, die haar vol onrust en toorn afwachtte.
‘Van waar komt gij? Waar is uwe mand?’......zeide de meester haar, terwijl hij
haar terzelfder tijd hevige slagen gaf met eene van de hardste zweepen.
Izua weende, zonder de smart te voelen, die haar vleesch openscheurde.
‘Van waar komt gij, teefsche negerin, die gij zijt?’ herhaalde de meester, terwijl
hij zijne wreede slagen verdubbelde.
Het jonge meisje viel aan zijne knieën neder, hief hare smeekende handen op,
overstelpt als zij was door hare snikken, hare zielssmart, en de geeseling van haar
ligchaam.
‘Van de deur van het eenzame huis op den straatweg Sint-Lazarus, waar Cani
binnen is gegaan, die bij mij was, en dien ik er niet weder heb zien uitkomen. Ik heb
een' verschrikkelijken kreet gehoord......en ik twijfel er aan, of Cani nog leeft.’
De meester liet de zweep vallen, en vestigde zijne bewogen oogen op het
voorhoofd van Izua, van de ongelukkige Izua, die neêrgezeten op den grond, vol
wanhoop weende, overvloedig weende.
Zij had alles, alles in de wereld verloren......Helaas! de liefde, het is de ziel van
den minnende, die met de ziel bemint!

IV.
De nacht ging om: bij het aanbreken van den dageraad, klopten de meester en zijne
slavin aan de deur van den alcade van den Sint-Hermandad.
‘Wie komt zoo vroeg in den morgen de justitie wekken?’ ‘Heer, er is eene misdaad
gepleegd; neem uw' staf en volg
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mijne slavin; zij zal u brengen naar het huis, waar de schuldigen zich bevinden.’
De alcade, na zijnen degen te hebben aangegord, nam den staf der justitie, ging
uit de stad omringd door zijne geregtsdienaars, en kwam aan het huis tegenover
de Weldadigheid gelegen.
Hij plaatste aan iederen hoek der omheining een' geregtsdienaar, met den degen
in de hand, en rigtte zijne schreden vervolgens met vier man naar de deur.
De Camcomeros sliepen zonder zorg, rustig en zonder gewetensknagingen. Het
schijnt mogelijk, dat de ziel zich gewenne aan de misdaad als aan de deugd, en dat
de misdaden haar onverschillig maken voor alle angels van de onrust en het
berouw!......
De hand van den alcade hief den ijzeren klopper op.
Bij den achtsten slag schoof de eerwaardigste der beide Camcomeros, met eene
statige houding, een ontbloot voorhoofd, kleine diepliggende oogen, een' arendsneus
en een' grooten mond, den grendel weg, en deed de deur gedeeltelijk open.
‘Wat komt de justitie zoo vroeg in deze nederige en christelijke woning zoeken?’
Gedurende dien tijd, keek de andere broeder, jonger, ongeveer 48 jaar oud, van
eene middelmatige grootte, met een sterk hoofd, breed voorhoofd, zwarte oogen,
een' adelaarsneus, een' kleinen digt geknepen mond, een loodkleurig gelaat en een'
spotachtigen glimlach, door de deur achter op de plaats gelegen, wat er voorviel,
rustig en als verwonderd, dat men reeds zoo vroegtijdig den slaap van zulke kalme
menschen stoorde.
‘Camcomeros,’ zeide hem de alcade, die oogen had als een lynx, ‘gij zijt niet
gerust: gisteren is hier in huis iemand binnengetreden, om vruchten te verkoopen:
een neger, die er nog niet is uitgekomen. Hebt gij hem aan den duivel verkocht?’
‘Heer,’ antwoordde Camcomeros, nederig het hoofd buigende, en de oogen met
een zedig en rustig voorkomen nederslaande, ‘niemand is hier binnengekomen. Wij
zijn eerst, om twee uur des nachts, van de vischvangst van de oevers der Cabanna
teruggekomen. Gedurende den dag is de deur gesloten gebleven, en niemand heeft
er binnen kunnen komen.’
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‘Dat is eene leugen!’ riep Izua met tranen in de oogen. ‘Cani is in dit huis
binnengegaan, en hij is er nog niet weder uitgekomen! Ik heb een' vreeselijken kreet
gehoord: ik hoor hem nog......Cani is hier, dood of levend. Blanke! gij liegt!’......
De regter had de oogen op Camcomeros, die verbleekte, gevestigd; hij keek ter
loops de jonge slavin aan, die de welsprekendheid der eeuwige regtvaardigheid
had, en die onder het storten van heete tranen alles beschouwde.
‘Die slavin liegt,’ zeide Camcomeros ontroerd, terwijl zijn broeder, die aan de deur
stond, onverschillig heênging.
De regter dacht een oogenblik na; zijne onderzoekende oogen rigtten zich van
de slavin op den ouden Camcomeros.
De geregtsdienaars zwegen, en hielden hunne degens ontbloot: Izua was der
onrust ter prooi. Iederen keer, dat zij hare oogen op Camcomeros vestigde, kwamen
er wolken op het voorhoofd van dien verharden grijsaard.
‘Camcomeros, uw geweten is niet gerust,’ herhaalde de regter.
‘Magistraat, ik heb dien slaaf niet gezien: nooit is hij hier binnengekomen.’
‘Blijf bij deze deur staan, zeide de alcade tot zijne dienaars, en gevolgd door Izua
en Camcomeros begaf hij zich naar het binnenste van het huis.
Alles ademde er rust en geluk; de ledikanten waren eenvoudig en zonder praal;
de zalen behoorlijk versierd; overal aan de muren hingen beeldtenissen en relikwiën
van heiligen, en op het voetstuk van eene Mater Dolorosa stonden kristallen vazen
vol bloemen.
Dit beeld langs gaande, deed Camcomeros eene kniebuiging en zeide: ‘Zijt
gezegend.’
De magistraat vestigde zijne oogen op hem, vurig als gloeijende kolen, en ging
voort met het huis te doorzoeken.
‘En uwe slaven?’ vroeg hij hem, toen hij in de laatste kamer kwam.
‘Ik heb geene slaven; ik huur iedere maand de negers, die mij tot den verkoop
behulpzaam zijn.’
‘En uw broeder?’
‘Die is daarbinnen.’
‘Wat is daar?’
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‘De hof.’
‘Waar is die hof?’
‘Achter het huis.’
‘Hoe komt men er?’
‘Door deze deur,’ antwoordde Camcomeros verbleekende.
De regter liet zijne onderzoekende oogen niet van hem afgaan.
‘Wat doet uw broeder in dien hof?’
‘Hij maakt het vleesch gereed, opdat de negers het kunnen medenemen, als zij
komen.’
‘Doe open!’ zeide de alcade, wiens gelaat betrok en het strenge uitzigt aannam
van iemand, die de misdaad van eenen mensch begint te verdenken.
Camcomeros opende de deur; de magistraat en de geregtsdienaars gingen er
door.
Middcn, in eene groote keuken, en in drie groote koperen ketels, was de andere
broeder bezig saucijzen klaar te maken, die hij voorzigtig op helder witte servetten
zette, en van daar op eene toonbank gereed maakte voor den dagelijkschen verkoop.
‘Gij verkoopt alle dagen van dit vleesch?’
‘Ja, veel, en nog meer, als er maar genoeg in gereedheid was,’ antwoordde
Camcomeros.
‘Hoeveel verdient gij daags?’
‘Ongeveer 20 douro's.’
‘Sedert hoe lang verkoopt gij vleesch?’
‘Sedert meer dan zes jaren.’
De magistraat had alle hoeken van het huis doorzocht, zonder iets te vinden, dat
zijnen argwaan beantwoordde. Evenwel gevoelde hij in de ziel het verschrikkelijke
voorgevoel dat deze man misdadig was.
Hij dacht, midden in den hof, met neêrgebogen hoofd na, terwijl de andere
Camcomeros voortging het vleesch te bereiden, rustig en een liedje neuriënde,
zonder zich te bekommeren over de tegenwoordigheid des regters.
Izua keerde zich in alle rigtingen, alle hoeken van dit noodlottig huis
onderzoekende.
Zij ging naar buiten, en door de kleine deur gaande, die op den hof uitkwam, bleef
zij plotseling staan, onderzocht de voegen van het paneel, en uitte een' kreet.
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Was het een voorteeken der ziel? Had zij het spoor van de misdaad gevonden? De
regter onderzocht de reten. - Camcomeros beefde......hij wilde vlugten, maar kon
niet.
Zijn broeder, die het vleesch bereidde, door schrik bevangen, sprong op, en, als
een vogel, vloog hij op de deur aan.
De buiten geplaatste geregtsdienaars houden hem tegen met hunne degens, en
binden hem.
In eenen hoek van den muur, bevond zich eene veêr.
De magistraat drukte er op. Het luik draait op zijne as, en sluit weder hermetisch.
Zich omdraaijende, ontdekt het luik den mond van eenen diepen put.
De geregtsdienaars verbrijzelen de planken met bijlslagen, en ontdekken eenen
naauwen trap.
De duisternis is groot; de oogen kunnen niet tot beneden zien.
De geregtsdienaars binden, alvorens er af te klimmen, den eerwaardigen grijsaard
Camcomeros, die stil en bevend de bewegingen der justitie volgt.
Men had dien booswicht ontmaskerd.
De boosheid der ziel en de misdaad gaven eene heillooze uitdrukking aan het
gelaat van dezen verharden mensch.
‘Waarheên leidt deze kelder?’
‘Ik weet het niet.’
‘Wat is er onder in?’
‘Ik weet het niet.’
‘Gij verbergt er den slaaf Cani?’ Cancomeros antwoordde niet.
Zijne bloeddorstige oogen verslonden Izua.
De arme Izua naderde den kant van den put; de ongelukkige keek in den afgrond,
en hare eeuwige liefde scheen de diepten van deze ondoordringbare duisternis te
willen peilen.
‘Cani!...Cani!’......riep zij in hare smart uit. ‘Cani!...hier ben ik,’ zeide zij met eene
verscheurende teederheid.
Bij iederen kreet, beefde Camcomeros. Deze verzuchtingen pijnigden hem.
Deze man zag zijne misdaden ontdekt.
De wereld zoude ze kennen; de wereld, die de welgeluk-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

137
zalige, eerbiedwaardige en liefdadige broeder gedurende tien jaren bedrogen had.
Weldra zoude hij op de bank der beschuldigden zitten.
De engel, die hem ontdekte, had de keten van zijne misdaden verbroken, en hij
had zijn heerlijk vooruitzigt verwisseld tegen een ander, dat verschrikkelijk zoude
zijn.
Camcomeros begreep, dat niets hem konde redden.
Het luik was geopend, en in de wanhoop, die zijne ziel vervulde, naderde hij
behoedzaam den rand van den verschrikkelijken put.
Izua onderzocht hijgende den afgrond, en riep, met oneindig droeve kreten, haren
beminde, die niet antwoordde.
Op dit oogenblik, gaf Camcomeros met bliksemsnelheid eenen vreeselijken duw
aan de ongelukkige Izua, die zonder zich ergens te kunnen vasthouden, als een
steen, onder in den afgrond viel.
‘Laat ons nu ter dood gaan!’ riep de moordenaar met een' vreeselijk spottenden
lach.
De magistraat liet hem aan handen en voeten binden, als een wild dier; de
geregtsdienaars legden hem in den hof, naast zijn' broeder, neder.
Deze boozen huilden als wolven, en maakten eene beweging in hunne woede,
alsof eene venijnige slang hen gebeten had.

V.
Bij toortslicht, daalden de regter en zijne dienaars langs den naauwen trap af.
Welk bloedig schouwspel! Tot welke uitersten kunnen de gierigheid, de wreedheid
en het hart van den verharden mensch gaan! Op tachtig voet diepte, was de arme
Izua verbrijzeld! Ongelukkig schepsel, gestorven in den bloei harer lente!
Een ruim onderaardsch hol, ondersteund door acht steenen pilaren, was de plaats,
waarop de put uitliep. Dit gewelf vormde drie zalen, door verscheidene kleine lampen
verlicht.
In de eerste, was eene steenen tafel, met aangezette bijlen en messen; vlak bij,
zag men twee stammen, die voor hakblokken dienden, en aan den voet, vier groote
aarden schotels, waarin men nog het hoofd, de voeten, de handen
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en de beenderen zag van eenen mensch, die eenige uren geleden in stukken was
gesneden.
In eene andere zaal, was vleesch gereed gemaakt, om door broeder Camcomeros
gekookt te worden in de ketels boven in den hof, om vervolgens verkocht te worden
in de stad, door eenige daarvoor gehuurde negers.
In de laatste zaal was een riool, waarin het bloed der slagtoffers verdween; in
eenen hoek eene groote kuip met ongebluschten kalk, waarin het hoofd van den
armen slaaf Cani nog zigtbaar was.
Welk een stank! Welk een verpestende damp! Welke helsche dampkring!
Aan alle kanten waren bloedvlekken en beenderen van ongelukkigen.
De regter en zijne dienaars doorliepen de werkplaats der Camcomeros; vervolgens,
door afschuw bevangen, gingen zij den trap weder op.
De Camcomeros lagen uitgestrekt, als twee wilde met bloed verzadigde dieren,
vernietigd door de smart der banden en ijzers, zuchtende even alsof de menschelijke
liefdadigheid nog medelijden met hen moest hebben.
Men plaatste hen op lastdieren, en even als kwaaddoende beesten, liet de
magistraat hen naar de gevangenis brengen.
De geheele wijk van Sint-Lazarus kwam de vreeselijke woning der Camcomeros
doorloopen.
De liefdadigheid bezorgde het lijk van de arme Izua en de ongelukkige
overblijfselen van Cani. Zij werden begraven op het kerkhof, gelegen aan het einde
van den straatweg van Sint-Lazarus.
Tien dagen later, werden de vrome gebroeders overtuigd moorden begaan en
menschenvleesch verkocht te hebben. Zij bekenden hunne misdaad, werden
veroordeeld om gehangen te worden, en stierven als lafhartige misdadigers.
Hunne hoofden werden in ijzeren kooijen gezet, en op de plaats der misdaad ten
toon gesteld. Hunne armen spijkerde men vast op een' paal, aan het einde van den
straatweg van Sint-Lazarus, op de oevers der zee, waar zij nog waren in het begin
der tegenwoordige eeuw.
Geen wreeder dier dan de mensch.
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Denis Battin.
(Naar het Fransch.)
sten

Op den 27
October 1806 trok een detachement Hanoversche soldaten - in
Fransche dienst - langzaam door de straten van Avignon, eene lijkkist dragende
waarop een degen; treurig volgde de groote menigte bij welke zich landlieden, oud
van dagen, hadden aangesloten; zelfs oud-officieren ondersteunden vrouwen, wier
nederige kleeding duidelijk aantoonde te behooren tot den arbeidenden stand. Den
voorbijganger was het, bij de beschouwing van dezen lijkstoet, niet moeijelijk te
raden, dat men den schoot der aarde ging toevertrouwen het overschot eens mans
die ééns landman was, soldaat, officier, vader en voornaam burger.
Nadat door den geestelijke het graf met wijwater was besprenkeld, hoorde men
een dof gedreun,.....de doodgraver wierp de aarde op de kist. De talrijke
aanschouwers, staarden diep bewogen en met gebogen hoofd op de vallende aarde
die hen voor altijd van eenen bloedverwant, eenen waren vriend scheidde!...De
Hanoversche soldaten, zelfs, hoe onverschillig ze ook gewoonlijk waren, deelden
op dit zoo plegtig oogenblik, in de algemeene droefheid. Geweerschoten vielen....de
soldaten traden beurtelings vóór op het daartoe opgeworpen heuveltje en bewezen
de laatste krijgsmanseer aan de nagedachtenis van hem die niet meer was.
Eenige oogenblikken daarna ging de menigte uitéén; geestelijken, soldaten en
burgers hadden zich verwijderd. De lange dunne takken der wilgenboomen op het
kerkhof, slingerden heên en weder, het ijzeren hek, door den wind bewogen, knarste
op de hengsels, losliggende steenen ontvielen den ouden muur...niets was
verandert...slechts één graf meer werd geteld op de begraafplaats van Avignon.
Te vergeefsch had eenige maanden daarna de vreemdeling gezocht naar de
plaats waar het stoffelijk overschot van den ouden Franschen krijgsheld rustte; noch
praalgraf, noch trotsch grafschrift trok de aandacht van den bezoeker; maar als het
hooge, digt inéén gegroeide gras voorzigtig werd uit elkander geschoven, zoude
men een klein, van zwart hout
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vervaardigd kruis ontdekken, waarop de volgende woorden:
Denis Battin.
Niet verre van dit graf, verhieven zich twee rijk versierde gedenkteekenen: het
eene, bestaande uit eene witmarmeren naald, zou den nakomeling doen kennen
dat onder hetzelve het stof van Jacob Petit de la Porte, leverancier aan het leger
des hoogen bewinds, rustte; het andere, hetwelk aan de praalgraven der oudheid
deed denken, was versierd met het beeld der onsterfelijkheid, op wiens kleed het
grafschrift in sierlijken vorm was uitgebeiteld: aan de eene zijde, namelijk, las men:
Josephine Chartet; terwijl aan de tegenovergestelde zijde de waardigheid, de
hoedanigheid en bekwaamheden van de overledene stonden uitgedrukt.
Tusschen een leverancier, alzoo, en eene tooneelspeelster, zonk het nederig
houten kruis van den oud soldaat geheel in 't niet!...evenwel, het dient gezegd,
gaarne toefde men eenige oogenblikken voor dien eenvoudigen naam: Denis Battin.
De bladzijden der Fransche geschiedenis prijken met zoo vele schitterende namen,
dat daar onder slechts weinigen worden aangetroffen, in wien de herinnering is
levendig gebleven aan hem, wiens merkwaardige levensloop wij wenschen te
schetsen; wij echter, wij stellen Denis Battin ten voorbeeld.
In het leven en de bedrijven van nagenoeg alle Fransche maarschalken, generaals,
kolonels of kapiteins treffen wij eene zekere overeenkomst aan, en toch, het is ons
niet bekend dat, met uitzondering van Latour d'Auvergne, er nog twee of drie
anderen, in het leger mannen gevonden werden, van wien men zeggen konde: zij
waren hoogst zonderling, bezield met eenen lust tot strijden grenzende aan het
fabelachtige, éénig in levens- en handelwijze. Als zoodanig, nu, zonder de
voortreffelijke zonderlingheid van Latour d'Auvergne als eigenschap te bezitten,
verdient Denis Battin in alle opzigten de aandacht van krijgsgeschiedkundigen; hij
is, wij herhalen het, een voorbeeld, een bewonderingswaardig toonbeeld van den
oud-soldaat.
Wij allen, zoo wel strijders vóór het keizerrijk als kinderen uit den tijd der herstelling
van hetzelve, wij allen dekken met onzen krijgsmantel het graf van den ouden
soldaat;
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beschermen wij steeds dat graf opdat het stof van dien achtingswaardigen veteraan
niet door eenigen storm worde verspreid!...
Helaas! deze regelen schrijvende bij het flaauwe schijnsel eener lamp, in de
diepste stilte van den nacht, terwijl de krijgstrompet steeds rust, zie ik de lange rijen
der staatkundige dagbladen, uit welken een dof, dreigend, dikwerf honend gemor
voortkomt, dat zelfs de rust van den ouden soldaat in zijn graf, stoort! Nog eenige
dagen welligt, en de roemvolle overleveringen der legers van eertijds, zullen tot de
flaauwe herinneringen, tot de fabels behooren!...Aan ulieden dan, afgestorven
krijgsmakkers in uwe vaandels gehuld, aan u zullen wij ons spiegelen, u zullen we
ons ten voorbeeld stellen....Een zwijgend wijzen op uwe daden zal ulieder antwoord
zijn. De vaderlandsliefde, de belangeloosheid, de zedigheid, de zelfverloochening
met verachting van grootheid en rijkdom, de trouw aan eed en pligt, al wat den
mensch tot eer strekt zal het bestaan van een ieder uwer aanvullen.
Aan de zijde van den grooten Turenne, oud-soldaat, edelman, zal Denis Battin
prijken, ook als oud-soldaat, maar....landman!....Ziehier dan het leven van Denis
Battin; niets is verdicht, het is naauwkeurig en naar waarheid geschetst.
In 1723 had een landbouwer te Colonne, departement Jura (Frankrijk), het geluk
vader te worden; het kind van vader Battin ontving den naam van Denis, groeide
op steeds arbeidende met denzelfden ijver als waarmede zijne brave ouders immer
zwoegden. Op den leeftijd van twintig jaren ontmoette Denis Battin op de markt
(1)
eener nabijgelegen stad een korporaal der infanterie-Dauphin . De korporaal,
volkomen meester in de kunst om te werven, was in dat gedeelte van het rijk
gezonden om het regiment Dauphin voltallig te maken. De eenvoudige Denis Battin
was aanstonds door de aardigheden van den korporaal voor dezen ingenomen: het
kleine hoedje met strik en pluim, bevallig op 't hoofd geplaatst, witte rok met blaauwe
uitmonstering, dit alles was voor den onnoozelen knaap van Colonne voldoende
hem in den strik te lokken. De korporaal was in

(1)

Dauphin - zoon des konings - naar denzelven werd dit gedeelte der infanterie genoemd. VERT.
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't geheel niet zuinig op zijne woorden, daar hij alles beloofde, eer, roem; zelfs
beloofde hij de grenadiers-epaulet en de sergeants streep!...
In zijne vuist lagchende, bespeurde de geslepen korporaal op het gelaat van
Denis hoe zijn verlangen naar eene dergelijke kleeding, steeg, hoe hij zich reeds
grenadier waande....‘Sergeants-strepen!’ riep Denis uit, zijne handen inéén slaande;
‘Ja, ja, sergeants strepen,’ herhaalde de korporaal.
Geen van beiden vermoedden alstoen dat dit eenvoudige boertje, ééns officier
zou zijn, kolonel der infanterie-Dauphin, generaal, generaal in het Fransche leger!....
De korporaal verteerde op eene milde wijze de penningen van Z.M. koning
Lodewijk XV, - en Denis Battin, na dapper de wijnflesch te hebben aangesproken,
eindigde met, eenigzins bewogen en bevende, zijne verbindtenis te onderteekenen,
en was daarmede soldaat van den koning bij het regiment infanterie-Dauphin.
Den volgenden dag was de oorlogzuchtige aard bij den armen Denis geheel
verkoeld; hij hechtte zich meer aan zijn dorp, hij had zijn ouderlijk huis boven alles
lief, hij dacht aan den kerkweg, het stroomend beekje waar vrouwen en meisjes
zich verzamelen om het linnen te wasschen, alles herdacht hij uit zijne eerste jeugd,
terwijl hij zich, diep getroffen over zijne dwaling van den vorigen dag, op weg naar
zijne woning begaf. Eensklaps ontmoet hij den korporaal, die hem, na eenen langen
en hevigen woordenstrijd, in naam des konings, wien hij thans behoorde, in arrest
stelde. In hem lag, zoo als hij dit menigvuldige malen toonde, de eigenlijke kiem
waaruit de ware krijgsheld voortspruit; hij beschouwde (gelijk hij in lateren tijd dikwerf
verklaarde) in de volharding van den korporaal - om hem tot dienst nemen te
bewegen - zijne roeping en onderschreef alzoo vrijwillig eene nieuwe verbindtenis,
daarbij in zich zelve onherroepelijk besluitende, geheel zijn leven aan de dienst te
wijden.
Na een jaar tijds oefening werd Denis als bekwaam genoeg geacht, om door
middel van vijandelijk lood te kunnen sneven; in 1744 loste hij vóór Kortrijk, door
Lodewijk XV persoonlijk belegerd, zijn eerste geweerschot; in 1745 en 1746 was
hij bij de belegering van Namen en Doornik en den veldslag van Fontenoy
tegenwoordig, en na vier jaren dienst
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met even zoo vele veldtogten, werd hij ten gevolge eener door hem verrigte schoone
daad, tijdens de belegering van Brussel, benoemd tot grenadier. Bij deze eerste
verwezenlijking der beloften van den korporaal-werver, werd de roode
grenadiers-epaulet door onzen jongen soldaat op hoogen prijs gesteld.
Zij die de oorlogen van 1747 en 1748 met aandacht lazen, zullen zich herinneren,
dat bij de belegering van Bergenop-Zoom, twaalf grenadiers van Dauphin het eerst
de bres besprongen en in de straten handgemeen waren met de soldaten van den
prins van Hessen-Philipstad. Welnu! de grenadier Battin behoorde tot deze twaalf;
maar hij, deugdzaam dorpeling, hij bezoedelde zijne handen niet door de aanroering
van goud; het plunderen was in zijn oog afschuwelijk, en, was hij tot heden braaf
soldaat, hij toonde tevens eerlijk man te zijn: twee vrouwen, hunnen rijkdom door
de vlugt trachtende te redden, werden vervolgd door eenigen der overwinnaars,
minder edelmoedig dan Battin; de vrouwen riepen zijne hulp in, en hij, toegerust
met eene zeldzame kracht, zoodat meer dan éénmaal zes man voor hem moesten
zwichten, aarzelde geen oogenblik de zwakke vervolgden onder zijne hoede te
nemen, niet alleen, maar geleide hen naar eene schuilplaats, waar hij persoonlijk
waakte tot de orde hersteld was. Niet zonder vreeselijken strijd redde Denis de eer,
het vermogen, welligt het leven dezer ongelukkigen.
Des anderendaags, toen deze vrouwen, jong en schoon, hun goud en juweelen
den jongen grenadier aanboden als hulde van erkentelijkheid aan betoonden moed,
glimlachte hij, zeggende: ‘Verberg dit alles spoedig, de plunderaars, u hiervan in 't
bezit wetende, zouden het u wel eens lastig kunnen maken.’ Te vergeefsch hielden
zij aan, Battin verwijderde zich met de handen in zijne ledige zakken, fluitende,
zonder zelfs er aan te denken dat hij als eerlijk man had gehandeld. De kolonel van
het regiment Dauphin deze belangelooze daad van zijnen jongen grenadier
(1)
vernemende, benoemde hem, vijf jaren daarna, tot sergeant .

(1)

Wij zijn verpligt te herhalen dat dit alles overeenkomstig de waarheid is geschetst. De oude
levensbeschrijvingen alsmede de officiële bescheiden, in het laatste gedeelte der vorige eeuw
uitgegeven, bevestigen het ten vollen.
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Welligt zoudt ge denken dat Battin met weinig ijver zijnen koning diende, minder
moedig zich betoonde op het slagveld, aangezien de belooning voor zijne verrigtingen
eenige jaren achterwege bleef; welligt gelooft ge dat flaauwheid of ontmoediging
plaats nam in de ziel van den jeugdigen soldaat, en dat eenige klagt over zijne lippen
vloeide....O, neen! in de gelederen van de infanterie-Dauphin heerschtte geenszins
die eergierigheid overdekt met een waas van ijverzucht, die de schaduwzijde van
het krijgsmansleven uitmaakt; Denis riep steeds vrolijk uit: ‘ik vervulde slechts mijnen
pligt als soldaat; bemind, geëerd door mijne meerderen, ontmoet ik steeds eenen
vriendelijken blik, een gul onthaal en eene voorname bescherming. Wat ontbreekt
mij nog? Mijn rok is de schoonste van het koningrijk, het is een kleed van den
Dauphin, van den zoon des konings van Frankrijk! Ben ik niet gelukkiger dan in mijn
dorp alwaar het zweet mijns aanschijns elke bete broods bevochtigde?’....Zoo sprak
de jonge grenadier, en toen hij op zijnen witten rok de sergeantsstrepen zag
schitteren, hem in naam des konings geschonken, was hij vrolijk en trotsch als eene
jonge bruid. ‘Ik ben dan benoemd tot sergeant,’ riep hij in vervoering uit, ‘ik, arme
onnoozele, geheel vreemd aan de kennis der oorlogsvoering, ik zal het bevel voeren
over korporaals, grenadiers, fuseliers; ik zal hun leidsman zijn, hun aller
meester!....Bevinden zich onder hen geene die meerdere verdiensten dan ik bezitten,
meerdere kennis, meerderen moed? O! mijne gouden strepen, zij zijn schooner dan
men zoude denken en het zal mijnen kolonel nimmer leed doen mij in eene meer
naauwe betrekking met de heeren officieren van het regiment Dauphin te hebben
geplaatst.’
Eenigen tijd daarna werd Denis Battin benoemd tot sergeant bij het korps
grenadiers en nam in deze betrekking deel aan de zeven veldslagen in Hanover.
Van 1753 tot 1763 was hij onafgebroken te velde en ontving daarbij vier wonden.
Op veertigjarigen leeftijd onderscheidde Battin zich op eene bijzondere wijze in
den slag bij Fillinghausen: een geweerkogel trof hem en smoorde in den onderbuik,
een stuk laken medevoerende; hij onderging met de grootste bedaardheid eene
verschrikkelijke operatie, terwijl hij zeer koelbloedig de
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plaats aanwees alwaar dat stuk laken hem de meeste pijnen veroorzaakte. In den
slag bij Minden verloor hij, door het springen van een bom, twee ribben. Na verloop
van veertien dagen in het hospitaal behandeld en aan de herstellende hand zijnde,
verneemt hij dat zijn regiment was opgerukt om slag te leveren; Battin ontsnapt en
bereikt, met de uiterste inspanning van krachten, eene boerenwoning, waar hij
uitgeput en afgemarteld door de ondragelijkste pijnen, neêrvalt. Tot zich zelven
gekomen, smeekt hij die goede lieden hem al hun linnen te verkoopen 't welk zij
konden ontberen; zij wikkelden hem in een breed laken, zoodat hij, alhoewel met
meer moeite, onder mindere pijnen adem konde halen.
Op deze wijze marcheert hij acht uren, gedeeltelijk door bosschen, op 's vijands
(1)
terrein en bereikt gelukkig zijn regiment nog vóór het oogenblik van treffen .
Battin sprak gaarne over dezen slag, dezen dag van Fulda; het was een luisterijke
dag voor onzen met wonden overdekten onderofficier!....Hij kon ook trotsch daarop
zijn, en langen tijd, ja zeer langen tijd daarna, toen het regiment Dauphin bij het
ste

29 van linie overging werd nog over de grenadiers van Fulda gesproken: de
kompagnie van Battin was ter sterkte van drie officieren en vijf en veertig
onderofficieren en soldaten; gedurende het treffen bij Fulda, werd dezelve
gedetacheerd maar eenen meer voorwaarts gelegen molen, doch door den gids
(2)
misleid, valt deze kompagnie in eene hinderlaag van hussaren .
Deze Pruissische ruiters, ongeveer twee honderd in getal, hieuwen dapper op
onze grenadiers in. De Fransche officieren, elken tegenstand nutteloos achtende
gaven zich over aan den kommandant der kavallerie, die Battin toeriep: ‘geef uwe
wapens over, in navolging van uwe officieren.’ - ‘Komt en neemt ze,’ antwoordt onze
sergeant, ‘grenadiers sta mij bij!’....dit zeggende, kruist hij voor de borst een
zonderling wapen, alléén door de sergeanten van het regiment Dauphin, in het leger,
gedragen, bestaande uit een

(1)
(2)

Zie Châtean-Neuf, 21e gedeelte.
Zwarte hussaren, hussaren van het doodshoofd. Zij hadden een doodshoofd voor den chacot.
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vork met twee tanden, voorzien van twee haken in den vorm van een hellebaard.
Er ontstaat nu een hevig gevecht; de Pruissische kommandant, te paard, valt met
woede den sergeant aan, die hem trotseerde; hij tracht hem neêr te houwen, doch
Battin, weert af, stoot terug, gaat vooruit, wijkt uit, gaat achterwaarts, roept zijne
grenadiers toe, en wendt en keert zich tot het hem eindelijk gelukt de vork in het
ligchaam van zijnen tegenstander te stooten, die ontzield van het paard valt. Nu
vallen alle hussaren den sergeant op 't lijf; de wapens doorklieven de lucht, het
bloed stroomt over het gelaat van Battin; intusschen vallen zijne grenadiers of worden
genomen, zoodat hij bijna geheel alléén het gevecht moest onderhouden. Eene
laatste kans tot uitkomst doet zich nog vóór: hij springt over eene heg en verdedigt
zich als achter eene borstwering, maar de hussaren omsingelen hem, dringen op
en in een oogenblik lag onze held onder de paarden, zoodat vooral zijn hoofd aan
alle zijden gewond was. Ontwapend en gevangen, wilde men hem met een zwaard
doorsteken, toen een korporaal toeschoot en riep: ‘het is een brave kerel, brengen
we hem naar het hoofdkwartier.’ Hem, door wiens hand tien mannen sneefden
benevens hunnen aanvoerder; hij die eenen strijd had volgehouden, waarbij vijftig
het leven lieten, hem werd door zijne overwinnaars genade geschonken!....Hoe
groot is dat rijk der dapperheid!!....De sergeant Battin, thans het voorwerp van
bewondering, ja van achting bij zijne vijanden, werd met de weinige overgeblevenen
gebragt voor den prins Ferdinand van Brunswijk. Verbaasd, bij het verhaal van dat
heldhaftig gevecht, zeide de prins tot Battin: ‘Sergeant, ik wensch uwen kolonel,
den Dauphin een schoon geschenk te geven, en gij, ‘liet hij tot de zijnen volgen, ‘gij
geeft hem aan zijne kompagnie terug, zulke dapperen behooren niet tot de
krijgsgevangenen.’
Zij werden op wagens naar het Fransche leger terug gevoerd; de drie officieren
waren verpligt de gelederen te verlaten en Denis Battin werd benoemd tot tweeden
luitenant bij het regiment infanterie-Dauphin. Dit viel voor in 1768, en de luitenant
Battin telde nu vijf en veertig jaren.
Te vergeefs zoude men trachten het gevoel te beschrij-
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ven, dat den sergeant Battin bezielde, toen hij door zijnen kolonel, vóór het front
van het geheele regiment als tweede luitenant werd voorgesteld en erkend! niets
inderdaad is schooner, eervoller, dan den rang van officier te verwerven, wanneer
daarvoor, als eenvoudig soldaat den werkkring begonnen, schier dagelijks, ja elk
uur, gestreden is!.....Geene andere loopbaan geeft een juister denkbeeld der
betrekking tusschen de woorden soldaat en officier. Bij het 3de regiment ligte
infanterie, heb ik eenen ouden tweeden luitenant gekend, die, na deel te hebben
genomen aan de oorlogen van het keizerrijk, gedurende den veldtogt in Spanje 1823 - tot dien rang was bevorderd. Deze luitenant, die Polen, Duitschland, Italië,
Portugal en Frankrijk had doorloopen steeds met den randsel op den rug, bewaarde
als een heiligdom, een paar wollen epauletten...Zijne epauletten, als soldaat
gedragen!....Dikwerf lag hij dezelve nevens de officiers-epaulet en gaf zich alsdan,
met de ellebogen op de tafel, het hoofd in de handen, langen tijd aan bespiegelingen
over. Eens, dat ik hem in zoodanigen toestand overviel, zeide hij met weemoed:
‘hierin ligt de geschiedenis van mijn geheele leven; deze wollen- en zilveren stof is
gemengd met tranen, bloed, bittere teleurstellingen, vreugde,....wanhoop....Ja zelfs
zoude ik er de sporen van denkbeelden tot zelfmoord nog in kunnen terug vinden;
gedurende twintig jaren heb ik, nacht en dag, in de kazerne, te velde, in het
schilderhuis, op het slagveld, in de gevangenis, op het leger in een akelig hospitaal,
in het Noorden, in het Zuiden, badende in de sneeuw, of het gelaat verzengd door
de zon gezwoegd, steeds heb ik, sedert mijn achtiende jaar tot nu ik veertig heb
bereikt, getracht om die wollen stof in zilveren te herscheppen. O! mijn kameraad!
nimmer heeft zich eenig goudmaker den arbeid getroost, die ik mij geheel vrijwillig
heb opgelegd tot het verkrijgen van roem, dat is te zeggen, van die zilveren epaulet,
die gij daar ziet!....De goudmaker sliep, terwijl ik niet sliep! de goudmaker at, terwijl
ik niet at, de de goudmaker leeft, en ik....ik kwijnde weg!....De goudmaker is er
meester van, zijne smeltkroezen weg te werpen, terwijl ik door duizende onzigtbare
banden, aan mijn geweer, mijn trouwe medgezel, gebonden was!....
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Aan deze epaulet offerde ik het huiselijk genoegen: nimmer zal eenig kind het blonde
hoofdje op mijne knie doen rusten, nimmer zal eene gade mij in mijne woning
“welkom” heeten!....Deze epaulet zal de eenigste gezellin mijns levens zijn en bij
mijn verscheiden zal zij met mijnen sabel, aan het graf, mijne bloedverwanten en
vrienden vertegenwoordigen.’
Bitter glimlagchende vervolgde hij: ‘Mijn vader had mij tot erfdeel nagelaten twaalf
à vijftien duizend francs, die ik besteed heb tot 't verkrijgen dezer zilveren épaulet,
zoodat mij niets, volstrekt niets overig bleef; ik tel thans veertig jaren mijn waarde
krijgsmakker, ik ben tweede luitenant, en beklaag mij geenszins;....deze epaulet
strekt mij tot troost in alles.’ - Dit zeggende stond hij op en nam de kwartiermuts van
't hoofd. - Op veertigjarigen leeftijd was dit kaal en het had den schijn als had hij
reeds zestig winters beleefd!
Vertoonde de luitenant zich op de straat, alsdan zag de jonge windbuil met
verachting op zijne verstelde kleederen zat hij voor een koffijhuis, ook dan wierp
eenig bankier, in zijne caleche stappende, op hem eenen medelijdenden blik, waarin
men duidelijk de woorden las: ‘renteloos.’
Hij had het eerekruis verdient, doch een, bijna geestig, schrijver werd dit uitgereikt
ten einde hem behoorlijk in de maatschappij gevestigd te zien; - de bejaarde luitenant
streek zijne bruin-roode hand over de epaulet en sprak daarbij eenige half
onverstaanbare woorden in zich zelven, waarvan echter de laatste luidden: ‘Gij
mijne epaulet zult mij immer rein, vlekkeloos blijven.’ - Ik geloof dat de luitenant zijn
epaulet lief had, als eene teedere moeder haar kind.
Te langen tijd echter, dachten wij niet aan onzen sergeant Denis Battin, nu tweede
luitenant bij de infanterie Dauphin; er bestaat ook werkelijk eene overeenkomst
tusschen hem en den tweeden luitenant van het 8de ligte infanterie, zoodat men,
van dezen sprekende, den anderen herdacht.
Denis Battin nam, als tweede luitenant, deel aan den oorlog op Corsica; later
werd hij naar Amerika gezonden en onderscheidde zich aldaar zoo als gewoonlijk.
In zijne betrekking als kommandant van een fort op de reede van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

149
Brest, werd hij benoemd tot ridder der koninklijke en militaire orde van den heiligen
Lodewijk; hij telde alstoen zes en veertig dienstjaren en werd naar ouderdom in
rang benoemd tot eersten luitenant.
Een besluit werd genomen dat officieren, die als ware het bij toeval tot dien rang
waren bevorderd niet tot kapitein konden in aanmerking komen!....daardoor verbleef
Battin zeer langen tijd in dien eersten luitenants-rang, ‘ziende zich bij elke
bevordering’ zoo verhaalt een geschiedschrijver, ‘vóórgegaan door kadets die nog
niet geboren waren tijdens hij de Engelschen en Pruissen sloeg.’ Evenwel, dit besluit
werd in 1791 door de Staten-generaal ingetrokken, en Battin benoemd tot kapitein.
In het laatst van 1792 had Denis Battin den leeftijd van bijna zeventig jaren bereikt
(1)
en telde vijftig werkelijke dienstjaren . Bij zijne benoeming tot kapitein trok hij te
velde in de omwentelings-oorlogen: steeds te voet, immer aan 't hoofd, was hij een
(2)
voorbeeld van jeugdigen moed en strenge krijgstucht . Tijdens den veldslag bij
Jemmapes, voerde Battin, nu luitenant-kolonel, het bevel over zes bataillons van
de 29ste halve brigade, eertijds infanterie-Dauphin; de brave grijsaard marcheerde
aan het hoofd zijner in gesloten orde marcherende troepen over een uitgestrekt
veld, met breede en vol water staande slooten doorsneden; zonder behulp van
bruggen of fascines (takkebossen) trokken de soldaten, geleid door hunnen
aanvoerder, door de schier ondoorwaadbare moerassen; vielen alzoo, geheel
onverwachts op het dorp Jemmapes, verdreven den vijand en namen twee
(3)
kannonnen benevens een houwitzer Het was waarlijk een

(1)

(2)
(3)

Werkelijke, effectieve dienstjaren, ter onderscheiding van die dienstjaren, welke door het
bijwonen van eenen veldtogt, voor dubbel tellen. Wanneer men alzoo bij de vijftig dienstjaren
van Battin, zijne veldtogten of zoogenaamde campagne-jaren telde, zoo zoude dat getal veel
grooter zijn. VERT.
Geschiedenis der Fransche generaals.
Hiervan lezen wij in Jomini: ‘Histoire des guerres de la revolution:’ ‘Luidens de Oostenrijksche
rapporten wordt het verlies van dezen post toegeschreven aan de omstandigheid, dat dezelve
werd overvleugeld door 3 Fransche bataillons, welke door de voor onwaadbaar geacht
wordende moerassen aan de rivier de Haine, trokken.’ Verder wordt daarbij gemeld, ‘dat dit
door middel van planken was geschied.’ VERT.
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schoon schouwspel, te zien hoe die onverschrokken grijsaard daar liep aan het
hoofd zijner soldaten, leunende op eenen stok, den degen in de schede, en
glimlagchende de vijandelijke batterijen zijnen jongen vrijwilligers aanwijzende!!.....Na
de overwinning zette hij zich op eene trommel, droogde zich het voorhoofd en
zinspeelde langen tijd op Jemmapes en Fontenoy, op Lodewijk XV en het Fransche
gemeenebest.
Steeds goedhartig, eenvoudig en zedig, vond men immer in de vaderlijke taal van
den luitenant-kolonel Battin, den openhartigen, jongen dorpeling, den fuselier bij de
infanterieDauphin, terug.
Bij den slag van Neerwinden in 1793, wederstond Battin - de drie bataillons van
de 29ste halve brigade aanvoerende - gedurende den terugtogt van het Fransche
leger, een sterk Oostenrijksch artillerievuur, en trok, zeer geregeld en elken aanval
wetende af te weren, tot op de hoogten van Tienen (Tirlemont) terug. De
(1)
generaal-opperbevelhebber Dumouriez, met een der vertegenwoordigers , reden
hem te gemoet en benoemden Denis Battin tot kolonel, op het slagveld zelve.
(2)
Weinige dagen vóór het gevecht, waarin de generaal Dampiërre sneuvelde , was
door dezen reeds den kolonelsrang aan Battin toegezegd: tranen welden in het oog
van den ouden, grijzen soldaat, toen Dampiërre, vóór het front van het regiment
hem toesprak: ‘Burger Battin, gij hebt door uwe uitstekende diensten, het vaderland
hoogstens aan u verpligt, namens hetzelve benoem ik u tot kolonelkommandant
der 29ste halve brigade!’ Gedurende een lange wijle tijds drukte Battin de handen
van den braven, ongelukkigen Dampiërre en zeide eindelijk, zeer bewogen: ‘dit is
de schoonste dag mijns levens!’
Na de dood van Dampiërre, werd de kolonel Battin benoemd tot brigade-generaal,
in afwachting der bekrachtiging door de Nationale Vergadering; hij voerde persoonlijk
het bevel in de voorliggende werken van het front van aanval en wel dagelijks
gedurende twaalf uren.

(1)
(2)

Uit de ‘voorloopige Nationale Vergadering - Fransch Gemeenebest.
Bij het ontzetten van de vesting Condé.
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Bij eenen aanval op den bedekten weg werd Battin door een kogel aan den regter
schouder, zwaar gekwetst; hij verdedigde niettemin dezen post voet voor voet tot
(1)
aan de escarpe en was de laatste die binnen de belegerde plaats trok. Bij de
overgave van Valenciennes, werd Battin naar de Vendée gezonden. Door den
minister van oorlog werd zijne benoeming tot brigade-generaal bevestigd, doch
Battin weigerde die, zeggende: ‘Sedert meer dan vijftig jaren behoor ik tot het
regiment thans onder mijne bevelen, ik verlang geenszins hetzelve te verlaten, ik
heb er alle mijne soldaten zien aankomen, en zij noemen mij hunnen vader; hiermede
zijn al mijne wenschen bevredigd. Daarenboven schiet mijne kennis te kort en bezit
ik niet de vereischte eigenschappen tot het voeren eens opperbevels; mijne krachten
laten het niet meer toe, om het bevel te voeren over verscheidene regimenten en
deze te leiden.’ Even nederig als braaf, wenschtte hij in zijn regiment - Dauphin - te
blijven, als zijnde hetzelve zijne bakermat, zijn leven!
Onder de driekleurige kokarde van de 29ste halve brigade, trof de generaal Battin
nog helden aan van Meenen, Doornik, Fontenoy en de veldslagen in Hanover; de
nieuw aangekomenen in deze brigade, sprak hij toe: ‘mijne kinderen draag het
regiment Dauphin groote achting toe, als ge wenscht dat over vijftig jaren de 29ste
halve brigade door uwe kleinkinderen zal geëerd worden.’
Te Beaupréau, viel Battin de Vendeërs aan, en vervolgde hen tot in hunne
schuilplaats, zonder één man van zijn legerkorps te verliezen; wij zeggen zijn
legerkorps, want in weerwil van zijn verlangen om als kolonel bij de 29ste halve
brigade te blijven, had men hem als generaal het bevel over eenige brigades
opgedragen. Het treffen bij Beaupréau was de laatste krijgsverrigting van Battin.
Het aanhoudend bivouaceren en de gestadige veldslagen gedurende vier
achtereenvolgende jaren, hadden zijne gezondheid ondermijnd; hij verliet alzoo de
dienst op vier- en zeventigjarigen leeftijd, niet meer kunnende marcheren noch te
paard rijden.
Gedurende eenen geruimen tijd nog leefde de generaal Battin genoegelijk te
Avignon, in den kring zijner betrek-

(1)

Binnenglooijing der gracht, aan de zijde der borstwering.
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kingen. Wanneer eenig regiment de stad dóórtrok, vereerde hij het steeds met een
bezoek; hij volgde op de kaart de stratégische bewegingen der groote legers van
dien tijd en verheugde zich bij de inname van Toulon - 19 December 1793 - en later
nog bij de veldtogten in Italië. Twee jaren vóór zijn verscheiden zag hij de herstelling
van het Fransch keizerrijk.
Bij het naderen der laatste oogenblikken des grijsaards, vorderde hij zijnen degen
en zeide toen met zwakke stem: ‘ik sterf, ik heb zeer langen tijd geleefd en, zoo ik
vermeen, tot nut van mijn vaderland, - gedurende dertien jaren soldaat, twaalf jaren
korporaal en sergeant, vier en twintig jaren eerste en tweede luitenant, immer op
het slagveld, was ik getrouw aan het vaandel, eed en pligt; menigmaal, mijne
vrienden, smaakte ik de bittere vrucht der onregtvaardigheid, doch ik gedroeg mij
daarbij geduldig,....vroeg of laat zoude de belooning volgen. - Vaartwel mijne
vrienden, ik kan dit leven verlaten zonder berouw of klagt, want ik was bij Fontenoy
en Marengo - voor 't laatst druk ik mijnen degen aan 't hart.’ Zijne stem verzwakte,
de oogen slooten zich....Zijne ziel ontvlugtte de aardsche woelingen.....
Ingevolge zijnen uitersten wil, werden de gelden bestemd voor de ter aarde
bestelling en grafnaald, verdeeld onder de arme kinderen en gebrekkige oude lieden.
Naauwelijks dertig jaren (1836) vervlogen na het afsterven van den generaal
Battin, en reeds ligt zijnen naam onder het stof der vergetelheid, en hoe veel nut
kan men evenwel uit het leven van dien man putten!....
Alle menschelijke deugden schenen in den persoon van Denis Battin vereenigd
te zijn geweest, maar deze deugden oefenden slechts hun gezag uit binnen den
kring des krijgsmanslevens; hij maakte geen deel uit der algemeene volksliefde....Het
was den met laauweren gekroonden dichter niet waardig zijne welsprekenheid te
offeren aan het leven van een Fransch soldaat,....hierin vindt men de oorzaak voor
de algemeene vergetelheid.
Men rigt standbeelden op, eerzuilen, voor groote mannen, men schrijft lange
lofredenen ter hunner eere, de graveernaald schenkt nog aan het nageslacht het
afbeeldsel van den grooten man, overal eindelijk, brengt men eenigen
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prijs toe aan de deugd, maar men verliest daarbij uit het oog de eerste, de
gewigtigste....de zelfverloochening, de onthouding!....
In het soldatenleven alléén, wordt deze deugd beoefend; in de kazerne huisvest
ze onder het kleed van den onderofficier of van den armen tweeden luitenant, en....in
de zamenleving erkent men ze in den ouden, gepensioneerden kolonel of generaal.
A. GLIMMERVEEN.

Generaal Manfredo Fanti.
Een der ervarenste, geoefendste en tegelijk onverschrokkenste officieren in het
Piemontesche leger is de generaal Manfredo Fanti. Geboren in het jaar 1810 te
Carpi in Modena, kwam hij reeds als veertienjarige knaap op de militaire school te
Modena en verliet haar vier jaren later als luitenant der genie. Kort daarop, in de
jaren 1830 en 1831 braken de bekende onlusten in Italië uit en door eene gloeijende
vaderlandsliefde bezield, sloot de jonge officier zich bij de insurrectie aan. Deze
eindigde echter reeds na weinige maanden met de volledige verstrooijing der
Italiaansche armee en nadat ook nog het laatste gevecht bij Rimini, op den 25sten
Maart 1831 zegerijk voor de Oostenrijkers was uitgevallen scheepten de meeste
Italiaansche officieren, waaronder ook Manfredo Fanti, zich den volgenden dag te
Ancona in, om over de Adriatische zee te ontvlugten. Doch de Oostenrijksche
oorlogschepen waren flinker dan hunne barken, en zij werden na eene korte jagt
ingehaald, om onmiddellijk naar de vesting Kuffstein in Tyrol gebragt te worden. Nu
kwam evenwel de koning van Frankrijk tusschenbeide, en bragt het werkelijk zoo
ver, dat de meesten van hen verlof bekwamen, om naar Frankrijk te gaan. Onder
hen bevond zich ook de jonge Manfredo en daar hij voor geenen prijs zich aan
lediggang wilde overgeven trad hij weldra in de Fransche armee. Drie jaren diende
hij daar en was onder den generaal Fleury bij den vestingarbeid te Lyon
tegenwoordig. Doch aangezien hierbij niet veel roem te winnen was, wendde hij
zich in 1835 naar Spanje om daar met de liberale koninklijke partij tegen den
absoluten pretendent
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Don Carlos te strijden. Hier onderscheidde hij zich weldra, en ofschoon hij als
vreemdeling niet zoo spoedig opklom, als een Franschman zou gedaan hebben,
zoo had hij toch in 1848 de waardigheid van overste verworven. Ja, hij zou zonder
twijfel binnen kort eenen nog hoogeren post bekomen hebben, wanneer niet eene
andere gebeurtenis ware tusschenbeiden getreden. In genoemd jaar brak namelijk
de omwenteling in Italië ten tweeden male uit en nu nam Fanti natuurlijk zijn afscheid
om naar zijn vaderland terug te ijlen. Daar stelden hem de Lombarden tot
generaal-majoor en lid der commissie van verdediging aan, en toen de beruchte
generaal Ramorino, wiens verraad den Oostenrijkers op den 20sten Maart 1849
den overgang over de Po bij La Cava verschaft had, door een vonnis van den
krijgsraad ter dood veroordeeld was, droeg men hem, in weerwil van zijne
betrekkelijke jeugd het opper-commando over de Lombardische Milaandivisie op.
Kort daarna werd echter, na den ongelukkigen slag bij Novara, de vrede gesloten,
en dewijl met Lombardije weder onder Oostenrijk kwam, was zijn commando ook
ten einde. Daarentegen nam de koning van Sardinië hem nu in zijn leger op en
vertrouwde hem niet alleen het opperbevel over eene brigade toe, maar zond hem
ook met het legerkorps dat den Krimoorlog medemaakte, naar Turkije. Belangrijke
wapenfeiten werden daar niet verrigt, doch Fanti onderscheidde zich evenwel
roemvol in den slag aan de Tschernaja, en werd dien ten gevolge met het
commandeurskruis van het logioen van eer versierd. Drie jaren later werd hij tot
luitenant-generaal verheven en had in den zoogenaamden Italiaanschen veldtogt
van 1859 het opperbevel over de tweede Sardinische divisie. In deze hoedanigheid
maakte hij den slag van Magenta en later het treffen van San Martino mede, en
vervulde bij beide gelegenheden zoo goed zijne pligten, dat vriend en vijand hem
den lof van dapperheid en doorzigt niet ontzeggen konden. In October 1859
benoemden de provisionele regeringen van Toskane, Parma, Modena en de
Romagna hem tot opperbevelhebber hunner vereenigde strijdkrachten en weldra
toonde hij, dat men geene betere keus had kunnen doen. Door zijne veelzijdige
ervaring wist hij in weinige maanden de verschillende korpsen te organiseren, en
overwon tevens door zijne energie
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de ijverzucht, die tot hiertoe onder de Toskaners, Romagnolen, Modanezen en
Parmanen bestaan had. Wegens deze talenten riep graaf Cavour hem in Januarij
1860 als minister van oorlog in het kabinet, en de voortreffelijke diensten, die hij als
zoodanig aan zijn vaderland bewees, zijn algemeen bekend. Na den dood van
Cavour trad hij weder in het leger terug, doch zijn koning wilde hem te gelijk voor
de parlementaire werkzaamheden behouden en benoemde hem tot levenslang lid
van den senaat. Beide betrekkingen, die van luitenant-generaal en van senator
vereenigt hij ook nu nog in zijn persoon en zijne toekomst is dus geenszins nog
gesloten. Integendeel schijnt hij door de bescheidenheid en nederigheid, die hij als
senator toont, alsmede door de vastheid en militaire gestrengheid, waarmede hij
als generaal optreedt, geroepen te zijn, om bij de aanstaande gebeurtenissen weder
eene belangrijke rol te spelen.
Wij zullen dus later nog wel eens gelegenheid hebben, om op hem terug te komen.

Het Japansche gezantschap.
Hoe komen van alom stroomen bezoekers naar de Theemsstad, die in deze dagen
zoo vele wonderen van natuur en kunst ter beschouwing aanbiedt. Duizenden
vervangen dan ook elken dag de duizenden, die ze den vorigen bewonderd hebben;
en nu laatstelijk zijn ze door aanschouwers bekeken geworden, die zelven de
aandacht welligt even zoo veel trokken als het de voorwerpen deden, dáár ten toon
gespreid. - Geen wonder! Zij kwamen uit het verre Japan, met welks bewoners wij
Europeanen, tot heden ten dage nog zoo geen gezellig verkeer aangeknoopt hebben.
Iedereen komt naar de Groote Tentoonstelling, om de Japansche ambassadeurs,
drie in getal, met een dozijn ondergeschikte officieren en waardigheidsbekleeders,
ruim dertig individus in het geheel uitmakende, te zien. Voor het oogenblik hebben
wij slechts met vorsten te doen - te weten de vorst van Semotsooky, de vorst van
Ewamee en de vorst van Noto. De geleerde Maegowan verklaart ons in zijne
boeijende voorlezingen wat hij een' Japanees noemt: ‘Wie is wie?’ maar daar wij
dit werk niet bij de hand hebben om
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het te kunnen raadplegen, zoo moeten wij ons nu bepalen tot eenige woorden over
de bovenvermelde notabiliteiten.
Semotsooky grenst aan de provincie, waarin de hoofdstad Jeddo ligt. Het wordt
onder de eerste vorstendommen van den tweeden rang geteld. Het is omtrent
zeventig mijlen lang en veertig breed. Het land is vruchtbaar en met vele wateren
doorsneden, en brengt overvloedig gras en granen voort.
Ewamee is eene maritieme landstreek op de noordwestkust, omstreeks vijfhonderd
mijlen van de hoofdstad. Het behoort ook tot den tweeden rang, maar is een minder
belangrijk gewest. Wij leeren van de Japansche aardrijkskundigen dat dit gedeelte
van de kust eenen overvloed van krabben oplevert, en dat de inboorlingen er veel
zout bereiden.
Noto is eigenlijk een schiereiland aan de noordkust, omstreeks honderd vijftig
mijlen van Jeddo. Het is omtrent van dezelfde uitgebreidheid als Ewamee. Het land
is bergachtig en weinig vruchtbaar. Granen komen er later tot rijpheid dan in de
meeste andere provinciën. Er is een overvloed van visch en de bergen zijn rijk aan
ijzererts. Of deze heeren nu echter inderdaad in het bezit van die vorstendommen
zijn, of dat hunne titels er eenvoudig aan ontleend zijn - zoo als bij voorbeeld de
titels van ‘hertog van Kent,’ of ‘Graaf van Parijs’ - is niet volkomen zeker; het is
intusschen waarschijnlijk dat zij in de beschreven distrikten gebied voeren.
Er zijn meer dan driehonderd vorstendommen, zoodat de Taicon of tijdelijke keizer
ons in het geheel een percent van zijne adellijke titularissen heeft toegezonden. Zij
hebben reeds, voor dat zij de duizende wonderen op de Londensche expositie
aanschouwden, kennis met de Engelsche natie kunnen maken; want de ‘Odin,’ waar
zij aan boord waren, heeft Hong-Kong aangedaan. Wij weten niet welken indruk
zulks op hen gemaakt heeft; er mag echter verondersteld worden dat zij het de
Chinezen niet benijdden de Engelschen van zoo nabij tot hunne buren te hebben,
en dat zij er niet dan zeer schoorvoetende toe over zouden gaan hun ook maar één
der duizende kleine Japansche eilandjes af te staan. En als zij in Cochin-China
eenen blik op Turon geworpen, en de Franschen in dat land in hunne nieuw
verkregen bezittingen aan het werk gezien hebben, zullen zij die ook nog
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wel niet eerstdaags tot hunne naaste buren maken. En zij hebben de Maleijers op
Java zekerlijk ook voor hunne onafhankelijkheid niet al te ruimschoots schadeloos
gesteld geacht door de bescherming van het Hollandsche bestuur. In één woord
als zij de schrandere waarnemers zijn, waarvoor wij hen houden, dan zullen zij er
heel ingenomen mede zijn dat hunne geographische ligging hun uit eilanden
bestaand vaderland eene zeer begeerenswaardige mate van veiligheid verzekert.
Te Suez maakten zij voor de eerste maal gebruik van den spoorweg en werden
langs Caïro en de pyramiden door het land der Pharao's gevoerd op eene wijze,
zoo snel en zoo comfortable dat het wel eenigzins verschild zal hebben met hunne
‘palanquins.’ Als zij nu hunne reis van Alexandrië naar Marseille voortzetteden
geraakten zij onder Franschen. In de vrolijke hoofdstad van Napoleon III, verkregen
zij van dien monarch de belofte dat hunne terugreize naar Japan in een oorlogschip
zou geschieden; en dit heeft hunne staatkundige bemoeijingen aan die zijde van
het kanaal begonnen en besloten.
Hun verschijnen in Europa, hunne belangstelling in werktuigkunde en nijverheid
boezemt in onze dagen eene belangstelling voor hun land in, waarom wij deze
nadere bijzonheden aangaande deze drie vorsten onzen lezers mededeelen.
Julij 1862.

Paus Pius IX.
(Naar het Hoogduitsch.)
In de tegenwoordige dagen kan het niemand onwelkom zijn, eene levensschets van
den opvolger van St. Petrus te ontvangen; wij meenen den lezers van dit Tijdschrift
daarom geene ondienst te doen, met de volgende korte levensbeschrijving.
Giovanni, Maria, graaf van Mastaï-Feretti, thans paus Pius IX, geboren te
den

Sinigaglia, gebied van Ancona, op den 13 Mei 1792, werd in zijne jeugd voor den
militairen stand bestemd, diende een tijd lang in het Fransche, en daarna in het
Oostenrijksche leger, was evenwel spoedig genoodzaakt wegens den toestand
zijner gezondheid, de krijgsdienst te verlaten, en werd geestelijke.
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In 1823, ging hij in het gevolg van monsignore Musi naar Chili, in Zuid-Amerika, en
keerde eerst na verloop van twee jaren naar Europa terug. De toenmalige paus Leo
XII, vatte toegenegenheid voor Mastaï op, verhief hem achtereenvolgens tot de
waardigheden van prelaat, president van het hospitaal St. Michaël, en eindelijk tot
aarts. bisschop van Spoleto. De opvolger van Leo, Gregorius XVI, droeg het
aartsbisdom Imola aan zijne zorgen op; negen jaren later werd hij tot kardinaal
benoemd.
den

Paus Gregorius overleed in het begin van Junij 1846. Den 14 van die zelfde
maand vergaderde het conclave, om tot de keus van een nieuwen paus over te
gaan, hetgeen door schriftelijke stemming, scrutinium genaamd, geschiedt. Zes en
dertig kardinalen waren aanwezig, en Mastaï moest de stemmen opnemen. Het
eerste briefje, dat hij losmaakte, droeg zijn naam; het tweede insgelijks; met het
derde was het even zoo. Nadat zich dit twintig maal herhaald had, begaf hem zijne
zelfbeheersching. Door aandoening overmeesterd, verzocht hij aan de vergadering
zich te mogen verwijderen, en een anderen kardinaal zijne taak te laten volbrengen;
- doch de wetten der Roomsch-Katholieke kerk zijn bij zulke gelegenheden zoo
gestreng, dat de toestemming van zijn verzoek, de verkiezing onwettig gemaakt
zoude hebben, en al het gebeurde van nul en geener waarde zou geweest zijn; het
conclave raadde hem daarom te gaan zitten, ten einde zich te herstellen.
Bleek, zonder een woord te uiten en zonder eenige beweging, zonk Mastaï op
een stoel neder, en dronk een glas water, dat één der kardinalen hem gegeven had.
Eerst na verloop van een geruimen tijd had hij de kracht herkregen, om de nog
overige stembriefjes te kunnen ligten.
Hij was met éénparige stemmen tot paus verkozen. Alle kardinalen stonden te
gelijkertijd op, en het gewelf der kapel weergalmde van de luide gelukwenschen,
waarmede zij den nieuw verkozene begroetten. Na de vervulling der gewone
formaliteiten, naderde een lid van het heilige collegie, Mastaï, en vroeg hem, of hij
besloten was, de driedubbele kroon aan te nemen; waarop deze antwoordde, dat
hij zich aan Gods wil onderwierp. Nog dien zelfden avond (16 Junij) betrok hij het
Vaticaan, onder den titel van: paus Pius IX.
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De levenswijze van den paus munt uit door aartsvaderlijke eenvoudigheid. Hij staat
iederen morgen omstreeks zeven ure op, en woont, nadat hij zelf eene mis bediend
heeft, eene tweede bij. Na een eenvoudig ontbijt begeeft hij zich naar zijn kabinet:
een klein vertrek met twee stoelen, eene tafel en een crucifix, alwaar de belangen
der Roomsch-Katholieke kerk besproken en geregeld worden. Te drie ure 's
namiddags dineert de paus alléén, altijd - geheel alléén, zoo wil het de
onveranderlijke pauselijke étiquette. - De maaltijd is zoo eenvoudig, dat hare kosten
met een Romeinschen scudi (ƒ 2,60) bestreden kunnen worden. Eene korte siësta,
eenige visites of eene wandeling, nemen zijnen tijd tot zes ure in beslag, op welk
uur de paus naar zijn kabinet terugkeert, en daar met inspanning werkzaam blijft,
tot klokslag tien hem ter rust eroept.
K......, 1 Julij 62.
C. TH. M...

De wind.
Door F.F.C. Steinmetz.
Hoor den wind - hoe lokt zijn stem,
Met een onverklaarbren klem,
Duizend dierbre erinneringen
Uit vervlogen tijd weêrom:
Hoor hem met een basstem zingen,
Luister naar zijn hol gebrom;
Langs de dorre heuvelklingen
Scheert hij 't gras, en knakt hij 't hout
In het zwaar-getopte woud.
Schoone dagen, zoete vreugd,
Zorgeloosheid van de jeugd,
Menig eens gesmaakt genoegen,
Dat men nooit meer smaken zal,
Blijdschap, die ons 't hart deed zwoegen,
Met een dierbaar vriendental,
Leed en lijden dat we droegen:
Dat, dat roept het windgebrom
In den stillen geest weêrom!
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'k Hoor u gaarne, najaarswind,
Als gij bloem en blad verslindt,
En door 't veld stuift langs de hagen;
Als ge op 't meir de golven krult
En van niemand in uw vlagen
IJdle tegenwerking duldt:
o, Dat kan mij zoo behagen;
En 'k doorleef ten tweeden keer
't Mij zoo snel ontvloôn weleer.
Maar veel zoeter is uw zucht
Als de winter is gevlugt
En ge een voorboô zijt der lente:
o, Dan doet ge 't hart zoo goed
Waar ge 't eêlst gevoel in prentte:
Dan versterkt ge 't jong gemoed,
Dat den palm der deugden entte
Op den stam van liefde en pligt,
Die den schoonsten bloemhof sticht.
Ja, dat alles werkt uw stem
In 't gevoelig hart van hem,
Dien uw toonen kunnen streelen,
't Zij ge buldert, bromt of zucht,
Of uw vleuglen blijd' doet spelen
Met de geurge morgenlucht:
Neen, geen duizend orgelkeelen,
Neen, geen nachtegalenkoor
Vindt als gij bij mij gehoor!

Ophemert, 1861.
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Iets over den katoenhandel.
Welken invloed zullen de verwikkelingen in Amerika op den katoenhandel in Engeland
hebben? Deze opmerking waarbij de nijverheid het grootste belang heeft is voor
Groot-Brittanje eene levensvraag geworden; 'tis niet sedert gisteren of eergisteren
dat men hieromtrent vrees koestert, men stelde zich echter het gevaar wel als
mogelijk maar toch zoo ver verwijderd voor, dat het volstrekt niet te voorzien was,
wanneer dit zou gebeuren. De gedrukte spanning waarin Amerika echter op dezen
oogenblik verkeert, heeft den sluijer doen vallen; het betreft hier niets minder dan
het aankweeken der katoenplant, en van de middelen om Engeland aanhoudend
van deze kostbare vezels - zoo algemeen in gebruik - te blijven voorzien. Wie had
zich kunnen voorstellen, dat de bloei van zulk een reusachtigen tak van nijverheid,
waarvan de voortbrengselen voor al de verschillende volkeren zoo nuttig en
noodzakelijk geworden waren, van het al of niet vrijmaken der slaven zou kunnen
afhangen? Wie had slechts één oogenblik kunnen veronderstellen dat Engeland,
het land dat er het meest belang bij heeft, deze indrustrie die ‘het merg van zijn
gebeente uitmaakt’ en door iedereen in de verst afgelegen deelen van den aardbol
uitsluitend als een Engelsch handelsartikel werd beschouwd, aan de meest
wisselvallige kansen zou kunnen overlaten.
In den laatsten tijd hebben er echter op het veld der staathuishoudkunde en der
staatkunde groote veranderingen plaats gehad. Frankrijk heeft door zijne jongste
handelsverdragen met Engeland, vele belangrijke voordeelen verplaatst, voor de
toekomst zaden van evenwigt gestrooid voor den fabriekarbeid, en den toegang
opengesteld tot het in praktijk brengen van veel nieuwe zaken waarvan men tot
hiertoe naauwelijks droomde, en die men zeker nog niet verwachtte; het heeft aan
de herhaalde aanzoeken van kundige lieden gevolg gegeven; door de volken die
het meest van de hierboven gemelde algemeene voordeelen genoten hierin te
betrekken heeft het zijn eigen belang bevorderd, het zijn voordeelen die nu nog
naauwelijks worden opgemerkt, maar zich weldra, vooral in Engeland, zullen doen
gevoelen.
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De jongste gebeurtenissen in Italië hebben de kaart van Europa veranderd, het
belastingstelsel en het vak van nijverheid op het schiereiland zijn daardoor in een
vrijzinnigen geest gewijzigd geworden. Spanje heeft op het veld van algemeene
welvaart eene belangrijke schrede voorwaarts gedaan; dáár waar het verbruik door
oude tolheffingen was belemmerd, waar van de opbrengst van den grond aan de
schatting der tienden, aan willekeurige en ondraaglijke wetten onderhevig, moest
worden voldaan, daar zal de aarde meer vruchten opleveren, de welvaart zal met
de behoeften der bevolking toenemen en de mogelijkheid hierdoor geboren worden
om de voortbrengselen der nijverheid aan den man te brengen. De stralen van die
zon waardoor slechts twee of drie punten der wereld verlicht werden, zullen nu ook
andere gedeelten beschijnen, die zoowel door aardrijkskundige ligging als door de
natuurlijke gesteldheid van den grond het voorregt kunnen smaken om zich
bewerktuigde voorwerpen tot lagen prijs te verschaffen. Even als het geen
doorgaande regel is dat het land hetwelk de grondstof levert, met uitsluiting van alle
andere, daaruit allerhande artikelen zou moeten vervaardigen, even onwaar is het,
dat hoewel Engeland door een zamenloop van omstandigheden wat nijverheid
betreft den toon geeft, het zich daaromtrent een bijzonder regt zou mogen
toeeigenen. De aanmatigingen van Groot-Brittanje, nog eenigzins te regtvaardigingen
wat het vak van metalen betreft, zou die niet kunnen volhouden waar de fciten
spreken aangaande het verwerken van katoen, als men een overzigt der tarieven
gaf van alle plaatsen in Europa waar men aan dit voortbrengsel behoefte gevoelt.
Deze vraag zal naar alle waarschijnlijkheid weder worden behandeld en beslist in
een vrijzinnigen geest. Eene andere reden ter versterking van dit bewijs is dat men
in België, in Zwitserland en in Duitschland een belangrijken sprong heeft gemaakt
in het verbeteren der stoomwerktuigen, spinmachines enz. die bij het bewerken van
het katoen de hoofdrol spelen, en deze werktuigen worden door die streken veel
goedkooper dan door Frankrijk, bijna even goedkoop als door Engeland verschaft.
Als Italië eenmaal vereenigd en tot rust zal zijn gekomen dan zal men ook daar
spinnerijen zien verrijzen, zoo als dit
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nu reeds plaats heeft in Lombardije op de grenzen van Zwitserland, en de balen
katoen zullen uit die havens even goedkoop worden uitgevoerd als nu van de kusten
van Engeland. Het onderscheid in den prijs van handenarbeid en andere algemeene
uitgaven is veel minder hoog opgevoerd dan in het vereenigd koningrijk en dit zou
de vermeerdering van den uitvoer, indien die bestond, nog doen toenemen. Is de
ligging van Italië voor 't overige niet bijzonder gunstig om uit Egypte zeer goedkoop
katoen te krijgen? Engeland zal zich aan deze verplaatsing moeten gewennen. Het
is wel waarschijnlijk dat alle pogingen van welken aard ook om het in 't algemeen
de loef af te steken, schipbreuk zullen lijden, het moet zijne koloniën voorzien, zijne
scheepsmagt onderhouden, renten van zijn geld trekken, voedsel aan zijne eerzucht
geven; als echter de handelsvrijheid en de staatkundige toestanden mede werken,
dan zal men over groote kapitalen kunnen beschikken en elke landstreek zal
langzamerhand voor zijne eigen behoefte gaan zorgen. Er is nog eene bedenking
die op het gebied van deze nijverheid veel afdoet, namelijk, dat er in den laatsten
tijd op het gehalte en de deugdelijkheid van het Engelsche frabrikaat nog al veel
valt aan te merken. De ‘madapolans’ de ‘shirtings’ de ‘long cloths’ (stukken wit
katoen) en andere goederen die men twin tig of dertig jaren geleden naar de Oost
zond, waren van eene veel betere soort en duurden veel langer dan dezelfde
artikelen waarvan de markt tegenwoordig wordt overstroomd, onder dezelfde
benaming en van dezelfde merken voorzien. Eene zekere stof ‘americane’ genaamd,
bestaande uit eene soort van ruw ongebleekt katoen, dat het Egyptische
gouvernement ook te Caïro deed vervaardigen, was toen zeer gewild, maar de
goede eigenschappen en de deugdzaamheid die men daaraan toeschreef, zijn nu
alleen bij overlevering bekend en dit strekt den fabriekanten van onzen tijd die er
slechts op bedacht zijn om goedkoop te leveren, tot schande. De echte Engelsche
stelregel: ‘het beste artikel is dat, wat zoo goedkoop mogelijk verkocht kan worden,’
was aan de orde van den dag en werd op groote schaal toegepast, maar men moet
erkennen dat er in dit gezegde, waarmede de fabrikanten hunne te groote hebzucht
zoeken te bemantelen, weinig ware menschenliefde schuilt. Barnum die groote
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zwendelaar zou het niet beter hebben kunnen uitdenken; men moet echter om
sommige Engelsche fabrikanten regt te doen weêrvaren in 't midden brengen dat
zij niet uitsluitend te beschuldigen zijn, van den voorslag tot die gewetenlooze
veranderingen gedaan te hebben. Wel zijn zij niet vrij te spreken van aan weinig
naauwgezette zaakwaarnemers het oor te hebben geleend, maar het is zoo
aangenaam om aan 't eind van 't jaar een grooten inventaris onder de oogen te
krijgen, zonder daarbij veel gewaagd te hebben. Het waren eenige inwoners van
den Levant zelve, die van de fabriekanten stukken katoen wilden hebben, met eene
minder groote hoeveelheid draden in een vierkanten duim, meer ‘gepapt’ of
opgemaakt en minder in breedte en gewigt, dan de gewone maat door het gebruik
in de winkels of bazaars van Caïro en Constantinopel aangenomen.
Het gelukte aan eenige joodsche ‘commissionairs’ om van een der oudste huizen
van Manchester, klosjes garen te verkrijgen die drie honderd el moesten bevatten,
maar waarop zich werkelijk slechts twee honderd el bevond. Heeft men niet gezien
dat duizende vaartuigen in gevaar verkeerden en rijke ladingen verloren zijn gegaan
omdat men vertrouwde op ankers en zoogenaamd beproefde kettingen, die het
echte merk droegen en als zoodanig verkocht waren, en men deze voorwerpen zoo
uitstekend bewerkt geloofde, dat elk Engelschman daarop trotsch kon zijn? Verre
zij het daarom van ons, om geachte en soliede handelshuizen, die er nog bij
honderden gevonden worden en zoowel om hun langdurig bestaan, als om hunne
onbekrompen handelingen onze achting verdienen, daaronder te willen rangschikken.
Wij hopen dat het kwaad niet aanstekelijk moge zijn. Misschien zal een zweem van
vreemde, maar dan ook van eerlijke mededinging voldoende zijn om den fabriekanten
hun waarachtig belang, zoo niet hun pligt te doen inzien.
Daar waar men zich uitsluitend met den landbouw bezig houdt, kunnen niet ter
zelfder tijd fabrieken bloeijen. Wil men zich hierop toch toeleggen, men zal slechts
gedeeltelijk zijn doel kunnen bereiken, altijd ten koste van dat, wat zijne grootheid
uitmaakt, en in gedurigen strijd zijn met de meerdere kennis en geestkracht der
groote fabriekanten. De nijverheid wint echter overal veld en dit moet ook zoo zijn,
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het evenwigt wordt trapsgewijze hersteld, zij wordt weder waterpas of komt even
als het water op hare ware hoogte; door belangrijke ondernemingen wordt de weg
geopend om niettegenstaande den afstand, de kosten van vervoer en van
handenarbeid, er toch nog voordeel bij te vinden om over zee duizende bewerkte
artikelen weêr naar die zelfde streken te brengen die daartoe de grondstof hebben
opgeleverd. Wat zou het hinderlijk en lastig zijn als die ruwe stof, die een gedeelte
der aarde oplevert, niet overal kon worden heengevoerd waar men die noodig heeft,
of waar de nijverheid er naar vraagt! Stellen wij eens voor een oogenblik dat de
Vereenigde Staten alleen koren voortbragten, en de uitvoer van deze plant alleen
onder den vorm van meel geoorloofd was; wat zou daaruit voortvloeijen? Het meel
maakt het grootste bestanddeel van onze voeding uit; de navraag zou oneindig zijn;
daar het vruchtgevende land op zulk een aanzienlijken en regelmatigen uitvoer zou
kunnen rekenen, zou het voor eigen verbruik slechts weinig behouden. Het
winstbejag zou ook tot veelvuldige vervalschingen, die onze tegenwoordige
verordeningen niet altijd bij magte zijn tegen te gaan, aanleiding geven. Door het
monopolie zou er meer voortgebragt worden en de verbruikers zouden er toch
schade bij lijden.
Dit komt echter bij deze vraag nog niet 't meest in aanmerking; het regt van den
sterkste, de behoeften van het oogenblik, veel andere omstandigheden brengen
soms eene geheele omkeering in de bestaande orde van zaken te weeg. Niets is
bestand tegen dien, tegen de staathuishoudkunde aanbruischenden stroom, die
door verschillende belangen ontspringt en weder in zijn vaart wordt belemmerd. Wij
zouden hieromtrent sterk sprekende voorbeelden kunnen aanhalen uit de
geschiedenis der eerste betrekkingen tusschen de Oost-Indische bezittingen en de
hoofdstad van Groot- Brittanje, der eerste stappen die de Vereenigde Staten van
Amerika hebben gedaan in de fabelachtige loopbaan die zij zich geopend, ten
opzigte der landen die zij ontgonnen en vruchtbaar gemaakt hebben; hierbij willen
zij steeds hun rijkdom vermeerderen, door van alle behoeften door de beschaving
in 't leven geroepen partij te trekken. In Engelsch Indië wilde de hoofdstad, die het
ware belang en den bloei
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der veroverde volken slechts als bijzaak beschouwde in ruil tegen de groote
voordeelen die zij aan de Indiesche compagnie had verleend, de onmetelijke
hulpbronnen die de nieuwe bezittingen haar opleverden, aan de ontwikkeling der
Britsche scheepvaart en aan den bloei der pas ontluikende fabrieknijverheid
dienstbaar maken. Het katoen dat in de landbouwende streken van Bombay, Surate
en Madras werd aangekweekt, kon van toen af niet meer in Azië bewerkt worden.
Het werd naar Liverpool ingescheept, van waar het verder naar de fabrieken van
Lancashire en Yorkshire vervoerd werd. Het kwam onder dezelfde Engelsche vlag
terug en de zelfde ‘Hindoes’ die met hun zweet de velden hadden bevochtigd waarop
de katoenplant groeide, werden daarmede in den vorm van verschillende stoffen
gekleed. Aan dezen katoenhandel, die onder de regering van George III nog weinig
te beteekenen had, maar later zulke reusachtige vorderingen heeft gemaakt, hebben
Liverpool, Manchester en meer andere steden hun opkomst te danken. Toen was
er niet aan mededinging te denken. Aan geene enkele natie was het veroorloofd
onmiddelijk met het land dat de grondstof leverde te onderhandelen. De Engelsche
fabriekanten die het zeer ver in de praktijk hadden gebragt, legden er zich
waarschijnlijk met allen ijver op toe, om zoo veel hun goede smaak en hun winstbejag
dit toeliet, aan de eischen der verbruikers te voldoen; dat zij hierin echter niet altijd
slaagden zien wij uit den bijval dien de Zwitsersche, Fransche en eenige fabriekaten
van het vasteland te beurt vielen, die als door tooverij op de Engelsch-Indiesche
markt kwamen, toen deze voor de vreemde vlag geopend werd. Deze staat van
zaken die een weinig van de begrippen van vrijen handel der Engelschen van den
tegenwoordigen tijd verschilde, duurde zoolang als er eenige baatzuchtige, knellende
bepalin gen der Indiesche maatschappij bestonden, die verdeelde, bijeen trok, geld
inkasseerde, den oorlog verklaarde en vrede sloot al naar het haar goed dacht.
Toen alle leenroerige verpligtingen die de hoofdstad aan deze eenige hoewel
ondergeschikte magt verbond, waren opgeheven, toen de koophandel en de
nijverheid van deze rijke bezittingen van alle boeijen bevrijd waren, toen werden de
Indiesche havens voor elke vlag, voor elk voortbrengsel opengesteld. Heden ten
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dage is de ‘John's company’ slechts bij overlevering bekend, men spreekt er van
als over de reusachtige dieren der voor wereld, en op deze gouden eeuw van
handels-voorspoed is de praktische en wijze regeling van koningin Victoria gevolgd.
In de Vereenigde Staten hadden bijna dezelfde gevolgen door verschillende
oorzaken plaats. Azië, dat oude wondervolle land, had reeds het toppunt van zijn
luister overleefd, toen het tot zijne schade kennis maakte met de ‘middelen ter
beschaving’ der christen volken. Er had verval plaats, maar 't was een teruggang
door een schitterend verleden voorafgegaan, en er waren nog vele overblijfselen
van kunst in den meest edelen zin van 't woord, bewaard gebleven. De Nieuwe
Wereld had in tegendeelgeen verleden, geene geschie. denis, geene kunsten, geene
letterkunde; alles bepaalde zich bij dagelijksche worstelingen met rood-huiden, die
de hervormers, eensklaps op dit nieuwe halfrond aangekomen, tot elken prijs wilden
uitroeijen. De eerste blanken die het waagden de ontdekkingen van Christoforus
Colombus en van Vespusius voort te zetten, waren zoo veel als jagers of
boogschutters die niet veel om schoone kunsten gaven, noch eerbied hadden voor
het eigendomsregt van den naasten. Maar om in 't noodige levensonderhoud te
voorzien, moest men het land wel ontginnen en bebouwen, naderhand werden die
vrije kusten door Europesche landverhuizers bevolkt, die op de inboorlingen veel
invloed uitoefenden; uit den overvloed der voorraadschuren werd veel naar Europa
overgebragt. De eerste baal katoen kwam in Engeland aan als een geschenk van
achter-kleinkinderen, die vroeger vermogend, maar toch nog altijd dankbaar waren,
aan eene overgrootmoeder die zij nog niet vergeten hadden. Deze ééne
merkwaardige baal werd weldra door millioenen andere gevolgd; zij die het katoen
aankweekten hadden te veel tijd noodig om het ‘verre westen’ te bevolken, de
Indianen te dooden, hunne staten te vergrooten, steden te doen verrijzen, de
stroomen en rivieren van stoombooten te voorzien om deze stoffen te verwerken
en in nuttige voorwerpen te herscheppen. Zij moesten goud hebben om zich die
geheele ceel van overtollige zaken aan te schaffen, goud om slaven, (menschelijke
werktuigen) aan de weelderige staten van het zuiden te verschaffen, goud om te
overweldigen, te heerschen, te scheppen en dan door
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den voorspoed bedwelmd uit te rusten met den eenen voet in den Atlantischen
Oceaan, en den anderen in de Stille Zuidzee!
De ‘yankee’ rustte niet zoo lang deze reuzenarbeid niet was volbragt. Engeland
intusschen kocht, betaalde, spon, weefde, verbruikte en verzond deze bergen van
katoen, die voor hem in hoopen goud herschapen werden, en de bewoners der
Nieuwe Wereld, met andere zaken vervuld, namen in stilte die diensten aan waarvoor
de oude hoofdstad goed betaald werd. De nationale rijkdom nam intusschen toe.
De groote republiek had te beschikken over eene koopvaardijvloot, die met de beste
en belangrijkste der oude wereld kon wedijveren. De afstammelingen van het ‘oude
land’ vergaten ook niet dat dáár uit millioenen schoorsteenen de rook opstijgt,
waardoor de werktuigen in beweging worden gebragt. Deze lieden die nu zij zich
eenmaal verplaatst hadden, tevreden waren hun lot verbeterd te hebben, voelden
zich door het wisselvallig fortuin maken in het verre westen minder aangetrokken,
en lieten dit langzamerhand aan nieuwe landverhuizers over. Zij bleven meer op
eene plaats gevestigd, en trachtten aan de koortsachtige ondernemingen in het
moederland ook in de plaatsen hunner inwoning takken van nijverheid tegenover
te stellen, waardoor de rijkdom in sommige steden en havens der Vereenigde Staten
zeer zou toenemen. De oudc zuurdeesem van nationalen wrok was zeker niet geheel
vreemd aan die ondernemingszucht van ‘broeder Jonathan,’ het vereenigde zich
met het verleidelijke denkbeeld ‘John Bull’ eene poets te spelen, door hem slechts
eene bepaalde portie ruwe grondstof te verkoopen, en hem zijne beste kalanten
aan gene zijde der zee te ontnemen. De Vereenigde Staten zochten dan, eerst
ondanks zich zelven, als bij instinct zich op fabriekmatigen arbeid toe te leggen. De
onuitputtelijke hulpmiddelen die de grond hun aanbood, zoowel in 't Noorden als in
't Zuiden maakte het hun tot wet, dit werd door de nationale eigenliefde in praktijk
gebragt, voornamelijk door de staten waar geen katoen verbouwd werd. Nu komen
de in Amerika vervaardigde stoffen te gelijk met soortgelijken fabriek-arbeid uit
Engeland op de Indische markten en over de zeeën van China aan en zij kunnen
met deze goederen zeer goed meêdingen.
Van het oogenblik af aan dat de Vereenigde Staten fabrie
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ken oprigtten en hun eigen katoen verwerkten, was de groote stap gedaan, en de
lijn van afscheiding tusschen Liverpool en Boston getrokken. Er kwam verdeeldheid
tusschen de voortbrengende magt der Vereenigde Staten, en de onpeilbare
behoeften van Engeland. Van toen af kwam de noodzaaklijkheid ter sprake om niet
meer uitsluitend van de Nieuwe Wereld af te hangen en de moeijelijkheden die er
verrezen tusschen het kabinet van ‘Saint-James’ en van ‘White-house’ ten opzigte
van den Nicaragua deden nog duidelijker inzien welke onvermijdelijke en noodlottige
gevolgen voor de Engelsche nijverheid uit een oorlog met de Vereenigde Staten
zou geboren worden. Toen de goede verstandhouding tusschen de twee landen
hersteld was, dommelde men een weinig in ten opzigte van het gewigtige gevaar,
dat den handel bedreigde, hoewel er nu en dan wel bekommering werd aan den
dag gelegd als om te doen zien dat de algemeene geest niet dood was. Deze zeer
regtmatige vrees, waardoor ook eene zekere soort van wedijver heenschemerde,
werd niet weinig vermeerderd bij de onverwachte tijding, hoewel de Engelsche pers
dit altijd geloochend had, dat een der slavenstaten zich van het verbond had
afgescheiden. Dit werkte als een weêrlicht, als een donderslag. Gisteren nog sprak
men over den storm, maar het denkbeeld van schipbreuk wierp men verre van zich:
‘De masten zeide men zijn goed in orde, 't is een uitmuntend vaartuig, de machine
is van het beste soort, alles zoo het behoort, en het scheepsvolk....dit is zonder
wedergade. En dan 't land is in 't gezigt.’ Heden heeft een electriesche straal, hoewel
zeer kort, al den omvang van het gevaar doen zien: ‘Het land is wel nabij maar 't
zijn rotsen; de masten zijn gebroken, er is gebrek aan kolen, het is een donkere
nacht, het touw werk is nog onbeschadigd, het volk is in de beste stemming. Handen
aan 't werk kinderen! om ons leven en onze vlag te redden.’ - Het moet ter eere van
dit verwonderlijke volk gezegd worden, al hebben zij zich aan een diepen slaap
schuldig gemaakt, zij zijn daaruit toch bij tijds en geheel en voor goed ontwaakt.
En welke zouden niet de gevolgen zijn als deze gebeurtenissen voortgang hadden?
Dadelijk zou dit een nadeeligen invloed hebben, er zou een stilstand in den
katoenbouw in
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de Vereenigde Staten komen, eene algemeene crisis, staking van den arbeid in de
fabrieksteden van Groot-Brittanje zou daaruit voortvloeijen, het crediet zou er door
lijden in een woord de schok zou zich overal doen gevoelen. In den bijzonderen
toestand waarin deze tak van nijverheid verkeert, zou een tijd van stilstand, zoowel
in den handel als in den arbeid, zonder eenigen twijfel stoornis veroorzaken. De
vrees alleen werkte reeds zeer gevoelig dat de handelsvereeniging met een bankroet
bedreigd zou worden en dit wordt ook duidelijker als men nagaat, dat al wat van
verre of van nabij met den katoenhandel in verband staat, betrekking heeft op eene
groote menigte arme lieden die bij den dag leven.
Het betreft hier voor 't oogenblik dan ook niet de vraag of de katoenhandel voor
altijd te gronde zal gaan, niemand zou zulk eene dwaze gedachte koesteren, maar
daar de stilstand plaats heeft omtrent de ruwe ‘grondstof’ kan men niet berekenen
hoe lang dit zal duren en van welk een ernstigen aard het zal zijn. Hier komt alles
op aan. Het geneesmiddel zal niet weg blijven, en zal vroeger of later van uitwerking
zijn; het is zelfs reeds gevonden maar het komt er maar op aan dat de zieke niet
sterve eer men het kan toedienen. In Engeland staat het algemeene welzijn, naauw
in verband met den bloei der nijverheid, dit heeft op alles invloed. Men zal zich
omtrent de vrees van staking van den arbeid een begrip kunnen vormen als men
weet dat in Engeland de grondstof, het arbeidsloon, de machines en de onroerende
goederen die voor het fabriceren van katoen noodig zijn een som van drie honderd
negentig millioen sterling vertegenwoordigen, dat is de helft der staatsschuld; dat
van dit cijfer 150 millioen voor materialen in omloop is, het metselwerk daaronder
begrepen, dat de Engelsche schepen van alle grootte die voor dezen handel gebruikt
worden een inhoud van 2 millioen ton te boven gaan, dat het aantal werklieden die
middelijk of onmiddelijk hiervan leven boven de 4 millioen bedraagt, waarvan 1
millioen in de fabrieken werkende jaarlijks tusschen de 18 en 22 millioen pond
sterling aan loon krijgen. Wat het verbruik elk jaar van katoen betreft, dit cijfer is niet
minder verbazend. Voor de ruwe grondstof wordt 30 millioen betaald, en na de
bewerking
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heeft die een waarde van 80 millioen; dit is de gemiddelde som die men door eene
naauwkeurige berekening gedurende tien achtereenvolgende jaren, gekregen heeft.
In Frankrijk met eene bevolking van 40,000,000 inwoners werd er jaarlijks voor
8,000,000 pond sterling ingevoerd en aan roerende en onroerende goederen
4,900,000 pond betaald, terwijl Engeland 29,000,000 inwoners telt.
Het valt spoedig in 't oog, dat eene gaping in het verkrijgen van katoen-wol niet
weinig invloed zou hebben op de geldmarkt in Europa. Verondersteld ook dat het
oude vasteland er met den schrik af kwam, het feit alleen dit slechts met moeite
ontsnapt te zijn zou het reeds een aanmerkelijk verlies doen lijden, in dien zin dat
de schrik de grondstof tot eene kunstmatige hoogte zou hebben opgedreven op
een oogenblik dat de handel niet zeer bloeide, en de midden en lagere klassen het
hard te verantwoorden hadden. Deze prijsverhooging zou zich doen gevoelen zoowel
wat de grondstof, als 't geen in de fabrieken, en ook in de magazijnen aanwezig
was, betreft. De burgeroorlog hoe kort zij ook mogt duren, tusschen de staten die
aan het vorig bestuur getrouw bleven, en die welke zich wilden afscheiden zou
dadelijk eene vermindering van aanvoer van ruw katoen ten gevolge hebben, dat
men op 70 van de 100 jaarlijks tot Europeesch verbruik bestemd, zou mogen
berekenen. Als het ten ergste afliep dan zou men voor langen tijd niet meer op den
katoenbouw der Zuidelijke staten kunnen rekenen, en de spinnerijen in Europa
zouden zich met het weinige katoen dat de andere streken opleveren moeten
behelpen. Dit heeft men met regt in Groot-Brittanje begrepen en hoewel deze
gebeurtenis hun wel wat onverwacht voorkwam en er een jaar geleden aan den
gezigteinder eenige kortzigtigen verschenen die geen kwaad konden zien, toch was
de kreet van Liverpool naar Manchester doorgedrongen. Evenwel maakte men er
zich in de fabrieksteden niet ongerust over. De Engelschen zijn wantrouwend, zelfs
onder elkander. Het naderend gevaar, deed elkeen evenwel op zijn post zijn. Men
weet nu in welk een afgrond, duizende ongelukkige arbeiders eensklaps zonder
werk, gevallen zouden zijn, hoe het algemeen fortuin te gronde gegaan, en de
scheepvaart, die
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toch reeds niet meer op zulk een hoogen trap stond als vroeger, een gevoeligen
slag gekregen zou hebben.
Het krachtige geneesmiddel dat men voorschreef en dat in theorie zoo heel fraai
klonk was: overal katoen aankweeken waar deze plant groeijen kan uitgezonderd
in de Vereenigde Staten, om eens voor al niet meer gedwongen te zijn van die fiere
‘neven’ (slavenhouders) of van welke magt ook af te hangen. Het voorschrift is
uitmuntend; het was niet moeijelijk dit te vinden; maar men zal er niet zoo gemakkelijk
in slagen om dit onmiddelijk in toepassing te brengen.
Sedert eenigen tijd had zich reeds eene vereeniging onder den naam van:
‘Maatschappij om katoen te verschaffen,’ waarvan de leden tot de hoogste kringen
des lands behoorden, te Manchester gevormd; deze maatschappij telde onder hare
medewerkers: bekwame correspondenten, die over de meest belangrijke punten
van den aardbol verspreid waren; beroemde agenten, waaronder de eerwaarde
Livingstone voorkomt, allen met woord en daad echte voorstanders der beschaving;
mannen van ondervinding die het niet aan kennis en ook niet aan magt tot handelen
ontbrak. Alles werkte hierin mede om het voorgestelde doel te bereiken, namelijk:
het reeds bestaande uit te breiden; aan te kweeken waar het nog niet aanwezig is;
in een woord te zorgen dat er geen gebrek gevoeld werd aan de kostbare
katoenvezel, als die niet meer langs de gewone wegen toestroomde. Te gelijker tijd
zoekt de maatschappij de meest geschikte middelen te verspreiden, om de ruwe
katoen te kunnen zuiveren, want het ziften der korrels is het moeijelijkste bij deze
bewerking. Zoo heeft zij in Indië de uitmuntende machine van Maé Arthy van
Savannah ingevoerd; de beste soorten naar dit model zijn vervaardigd door Thomas
Myddleton beroemd werktuigkundige te Londen naar een beproefd model, dat hij
voor eenige jaren bij een koopman in Zwitserland, die in handelsbetrekkingen met
Egypte stond, gezien had. Door deze kleine machine wordt het zaad verwonderlijk
goed van de vezel afgescheiden zonder dat het katoen iets te lijden heeft; hierin
werden tot den huidigen dag nog steeds verbeteringen gemaakt voor het dus
genaamde ‘langharige katoen,’ en na de verschijning van dit werktuig heeft men de
‘zaagmachine’ die drie maal zoo veel arbeid verrigt, maar de vezel ook doorsnijdt
aan
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de plantaadjes waar alleen ‘kortharig’ katoen wordt verbouwd, overgelaten.
Nogaltijd worden er nieuwe handelmaatschappijen gevormd; een van deze, de
kleinste die over een kapitaal van 100,000 pond st. kan beschikken en den naam
van ‘Australiesche katoenmaatschappij’ voert, heeft plan om de katoenbouw in het
westelijk gedeelte van Australië aan de oevers der Hinter Macquarië Macleiry en
andere rivieren in te voeren; de kusten dezer stroomen bestaan meest uit aanslijking
en kunnen gemakkelijk bevochtigd worden. Men heeft monsters katoen, op deze
welvarende volkplanting verbouwd, naar Liverpool gezonden en het verslag dat de
leden der kamer van koophandel te Manchester daarvan gegeven hebben, luidt,
hoewel een weinig overdreven, zeer gunstig daar zij het onder de beste soorten
zoo als de ‘mako’ en het langharig katoen van Georgië rangschikken. Eindelijk
verscheen er in de Times een groot aantal brieven met opmerkingen waarvan eenige
zeer goed uitvoerbaar en weder andere zeer ongeschikt bleken te zijn, en nu eenmaal
de slapende wolf wakker is gemaakt, nu kan men wel verzekerd zijn dat hij niet zal
rusten eer hij zijn honger verzadigd heeft.
Naijver en volharding zijn de kenmerkende eigenschappen van het Engelsche
volk. Het spant al zijne krachten in, het heeft er allerlei opofferingen voor over, om
het kwaad te herstellen dat te voorkomen ware geweest, wanneer deze kwaal eene
nationale wond is waardoor het algemeen belang of zijne waardigheid wordt
aangetast. Waar elk ander volk zou bezwijken, daar is de Engelsche natie zeker
van hare zegepraal; het goud, die voorname hefboom is in Engeland in overvloed
voorhanden; goud, men kan hetzelfde niet van arbeidslieden zeggen, is er altijd te
krijgen. Men weet echter dat de meest aanzienlijken op de maatschappelijke ladder
zich niet te groot achten om deel te nemen aan hetgeen men eene ‘beweging’ noemt
telkens wanneer er eene ‘gisting’ plaats heeft, betrekking hebbende op eenig gewigtig
onderwerp zoo als in de tegenwoordige omstandigheden. De aristocratie is in dit
land op haar waar standpunt gebleven, terwijl men elders regt meende te hebben
om zich aan onverschilligheid en luiheid over te geven. Er werd den 11den Januarij
1861 te Birmingham eene groote ‘meeting’
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gehouden onder voorzitterschap van lord Alfred Spencer Churchill een der kundige
vertegenwoordigers van dien adel, die het niet beneden zich zcht, zich met ‘de
belangen van het algemeen’ te bemoeijen. In eene belangrijke redevoering heeft
lord Churchill voorzitter der ‘Afrikaansche handelmaatschappij’ een denkbeeld
ontwikkeld waardoor hij het parlement trachtte te bewegen om te Abbeothuta, aan
de westkust van Afrika, waar de kleurlingen op het grondgebied der
Vereenigde-Staten en in 't noorden van Canada verbreid, een toevlugtsoord zochten
omdat het klimaat hun daar doodelijk was, een consul te benoemen. Daar hopen
zij in vrede te leven, en onder het genot der vrijheid waarvan zij elders verstoken
waren door vrijen arbeid de zwarte bevolking waarvan zij afstammen te beschaven;
het is voorwaar eene edele taak die zij zich voorstellen en iedereen die belang stelt
in vrijheid voor allen, zonder onderscheid of 't blanken of kleurlingen zijn, zal dit
denkbeeld toejuichen en hun den besten uitslag toewenschen. Twee afgevaardigden
(kleurlingen), de heeren Delany en Campbell, door hunne landslieden naar die
streken gezonden, hebben aangekondigd, zegt lord Churchill, dat zij een gunstig
verdrag met het bestuur van Abbeothuta hebben gesloten, waarin aan kleurlingen
en aan vrijgemaakte of voortvlugtige slaven uit de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika het regt wordt toegekend, zich daar te vestigen, waardoor zij in
dezelfde voorregten der inboorlingen deelen. Aan den anderen kant verbinden deze
agenten zich om met de landverhuizers ook de voordeelen der beschaving, al wat
tot de kennis der landbouwkunde behoort in te voeren, en zoo tot de ontwikkeling
van dezen tak van volkswelvaart mede te werken in een land, waarvan de
verbazende vruchtbaarheid tot een spreekwoord geworden is.
Abbeothuta is zeer goed voor den katoenbouw geschikt, eene streek waarvan
de oppervlakte gelijk staat met Engeland is bereid deze plant te verschaffen zoodra
geoefende en vrije arbeiders die zullen komen vcrbouwen; in 1860 heeft de invoer
van ruwe stof in Engeland reeds twee duizend baal bedragen; het is een schoon
vooruitzigt dat den kleurlingen geopend wordt om zich aan de klaauwen der ‘Staten
der zwarten’ te onttrekken, eene eenige gelegenheid om de meening te logenstraffen,
die hen beschuldigt, dat zij hun
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brood niet kunnen verdienen, dan door de zweep van den slavenhouder.
Het is niet moeijelijk te berekenen welk voordeel Engeland kan trekken uit de
bescherming die het al dadelijk aau eene inrigting onder zijn schild geplaatst,
verleent. Als de slavernij in de Vereenigde Staten wordt afgeschaft, of indien de
slaven zich zullen weten vrij te maken, dan zullen de kleurlingen alle mogelijke
middelen in 't werk stellen, om de landverhuizing van die lieden op groote schaal,
naar die streken die zulk eene heerlijke toekomst te gemoet gaan, in de hand te
werken. De drie of vier millioen balen, die nu door de Amerikaansche staten geleverd
worden, konden dan met veel meer voordeel van dat nieuwe vruchtdragende oord
getrokken worden, daar de Britsche eilanden veel digter bij de westkust van Afrika
gelegen zijn. Het voordeel zou voor de Europesche fabrikanten des te grooter zijn,
omdat de zwarten van Abbeothuta zonder twijfel voortbrengselen van allerlei aard
in ruil tegen de grondstof zouden nemen, terwijl de Amerikanen geld eischen.
Maar hoe dit zij dit alles kan niet in eens bewerkstelligd worden, en men moet bij
dat vooruitzigt den tegenwoordigen nood niet voorbij zien. De ‘Times’ deelde den
21 januarij 1861 een artikel mede uit den Engelschen Economist ontleent, waarin
men den toestand poogde te schetsen voor de Engelsche fabriekanten wanneer
de katoenbouw in de Vereenigde staten van Amerika voor altijd of tijdelijk, geheel
of gedeeltelijk gestaakt werd. Tot onze spijt moeten wij verklaren, dat wij in dit artikel
onmogelijk iets anders hebben kunnen zien, dan eene ijdele poging om de
oogenblikkelijke spanning te doen bedaren, waardoor men even ongerijmde als
gevaarlijke betoogen in 't midden bragt. In de eerste plaats en hierop schijnt de
schrijver niet genoeg te letten (wanneer hij zegt dat al had er in de Vereenigde
Staten eene stremming plaats, men dien schok niet zoo erg zou voelen om dat dit
wel door andere landen zou worden aangevuld.) Dan ziet hij voorbij dat juist die
soorten van katoen die zij zouden moeten missen het meest gebruikt worden, dat
het ‘kortharige’ zeer goedkoop, daardoor voor 't algemeen zeer geschikt is en in
andere landen niet wordt verbouwd. De uitvoer van de kleinere eilanden beteekent
slecht zeer weinig
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bij den algemeenen uitvoer uit de nieuwe wereld en al de andere katoensoorten te
Liverpool bekend, behalve de voortbrengselen uit Indië zijn langharig en kosten 3
of 6 stuivers meer per pond dan de gewone soorten uit Amerika. De meerdere
nabijheid van die plaatsen schijnt bij den Economist ook niet in aanmerking te komen.
Van welke plaats zal Liverpool in de eerste jaren binnen den tijd van dertig dagen
ladingen katoen door middel van zeilschepen tegen matige vracht kunnen krijgen?
De uitrusting van schepen komt hierbij toch niet weinig in aanmerking.
Het artikel in den Economist oppert eene andere bedenking. De schrijver rekent
vast op de opbrengst van Egypte. Maar waarom zouden de voortbrengselen van
de oevers van den Nijl uitsluitend voor Engeland zijn bestemd? Worden deze nieuwe
theoriën op de wet van Armstrong of op de inwisseling met fraaije gouden dukaten
gebouwd? Die baatzuchtige redeneringen behooren tot de vervlogen tijden, het zou
zelfs onbeschoft kunnen schijnen die nogmaals op te rakelen, in een tijd dat men
de afschaffing van den alleenhandel of het protectie-stelsel predikt. Is er iets
schandelijkers dan zich daarvan uitsluitend het regt aan te matigen onder welke
vlag die ook gedreven wordt? Zelfs uit Engelsch -Indie willen andere volken katoen
gaan halen, en wij gelooven dat Groot-Brittanje het niet zal willen verhinderen dat
goede goudstukken tegen balen katoen, in hare Aziatiesche bezittingen verbouwd,
worden ingeruild.
De spanning, zoo zegt men, zal niet van langen duur zijn, de eene streek zal iets
meer, de andere iets minder voortbrengen, en zoo sprekende, zou het wenschelijk
schijnen, dat datgene wat men vermijden wilde, plaats greep. Dit alles schijnt
bijzonder fraai op ‘het papier,’ maar wat de uitvoering betreft hieraan is niet te denken.
Gesteld ook dat alles in de Vereenigde Staten op den ouden voet bleef, dan nog
kon men dien katoenbouw maar niet zoo op een oogenblik in 't leven roepen, even
als men in eene redevoering het woord tot zijne afgevaardigden rigt. Hoewel deze
plant gezaaid wordt, en 't zelfde jaar vrucht geeft, slechts in een kleinen knol
bestaande, dan moet men toch werklieden, met dezen arbeid bekend, kunnen
vinden, die gewoon zijn onder eene luchtstreek te leven die meestal doodelijk is
voor den
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Europeaan, werklieden die zich schikken naar al de eischen van den arbeid en
tevreden zijn met een klein daggeld, eindelijk bekend met een tak van landbouw,
die meer dan eenige andere van het bijzondere luchtgestel afhangt. Ook heeft de
ondervinding bewezen, dat men met alle krachtinspanning, met de beste middelen
in geen geval een gunstigen uitslag van den katoenbouw kan verwachten, dan na
verloop van twee of drie jaren.
Letten wij nu op het belangrijkste punt, namelijk in welke verschillende streken
van den aardbol de katoenplant met het meeste voordeel kan worden aangekweekt
om in de behoeften, die zich waarschijnlijk spoedig zullen doen gevoelen, te voorzien.
Onder al de soorten van katoen, zijn alleen de voortbrengselen der Vereenigde
Staten niet op dezelfde hoogte gebleven gedurende de vijf laatste jaren. In
Engelsch-Indie was daaromtrent weinig vooruitgang te bespeuren en behalve in
1857, heeft er in de laatste tien jaren weinig verbetering plaats gehad. Daar de oogst
in 1857 in de Vereenigde Staten weinig had opgebragt, zoo werd de uitvoer van
katoen uit Indië tot eene niet gekende hoogte opgevoerd, zoo dat er voor de
behoeften der lagere klassen zeer weinig overbleef. Het zou moeijelijk te bewijzen
en even ongemakkelijk te loochenen zijn, of de katoenbouw in dat jaar meer of
minder dan anders had opgeleverd. Wij hellen tot het ontkennende over, daar men
den gevorderden tijd niet had om andere streken in Azië te bezaaijen, sedert het
vernemen der tijding dat de oogst in Amerika niet genoeg had opgebragt. Brazilië
zou vijfmaal meer van zijn grond kunnen trekken, als er daar geen gebrek was aan
geschikte arbeiders, als de slechte ontvangst die de landverhuizers daar
ondervonden hadden, niet duizende Zwitsersche en Duitsche huisgezinnen uit die
streken had verdreven, eindelijk, als daar jaarlijks geene doodelijke en inlandsche
koortsen gewoed hadden.
Ook in Egypte zijn uitgestrekte velden voor den katoenbouw geschikt, en waarvan
de oogst drievoudig belangrijker. zou kunnen zijn dan tot op dit oogenblik; maar ook
daar komen er handen te kort; om er in te voorzien, zou men vrije arbeiders moeten
aanwerven, zwarten of ‘koelies’ en dit zou om verschillende redenen waarschijnlijk
niet geluk-
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ken. Wat Aziatisch Turkije, Anatolië, Syrië en andere binnenlanden betreft, ze zouden
zeer gunstig voor den katoenbouw gelegen zijn, maar voor 't tegenwoordige valt
daaraan niet te denken, tenzij de landverhuizing uit Europa naar die streken op
groote schaal plaats hebbe, onder krachtdadige bescherming en met het vooruitzigt
goede, toebereide gronden te kunnen verkrijgen met de zekerheid er in veiligheid
te kunnen wonen. Nooit zal eene verarmde bevolking overal verspreid, in getal
verminderd door voortdurende oorlogen, tot verval gebragt door de knevelarijen der
Porte, in eigen boezem de middelen en de geestkracht kunnen vinden om zulk eene
groote onderneming in 't leven te roepen. En zou men in dat land, waar zoo veel
vadzigheid en zoo veel vooroordeelen heerschen, het geneesmiddel dat men zoekt
wel kunnen vinden. Om katoen te kunnen planten en voortbrengen heeft men water,
zon en een lossen maar goed toebereiden grond noodig. In de eerste plaats behoeft
men echter zekerheid en het algemeene vertrouwen. Zonder deze voorwaarden
beteekenen kapitalen niets, en hoe zou men zich dan nog daarenboven van handen
om te arbeiden, werktuigen om te besproeijen, in een woord van de noodige fondsen
kunnen voorzien, als het land geen crediet heeft? Uit deze verschillende oogpunten
moet de Levant voor het tegenwoordige althans van de lijst der voortbrengende
landen worden uitgeschrapt.
In alle landen waar de thermometer minstens 70 graden Fahrenheit teekent, kan
katoen worden verbouwd; dit is in theorie zeer waar; wat de praktijk betreft, hierbij
komt alles aan op den prijs der grondstof en die kan niet laag zijn dan dáár waar
het land goedkoop is en de dagloonen niet hoog zijn. In Algerië bij voorbeeld zag
men in 't eerst wonderen van naijver onder de kolonisten, door de fabelachtige
premiën van het Fransche gouvernement hiertoe uitgelokt. Men zond Afrikaansch
katoen naar de hoofdstad, men stond er daar verbaasd over, en geloofde een
oogenblik dat die volkplanting aan al de behoeften der nijverheid zou kunnen voldoen;
maar 't liep alles anders uit; de prijs dien de koopman wilde besteden was veel te
klein om de verbouwing en andere uitschotten te dekken en men was genoodzaakt
dezen tak van nijverheid te laten varen, tegelijk met de
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fraaije théoriën van diegenen, die in hunne studeerkamer gezeten, zoo heel mooi
het aankweeken en verbouwen van katoen op het papier kunnen aantoonen. Frankrijk
heeft een manier van administratie die wel zeer goed is in burgerlijke zaken, maar
niet zeer geschikt om het bestuur, vooral als het zijne koloniën betreft, waar alles
gemakkelijk moet worden gemaakt, te vereenvoudigen. Alles is daar verlamd zoowel
de ondernemingsgeest, die niet in boeijen gekneld wil zijn, als de kapitalen die men
liever elders plaatst. Zoo als men weet, werken de inboorlingen weinig of niet in
Arabië, en het dagloon dat de kabijl ontvangt, die zich verwaardigt de spade te
gebruiken, is driemaal hooger dan dat waarmede de ‘fellahs,’ (andere Indische
landbouwers) die oneindig meer geoefend zijn zich vergenoegen. Er zijn nog geene
wegen aangeleg den de grond is er bij vergelijking zeer duur. Van de geheele blanke
bevolking zijn de Malthesers de eenige die de hitte van het klimaat, gedurende den
zomer, kunnen weerstaan, en die eilanders die zeer bekwaam en arbeidzaam zijn,
eischen hooger loon; ook zijn die kolonisten te arm of te bang om zich in groote
ondernemingen te wagen, om zich kostbare maar nuttige werktuigen en gewone
landbouw-gereedschappen aan te schaffen.
Aan de mogelijkheid om aan de kusten der Middellandsche Zee katoenplantaadjes
aan te leggen, kan ook niet ernstig gedacht worden. Men zou hieromtrent alleen
aan Egypte kunnen denken, er is daar genoeg bouwland en het water van den Nijl
kan overal worden aangevoerd; het zou echter moeijelijk zijn daar nog meer katoen
te verbouwen dan men heden ten dage doet. Wie aldaar geleefd heeft en den
inboorling kent, weet ook dat deze niet veel met den katoenbouw op heeft, en veel
liever granen aankweekt, omdat dit veel minder arbeid en zorg vereischt; al is het
ook niet onmogelijk veel meer land met katoen te bezaaijen, zoo is het wel moeijelijk
dit alles geplukt te krijgen, daar het aantal der kinderen die hiervoor gebezigd worden,
zeer gering is en een twintigste gedeelte ten minste van den oogst aan de plant
wordt gelaten, aar verdroogt, en in de vochtige aarde onder de struiken verloren
gaat. Sedert Mako Bey die het zaaijen van katoen in Abyssinië heeft ingevoerd tot
aan Jumel den tuinman uit Savoije die Mehemet Ali er toe aanzette om
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deze plant te verbouwen, en den reeds genoemden onderkoning, heeft men in
Egypte al het mogelijke gedaan om eene groote hoeveelheid van den katoenvezel
te verkrijgen. Ten dezen opzigte is de hoogste sport van de ladder bereikt en
Ibrahim-Pacha die als een uitstekend landhuishoudkundige bekend stond, verkoos
toch, hoewel hij de soorten van katoen veel verbeterd bad, liever suikerriet en
graansoorten aan te planten, omdat hij hierin meer voordeel zag.
De gemiddelde opbrengst, gedurende acht of negen jaar, gaat in Egypte eene
bepaalde hoeveelheid niet te boven, waarvan de prijs af hangt van de meerdere of
mindere graagte waarmede het katoen en de graansoorten op de markten van
Europa ontvangen worden. Toen de Vereenigde Staten eensklaps 5 of 800,000
pond meer aanvoerden dan het vorige jaar, of wel toen door staatkundige
verwikkelingen het financieel evenwigt verbroken was, toen daalde dit artikel zeer
in waarde; door eene tegenovergestelde oorzaak rezen de graansoorten, en op het
verbouwen van dit product legde men zich toch reeds bij voorkeur toe. De jaarlijksche
uitvoer van mako katoen bedraagt in de laatste jaren niet meer dan 478,282
centenaars elk van bijna 40 pond. In 1849 leverde Egypte voor Europeesch verbruik
260,000 centenaars, eene zeer geringe hoeveelheid, waardoor het zich laat verklaren
dat er in Europa en in Syrië, gedurende drie jaren gebrek aan dit artikel bestond,
terwijl de granen hierdoor weder meer werden verbouwd. In 1852 is de graanoogst
zeer gunstig, nu heeft er terugwerking plaats; de uitvoer klimt tot 671,000 centenaars,
het hoogste cijfer dat men ooit had beleefd. Van dien tijd af aan zijn die veranderingen
minder groot geweest en zijn meer op dezelfde hoogte gebleven. Voor de
binnenlandsche fabrieken houdt men slechts 40 of 60,000 centenaars over. Deze
tak van nijverheid zou zich in Egypte zeer kunnen uitbreiden, men zou daarvoor
slechts een weinig vertrouwen in het staatsbestuur moeten hebben. Wij weten dat
er bemiddelde lieden zijn, die dit gaarne zullen willen beproeven, zoodra alles
volkomen in rust zal zijn.
De aangetoonde cijfers maken dus in lang nog geen millioen balen uit, waarvan
(1)
de Economist spreekt, en met

(1)

Hier en elders wordt het Engelschc tijdschrift ‘de Economist’ bedoeld.
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één pennestreek uit Egypte doet komen. Deze streek is de eenige waar de
katoenbouw kans heeft om gedurende langen tijd een der voornaamste bronnen
van algemeene welvaart te blijven omdat de inboorlingen, daar in den waren zin
des woord landbouwers zijn, omdat het land en de handenarbeid er tot lagen prijs
verkregen kan worden. Eene vermeerdering van arbeiders, Chinezen of Malijers
zou naar mate van hun aantal, die bronnen oneindig kunnen doen toenemen, altijd
zoo lang de Europesche handelsgeest er zich niet mede bemoeide. Wat het bestaan
van den Egyptischen landbouwer verzekert, is, dat de bevolking der ‘fellahs’ zoo
heel veel noodig heeft. Gewen hem aan nieuwe genietingen, aan onmatigheid, aan
weelde, aan al wat wij de noodwendigheden des levens noemen, dadelijk zal het
land in prijs stijgen, de arbeidsloonen zullen hooger worden, en de katoenbouw. zal
ophouden, daar men er geen voordeel meer in ziet.
De Turksche archipel zou nog wel eenige honderde balen meer kunnen leveren,
maar dit is nog maar vermoedelijk. Op de westkust van Afrika heeft Groot Brittanje
eene groote kweekplaats, maar hiervan is in de eerste jaren geen vrucht te
verwachten. Port-Natal, dat heden ten dage in zijne opkomst is, geeft goede
vooruitzigten, maar er is van deze streken niet zoo veel te verwachten als van Egypte
en van de westkust van Afrika. De Kaffers en de Hottentotten zijn niet zoo vreedzaam
en niet zoo tot den landbouw geschikt als de ‘Fellahs’ en de Negers. Men zou dus
van de landverhuizing der blanken een gunstigen uitslag moeten verwachten, en
vooral van de mate van bescherming welke het gouvernement deze streken zou
verleenen, waar nog overal de sporen van de rampspoedige worstelingen gevonden
worden, die tusschen de oude Hollandsche kolonisten (de Boers) en de Engelsche
maatschappij plaats hadden. Aan water is geen gebrek, maar het land is niet vlak
genoeg en te veel met struikgewas bezet, om het geregeld te kunnen besproeijen.
Er is veel schadelijk wild, Hottentotten nog niet aan tucht onderworpen, trekken er
onophoudelijk door; eindelijk er zijn nog geene wegen, nog geene bruggen, geene
geschikte middelen van vervoer, met uitzondering van de voortreffelijke wagens
met ossen bespannen, die wat het gemak en snelheid betreft een weinig te veel
aan de oorlogen
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van Darius met Alexander herinneren. Hoe dit zij Port Natal zal ja eenmaal katoen
voortbrengen, maar niet spoedig genoeg om in het gebrek dat aanstaande is te
voorzien. Eer deze tak van landbouw in het land gevestigd is, zal de koophandel
de natuurlijke rijkdommen die het oplevert daaruit voeren zoo als: olifantstanden,
buffelhorens, struisvogelveren, was, huiden enz. in ruiling tegen fabriekgoederen.
Als bewijs hoezeer men den naderenden bloei van Port Natal verwacht, halen wij
de woorden van een Fransch reiziger, den heer Delegorgue, aan: ‘Ik durf voorzeggen
dat deze haven, zoo door ligging al door vorm bestemd is, de meest veilige en
belangrijke plaats van geheel zuidelijk Afrika te worden.’
De Oost-Indiën, de residentiën Madras, Bombay, Surate, de middenstreken digter
bij de Himalaya gelegen, de Sund enz.: zijn de voorname bronnen waaruit Engeland
en de fabriek-wereld den gelijkmatigen toevoer van ruwe stof moet verwachten. De
bevolking van deze streken verschilt volstrekt niet van den Egyptischen fellah, zij
zijn ook landbouwers en alles wat meê moet werken zoo als zon, water, vruchtbaar
land, arbeidzame handen kan men er goedkoop en overal krijgen. Het zoogenaamde
kruidkatoen ‘gossypium herbarium’ groeit er in overvloed, en de geheele oogst staat
ten naaste bij met die der Vereenigde Staten gelijk. Het is deze plant die er zeer
schraal en nietig uitziet, waarvan de mindere soorten als ‘bombay,’ ‘surate’ en
madras gemaakt worden, stoffen die slechts door de inboorlingen gebruikt, of naar
China en Japan uitgevoerd worden. Hoewel het aankweeken van dit soort van
katoen voordeelig kan worden genoemd ten opzigte der hoeveelheid, laat het
oneindig veel wat de hoedanigheid betreft te wenschen over. De wol is hoewel niet
kort, toch zeer bros, en het dons zoo met stekels en allerlei vuil vermengd, dat er
heel veel van verloren gaat als het gezuiverd is. Het is ook zeer moeijelijk om dit
soort van katoen te plukken omdat de noot of vrucht die zeer los aan een broozen
stengel zit, weinig weêrstand biedt aan de kinderhand: door de scheuren van het
lange blad, waarin deze kleine noot, waaruit het katoen komt, bijna geheel gewikkeld
is, door de zoo eigenaardige zorgeloosheid der Oostersche landlieden, die de
groeikracht niet genoeg bevor-
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deren, waardoor ze te laat in den bloei staan en eer ze rijp zijn worden afgeplukt.
Om het gewigt te vermeerderen schromen zij niet om onder het overige van den
oogst de onrijpe planten te mengen, die zij uitgetrokken en daarna gedroogd hebben,
en hierdoor wordt de hoedanigheid nog verminderd.
Er wordt dan ook zeer naauwlettend op het gehalte van dit katoen toegezien, en
de prijs wordt naar de zuiverheid geregeld. Het zou niet moeijelijk zijn om in Engelsch
Indië den katoenbouw in te voeren van een vezel die zeer gewild zou zijn in Yorkshire
en Lancashire, dat is te zeggen eene tusschensoort - de voortbrengselen van Upland,
New-Orleans en Louisane zouden daar zeer goed te pas komen. Men heeft slechts
op den invloed van het luchtgestel in de streken aan den voet van den Himalaya
ten zuiden der Engelsche bezittingen acht te geven, en er is keus genoeg. Aan de
hooge belangstelling die er hieromtrent in Engeland heerscht kan men wel zien dat
het eene ernstige zaak is. Voor elke redelijke onderneming, zal het kapitaal niet
ontbreken: dit staat vast, vooral wanneer het de Indiën, dat bedorven kind der
Britsche eilanden betreft, en als het werk niet onmiddelijk met een goeden uitslag
bekroond wordt, dan zal dit niet aan gebrek aan geld kunnen worden toegeschreven.
Het zou echter goed zijn dat John Bull zich niet voor onfeilbaar hield; de Engelschen
hebben veel met hun eigen landgenooten op, of zijn, zoo als men zegt, zeer
nationaal. De vreemdeling hoe eerlijk en kundig ook, is in hun oog dikwijls niets
anders dan een indringer, een noodzakelijk kwaad die nergens verstand van heeft,
en er slechts op bedacht is hun den voet te ligten. Volgens dezen stelregel zenden
de directeuren eener maatschappij, de hoofden van groote ondernemingen, meestal
hun eigen landslieden naar hunne Overzeesche bezittingen, om aldaar zeer gewigtige
belangen te behartigen, die hun door de eene of andere invloedrijke familie of
geestelijke is aanbevolen; 't zijn dikwijls menschen die volstrekt geene ondervinding
of verstand van handelen hebben, en alles naar statuten door den een of anderen
kortzigtigen regtsgeleerde te Londen gemaakt, willen regelen, of wel, zij laten alles
aan ondergeschikten over, die er maar alleen op bedacht zijn om in zeer korten tijd
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rijk te worden. Het wordt tijd dat men in Engeland door zoo veel bittere en nadeelige
teleurstellingen geleerd, dit trotsche stelsel van uitsluiting eens late varen.
Wij willen de aandacht der financiers en der Engelsche fabriekanten, die den
katoenbouw in de Engelsch Indische bezittingen willen aanmoedigen, vestigen op
de landstreek van Scinde, die door gunstige ligging geschikt schijnt te zijn, om een
gelijksoortigen vezel als de ‘mako’ aan te kweeken. De luchtgesteldheid is bijna
dezelfde als in Egypte, de beide landen liggen op dezelfde breedtelijn; de grond
eindelijk is er even vruchtbaar en wordt jaarlijks bevochtigd door het achtergelaten
slib van den Indus, die op vastgestelde tijden buiten zijne oevers treedt. De schade
die de overstrooming wel eens aan den landbouw veroorzaakt en waartegen men
nooit genoeg heeft gewaakt, is oorzaak dat de ondernemingsgeest, het oog nog
niet meer naar deze streek, die in rijkdom eenmaal alle andere oorden zal overtreffen,
gewend heeft.
Een kundig beambte bij de administratie van Scinde geplaatst, de heer Frère,
heeft veel over eene goede waterleiding en het beteugelen der wateren van den
Indus, in zijne verschillende afdeelingen en vertakkingen gedacht, en ook over de
beste middelen om het land te bevochtigen. Hij stelde zich voor zooveel mogelijk
alhier de landen tot den katoenbouw geschikt te maken en er het Abyssinisch ka
toen of ‘mako’ in te voeren. De heer Frère een praktiesch en zeer volhardend mensch
was zoo overtuigd van het belangrijke van deze provincie en van de landbouwende
streken in Engelsch Indië, dat hij herhaalde malen het (hoewel nog zeer onvolledige
stelsel) van de bebouwing en de bevochtiging in Egypte, liet nagaan. In 1856 zond
hij een verdienstelijken officier M.T....kapitein bij het korps ingenieurs te Bombay,
naar Caïro. De heer M.T....met wien wij toevallig kennis maakten, bezocht de
voornaamste kanalen van midden- en beneden Egypte en de provinciën het meest
door den katoenbouw en de wijze van besproeijing beroemd. Hij had herhaaldelijk
een onderhoud met den heer Linand een Fransch ingenieur in dienst van den pacha,
een man volkomen op de hoogte van soortgelijke zaken in Egypte. Na een
naauwkeurig en grondig onderzoek naar alles wat hier-
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mede in verband stond, verliet de heer F...Egypte weder, overtuigd dat de heer
Frère niet te hoog van de vruchtbare geaardheid van Scinde had opgegeven. De
heer Frère maakte zijne denkbeelden weldra in Engeland bekend en deze kwamen
ook den fabriekanten ter oore. De groote mannen in Lancashire en Yorkshire trokken
zich met eene soort van minachting terug, dat men overal elders met den naam van
onkunde van den ‘parvenu’ zou bestempelen; zij hadden alleen maar met de
stapelplaatsen van Liverpool en met de landen der zuidelijke slavenstaten te maken;
die zouden naar hun zeggen wel immer een oneindigen voorraad van katoen
opleveren. Al het overige was ‘onzin’ door plannenmakers en zwartgalligen
uitgestrooid. De denkbeelden van den ambtenaar der Scinde konden dus niet worden
uitgevoerd, en hij moest een plan laten varen, waarover Engeland, als het te laat
zal zijn, zich zeker beklagen zal.
Er zijn soms hevige debatten gevoerd over de hinderpalen, die tegen het ontginnen
der gronden in Engelsch Indië bestaan. Deze vragen zijn de steen des aanstoots
geweest voor de best doorwerkte plannen. Het verschil van landaard bij die
trapsgewijze vereeniging van verschillende volkstammen, de strijd die daaruit door
het zamentreffen der belangen van afzonderlijke personen, die altijd op bijzondere
regten aanspraak meenen te hebben, ontstaat, veroorzaken natuurlijk
moeijelijkheden, die niet zeer gemakkelijk zijn uit den weg te ruimen. Toen de
Mamelukken het bestuur van Egypte onder elkaar verdeelden, toen vonden wij
nagenoeg zulk een staat van zaken op kleine schaal, op het verschil van landaard
na. Het duurde niet lang of deze bende soldaten, aan geene krijgstucht gewoon,
ontdekte de beste wijze, om van de geschiktheid der inwoners en de vruchtbaarheid
van den grond partij te trekken. Elk dorp werd in naam eigendom van den sultan,
elke landstreek uit verschillende dorpen bestaande, kwam onder het bestuur van
een ‘beij,’ die over deze weder turksche hoofden of ‘ogdas’ aanstelde. De
katoenbouw moest naar onveranderlijke regelen plaats hebben. Het vee, het zaaijen
en ook het innen der belastingen werd aan de ‘cheiks’ van de dorpen, welker
bewoners de landen bebouwden, overgelaten; aan 't einde van 't jaar verkocht men
de voortbrengselen en de ‘ogda’ kreeg de helft van de
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bruto waarde. De ‘fellahs,’ hoewel anders geheel vrij, mogten het dorp echter niet
verlaten en daardoor ontstond er nooit gebrek aan geschikte arbeiders. Nooit had
Egypte een hoogeren trap van bloei bereikt, niettegenstaande de verschillende
besturen, die elkaar opvolgden, uitgaven hebben gedaan, voor verbeteringen die
niet aan 't doel beantwoordden en die tot heden alleen daarin vrucht hebben
gedragen, dat zij de beurs van den een of anderen fortuinzoeker gespekt hebben.
Gedeeltelijk zou men ook in Indië het Egyptische stelsel kunnen invoeren en wij
gelooven, dat overal waar het gouvernement over ontgonnen landen kan beschikken,
of daaromtrent invloed kan uitoefenen als die aan hoofden van 't land behooren,
dat dan het aannemen van dit systeem het raderwerk der tegenwoordige
administratie zal vereenvoudigen.
Wij laten hier de schets volgen van een regel, die naar ons inzien spoedig zou
werken en in allen gevalle tot gedragslijn zou kuunen verstrekken voor de
maatschappijen in hunne betrekking tot de inwoners en het bestuur. Wij geven
daarvan een verslag zonder er ons in 't minst op te verheffen en voeren alleen aan,
dat wij door persoonlijke ondervinding aangaande den katoenbouw aldus spreken.
- Wij dringen er bijzonder op aan, om aan alle punten geschikte wegen aan te leggen;
zonder dit middel van vervoer zal er geene mededinging plaats hebben en de beste
wil zal schipbreuk lijden tegen de onmogelijkheid, om van den oogst partij te trekken
door die naar de katoenmarkten te verzenden. Wij vatten het programma in weinige
woorden zamen: Het vormen van eene eenige en afzonderlijke Indische
maatschappij, waarvan het doel zal zijn den katoenbouw te verbeteren en uit te
breiden; - voorschotten aan de landeigenaren en boeren onder den vorm van geld,
vee, zaad, werktuigen, tot den laagst mogelijken prijs; het daarstellen van bruggen
over en dijken langs de stroomen; - het graven van groote kanalen op kosten der
maatschappij; - het aanleggen van rijwegen met kostelooze hulp der
gouvernementsambtenaren of geheel ten koste van het bestuur, naar gelang der
omstandigheden en van den plaatselijken toestand, terwijl aan de bebouwers de
zorg en de verpligting moeten worden overgelaten, om sloten voor de besproeijing
te graven, zooveel mogelijk naar het voorschrift der inboor-
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lingen in te rigten, of met hun medehulp door Europesche ingenieurs daar te stellen;
gelijkmatige verdeeling van water in de verschillende plantaadjes, waar dit niet op
de natuurlijke wijze wordt aangebragt en door vaste of vervoerbare pompen op
schuiten langs de kanalen moet worden verrigt, tegen eene geringe tegemoetkoming,
om het gebruik der radermachines, die trekdieren en handenarbeid vereischen, dat
elders zoo veel nuttiger kon worden te pas gebragt, te vermijden; verdeeling van
den landbouw onder de boeren onderling, volgens de manier van den Egyptischen
‘ogda’ en ook van al de landen, die het gouvernement in eigendom heeft, hetzij die
al dan niet aan de maatschappij waren afgestaan; - betaling van belasting voor het
land en van andere regten in geld of in voortbrengselen; - geene bijzondere heffingen
ten voordeele der maatschappij, betreffende den aankoop der opbrengsten, waarover
zij nogtans verpligt zal zijn naauwlettend te waken; - het maken van stempels om
de balen katoen na voorafgegaan onderzoek te merken, om de hoedanigheid van
het product aan te geven; - het verdeelen van elk dorp in minstens duizend morgen,
in vier groepen, onder het toezigt van vier hoofden of ‘cheiks,’ ook ‘fellahs,’ belast
om naar dit programma den arbeid te verdeelen, om zich voor al het overige met
de boeren te verstaan, en als verantwoordelijke agenten der plantage te handelen;
een klein gedeelte der winst zou hun onder den naam van belooning worden
toegevoegd; - eindelijk het aanwenden van deze grondstellingen, overal waar de
invloed van het gouvernement zich kan doen gevoelen, daarbij vooral het christelijk
grondbeginsel, wat de afzonderlijke deelen en de praktijk betreft, vermijdende. Het
regt en het belang van den inboorling moet op den voorgrond staan, en hem moet
alle mogelijke vrijheid gelaten worden.
Ten opzigte der verbazende uitgestrektheid van 't land en de nijverheid der
inwoners, en aannemende dat men zonder verwijl handele naar de best mogelijke
regelen, is het wel waarschijnlijk, dat Engelsch Indië binnen drie jaren tijds in staat
zal zijn, driemaal meer katoen te leveren dan heden ten dage. De hoedanigheid zal
beter zijn, dan de gemiddelde soorten in de Vereenigde Staten en zal bijna gelijk
staan met de zoo zeer gezochte ‘mako.’ Wat de hoeveelheid be-
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treft, waarop men in 1862 zal kunnen rekenen, aannemende dat de staatkundige
toestand op den tegenwoordigen voet blijft en de rust in Indië niet gestoord wordt,
zoo zal men aangaande den uitvoer naar de hoofdstad op niet meer dan een millioen
balen kunnen rekenen, daar dit cijfer reeds hoog geneog is gesteld Indien er eene
merkelijke daling in den prijs der indigo plaats had, dan zou dit grooten invloed
kunnen hebben op den meerderen verbouw van katoen in de Oost-Indiën, maar
zelfs dan zou er een jaar verloopen, eer men van die verandering voordeel had.
Zoo ziet men dat het vraagstuk altijd even moeijelijk blijft, want men kan den tijd
hiertoe vereischt niet verlengen of vermeerderen.
Eer wij onze overweging omtrent de Oost-Indiën besluiten, moeten wij nog eenmaal
op de hooge noodzakelijkheid wijzen, om zonder uitstel over het geheele grondgebied
geschikte wegen aan te leggen. De belangen die op het spel staan zijn zoo gewigtig,
dat een nieuwe schorsing in het voltooijen van sommige spoorweglijnen, die men
ontworpen en niet volvoerd, of begonnen en niet geëindigd heeft, de belangrijkste
gevolgen zou kunnen hebben. Het is zeker, dat wanneer deze hinderpalen niet
bestonden, er veel meer katoen tot eigen gebruik zou zijn, en dat de uitvoer dan
ook langs den weg der havens, die 't digst bij Liverpool zijn gelegen, zou plaats
hebben. Deze verbeteringen zijn te meer noodzakelijk, wij zouden bijna zeggen
onvermijdelijk, omdat uit stilstand weldra een zeer nadeelige invloed in de
fabrieksteden bespeurd zou worden, deze zijn nu reeds gedrukt door de onmiddelijke
mededinging van Oost-Indië, eene mededinging die steeds zal toenemen, daar
algemeene vrijheid voortaan aan deze ondernemende bevolking wordt verleend; wanneer men denkt aan de verbazende uitgestrektheid van die bezittingen, aan de
ontelbare bevolking, aan de alles overtreffende vruchtbaarheid van den grond, dan
moet men het betreuren, dat zoo veel millioenen sedert jaren aan onnutte uitgaven
zijn verkwist, en niet aan werken tot algemeen nut, waaronder de katoenbouw wel
in de eerste plaats genoemd mag worden.
Indien in China eene volmaakte rust heerschte, dan zou Europa uit dat rijk
ongetwijfeld spoedig veel katoenwol kunnen verkrijgen, en de inboorlingen met het
ge-
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duld en de scherpzinnigheid hun landaard eigen, zouden weldra goed op de hoogte
zijn van den katoenbouw. Maar ook hier zou alweder een onoverkomelijk bezwaar
bestaan, uit de eigenaardige omstandigheden van het Chinesche volk
voortvloeijende. Zij weten zoo uitmuntend goed zijde te weven, dat zij er hun voordeel
niet in zouden vinden, om stoffen uit den katoenvezel te vervaardigen, en als zij
deze twee takken van industrie vereenigden, dan zou de uitvoer toch weinig te
beteekenen hebben; ook uit het oogpunt van den afstand zou er bezwaar bestaan.
Ook naar Australië, dat vijfde werelddeel heeft men den blik gerigt, daar heeft
Engeland ook bezittingen, en ook van die streken zou men de markt van Liverpool
en Manchester van katoen kunnen voorzien. In het oostelijk deel zou men hieromtrent
op een gunstigen uitslag mogen rekenen, wat het luchtgestel, de grond en de
besproeijing aangaat. Daar zijn geene ingewortelde kwade gewoonten uit te roeijen,
daar is het niet noodig een anderen tak van bestaan, waaraan men gewoon en
mede ingenomen is, op zij te zetten; er staan geene locale hinderpalen in den weg,
men behoeft geen geld uit te geven voor regten waar misbruik van wordt gemaakt,
en aan ambtenaren waarvan men slecht gediend is, zoo als dit ongelukkig in Indië
plaats heeft. Dáár komen er evenwel bij al die voordeelen handen te kort, men zou
er landverhuizers en menschen aan het klimaat gewoon voor moeten gebruiken;
de vreemdelingen die zulk een vermoeijenden arbeid zouden kunnen volhouden,
zouden er van zeer verre en met groote kosten moeten worden heengevoerd. In
het vredeverdrag met China gesloten wordt bepaald, dat de landverhuizing der
‘koelies’ niet meer verbinderd mag worden. Dit is een zeker onderpand van fortuin
voor de kolonie, die nu reeds zoo rijk is in hulpbronnen. Wat Australië eens aan
katoen zou kunnen leveren, niemand zou dit kunnen berekenen; het zoude kunnen
wedijveren met de verschillende soorten, die nu reeds in de Vereenigde Staten
worden verbouwd, het zou deze misschien in goede hoedanigheid overtreffen, en
behalve dat de uitvoer van dit voortbrengsel een goeden stoot aan den algemeenen
handel zou geven, zoo zouden ook de nijverheid en de landbouw hierbij veel winnen.
Het katoenzaad staat tot de ruwe ka-
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toenwol als twee tot drie. De olie die men er uit perst, kan tot verschillende doeleinden
gebruikt worden, de zaadkoek daaruit gemaakt, levert uitmuntend voedsel voor het
vee op, wat in een land, waar de weiden dikwijls zeer veel door droogte te lijden
hebben, niet weinig gewigt in de schaal legt.
Maar 't is niet alleen Engeland dat voor dit gevaar te dnchten heeft, ook andere
landen zullen wel doen zich hiertegen te vrijwaren. Dat Frankrijk vooral het niet
vergete, dat ‘goud het middel is om goud te verkrijgen.’ Om veel geld te willen
verdienen, zonder iets te durven wagen, dit is eene dwaasheid, dit tot algemeene
zwakheid leidt. Als de zeeën goed beveiligd zijn door eene scheepsmagt, als waarop
Frankrijk zich tegenwoordig verhoovaadigen mag, dan is er voor handel en nijverheid
een ruim veld geopend, en voor de ware behoeften der natie zullen er wel kapitalen
te vinden zijn. Frankrijk heeft op de kust van Afrikz volkplantingen, van waar het
meer binnenwaarts zou kunnen indringen, langs de rivier Gambie, met hetzelfde
goede vooruitzigt als Engeland dit te Abbeothuta gedaan heeft. De beweging
waaraan Engeland het teeken heeft gegeven, omtrent het belang dat het algemeen
bij den katoenhandel heeft, wordt ook in Frankrijk gevoeld. Wat het handelsverdrag
heeft begonnen, dit moet spoedig geheel en al door vrijen invoer bekroond worden,
en als de spinnerijen een goeden voorraad van de beste soort op de katoenmarkten
zullen kunnen bekomen, als de schepen tegen lage vrachtprijzen deze
voortbrengselen overal zullen heenvoeren, dan valt er niet meer te twijfelen aan
vermeerdering van welvaart ten dezen opzigte.
Maar nog eens, wanneer zal al dit goede verwezenlijkt kunnen worden? Waarom
zou men er zich over verontrusten? zou men ons kunnen antwoorden. Als Australië
eenmaal een genoegzamen voorraad katoen zal kunnen leveren, dan zal het
evenwigt, dat door de verwikkelingen in Amerika verbroken dreigt te worden, hersteld
zijn; en behalve de zorgen die de hoofdstad nu reeds aanwendt om katoen van zijne
eigen bezittingen te verkrijgen, zoo zal die grondstof toch altijd de beste en de
goedkoopste soort zijn, die de Engelsche nijverheid cal kunnen koopen. Na de
onlusten waardoor de slavenstaten bedreigd zijn en na den vrede die
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daarop misschien zal volgen, zullen deze staten hun katoen ook misschien tot
minderen prijs ter markt kunnen brengen en met nieuwe katoen verbouwende streken
kunnen wedijveren. Hoe meer deze van het middelpunt der fabrieksteden verwijderd
zijn, zoo veel te meer zullen de kosten van vervoer beloopen, dan ook zal de
hoedanigheid beter moeten worden, daar het vrachtloon naar het gewigt niet naar
de qualiteit berekend wordt, verder zal zich bij de bevolking die de grondstof levert,
en deze weder tot stoffen verwerkt, verbruikt, de noodzakelijkheid doen gevoelen,
om voor deze bewerking in hun eigen land fabrieken op te rigten.
Maar met hetgeen in de toekomst zou kunnen gebeuren, zullen wij ons niet bezig
houden, het tegenwoordige geeft moeijelijkheden genoeg aan de hand; de slotsom
is, dat zoo de aanvoer uit de Vereenigde Staten ophield, er eene vreeselijke spanning
zou ontstaan; sommigen zouden door een volkomen ondergang worden bedreigd.
Als het verlies door een zamenloop van gunstige omstandigheden de helft van de
gewone opbrengst niet te boven ging, dan nog zou de nadeelige invloed niet minder
gevoeld worden; maar hoe lang dit zou duren, dit zou afhangen van de vereenigde
pogingen der kapitalisten, van den handel, van de nijverheid, van den landbouw om
overal waar dit mogelijk zou zijn, meerderen uitvoer naar Europa in de hand te
werken. Hoe men de zaak ook bezien moge, de uitslag blijft altijd dezelfde: het is
te laat, wij kunnen er niets meer aan doen. En als de arbeidende en de lagere
standen in Engeland moeten lijden door een stand van zaken, die door een weinig
vooruitzien zeer veel te verzachten ware geweest, dan zal, hoe hard het klinken
moge, hunne ellende aan de rijke fabriekanten te wijten zijn. Uit deze netelige vraag
zal voor de Engelsche natie, die zich een weinig te veel op zijn goud en op zich
zelven verlaat, eene gewigtige les te leeren zijn. Dit volk toch denkt nu en dan
wonderen te kunnen verrigten. Maar door deze wonderen moeten de deelnemers
te veel lijkden, het wordt tijd om dezen weg, waarop men reeds zoo veel noodlottige
ondervinding heeft opgedaan, te verlaten. Hoedanig echter de uitkomst zij, het
evenwigt zal binnen vier of vijf jaar hersteld zijn, en dan zal het katoen beter en
goedkooper zijn dan tegenwoordig. De natie die reeds over
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zoo veel moeijelijkheden eene schitterende zegepraal heeft behaald, moge ook in
deze omstandigheden goed op de hoogte blijven, dan zal er omtrent een gunstigen
afloop niet de minste twijfel bestaan.

Eenige nog niet algemeen bekende bijzonderheden omtrent graaf
Cavour,
naar aanleiding van het onlangs verschene werk van
Ed. Dicey, getiteld: Cavour, Memoirs,
door H.J. Brill.
Een zeer geacht, en over de gehecle beschaafde wereld verspreid blad, the illustrated
London News, zegt van dezen schrijver, die ook ‘Rome in 1860’ geschreven heeft,
‘dat men aandachtig moet toeluisteren, wanneer hij over Italië spreekt.’ Hij heeft
getoond en toont op nieuw, dat hij een diepen blik in Italië's staatkunde heeft
geslagen, den politieken toestand van Italië kent en doorziet, zoowel in hare bekende
als meer onbekende, geheime betrekkingen. Daarom vordert deze ‘Herinnering aan
Cavour’ de aandacht, daar schrijver zeer juist zegt, dat de tijd nog niet is gekomen,
om eene volledige levensbeschrijving van dezen staatsman te leveren. Er moeten
nog jaren verloopen, zegt hij, eer beide, zijne vrienden en zijne vijanden, daartoe
eerlijk genoeg over hem zullen kunnen oordeelen. Maar dit kan nu reeds aangetoond
worden, dat het werk, waaraan Cavour zijne krachten en zijn leven had gewijd, en
dat hij bij zijn vroegtijdigen dood bijna voltooid heeft achtergelaten, op vasten
grondslag rust. Cavour zelf, gaat genoemd blad voort, was uiterst onverschillig
omtrent de wijze, waarop men zijne handelingen en de drijfveêren daarvan uitlegde,
en ofschoon hij, zonder eenïgen twijfel, zijne grondbeginselen en gedragingen op
op de afdoenste wijze in een daglicht zou hebben kunnen stellen, dat ze boven elke
ongunstige beoordeeling verhief, was het hem genoeg zijnen tijd af te wachten, te
werken op de wijze die hem het geschiktste voorkwam, om zijn doel te bereiken;
de beoordeeling zijner daden daarbij, met het
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volste vertrouwen, aan de nakomelingschap overlatende, gelijk zovele groote, doch
onbegrepen mannen vóór hem hadden gedaan.
Des heeren Dicey's Memoirs beginnen met eene omstandige opgave van de afkomst
van Cavour, die zeker niet algemeen bekend is en wel eenige vermelding verdient.
Men weet toch zeker niet algemeen, dat de ware naam der familie Cavour eigenlijk
‘Benso’ is en die van een der oudste geslachten van Piedmont. De overlevering
zegt, dat de stam vader der Bensi uit Saksen, anderen zeggen uit Zwitserland,
(Bazel) afkomstig is. Doch hoe dit zij, dit is zeker, dat er reeds vóór 1150 in de
jaarboeken van het huis van Savoije een Huberto Benso voorkomt, die burggraaf
was van Baldisetto en beer van Santena, nog tegenwoordig de zetel der familie en
waar Cavour, volgens zijne laatste begeerte, ook begraven is. Gedurende de
middeleeuwen schijnen de Bensi zich aan de kleine en onaanzienlijke republiek
Chieri te hebben aangesloten, aan welke hunne bezittingen grensden. In de oorlogen
der Guelphen en Gibelijnen waren zij de partij der laatsten, of keizerlijken, toegedaan,
en toen Hendrik VII, van Luxembrug, Italië binnenrukt was het een Ardicio Benso,
die van wege de vrije stad Chieri naar den Duitschen keizer afgevaardigd werd.
Toen de hertogen van Savoije hunne heerschappij ook tot de Neder-Alpische
provinciën uitbreidden, komt de naam der Bensi voor onder de eerste grooten van
het hertogelijke hof en die der naburige staten. Godofredi Benso, gouver neur van
Turin, verdedigde de vesting Mont-Melian tegen de legers van Lodwijk XII van
Frankrijk. Cesare Benso was omtrent denzelfden tijd bisschop van Asti. In 1598 was
Ascanio Benso staatsdienaar van den hertog van Parma, terwijl Antonio Benso, als
kolonel in dienst der Venetiaansche republiek, zich bij het beleg van Cyprus ten
hoogste onderscheidde. De namen van vele andere Bensi worden verder in de
geschiedenis van onderscheiden Tialiaansche staten met lof vermeld, tot wij eindelijk
in de 18de eeuw een Michaele Benso aantreffen, die ridder was van de H.
Annunciado en tot den rang van markies werd verheven, welke titel hem werd
opgedragen met het kleine dorp Cavour, in Pignerol gelegen. In
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Italië, waar men, in vergelijking met andere landen, met titels tamelijk achteloos te
werk gaat, waren de Bensi de Cavour sedert dien tijd eenvoudig onder den naam
van Cavour bekend, schoon alle leden der familie steeds den naam van Benso
hebben gedragen en dien nog dragen.
Ten tijde van het Napoleontische bewind in Italië was hoofd van het geslacht de
markies Michaele Giuseppe, de vader van den nu beroemd geworden graaf Cavour.
Toen Piedmont, onder den naam van Departement des Hautes Alpes bij Frankrijk
ingelijfd en onder het bestuur van den prins Borghese, echtgenoot van de schoone
Pauline Buonaparte was gesteld, was de markies di Cavour opperkamerheer aan
dat hof. De geheele familie Cavour van die dagen was inderdaad ten naauwste met
de Buonapartes verbonden. De markiezin, Cavour's moeder, uit het oude huis der
Sellons van Geneve gesproten, was staatsdame van de prinse Pauline; eene der
zusters van den markies, de hertogin de Clermont-Tonnerre, bekleedde dezelfde
betrekking aan het keizerlijke hof in Frankrijk, terwijl eene andere zuster, mevrouw
d'Auzers, dame d'atour van koningin Hortense, de moeder van den tegenwoordigen
keizer der Franschen, was.
Het was op het tijdstip, dat de roem van het eerste keizerrijk zijn toppunt had
bereikt, toen de overwinningen van Esslingen en Wagram en de zegevierende intogt
in Weenen door het huwelijk van den keizer met de aartshertogin, Marie Louise van
oostenrijk, was gevolgd, dat het kind, later graaf Cavour, zijns vaders tweede zoon,
het eerste levenslicht aanschouwde. Van zijne geboorte af stond hij onder de
bijzondere bescherming der Napoleoniden. Den 10 Augustus werd hij onder den
naam van Camillo Benso di Cavour gedoopt, en ontleende zijn voornaam aan den
prins Borghese, die de plaats van peet bekleedde, terwijl prinses Pauline het kind
boven de doopvont hield. Eene halve eeuw later, dag voor dag, was het een andere
Napoleon, evenzeer keizer der Franschen, die elk uur tijding liet inwinnen omtrent
den toestand van den grooten Italiaauschen staatsman, die lag te sterven, in
hetzelfde huis waarin hij was geboren en waarin bij aan de hand der zuster van
Napoleon I, het eerst aan de wereld was voorgesteld. Deze veelyuldige punten van
aanraking tusschen het geslacht
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der Cavours en dat der Buonapartes zijn zeker niet zonder invloed geweest op de
wijze waarop hij te Biaritz door Napoleon III is ontvangen; zij hebben misschien het
hunne toegebragt om hem tot den veldtogt van 1859 te doen besluiten.
De kindschheid en eerste jeugd van Cavour biedt niets belangrijks aan. Nog zeer
jong werd hij naar de militaire school te Turin gezonden, en op tienjarigen leeftijd
als page aangesteld bij Carlo Alberto, prins-regent van Savoije-Carignan, gedurende
den tijd dat Victor Emmanuel I zich tijdelijk had teruggetrokken; doch bij de herstelling
van dezen laatste werden de Cavours, wegens hunne vroegere gehechtheid aan
de familie Buonaparte, met koelheid aangezien en bejegend, en de jonge graaf,
waarin volstrekt niets van een hoveling stak, als ongeschikt voor de betrekking van
page, teruggezonden; - zoo men zegt, tot zijne onuitsprekelijke blijdschap. - Hij trad
in militaire dienst veel vroeger dan de reglementen zulks toestonden; doch het
soldatenleven viel evenmin in zijn smaak als het hofleven en zeer spoedig legde hij
zijne betrekking neder.
Ofschoon toen reeds den middelweg op staatkundig terrein betredende, dien hij
tot zijn einde bewandeld heeft, dat is, volkomen vrijzinnig, zonder daarom gemeene
zaak te maken met de revolutionaire partij in Italië, werd hij toch spoedig het voorwerp
van het bijzonder toezigt der Oostenrijksche policie. Hij reisde daarom buitenslands
en hield zich zeer lang in Frankrijk en ook geruimen tijd in Zwitserland op. Zijn verblijf
in Engeland was nimmer van langen duur, schoon hij voor dat land eene bijzondere
voorliefde gevoelde, welke haren oorsprong had in de opmerking, daat dáár in alles
den voorrang aan de praktijk boven de theorie werd gegeven, hetgeen geheel in
overeenstemming was met zijn karakter, dat steeds, zelfs ten opzigte van het nieuw
opgerigte keizerrijk in Frankrijk, de onverbiddelijke logica der feiten, meer dan zijne
betrekking met de familie Buonaparte in het oog gehouden heeft. Zijne bekendheid
met Engeland en zijne instellingen en gewoonten schijnt hij evenwel niet in dat land
zelf te hebben opgedaan, maar door het lezen en lestuderen van vele werken in
die taal en door den omgang met verlichte en zaakkundige Engelschen te hebben
verkregen. Gedurende zijne
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buitenlandsche reizen, op welke hij meest altijd landen bezocht waar hij vrijheid en
vooruitgang aantrof, bestudeerde hij grondig, - schoon hij algemeen voor een gewoon
tourist werd aangezien, - het karakter, de letterkunde en den regeringsvorm der
volken onder welke hij zich bevond.
Ofschoon dit aanvankelijk zeer weinig werd opgemerkt, was de eerzucht toch
steeds een van zijne voornaamste karaktertrekken. Op welk standpunt hij zich
bevond, altijd had hij den blik gevestigd op het groote doel zijnsslevens, waarnaar
hij met alle krachten streefde en zou blijven streven. Al bleek dit niet uit vele zijner
gezegden en hadelingen, dan nog zou het volgende een ieder hiervan ten volle
overtuigen. Toen hij vier en twintig jaar oud was hield hij briefwisseling met de
markiezin Barillo, en in een van zijne brieven, in antwoord op een schrijven van
deze dame, waarin zij hem beklaagt omdat hij bij het hof in ongenade was gevallen,
zegt hij: ‘Ik ben u zeer dankbaar, mevrouw, voor het deel dat gij in mijn ongeluk
neemt, maar ik kan u de verzekering geven, dat ik mijn weg ondanks dit wel vinden
zal. Ik beken het, ik ben eerzuchtig, boven mate eerzuchtig: en zoodra ik minister
ben zal ik deze mijne eerzucht regtvaardigen. In mijne droomen zie ik mij reeds
minister van het koningrijk Italië.’
Welk een praktikaal man hij was, blijkt uit het volgende. Men had bemerkt dat een
der eigendommen van zijne tante, de hertogin de Clermont-Tonnerre, in de Ardennen
gelegen, zeer slecht beheerd werd en veel minder opbragt dan het had moeten
doen. Zoodra de jonge Cavour dit hoorde, verzocht hij van zijne tante de vergunning,
om deze bezitting in persoon te mogen beheeren. Dit werd hem toegestaan, en
nadat hij bijna twee jaren op dit afgelegen landgoed had doorgebragt, en zelf het
beheer had gevoerd, was niet alleen de waarde daarvan verdubbeld, maar het bragt
ook het dubbele op.
Misschien zal het velen der bewonderaars van Cavour onaangenaam in de ooren
klinken te hooren, dat hij een grenzelooze liefhebber van het spel was, ja, dat dit
zijne bezittingen eens in ernstig gevaar heeft gebragt. Met de gematigdheid en
vastheid van karakter, die hem in alles kenmer ken, nam hij nu niet het besluit om
niet meer te spelen,
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geene kaart meer aau te raken, - maar hij verminderde eenvoudig zijn inzet en
speelde door. - Uitgezonderd de laatste jaren, toen zijne tallooze bezigheden hem
dit verboden, was Cavour een geregeld bezoeker van de Turijnsche whistclub, en
stond bekend als de beste whist-speler van dien club. Op een zijner laatste bezoeken
in Frankrijk, toen hij reeds minister was, werd hem voorgesteld om met den heer
Rothschild om duizend francs het punt te spelen; hij nam dit aan en won honderd
vijftig duizend francs. De schrijver der Memoirs is van meening, dat bij hem het spel
eene liefhebberij was, geen hartstogt; dat hij er genoegen in vond, niet aan verslaafd
was; - zijn eenigste hartstogt was trouwens ook het staatsleven.
Er is van hem bekend, dat hij eens in een tweegevecht heeft gestreden. bij deze
gelegenheid schoot hij zoo, dat hij zijne tegenpartij noodzakelijk missen moest.
Bij een terugblik op Cavour's staatkundige loopbaan valt in het oog hoe betrekkelijk
kort die geweest is. Van 1840 tot 1846 was het voor hem een tijd van afwachten,
dien hij voornamelijk besteedde met overstaathuishoudkunde te schrijven. In 1847
wijdde hij zich aan de journalistiek en stichtte het blad de Risorgimento (de herleving,
de wederopstanding) waarvan hij als hoofdredacteur optrad en waaraan hij, tot in
1850, talrijke artikelen leverde. Vele van deze zullen met belangstelling gelezen
worden, vooral die oproeping te wapen, die den 23 Maart 1848, toen de oorlog op
het punt stond van uit te barsten, in zijn dagblad verscheen.
Aan den oorlog zelven nam hij geen deel.
Bij de eerste verkiezingen van een parlement, die op de invoering der constitutie
volgden, werd hij wel niet gekozen, maar trad spoedig daarna op als afgevaardigde
van Turin. Er waren toen drie partijen in het huis; de linkerzijde, die de revolutie
vertegenwoordigde, de regterzijde, klein in getal, die het oude aristokratische beginsel
min of meer voorstelde en het centrum, dat uit constitutionelen bestond. Onder
dezen, die het ministerie ondersteunden, nam Cavour, zijn karakter getrouw, plaats.
Het groote doel dat hij zich nu voorstelde was de constitutie, bij elk gevaar dat haar
bedreigde te hand-haven, en dat zij werkelijk ongeschonden is gebleven is in geene
geringe mate aan de pogingen van Cavour te danken geweest.
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Sinds dezen tijd klom hij steeds hooger, schoon langzaam en als trapsgewijs.
Eindelijk, in October 1852, werd hij eerste minister van Piedmont, en deze hooge
betrekking bekleedde hij, met kleine tusschenpoozen, gedurende de laatste negen
jaren, tot hij ten laatste het toppunt van zijn streven, het doel zijns levens bereikte
en eerste minister van het koningrijk Italië werd.

In den kerker.
(Uit het Deensch vertaald.)
Door Servaas de Bruin.
In zijne kleine cel zat de gevangene aan zijn werk. Om hem heen waren de vier
enge muren, naakt en stug. Op die muren waren hier en daar met houtskool eenige
woorden geschreven in groote, zwarte letters; doch wat aanlokkelijks kon het hebben,
die gedachten-beelden te lezen, ontsproten aan somber gepeins in de sombere
eenzaamheid? Immers, ze behelsden niet anders dan de droeve uitdrukking van
zwaarmoedige gewaarwordingen! Hoog boven in de cel was een raampje, het eenige
punt van gemeenschap met het leven daarbuiten, met de natuur en het luchtruim;
maar zwarte ijzeren stangen hielden voor de verweerde ruiten onwrikbaar de wacht,
en wierpen hare schaduw op het karige daglicht, dat door het raampje tot den
gevangene mogt doordringen. IJzeren boeijen om zijne handen en om zijne voeten
hielden hem in het strengste bedwang; maar geen boeijen ter wereld zouden in
staat zijn geweest, in zijne ziel het vurig verlangen te bedwingen naar vrijheid.
Jaren en dagen waren voorbij gegaan in deze kleine ruimte. Op een schoonen,
heerlijken zomerschen dag had zich de deur van dezen kerker voor hem geopend,
hij was er binnen getreden, en - hij wist het, zijn vonnis had het hem verkondigd eerst als de dood hem uit deze werdeld haalde, dan eerst zou hij de vrijheid weêr
aanschouwen. Daar zat hij nu, uitgesloten van het gewoel der menschen, door hen
onschadelijk gemaakt als een wild beest; en hun laatste afscheidswoord was
geweest, dat hij de vrijheid niet meer sma-
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ken zou, dan aan de hand van den dood. Zie, dat was eene gedachte, die hem
bangviel, en hij trachtte die zooveel mogelijk van zich te zetten. Hij werkte met vlijt,
floot en zong, en grifte allerlei figuren en namen op de wanden. Gedurig zag hij op
naar het raam, waardoor hij het gezigt had op eenen blinden muur, en daarboven
den blaauwen hemel. Al spoedig kende hij al de steenen van dien muur; hij kende
de strepen, die de zon daar op teekende, en de droppelstralen, die de regen er op
achter liet. De hemel was minder eenvormig; de wolken hadden medelijken met
hem: nu eens lieten ze zich door den wind uitdrijven tot lange, fantastische gevaarten,
dan weder hingen ze dik en zwart en zwaar boven den muur. Nu eens vormden zij
ontzaggelijk hooge, sneeuwwitte bergen, met bruggen over de diepe dalen, in welke
de zon haar stralenglans uitstortte; dan weêr spreidden ze zich boven zijn hoofd uit
als een prachtvol purperdak met gouden schakeringen. Maar levende wezens zag
hij niet; en toen zich eens eene kleine, drieste zwaluw een oogenblik kwam
nederzetten in het kozijn van zijn raampje, voor de ijzeren traliën, toen durfde hij
bijna geen adem halen, om toch zoolang mogelijk den aanblik van dat lieve diertje
te genieten. En des winters was alles even somber. De sneeuw hoopte zich dan op
voor de ruiten, om hem zelfs het gezigt op het hemelruim te beletten; hoe vroeg
was het dan donker, en hoe laat werd het dag! Hij zong niet meer en floot niet meer;
wel werkte hij nog, maar toch niet meer met zooveel ijver - hij werd door een
plaaggeest gekweld, door zijne rustelooze gedachten. Over dag ging het nog, maar
als het donker werd, o, wat hadden dan die gedachten hem te vertellen! En het
ergste was, dat hij het moest aanhooren, of hij wilde of niet: want er was niets anders,
waarmede hij zich konde bezig houden. Menigmaal probeerde hij om een vrolijk
deuntje te fluiten; maar eer hij zelf wist hoe, was het fluiten verstomd, en zat hij, met
het hoofd in beide zijne handen, te luisteren naar zijne gedachten.
Hij had nooit geweten, dat er zulk een onrustig leven in bem leefde, als hij nu
merkte het geval te zijn; en o, die verschrikkelijke gedachten - ze vergaten niets, ze
herinnerden hem alles!
Zoo verhaalden ze hem, hoe een kleine jongen was
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geweest met bloende wangen, een knaapij, dat nog nooit eene levende ziel kwaad
had gedaan; hoe hij op den keldertrap in de zon plagt te zitten, spelend en het liedje
neuriënd dat zijne moeder hem had geleerd. En die moeder, die zoo onvertelbaar
veel van hield, die over dag voor hem werkte en des avonds met hem speelde - ja,
zij was dood, God zij gedankt! ‘Misschien, als zij geleefd had,...’ zeide hij bij zich
zelven; maar de meedoogenlooze herinnering viel hem dadelijk in de rede: Neen,
neen! Gij weet het nog zeer goed: dien dag, toen de kleine knaap met de blozende
wangen van school kwam on naar huis te gaan, kwam hij een ouden blindeman
voorbij, die bedelde en tot dat einde zijne pet ophield voor de voorbijgangers; en
de knaap greep in die pet, en haalde er de aalmoezen uit, die medelijdende
menschen er in geworpen hadden. - Geen mensch had dat gezien, geen mensch
kwam dat ooit te weten - waarom behoefde hij zich dat dan nu zoo bitter te
herinneren?
Toen zijne moeder overleden was, namen de buren hem medelijdend in huis, en
troostten hem en deden hem zooveel goed als zij konden, en hij speelde met hunnen
hond. Maar zij waaren zelven arm en konden hem op den duur niet houden; en
daarom werd hij naar andere menschen gezonden, bij wie hij door het armbestuur
in den kost werd besteed; doch hij had het daar alles behalve goed. Hij kreeg de
helft van den tijd niet te eten, en dan stal hij het; hij werd de deur uitgejaagd, omdat
hij er in den weg zat, en men liet hem langs straat loopen met verdorven jongens;
men sprak tegen hem over het pad der deugd, en zelf volgde men het pad der
ondeugd, en hij lachte om alle vermaningen.
Hij had zijne luthersche belijdenis gedaan en stond in de kerk om bevestigd te
worden, en toen ging hij aan het Nachtmaal des Heeren. De dominé legde zegenend
hem de hand op het hoofd, en hij verpandde zijn hart aan God, dat hij voortaan het
kwaad zoude vlieden: hij dronk uit den beker des Verlossers en at van het brood
des Levens. Hoe kwam het toch, dat hij zich nu zoo duidelijk die orgeltoonen
herinnerde, die zijne ziel tot weemoed stemden, toen hij de kerk verliet, en dat groote
Christusbeeld aan het krnis, dat hij voor het outaar zag hangen, toen hij zich aan
de kerkdeur nog even omkeerde? Hij was naderhand toch
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nooit meer in de kerk geweest om te bidden, - ach, neen! hij was er nog wel eens
in geweest met andere inzigten, - en toen ter tijd, toen hij nog jong was, voelde hij
dat niet zoo als nu; want toen was zijne eenigste gedachte dat jonge, lieve meisje,
dat vlak tegenover hem stond en ook werd bevestigd en met wie hij na de plegtigheid
wilde gaan wandelen. En dat gebeurde, en een aantal vrolijke paren, allen kennissen
van hem of van haar, gingen mede; maar toen het avond werd wilde zij nie tlanger:
en hij liet zijne vrienden in den steek, en ging met het meisje mede naar haar huis,
naar hare ouders.
Hij leerde nu een ambacht; maar hij was achteloos en ligtzinnig; gedwongen aan
den arbeid te zitten, viel volstrekt niet in zijnen smaak. En toch, als hij er nu goed
over nadacht, toch waren het toen goede dagen voor hem, Van leerjongen werd hij
vervolgens knecht, en toen ging hij om het meisje uit, dat hij had leeren kennen in
de dagen toen hij pas zijne belijdenis had gedaan. Zij diende, zij was eene vlijtige,
oppassende, brave deern; hij daarentegen had geen zin in het werken. Als zij hem
zoo innig en zoo dringend verzocht, om toch goed op zijne zaken te passen en zijn
werk te behartigen, en niet met kameraden uit te gaan en zijn geld te verkwisten,
dan gaf hij menigmaal aan hare goede vermaningen gehoor; maar op het laatst
deed hij allerlei slinksche streken, om voor haar te verbergen, welk een los leven
hij leidde. En als hij dan bij haar zat, en haar zielvol oog staarde zijne holstaande
oogen aan met hun matten blik, en zijne verbleekte, ingevallene wangen, dan besefte
hij dat het meer dan tijd was, maar dat het toch nog tijd was, om te veranderen, en
een nijver en nuchter ambachtsman te worden; maar die goede voornemens
vervlogen in rook, zoodra hij haar niet meer bij zich had.
Eindelijk kon hij aan zijne kwade neigingen niet langer weerstand bieden, hij had
gebrek aan geld, en stal een horologie van een zijner kameraden. Toen greep hem
de arm der wet, om hem nooit meer los te laten.
Toen hij zijnen straftijd had uitgezeten, kwam hij vol schaamte, met neergeslagen
oogen, tot haar; maar zijne misdaad was geen geheim voor haar gebleven. Met
bittere
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tranen verweet zij hem zijnen val, en zeide hem met ernst en nadruk, dat zij niets
meer van hem wilde weten. Als razende verliet hij haar, en zwoer bij zich zelven,
dat hij zich zoude wreken. Allerlei booze plannen verdrongen elkander in zijn hoofd;
nu eens wilde hij haar verdrinken, dan weêr wilde hij schande brengen over haar,
zoo als eer thans schande kleefde op hem. Maar daar ontmoette hij haar op zekeren
dag op straat, haar verbleekt, van tranen verfletst en van verdriet vermagerd gelaat
trof hem, en sloeg den bodem in aan al zijne plannen op wraak. En nog op dit
oogenblik, nu de tot levenslange gevangenschap veroordeelde, peinzend, met den
afgebroken droom bezig is, nadat hij uit zijnen slaap is wakker geschrikt; wat doet
nu zijne doffe oogen volloopen met heete tranen - wat anders dan het aandenken
aan die eerlijke, jeugdige gelaatstrekken, aan die goedhartige oogen, aan die
waarachtig liefdevolle genegenheid? Misschien dat hij zich als een eerlijk, werkzaam
burger, als een gelukkig vader en echtgenoot aan hare zijde denkt, en hoe geheel
anders het zoo zou geweest zijn dan thans - thans tusschen die vier donkere muren,
maar dan in een net huisje en in het genot van alles, wat hij zoo rampzalig heeft
verspild: geluk, achting en liefde! Maar zijne gedachten gaan verder; hij werpt den
droom van zich af, en leunt achterover, met de armen kruiselings over de borst
geslagen.
Hij ontvlood de stad, en nam de wijk naar het platteland. Nog sprak er in zijne ziel
eene stem, die zoo innig bad: ‘Verander u! word een ander mensch! nog is het tijd!’
Doch een andere duivel had hem in zijne magt: de afkeerigheid, namelijk, van
werken. Daar kwam hij in aanraking met een verdorveling, die al de wegen der
misdaad reeds bewandeld had - een ontsnapten dief. Zij zwierven zamen rond, en
bedelden bij de boeren: maar voor zijnen kameraad sloot iedereen de deur, met
alle kenteekenen van schrik en wantrouwen.
Op eenen schoonen zomer-avond waren zij binnengeslopen in eenen stal; en hij
lag reeds in slaap, toen zijn kameraad hem opriep en zeide: ‘Kom, de menschen
geven ons niets, dus moeten wij zelven zien, dat wij iets krijgen.’
Hij dacht niet anders of de bedoeling was een of andere
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diefstal, en hij ging mede zonder de minste tegenbedenking te maken. Zij slopen
langs heiningen en heggen, totdat zij op het kerkhof kwamen. Hier hield hij zijnen
kameraad staande.
‘Wat moeten wij hier doen?’ vroeg hij angstig. ‘Gij zult toch niet....?’
‘Wat?’ vroeg de andere lagchend.
‘O, laat de dooden todch rusten!’ hernam hij.
‘Domme stoffel!’ riep de boosdoener, ‘denkt gij dat ik hier kom om de dooden in
hunne rust te storen? Niets van dien aard: volg mij maar!’ En hij sloop naar den
kerkemuur, en probeerde of hij de deur van het portaal open konde maken. Nu
begreep hij wat zijn kameraad in het schild voerde; en zijn hart begon zoo te jagen
en te bonzen, dat het was alsof zijne borst wilde bersten. Toen zij het portaal
binnendrongen, was het hem te moede, als hing er lood aan zijne voeten, als dreigde
de grond onder hem weg te zinken bij elken voetstap dien hij deed, en de afstand
naar het outaar geleek wel eene mijl gaans. Hij was niet in Gods huis geweest sedert
dien dag, toen hij zijne ziel plegtig toewijdde aan God; en nu was hij daar om te
plunderen. Zijne hander beefden geweldig, toen hij den zak ophield voor zijnen
kameraad, die er alles inwierp: zilveren bekers, zilveren kandelaars, en al wat hij
slechts vinden kon van waarde. Had bij het niet gelaten uit vrees voor zijnen
kameraad, dan had hij stellig den zak neêrgeworpen en het op een loopen gezet;
want hij verbeeldde zich vast en zeker, dat het Christusbeeld boven het outaar hem
aanstaarde met een bestraffenden blik. Toen zijn kameraad eindelijk opkeek, en
zag hoe zijn oog onafgewend op dat beeld was gevestigd, wierp ook de booswicht
er eenen blik op, knikte het spottend en afscheid toe, terwijl hij den zak op den rug
nam, en spoedde zich de kerk uit. Toen zij buiten kwamen, haalde hij weder ruimer
adem; zij gingen nu op een grafzerk zitten om den buit te deelen, en hij nam wat
zijn kameraad hem gaf. Zij begroeven alles in den grond, en gingen heen. Maar de
groote zilveren voorwerpen konden zij niet gemakkelijk verkoopen, en hij leed gebrek;
hij bedelde huis aan huis, maar overal beschouwde men hem met mistrouwen. Toen
stal hij nog eens en nog herhaalde malen. Sedert dien
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nacht van den kerkroof was het hem juist alsof hij gebroken had met de gansche
wereld, en zelfs met God; hij voelde dat hij nu vroeg of laat den straffenden arm der
wet niet meer ontloopen kon, en hij werd roekeloos vermetel van bangheid. Toen
werd zijn kameraad gevat, en die bekende alles. Beiden werden in de zelfde
strafgevangenis opgesloten.
Nog, echter, was alle hoop niet onherstelbaar verloren. Hij werd immers voor zijne
zware misdaad nu gestraft; hij kwam ruw, wild, verschrikkelijk uit de schandvlekkende
gevangenschap; maar hij had het stellige voornemen om te werken. Hij ging ver
weg, naar eene geheel andere streek des lands, en hij zocht iets te verdienen.
Het was in den herfsttijd; God had den grond gezegend, en er waren geen handen
genoeg, om den overvloed in de schuren te brengen; men vroeg niet van waar hij
kwam, men nam hem in dienst. In die bedrijvigheid, in dat gretig in-ontvangst-nemen
van die goede gaven Gods, in dien arbeid in de vrije, opene lucht, was iets dat hem
beviel; voor het eerst in zijn leven werkte hij met lust. Maar de menschen in de
buurtschap mogten hem niet; hij had in zijn blik iets sombers, iets schuws, hij was
driftig en opvliegend, ruw in zijn mond, en overitgens alles behalve spraakzaam; en
toen de lieden van de hofstede, waar hij werkte, hem op eenen zondag vroegen om
mede te gaan naar de kerk, maakte hij zulk eene beweging van afgrijzen bij zijne
weigering, dat allen hem verwonderd aanzagen met onbestemden argwaan. Slechts
één wezen was niet bang voor hem; het kleinste jongsken van de hofstede vreesde
hem niet. Diens genegenheid had hij gewonnen door eens schuitjes voor hem te
snijden van hout en die te laten varen in den vijver; en sedert dien tijd was de kleine
altijd blijde als hij hem zag. Het was zoo nieuw, zoo ongewend voor hem, dat er
iemand was die veel van hem hield; en hij was inderdaad aan den knaap gehecht.
Hij gaf hem zijnen zin in al zijne kindergrillen, droeg hem overal rond, maakte
spellgoed voor hem, en scheen zich rijkelijk voor al zijne moeite beloond te achten
door de liefdebewijzen van het onschuldige kind.
Zoo ging de winter om; eone hem tot hiertoe onbekende tevredenheid vervulde
tegenwordig zijn hart; en toen hij in het voorjaar op den akker stond, te midden van
het overal
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rondom hem opkomende zaad, en hij hoorde de leeuwrikken zingen, toen begon
er een nieuw leven te ontwaken in zijne zoolang voor alle zachte gewaarwordingen
dood geweest zijnde borst. Toen hij terugkeerde naar de boerenwoning, kwam zijn
jonge vriendje hem te gemoet, jubelend en springend; hij stak de armen naar hem
uit, doch eensklaps was het hem als zonk de aarde onder zijne voeten weg, als
voelde hij zich getroffen door den bliksem. Zijn oude kameraad stond voor hem,
met een onheilspellenden grijnslach op zijn afschuwelijk leelijk gelaat, en bood hem
de hand aan met de woorden: ‘Wel, wel, gij hangt hier maar knap den eerlijken man
uit, naar ik hoor; neem mij niet kwalijk, dat ik u in dat genoegen kom storen; maar
ik verlangde zòò naar u, dat ik niet langer zonder u kan!’
‘Ga weg, satan!’ stamelde de ongelukkige, ‘ga weg, en laat mij met vrede!’
‘Zacht wat, zacht wat,’ hernam de andere; ‘ik heb op de hofstede verteld wie gij
zijt; of dacht gij dat ik u wil missen, zulk een fermen kameraad?’
Op dit oogenblik kwam de vader van de vrouw des huizes, en ziende dat de knecht
den kleinen knaap op den arm had, rukte hij hem schielijk van hem af in weerwil
van de tranen en het geschreeuw van het kind. Den knecht gebood hij, met menig
hard woord, dadelijk zijne dienst te verlaten en te maken dat hij weg kwam. En de
verwoester van zijn geluk nam hem met zich mede onder een schaterend helsch
gelach.
Zie, hoe krampachtig hijgt en zwoegt hier de borst van den gevangene; hoor,
welke diepe zuchten hij slaakt, die losgescheurd worden uit het diepste diep zijner
ziel, terwijl zijne oogen volschieten met bittere tranen. - Wat droomt hij nu?
Hij ziet zich zelven in den aanbrekende morgenstond, behoedzaam langs de
tuinheining sluipende, om zijn kleinen lieveling nog eens te zien; hij ziet de
natbeschriede wangen van het kind, hij voelt diens tengere armpjes met eene innige
omhelzing om zijnen hals geklemd; de hartelijkste afscheidswoorden klinken hem
in de ooren; hij luister vervolgens naar het gekraak van het schelpzand bij elke
schrede die de vlugge voetjes van den kleine doen, terwijl hij zich
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verwijdert; en eer hij hem den huize in ziet gaan, ziet hij hem nogmaals zich
omkeeren en met de kleine wuivende hand hem nog een laatst vaarwel toewenken.
Zooals hij zich toen achter de heining heeft nedergeworpen in het vochte gras en
daar wegsmolt in tranen, zoo verbergt hij nu zijn aangezigt in zijne harde legersteê,
en siddert over zijn gansche ligchaam en snikt luide.
Maar hij rigt zich overeind, hij wringt zich de handen, en men hoort in den donker
het klapperen van zijne tanden. Welk eene ontzetting vervult hem? Welk eene
vreeselijke herinnering heeft hem aangegrepen, en doet hem sidderen naar ziel en
naar ligchaam, zooals een snerpende wind het loover doet sidderen? Kom, laat dat
schrikbeeld te voorschijn treden uit zijne schuilplaats! Te vergeefs strekt gij er,
afwerend, de handen naar uit; te vergeefs verbergt gij uwe oogen om het niet te
zien; te vergeefs sluit gij uwe ooren digt om hetniet te hooren: gij waant dat de
duisternis en de nacht van den kerker het voor u kunnen verbergen - maar het rijst
op uit het donkere diep uwer ziel!
Hoort, hoe de slechte kameraad hem lokt en in verzoeking brengt. ‘De oude daar
beneden in het dal heeft geld in overvloed, kontant geld, verstaat gij? Of gelooft gij
dat ik mijn tijd daar beneden slapende heb doorgebragt? Hij is de vader van de
vrouw; zij en haar man zullen alles erven, en zij hebben het niet noodig, wij hebben
het veel harder van noode dan zij. De oude bewoont daar een afgelegen gedeelte
van het huis; een raam in te klimmen is toch waarlijk zooveel moeite niet, en dan
zijn wij voor langen tijd bezorgd.’
‘Maar als wij hem nog op vinden en hij herkent ons?’ vraagt de gevangene angstig.
‘Ba!’ zegt de andere met een afschuwelijk, maar duidelijk verstaanbaar
gebarenspel. De gevangene deinst achteruit. ‘Neen, neen!’ roept hij met afschuw;
‘geen bloed!’
Zijn kameraad lacht. ‘Wat maakt het uit of de oude eenige dagen vroeger sterft
of later! Als men van iemand erven wil mag men hem wel helpen sterven. En zijt gij
dan reeds vergeten hoe venijnig hij tegen u uitgevarenis, hoe hij u beleedigd heeft,
en hoe hij u heeft weggejaagd? Op dat oogenblik, geloof ik toch, hadt gij wel
verlangen om u te kunnen wreken! En buitendien, waarvan denkt gij te
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leven? Misschien verbeeldt gij u wel, dat gij weder gemakkelijk eenige andere
medelijdende gekken zult vinden die u den kost geven; maar gij vergeet, dat ik te
veel van u houd, dan dat ik u ooit los zal willen laten.’
De nood, de vrees, en vooral de dorst naar wraak haalde hem over. Maar toen
zij dien avond als twee schimmen den weg op gingen, was het hem telkens of er
iemand was die hem zag; maar dat was geen menschen-oog. Zij maakten het raam
open en klommen er in, een voor een; en zij vonden er de geldkist van den ouden
man. Het slot bood niet lang wederstand aan de geoefende handen der booswichten,
en hij haalde weder ruimer adem. Doch daar ging eensklaps de deur van het
aangrenzende slaapkamertje open, en de oude, die nog een stevige en sterke man
was, kwam binnen, gewapend met een knuppel. Nu volgde er eene wilde
worstelpartij, een oogenblik van onbeschrijfelijk verwarring; hij herinnerde zich dat
hij den ouden man van achteren in den nek had aangegrepen met beide handen,
en dat hij hem zoo op den grond had getrokken; daarop had hij eenige doffe,
vervaarlijke slagen gehoord, en het daarop volgende oogenblik stond hij naast een
lijk. De twee misdadigers staren elkander aan met doodsbleeke gezigten; eindelijk
schopt de meest verstokte van de twee het lijk ter zijde, en maakt een aanvang met
het bijen rapen van den buit. De gevangene doet de deur open van de slaapkamer
om ook die te doorzoeken. Maar - o schrik, o ontzetting, o wrekende almagt! Wie
komt hem daar te gemoet vliegen, wie omklemt zijne knieën en roept smeekend
zijne bescherming in - wie anders dan zijn kleine lieveling, het jongste knaapje van
zijnen gewezen baas! Hij deinst verschrikt achteruit, radeloos hoe te moeten
handelen, magteloos om tot iets te besluiten. Maar daar ziet hij hoe zijn kameraad,
zonder iets te zeggen, zijn mes grijpt, en krampachtig drukt hij nu het kind aan zijn
hart, en strekt met eene afwerende beweging de hand uit naar den anderen
booswicht.
‘Die kleine kan ons morgen verraden,’ bromt deze. ‘En daarom moet hij sterven,
zoowel in uw belang als in het mijne.’
‘Ach neen, wij zullen hem met ons medenemen,’ smeekt de gewezen
boerenknecht; doch hij weert het dreigende mes
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niet meer af, want de kleine heeft zijnen arm gegrepen, en in zijnen angst voor het
moordtuig schuilt hij weg aan die borst, waar hij zoo honderdmaal vertrouwelijk het
hoofdje heeft laten rusten; en zijne bevende lipjes smeeken om hulp en redding.
‘Zijt gij razend of gek?’ herneemt zijn kameraad. ‘Wat zouden wij met dat kind
moeten aanvangen? Laat hem los, zeg ik u, wij hebben geen tijd meer te verliezen;
laat hem los, of ik steek u overhoop!’
De bevende lippen van den ongelukkige zijn naauwelijks in staat de bede te uiten
hem dan toch eerst naar buiten te laten gaan, om hem geen getuige te laten zijn
van dien nieuwen moord. Zijn kameraad rukt hem het kind uit de armen; en hij, hij
springt het raam uit en werpt zich ter aarde, met zijn gelaat zich diep verschuilend
in het bedauwde gras. Welk een verschrikkelijk oogenblik - zòò verschrikkelijk, dat
de gevangene, bij die herinnering, aan zijne gewaarwordingen lucht geeft in een
gezucht, dat eerder gebrul zon mogen heeten; hij drukt zijn hoofd tegen den muur,
als wilde hij het er doorheen boren, en stort vervolgens achterover en wentelt zich
op zijne legersteê rond gelijk een worm die in het stof woelt.
De gruwelijke, met bloed besmeurde buit was gedeeld, en zij gingen weder huns
weegs. Doch ditmaal viel de verdenking zeer spoedig op hen. Hij werd voor den
regter geroepen, doch hij ontkende alles. Maar toen hij in tegenwoordigheid kwam
van het lijkje van het kind, toen werd de misdaad ontwijfelbaar bewezen door het
stijf afgewende hoofd, door het parelende angstzweet dat bem uitbrak aan alle
kanten en door het krampachtig zamenwringen zijner handen. Hij bekende alles,
en smeekte er om, dat men hem terug mogt brengen naar de gevangenis. Zijn
kameraad werd veroordeeld tot de straffe des doods, hij zelf tot levenslange
tuchthuisstraf.
Hier zat hij nu, alleen met de verschrikkelijke herinneringen uit het verleden. De
zomer ging om, zonder hem eenig ander genoegen te brengen, dan dat de
zonnestralen iet of wat breeder en goudklouriger op den muur vielen tegenover het
raampje; slechts een zeer enkelen keer gebenrde het dat zich een vogeltje neêrstreek
in het raamkozijn,
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daar eenige toonen kweelde, dan klapwiekte en wegvloog. O, dan klonk het luide:
‘Vrijheid! vrijheid!’ in de borst van den gevangene; maar dan bedacht hij weder, dat
hij immers in de vrijheid niets gelukkiger zou kunnen zijn dan in de gevangenschap.
Op andere tijden verlangde hij om eens een groen blaadje te zien, een enkel groen
blaadje, of een grashalmpje. Ach, vergeefsche wensch!
Maar als de winter kwam, en de dag werd zoo kort en de zon ging zoo vroeg en
zoo zonder pracht onder, dan werd het binnen die vier enge muren zoo bitter bang.
Dan werd hem de lucht zoo zwaar, dat hij er door ter aarde werd gebogen. In de
lange, donkere winternachten zat hij wakker, en onderhield hij zich met de
verschrikkelijke schimmen uit zijn leven in de wereld. Wat baatte het hem of hij op
en neder sprong in het kleine vertrek en zich tegen den muur aan drong als wilde
hij dien door midden drukken. Het eenigste dat hij daarbij won was de afgematheid,
waarmede hij zich nederwierp op zijne legerstede: want naauwelijks was die
afgematheid geweken, of zijne schrikbeelden keerden terug.
Eens - het was op een kersnacht - dacht hij aan al de blijdschap die nu overal
heerschte, de gansche werde rond, en hij dacht of het hem niet mogelijk zou zijn te
bidden? Daar kwamen hem eenige sinds lang vergetene worden op de tong, en hij
stamelde: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt!’ Doch hij hield dadelijk op. ‘God is in
den hemel,’ dacht hij, ‘zou Hij de verzuchting willen hooren, die opstijgt uit de hel in
mijn gemoed! Neen, neen! ik bespot Hem, als ik bid.’
Eindelijk - jaren en dagen waren er voorbij gegaan dat de levenslang veroordeelde
de vrije lucht niet had ingeademd, dat hij de pracht van het hemelsblaauwe uitspansel
niet had mogen aanschouwen en niet had mogen wandelen in de verkwikkende
stralen der zon - eindelijk had de ziel het ligchaam uitgeput. Hij lag ziek en
krachteloos, en de dood was nabij. Toen openden zich de naauwe kerkerdeuren,
en hij werd vervoerd naar eene minder sombere plaats; daar scheen het daglicht
helder door de ramen, de voorjaarslucht, vol vrijheid en hoop, stroomde frisch door
de opengezette vensters naar binnen, en rondom zich hoorde hij weder het
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geluid van menschen-stemmen. Maar hunne barmhartigheid kwam te laat. Smeekend
verzocht hij om eenen geestelijke, en toen deze bij hem kwam, opende hij hem
geheel zijn hart, deed hem al het lijden overzien, dat hem de ziel verscheurde. En
met diepe aandacht luisterde hij naar het verhaal aangaande Hem, die zelfs de
snoodste zonden heeft beantwoord met Zijne liefde, ze uitgewischt heeft met Zijn
bloed; en hoe zelfs de wanhopigste zondaar de met bloed bezoedelde handen nog
mogt omhoog heffen tot een gebed in Zijnen naam. Met welk eene verkwikkende
gewaarwording sprak hij niet de troostvolle woorden uit: ‘Mijn God en Verlosser!’
met welk een vurig verlangen reikhalsde hij niet naar het oogenblik, waarop hij het
nachtmaal des Heeren deelachtig zoude worden; want hij was zoo bang dat zijne
levenslamp zoude uitgaan, eer die voorzien was van de olie des eeuwigen levens.
Eindelijk had het gewenschte uur geslagen; hij had dat uur met zooveel verlangen
te gemoet gezien, en aanhoudend de vrees bij zich voelen opkomen, dat hij
onwaardig zou worden bevonden om als gast mede aan te zitten aan den maaltijd
der genade. Maar toen het gezegende brood, dat God met den mensch, en den
Verzoener met den zondaar vereenigt, genuttigd was, en toen de vergulde kelk met
den dronk der barmhartigheid zijne lippen had bevochtigd, toen rigtte zijn hart zich
op in hooge en kinderlijke vreugde. Zalige, zachte weemoedstranen stroomden als
een verkwikkende regen op zijne brandende lippen neder, die niet ophielden
dankgebeden op te zenden hemelwaarts. ‘O,’ zeide hij, en zijn oog was op het
openstaande raam gerigt, ‘het is voorjaar, dat voel ik, het is voorjaar, Gods heerlijk
voorjaar!’
‘Ja,’ antwoordde de geestelijke, ‘het is voorjaar; zelfs de oude boom bij den muur
van het gasthuis wordt weder groen; toen ik er daar straks voorbij kwam heb ik er
juist een pas uitgeloopen takje van afgebroken - hier is het!’ En hij legde het groen
gebladerde takje in de hand van den stervende.
‘O God!’ riep deze, met een zachten vloed van tranen; ‘de oude, verdorde,
afgeleefde boom, zegt gij, wordt ook weder groen, tooit zich met nieuwe bladeren,
heerlijk, groen,
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frisch, geurig als deze hier, - o, dan mag ik ook hopen, dat God ook mij tot een nieuw
leven zal kunnen doen opleven in eene andere wereld!...Dat geve Hij!’
En met het groene takje, voor hem het zinnebeeld van Gods almagt en goedheid,
in zijne hand, en met de leus der verzoening op zijne lippen, ging hij henen naar
den oppersten regterstoel, in de hoop, dat ook hij een slip zou mogen grijpen van
het kleed des Zaligmakers, en dat ook hij de woorden zou mogen hooren: ‘Mijn
zoon! uwe zonden zijn u vergeven!’

Guido Reni en zijn vriend.
Historische novelle.
Een hevige stormwind blies door de straten der kleine Italiaansche stad Babiole.
De hemel was verduisterd en wierp sterke regenstroomen naar beneden, die
kletterend op de daken der huizen en op de straten nedervielen, welke echter in
dien tijd - het was in het jaar 1601 - slechts wat de voornaamste betreft geplaveid
waren. Over het marktplein stapte een jongman henen, die met blijkbare inspanning
den storm weerstond. Het ligte valies op den rug en den knoestigen stok in de hand,
duidden een reiziger aan, doch bij den eersten blik kon men zien, dat geene behoefte,
maar slechts eigen keus hem eene voetreis had doen ondernemen. De zwarte baret
met de fier opstaande struisveder, het violetkleurig zijden manteltje, dat hij los om
de schouders had geslagen, het geheele gewaad van den jongman getuigde, dat
hij tot de hoogere standen behoorde. Hij stond stil, hield de hand voor de oogen,
en zag, door de dikke duisternis, die hem omringde, naar iets uit, dat hij echter niet
scheen te ontdekken, want hij schudde mismoedig het edel gevormd hoofd met de
lange donkere lokken, en mompelde:
‘Verwenscht nest! Alles als uitgestorven. Hier schijnt niet eens eene taveerne te
zijn, waar zich een christenmensch in zulk een nacht verkwikken kan.’
‘Hola, moedertje!’ riep hij daarop plotseling eene oude vrouw toe, die hem digt
voorbij ging, om met de ledige kruik water uit eene bron te halen. ‘Hola, moedertje,
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waar is hier eene herberg? Nu, antwoord mij toch!....Ach, ik bemerk het al, de oude
is doof; ja dan geef ik het op, mij aan haar verstaanbaar te maken en beproef nog
eenmaal op goed geluk mij ergens ingang te verschaffen. Waar ik tot hiertoe kwam,
moet men wel doof geweest zijn of mij voor den stormwind hebben gehouden, die
de deur schudde - want men liet mij niet binnen.’
Hij ging naar een der naaste huizen, nam den ring, die tot zijne verwondering
toegaf, en werd met de hulp van den storm, na het openen der deur, met zulk een
geweld naar binnen geworpen, dat eenige mannen, die bij de digt gesloten vensters
om een grooten houten disch zaten, verschrikt van hunne zetels opsprongen.
‘Jozef, Maria!’ riep een hunner den binnentredende te gemoet, ‘is er brand?’
De jonge vreemdeling lachte. ‘Dan zoude het niet zoo stik donker in uw stadje
zijn,’ zeide hij, ‘en dan zouden mijne oogen, en niet zoo als nu mijn instinct, mij eene
haven hebben doen binnen loopen, waarnaar ik al zoo lang heb gezocht.’
De waard was intusschen naderbij gekomen en groette den goed gekleeden
reiziger met diepe buigingen en vroeg naar zijne bevelen.
‘Hier, neem de barret en den mantel en hang beide op om te droogen; geef mij
dan tot inwendige verwarming wat tokayer of wat gij anders goeds voorhanden hebt.
Bezorg mij ook wat te eten.’
Toen ging de jongman op eene lange bank zitten, waarop de andere gasten,
bescheiden op zijde schikkende, hem plaats gemaakt hadden. Hij legde zijn
randseltje af, dat hij achter zich op den grond wierp, legde beide armen op tafel en
zag de kamer rond. Aan den zolder hing eene lamp, die slechts karig het groote
met steenen bevloerde vertrek verlichtte. In het midden bevond zich de tafel door
banken omringd, langs de muren hier en daar een driepootige stoel en een kapstok,
waaraan de gasten hunne hoeden en mantels hingen, en op den achtergrond eene
schenkkast met flesschen en glazen, borden en schotels bezet, en eene schenktafel,
waarachter nu de dikke waard bezig was, de bevelen van zijnen nieuwen gast te
volbrengen.
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Nadat de overige gasten den vreemdeling genoegzaam opgenomen hadden,
zetteden zij het afgebroken gesprek voort, klaagden over dure tijden, slechten
handel, onveilige wegen, en morden over deze en gene verordening, die hun
onregtvaardig of ten minste ondoelmatig voorkwam, en hadden spoedig de
aanwezigheid van den jongen reiziger geheel vergeten. Deze luisterde maar half
naar de gesprekken rondom hem; hij had nu eene betere bezigheid, daar de waard
eene kan met goeden wijn en een gebraden hoen met olijven bragt, welk maal door
den jongen man dapper werd aangesproken.
(1)
‘Hola, ostellano !’ riep een der gasten plotseling. ‘Dobbelsteenen! Het is nog te
vroeg om heen te gaan; bovendien zou men er met zulk weer geen hond uitjagen.
Wij willen een spelletje doen!’
‘Dat is goed! - Ik doe mede! - Een goede voorslag!’ - klonk het gelijktijdig uit
verscheiden monden, en ook de vreemdeling schoof zijn bord op zijde, reikte den
waard met een beteekenisvollen wenk de ledige kan toe en zeide:
‘Als gij wilt, speel ik mede. Dobbelsteenen en de klank van den beker zijn mij de
beste melodie, ofschoon ik de zoon van een geleerd musicus ben.’
Tegelijk haalde hij een lederen buideltje uit zijn valies te voorschijn en schudde
verschiedene blanke goudstukken op de tafel uit.
(2)
‘Ziet, ik kan betalen!’ riep hij vrolijk. ‘Hier, ik zet een fiorino , wie is mijne partij?’
‘Oho!’ antwoordde een der gasten, dien de andere Panato noemden, ‘denkt gij
(3)
dat wij rijke heeren zijn, als gij, signore? Wij spelen om bajocci en als het hoog
(4)
loopt, wint of verliest men een paar paoli .’
‘Corpo di Bacco!’ riep de vreemdeling uit. ‘Zet dan uwen bajocci tegen mijnen
fiorino. Wat doet het er toe, of ik in het nadeel ben; ik verdien toch misschien het
goud gemakkelijker dan gij het zilver en koper.’

(1)
(2)
(3)
(4)

Waard, kastelein.
Fiorino of florin, oorspronkelijk een goudgulden, die zijnen naam aan de stad Florence te
danken heeft, om dat deze munt daar het eerst geslagen werd.
Bajocco is eene kleine Italiaansche munt.
Een paolo is ruim 20 cents van onze munt.
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De mannen stieten elkander met de ellebogen aan en lachten, maar niemand nam
de woorden des vreemden anders dan als scherts op, tot dat hij ze nogmaals
herhaald had.
‘Nu, als gij 't zoo wilt, dan zijn wij tevreden! Zulk een spel kan men niet alle dagen
doen! - Het ware zonde de gelegenheid te verwaarloozen, om zijne bajocci in goud
te verwisselen. Ha, ha, een voortreffelijke inval, signor, dat zal een lustig spel
worden!’
Zoo spraken zij door elkander en spoedig rammelden de steenen tegen de zijde
van den tinnen beker en rolden over de tafel.
‘Tien! - Zeven!’
‘Ha, daar hebt gij een fiorino verloren, signor. Nu hij komt mij juist van pas,’ en hij
stak het goudstuk met lagchend gelaat haastig in den zak van zijn buis.
‘Twaalf! - Vier!’
‘Weder verloren, signor! Ha, ha, ha, het schijnt dat gij geen gelukskind zijt.’
‘Geduld, geduld!’ riep de jongman, ‘denk niet dat ik altijd ongelukkig zal zijn. Zie,
daar heb ik zestien oogen geworpen, en gij? - Zeven! de bajocco is voor mij, en bij
den eenen zal het niet blijven, dat verzeker ik u.’
Toen hield hij onder het schaterend gelach der medespelers de kleine zoo even
gewonnen munt in de hoogte en floot de wijs van een destijds algemeen bekend
volksliedje: Il love del danari, waarmede spoedig het geheele gezelschap in een
luid koor instemde.
De opwekking van het zeer ongelijke spel, de steeds meer klimmende vrolijkheid,
maakte de dorstige keelen der drinkers slechts te dorstiger, en de waard had de
handen vol, om aan de wenschen zijner gasten, wegens de vulling hunner bekers
te voldoen. Er weergalmde somwijlen een lagchen en zingen in de groote
gelagkamer, dat de wanden dreunden, den, en slechts als juist eene kleine pauze
ontstond, waarin aller oogen zich op de rollende dobbelsteenen vestigden, hoorde
men buiten het loeijen van den wind en het kletteren van den regen tegen de
vensterluiken.
‘Hier zijn mijne beide laatste goudstukken,’ riep eindelijk, na een spel van meer
dan twee uren, de jonge ligtzinnige vreemdeling; ‘wie zet er nog een bajocco tegen?’
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Zooveel personen als zich in het vertrek bevonden, zooveel stemmen antwoordden:
‘Ik, ik, ik.’
‘Bedaard vrienden! slechts een kan het zijn. Werpt om den voorrang! Die den
hoogsten worp doet, is mijne partij.’
‘Ach, het is Panato. Hij heeft achttien oogen geworpen!’ - ‘dat gelukskind.’ - ‘De
meeste fiorino zijn in zijn zak gekomen!’ Zoo klonk het door elkander, en Panato
maakte zich met van hebzucht vonkelende oogen gereed, om met zijnen bajocco
de laatste goudstukken van den jongen verkwister te bemagtigen. Ditmaal waagde
hij te vergeefs de kleine geldmunt; zijn worp was aanmerkelijk minder dan die des
vreemdelings, en onder het jubelend alarm zijner medespelers streek laatstgenoemde
den gewonnen bajocco op en verklaarde het spel voor geëindigd.
‘Heb ik niet gezegd dat ik winnen zoude,’ riep hij lagchend uit, en wees op een
hoopje kleine munt, dat voor hem op de tafel lag. ‘Twee en zestig fiorini gaf de
marchese mij gisteren voor de schets van den kleinen Bachus. Hier zijn er nog twee
van, die de fortuin mij goedgunstig gelaten heeft. En hier is mijn gewin, een, twee,
drie - zes en zestig bajocci. Twee en zestig van zes en zestig blijft vier! Heb ik niet
gezegd dat ik winnen zoude. Heidaar, waard, mijne rekening!’
De waard noemde de verschuldigde som.
‘Zoo; daar hebt gij de beide goudstukken. Wat er meer dan uwe rekening is, zal
wel voor de kosten van het bed toereikend zijn, dat gij mij nu zult aanwijzen. Goeden
nacht, kameraden, gaat nu naar huis. De storm heeft opgehouden, en als het nog
achterna mogt stormen - wat dikwijls veel erger is - toont dan aan uwe toornige
vrouwen de winst, die gij behaald hebt, dan zullen zij wel tevreden zijn; want,’ voegde
hij schalkachtig lagchend bij: ‘het spel is toch slechts eene zonde, als men verliest.’
Hij schudde de door den wijn en het geld opgewonden burgers de hand en was
weldra alleen. De waard wees hem een kamertje, waar een ledig bed op hem wachte,
en het duurde niet lang of de droomgod had den jongman zijne vleugels geleend
en voerde zijne ziel ver terug in de dagen zijner kindschheid.
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De jeugdige slaper was de schilder Guido Reni, een naam, die reeds in den tijd
onzer vertelling, den 26jarigen jongman, met zooveel roem en eer overlaadde, dat
zijn klank thans, na meer dan twee eeuwen, nog bekend en hoog geschat is. Guido
Reni was de zoon van een achtenswaardig en degelijk muzijkant te Bologna, waar
hij het levenslicht had gezien in het jaar 1575. Reeds in de vroegste jeugd toonde
de knaap eene muzikale begaafdheid, welke zijn vader, die vurig dweepte met zijne
kunst, deed besluiten zijnen zoon aan de muziek te wijden. Gelijktijdig met Guido
werd ook zekere Bartholomeo Cordi, een wees, die door den ouden Samuel Reni
als leerling was opgenomen, de tooverwereld der toonen binnen geleid, en beide
knapen sloten zich met de innigste vriendschap aan elkander. Bartholomeo, eenige
jaren ouder dan Guido, was in alle dingen voor zijnen medeleerling een goed
voorbeeld, en deze erkende in den geliefden vriend gaarne het overwigt en
onderwierp zich aan hem zooveel hij konde. Het was vooral Bartholomeo's invloed,
die den heethoofdigen, onbezonnen Guido van menigen dollen streek terug hield,
of, als hem dit niet altijd mogelijk was, toch voor den ouden Reni de ligtzinnigheid
van zijnen zoon wist te verbergen, dewijl hij wegens de drift des vaders voor de
gevolgen vreesde.
Guido bleef niet lang aan de edele musika getrouw. Een grooter talent, dat der
schilderkunst, kwam spoedig bij hem zoo zigtbaar te voorschijn, dat de vader, na
menigen harden inwendigen strijd, zich toch eindelijk bewogen gevoelde, zijnen
zoon van de studiën der muziek te ontslaan en hem in de schilderschool te zenden
(1)
van onzen beroemden landgenoot Dionysius Calvart .
Bartholomeo bleef bij zijne noten en toonen; maar gelijk hij een beschermende
genius voor Guido geweest was, ontbrak hem sedert de afwezigheid van zijnen
altijd vrolijken, ja dikwijls van overmoedige luim, overborrelenden vriend het
opwekkend en bezielend beginsel, en hij verviel dikwijls in eene te voren onbekende
traagheid en lusteloosheid tot

(1)

Geboren 1565, overleden 1619. Calvart is vooral door zijn perspectief beroemd geworden.
Hij was landschap-, architectuur- en figuurschilder.
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de studie, welke den ouden Reni bijna tot vertwijfeling bragten.
Eens op een dag had de intusschen tot jongeling opgewassen knaap de hem
opgevene taak niet zoo voltooid, als hij naar zijne krachten had kunnen doen. De
meester geraakte daarover in zulk een toorn, dat hij van zijn lessenaar opsprong,
waarop eene juist voltooide compositie lag, welke hij met trots voor zijn beste werk
verklaarde, en door zijne hevige gesticulaties een grooten inktkoker omwierp, die
daarnaast stond, en welks zwarten inhoud nu ongehinderd de noten en nootjes
overstroomde. Dit bragt den ouden man volkomen in woede, en zichzelven niet
meer meester, viel hij Bartholomeo met vuistslagen aan. De jongeling roerde hand
noch mond tot zijne verdediging, maar diep in de ziel gekwetst, verliet hij nog
denzelfden dag het huis van zijnen weldoener, om het nimmer weer te betreden en
doelloos de wijde wereld in te gaan.
(1)
Destijds ging Guido Reni in de school der Carraccos over, welke daardoor dat
zij de kunst een zuiverder smaak zocht te verleenen, een groot getal discipelen van
Calvart tot zich lokte. Onder hunne leiding ontvouwde zich Guido Reni's talent tot
volle grootte en spoedig werd zijn naam met zulk eene geestdrift en bewondering
genoemd, dat zijn nieuwe meester hem met ijverzuchtige oogen begon te
beschouwen. De kardinaal Borghese hoorde van den jongen man, en bestelde bij
hem, tot versiering der kerk delle to fontane, eene schilderij, die de kruisiging van
den apostel Petrus moest voorstellen. Guido Reni volbragt de hem opgedragen
taak zoo volkomen tot tevredenheid van den rijken en magtigen kerkvorst, dat zijn
roem zich spoedig over de grenzen van zijn vaderland verbreidde, en hij na korten
tijd niet meer in staat was aan alle bestellingen te voldoen. Guido Reni had binnen
weinige jaren een rijk man kunnen zijn, maar zijne hartstogtelijke zucht voor het
spel deed hem de verworven sommen dikwijls zeer spoedig weêr verkwisten.

(1)

Uit de familie Carracco zijn vele meesters der schilderkunst voortgekomen. Ludovico Carracco
grondvestte met zijnen broeder Paolo en zijne beide neven Agostino en Annibale eene school
te Bologna onder den naam: Academi degli ncammonati.
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Reeds als knaap had hij eene voorliefde voor de opwekking gehad, welke een
gewaagd spel veroorzaakte, en sedert Bartholomeo Cordi hem niet meer
waarschuwend ter zijde stond, gaf hij zich teugelloos aan dezen verderfelijken
hartstogt over. Hoe meer geld hij ontving, hoe hooger hij speelde, en daar hij
gewoonlijk ongelukkig was, verloor hij dikwijls in eenen nacht grootere sommen dan
hij in maanden verdiende. Zoo kwam het dat hij dikwijls geen enkelen bajocco in
den zak had, maar zijne grenzelooze ligtzinnigheid bekreunde zich daar niet om.
Bezat hij geen geld, dan borgde hij, tot hij weder eene goede som ontvangen had
om te kunnen betalen en leefde van den eenen dag tot den anderen in zorgelooze
vrolijkheid voort, waartoe voorzeker de geruststellende overtuiging bijdroeg, dat in
zijne kunstenaarshand een onuitputtelijke schat verborgen lag, dat eenige
penseelstreken hem altijd weder genoeg geld zouden verschaffen. Aan ouderdom
of ziekte dacht hij niet - beide lagen voor den frisschen, levenslustigen jongeling
nog te ver.
Des morgens na het dolzinnig spel in de osteria (herberg) te Babiole ontwaakte
Guido Reni uit zijnen onrustigen slaap met een zucht en den uitroep: ‘Bartolo,
waarom moest gij mij ontnomen worden!’ Hij had het beeld van den vriend zijner
jeugd in zijne droomen aanschouwd, en ook wakend trad de tijd van het innige
zamenleven met Bartholomeo Cordi zoo levendig voor Guido Reni's ziel, dat hij,
geheel tegen zijne gewoonte, ernstig en nadenkend werd. Hij had, sedert de
mishandelde jongeling het huis van Samuel Reni verlaten had, niets meer van hem
gehoord, en wist niet eens of hij hem nog onder het getal der levenden rekenen
moest. Dikwijls had hij den vriend gemist, doch de wisselende indrukken des levens
hadden in het bewegelijk gemoed des jongen schilders het verlangen naar hem
slechts voorbijgaande laten ontwaken en allengs steeds zeldzamer doen worden,
tot heden de levendige droom hem Bartholomeo's gestalte en met haar zijne geheele
genegenheid voor den vriend zijner jeugd weêr te voorschijn geroepen had.
Een gedruisch op de straat, dat elk oogenblik toenam, leidde eindelijk Guido's
gedachten op eene andere baan. Hij stond op van zijn leger, kleedde zich en zag
naar buiten. Uit een naburig huis droeg men allerlei gereedschappen de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

219
straat op. Oude kisten en kasten, tafels, stoelen en banken stonden ordeloos in het
rond, en vele menschen drongen zich daar tusschen, om de bijzondere voorwerpen
onderzoekend in oogenschouw te nemen. Het was duidelijk dat hier eene verkooping
zoude plaats hebben, en in den auctionaris, die de enkele stukken met krijtteekenen
merkte, zoo als zij op de rij aan de meestbiedenden zouden verkocht worden,
herkende Guido Reni spoedig een zijner speelgenooten van gisteren. Aan zijne
zijde stond een oud mannetje, met grijze haren, die er zoo even was bij gekomen.
‘Nu, Dazzi,’ riep hij en sloeg daarbij den auctionaris tot morgengroet op den
schouder, ‘is er wat goeds?’
‘Vodderij!’ antwoordde de aangesprokene en wees verachtelijk op den allezins
slechten toestand der tot verkoop bestemde voorwerpen. ‘Ik verkrijg wat mij toekomt,
maar Panato zal er bezwaarlijk zonder schade afkomen.’
‘Is de som dan zoo groot?’ vroeg de kleine.
‘In allen gevalle voor dien daar binnen groot genoeg,’ antwoordde hij en wees
met den omgekeerden duim over zijne schouder naar het oude kleine huisje, dat
men bezig was te ledigen.
‘Hoe zijn dan die lieden zoo in ellende geraakt?’ vroeg de oude. ‘Zooveel ik weet
hebben zij er zich altijd vrij goed doorgeworsteld.’
‘Ja wel,’ antwoordde Dazzi, ‘dat hebben zij ook. Maar het ongeluk vervolgde hen.
De man werd ziek, de vrouw konde met het kleine kind niets verdienen, en toen
ging het achteruit, tot zij Panato in handen vielen, die hen bereidwillig borgde.’
‘En meer rente nam dan een jood,’ viel het oude mannetje hem in de rede. ‘Ja,
ja, Panato ken ik, hem is den mammon nader dan het heil zijner ziel,’ en hij bekruiste
zich herhaalde malen met vrome ongerustheid.
‘Daar hebt gij gelijk in,’ zeide Dazzi en zag om zich of ook iemand hun gesprek
beluisterde, zonder Guido Reni te bemerken, die uit zijn venster woord voor woord
der beide mannen had opgevangen. ‘Panato ontziet niets om zich te verrijken. Lieve
God, alsof hij zijne bijeen geschraapte schatten niet zou moeten achterlaten als het
op aarde met hem gedaan is. Gisteren avond heeft hij hier in de taveerne eenen
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(1)

signor pazzarello een mooijen streek gespeeld, en hij had toch wel tevreden kunnen
zijn zoovele goudstukken met zijne bajocci te winnen als het geluk hem en ons liet
te beurt vallen.’
‘Hm, gij bedoelt toch niet, dat hij...’
‘St! Ik wil niets gezegd hebben, want bewijzen kan ik het niet,’ antwoordde Dazzi,
‘en Panato is een sluwe kerel en magtig daarbij, zoodat hij mij ligt in het verderf
konde storten, als hij wist wat ik van hem denk. Maar u kan ik het wel zeggen, oude,’
ging hij vertrouwelijk voort, ‘Panato is een spitsboef, dien men op de vingers moet
zien. Bij den laatsten worp gisteren - ik vertel u wel eens hoe dat alles zamenhangt
- heeft hij slechts die ééne maal verloren; daar ik hem zoo scherp in het oog hield
achtte hij het raadzamer het geluk datmaal te laten varen.’
De oude man schudde het hoofd en zeide: ‘Hij heeft den duivel eenmaal zijnen
kleinen vinger gegeven, en die vergenoegt zich daarmede niet, dit weet men van
ouds. Dat Panato niet altijd regtvaardig handelde, dit wist ik al lang. Onlangs heeft
(2)
hij eenen principe voor 600 fiorini eene schilderij verkocht, die hij voor het werk
eens grooten meesters uitgaf en die hier of daar door een kladschilder vervaardigd
is. Daarna lachte hij en zeide: “Wie zoo dom is zich te laten bedriegen, die is niet
te helpen!” Ik heb het zelf gehoord.’
‘Dat wil ik wel gelooven,’ zeide Dazzi, ‘en hoewel ik niet afgunstig ben, zoude het
mij toch pleizier doen als hij eens met gelijke munt betaald werd. Hij moet weinig
van de kunst verstaan, hoewel hij zich er op beroemt dat zijn handel in schilderijen
zoo bloeit omdat hij een kenner is zooals er geen tweede bestaat.’
Niet lang na dit onderhoud, dat natuurlijk Guido Reni's aandacht had gekluisterd,
mengde zich de jonge schilder onder de groepen, der voor het naburig huis
verzamelde menschen. Ook Panato liet zich daar vinden en begroette zijnen nieuwen
bekende met kruipende hoffelijkheid.
‘Nu,’ zoo sprak Reni hem niet zonder eenig sarcasme aan,

(1)
(2)

Dolkop.
Vorst.
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‘wilt gij de goede zaken voortzetten, die gij gisteren avond gemaakt hebt, en ook
hier fiorini voor bajocco's inruilen?’
‘De hemel beware mij, signore,’ antwoordde Panato met eenige verlegenheid.
‘Hier is niets voor mij; - bovendien is eigenlijk alles, wat gij hier ziet, reeds mijn
eigendom.’
Guido Reni hoorde dit antwoord naauwelijks; zijn blik vestigde zich nu op een
man, die zoo even in de huisdeur verschenen was. Met den rug tegen dezelve
geleund, stond hij daar, met gekruiste armen en staarde somber op de voorwerpen,
waarvan de verkoop intusschen begonnen was. Naast den nog jeugdigen, maar
ziekelijk schijnenden man, stond, met een klein kind op de armen, eene schoone
bleeke vrouw, die de heldere tranen over de wangen liepen, en die zich beijverde,
het klagend schreijen van haren zuigeling te stillen. Guido Reni vestigde steeds
scherper zijne blikken op de trekken van den man in de huisdeur; plotseling riep hij
op luiden toon: ‘Bartholomeo Cordi!’ en een oogenblik daarna hing hij aan den hals
van zijnen wedergevonden vriend. Deze, zoo plotseling uit zijne sombere gedachten
opgeschrikt, bevrijdde zich van de hem omklemmende armen, rigtte zijne holle
oogen op het gelaat van den onstuimige jongeling en riep toen met zachte sidderende
stem:
‘Reni, Guido Reni, zijt gij het? Zijt gij het waarlijk? Gij komt om mij in groote ellende
te zien!’ voegde hij er somber bij en keerde zich af.
‘Om u te helpen; om u uit de handen van hebzuchtige schuldeischers te redden
voerde mijne gelukster mij juist heden hier heen!’ jubelde Guido Reni, en de jongeling
die gewoon was aan eene met goud gevulde beurs dacht er niet aan, hoe onmagtig
hem zijne ligtzinnigheid van gisteren gemaakt had. Plotseling echter herinnerde hij
zich dit, en hartstogtelijk als hij was, sloeg hij zich met de gebalde vuist voor het
hoofd, noemde zich een nietswaardige, en was zoo overmeesterd door het gevoel
van magteloosheid om te helpen waar hij zoo gaarne geholpen had, dat hij in het
geheel niet bemerkte, hoe het herkenningstooneel der beide vrienden, vooral echter
de naam van ‘Guido Reni,’ de opmerkzaamheid van bijna alle aanwezigen op hem
gevestigd had. Wie niet reeds van den beroemden meester wist, vernam het nu
welke eer de stad was wedervaren, en Panato, als kunst-
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kenner en kunsthandelaar, stond in het midden eener groep nieuwsgierigen, die
(1)
met open mond den ‘fumoso signor pittore aanstaarde, en gaf inlichting omtrent
het leven en de werken des kunstenaars, terwijl hij zijne vertrouwelijke bekendschap
met hem in het licht zocht te stellen.
‘Ik wist het zeer goed,’ fluisterde hij eenige deelnemers van het spel van gisteren
toe, ‘ik wist het zeer goed met wien wij gisteren avond dobbelden, maar signor Reni
wenschte incognito te blijven, hetwelk hij mij in het begin door een wenk te kennen
gegeven had, en gij weet wel dat ik zwijgen kan.’
Intusschen was Guido Reni tot zich zelven gekomen en had nader onderzoek
gedaan naar de omstandigheden van zijnen vriend. ‘Die zal en moet geholpen
worden,’ zeide hij eindelijk. ‘Ik heb wel in eene dolle luim al mijn geld verspeeld,
maar niet mijne list, en die moet hier nu helpen waar het eenen strijd om het bestaan
van mijnen vriend geldt. Bovendien is er eene goede gelegenheid om eenen sluwen
vos met de uitoefening zijner eigene grondbeginselen te straffen.’
Na deze woorden mengde Guido Reni zich onder de groepen der koopers. Hij
trad hier en daar nader, onderzocht en monsterde, bleef echter eindelijk als
vastgeworteld bij eene oude schilderij staan, die achteloos ter zijde geschoven,
tegen den muur van het huis stond. Hij nam haar in de hand, beschouwde haar van
alle zijden, hield haar nu digter bij, dan verder af, keerde en wendde haar, om het
regte licht daarop te laten vallen, en de uitdrukking zijner gelaatstrekken verried de
onmiskenbaarste verbazing. Panato, die zich zooveel mogelijk in de nabijheid van
den beroemden man ophield, om zijne medeburgers te toonen hoe bevriend hij met
hem was, had deze handelwijze van Reni naauwelijks bemerkt, of hij stond reeds
aan zijne zijde en wijdde eveneens aan het oude schilderij dezelfde opmerkzaamheid.
‘Een Jan van Eyk is het niet,’ zeide Guido Reni half luid bij zich zelven. ‘Het
contrast der kleuren is niet scherp genoeg, de omtrekken niet bepaald genoeg.’
‘Geen van Eyk!’ dacht Panato, ‘dus toch in elk geval eene schilderij die aan een
grooten meester wordt toegekend,

(1)

Beroemden heer schilder.
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anders zoude deze het niet met zulk eene belangstelling kenmerken! Wacht, hier
is een goede slag te slaan. En nog eene schrede nader tredende, zeide hij luid en
met gekunstelde minachting: ‘Die schijnt mij eene schilderij zonder waarde toe.’
Guido Reni zag verwonderd op, alsof hij nu eerst Panato's tegenwoordigheid
bemerkte, wendde dadelijk zijne blikken weder naar de schilderij en zeide bedaard:
‘Misschien hebt gij gelijk, maar mij komt het voor alsof deze oude schilderij bestemd
is mijnen ouden vriend Bartholomeo Cordi uit den nood te helpen.’
Panato luisterde, doch als sluwe handelsman durfde hij het niet te laten bemerken,
welken indruk deze woorden op hem maakten. ‘Tien fiorini wil ik daarvoor geven
signore,’ zeide hij. ‘Bij wederverkoop win ik er dan welligt twee bij. Dit is een
bescheiden profijt.’
‘Voorzeker!’ antwoordde Guido Reni; ‘maar als gij gelooft dat Bartholomeo Cordi
dit schilderij voor tien fiorini verkoopt, nadat ik hem gezegd zal hebben dat hij er
door uit allen nood gered kan worden, dan dwaalt gij geweldig. Bovendien begrijp
ik niet waarom gij zooveel geld voor een voorwerp betalen wilt, dat gij kort te voren
nog als iets zonder waarde hebt beschouwd.’
Panato wreef zich verlegen de handen en antwoordde na eene korte pauze: ‘Dat
is nu eenmaal zoo in den handel; de verkooper prijst, de kooper berispt. Opdat gij
echter moogt zien dat ik Cordi niet benadeelen wil, zoo wil ik hem dadelijk twintig
fiorini van zijne schuld doorstrijken als hij mij deze schilderij afstaat.’
En Panato keerde zich om, om Cordi te roepen en met hem den handel te sluiten,
maar Guido Reni hield hem vast.
‘Hoe,’ riep hij met gespeelde verbazing uit, ‘gij zijt de schuldeischer van mijnen
vriend, die hem om eene ellendige honderd fiorini zoo smadelijk vervolgt en alles
laat verkoopen! Neen, nu verkrijgt gij de schilderij niet! Zij was eenmaal bestemd
publiek verkocht te worden en daarbij moet het blijven, daar ze dan het zekerst naar
hare waarde betaald zal worden.’
Het angstzweet kwam Panato op zijn gelaat, want als de schilderij aan den
meestbiedende verkocht werd, dan, dacht
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hij, dan moest hij zijnen wensch om ze te bezitten opgeven, of ten minste eene som
betalen, die hem weinig hoop op groote winst zoude laten.
‘Ik strijk vijftig fiorini van den schuldbrief uit!’ zeide hij en strekte de hand naar de
schilderij uit.
‘Niets daarvan!’ antwoordde Guido Reni. ‘Deze schilderij wordt publiek verkocht,
dan kunt gij ze koopen als gij wilt.’
‘Signor Reni, laat mij die schilderij. Het zal mij zelfs op tien fiorini meer niet
aankomen!’ smeekte Panato.
‘Als ik maar wist wat gij er mede doen wildet,’ antwoordde Reni, ‘ze is immers
niets waard!’
‘O, signor, gij gelieft te schertsen en mij met mijne eigene woorden te slaan,’ zeide
Panato; ‘maar ik herhaal nog eenmaal mijn laatste bod.’
‘Nu, als gij de schilderij hebben wilt laat zich de zaak misschien vinden. Cordi is
uw schuldenaar - verscheur den schuldbrief en gij zijt eigenaar van deze schilderij.’
‘Gij eischt te veel, signor!’ riep Panato uit en ging nog eenmaal met zich zelven
te rade, en daar hij met vast vertrouwen hoopte de schilderij, die de opmerkzaamheid
van eenen Guido Reni tot zich getrokken had, in weerwil van den hoogen prijs, dien
hij betalen moest, met voordeel te verkoopen, zoo besloot hij tot vernietiging van
het schuldbewijs en haalde het uit zijne tasch. Terwijl hij het in kleine stukken
scheurde, riep Guido Reni zijnen bekommerden vriend, die de verzekeringen des
jongen kunstenaars dat hij hem redden zoude, weinig geloof konde schenken; want
hij stond weer op dezelfde plek in de huisdeur, en staarde op zijn eigendom, dat
stuksgewijze verkocht en weggedragen werd.
‘Zie hier,’ riep Guido Reni hem te gemoet, toen hij met langzame schreden
naderde, ‘ik heb in uwen naam eene overeenkomst gesloten, die, zooals ik hoop,
uwen bijval zal verwerven. Panato heeft het schuldbewijs verscheurd, maar verkrijgt
daarvoor het eigendomsregt op deze oud schilderij.’
Cordi stond sprakeloos en wist niet of hij waakte of droomde.
‘Ja, ja, gij had niet vermoed dat iemand zooveel voor dit stukje beschilderd linnen
betalen zoude!’ zeide Reni lagchend.
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‘Neen, inderdaad,’ antwoordde Cordi, ‘ik begrijp u niet!...’
‘Ik ook niet,’ bevestigde Reni; ‘maar Panato heeft mij zoo lang gekweld, tot ik hem
tegen vernietiging van het schuldbewijs deze schilderij overliet...’
‘Dat geen tiende gedeelte van den betaalden prijs waard is!’ hernam Cordi en
zag met de grootste verbazing Panato aan, wiens gelaat met eene lijkkleur werd
overtogen en die vergeefs naar woorden zocht. Eindelijk stotterde hij: ‘Maar gij zeidet
toch, signor...’
‘Dat het geen van Eijk is,’ viel Guido Reni hem in de rede, ‘en dat beweer ik ook
nu nog.’
‘Maar toen ik beweerde dat de schilderij van geene waarde was,’ hernam Panato
op moedeloozen toon en Guido Reni voltooide weder zijne woorden zeggende:
‘Toen beweerde ik, dat gij wel gelijk kondet hebben; dat het mij echter voorkwam
dat Cordi door die schilderij uit zijnen nood konde gered worden. Heb ik valsch
geprofeteerd? Heb ik een woord gezegd, dat tegen de waarheid is?’
‘Maar gij hebt het doel gehad mij te bedriegen!’ riep Panato uit, bij wien thans het
rood van den toorn op het gelaat verscheen.
‘De overeenkomst is nul en van geene waarde! Ik neem de schilderij niet en Cordi
is mijn schuldenaar als te voren.’
‘Wees bedaard, mijn vriend!’ zeide Guido Reni. Herinner u dat gij met eigen
handen het papier verscheurd hebt en nu geene aanspraak meer op Cordi's geld
of geldswaarde hebben kunt. Wat echter de bedoeling betreft om u te misleiden,
deze kan ik niet geheel ontkennen. Intusschen denk ik zoo als gij: ‘Wie zoo dom is
zich te laten bedriegen, die is niet te helpen.’ Gij hebt het mij gemakkelijk genoeg
gemaakt u een beetje te blinddoeken, die getuigenis kan ik u geven.’
Panato knerste van woede op de tanden, maar hij zag geen uitweg voor zich, die
hem uit het net konde voeren, waarin hij zich zelven verstrikt had, en dus greep hij
de duur betaalde schilderij op en ijlde heen, voor hij om zijn dwazen koop tot een
spot der menigte werd.
Intusschen was de verkoop van het huisraad ook geëin-
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digd, en Dazzi leverde de daarvoor ontvangen som, in Cordi's handen, nadat hij de
onkosten er afgehouden had.
‘Gij zijt nu een vrij man,’ schertste Guido Reni, ‘dien geene zorgen drukken. Haal
vrouw en kind hier en ga dan met mij naar Bologna en wees weder mijn goede
engel. Ik heb zulk eenen noodig.
Nog denzelfden morgen verliet Guido Reni door Bartolomeo Cordi en zijne familie
vergezeld, de stad Babiole, om zijne vaste woonplaats in zijne vaderstad Bologna
te vestigen, alwaar hij eene schilderschool oprigtte, waaruit meer of minder beroemde
kunstenaars zijn te voorschijn getreden. Zoo lang Bartolomeo Cordi in zijn huis
vertoefde, onderdrukte hij zijnen hartstogt voor het spel, en zijne ligtzinnigheid
scheen voor grooteren levensernst geweken te zijn; maar toen reeds weinige jaren
later eene boosaardige koorts den vriend wegnam en ook zijne vrouw en kind
eenigen tijd later de offers eener heerschende ziekte werden, toen begon Reni zoo
mogelijk zich nog teugelloozer aan zijne oude gewoonte over te geven. Hij bragt
sedert het grootste gedeelte van zijnen tijd in speelhuizen door, verwaarloosde
zijnen arbeid, dien hij met eene korte aanwijzing door een zijner leerlingen liet
volvoeren, om zijne stukken dan voor een geringen prijs te verkoopen, en geraakte
uit de eene verlegenheid in de andere, zonder zich daardoor weder op de rustige
baan van eenen hartstogteloozen levenswandel te laten leiden. De voortdurende
spanning en opgewondenheid waarin hij op die wijze gehouden werd, verwoestte
zijne gezondheid, en reeds lang voor zijnen dood, die in 1642 volgde, was hij ziek
naar ligchaam en geest en betreurde te laat de verkwisting zijner schatten en
levenskrachten.
Zijn lijk rust in de kerk Santo Domenico in Bologna; moge hij den vrede gevonden
hebben, dien hij op aarde niet wist te verwerven.
Guido Reni's uitstekende werken zijn, behalve de reeds genoemde kruisiging van
den apostel Petrus, eene hemelvaart van Maria, een Ecce Homo, die de galerij te
Munchen versiert, een op het kruis slapende Christusknaap, eenige berouwhebbende
Magdalena's in de Louvre-galerij te Parijs, enz. Het schoonste van al zijne
schilderstukken is echter
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eene hemelvaart, welke tegenwoordig nog in de koninklijke galerij te Munchen de
oogen van alle beschouwers tot zich trekt en aan den naam van zijnen schepper,
die nog na twee eeuwen in den mond van alle beschaafden leeft, een onsterfelijken
roem verleent.

De jong gehuwden.
Eene schets uit het leven te Parijs.
Het uur van middernacht had reeds geslagen, toen een jong echtgenoot den kring
zijner vrienden verliet, en na haastig den trap opgeklommen te zijn, aan de kamerdeur
klopte, waar zijne gade vertoefde, die in haar rijk zijden bruidsgewaad aan den
haard in een comfortabelen fauteuil uitrustende, op haren uitverkorene wachtte.
‘Sta op!’ zeide zij, terwijl zij den voor haar geknielden jongen man de hand bood.
‘Neen, neen mevrouw!’ antwoordde deze, op hare blanke hand een kus drukkende.
‘Laat mij, laat mij...trek uwe hand niet terug, anders vrees ik, dat gij even als een
droombeeld verdwijnen zult, en alles slechts misleiding zal geweest zijn. Het komt
mij voor, alsof ik de held van ééne der tooververtellingen ware, die mij in mijne jeugd
met verrukking vervulden, en alsof het oogenblik komen moet, dat de boosaardige
fee met mijn bedriegelijk geluk verdwijnt, en in den kring harer gezellinnen met den
bedrogene den spot drijft.’
‘Kom tot u zelven mon cher! Gisteren was ik werkelijk nog de weduwe van lord
Melvil, maar heden ben ik mevrouw de la Tour, uwe gelukkige echtgenoot. Verban
de sprookjesvrees uit uwe ziel; wat gij beleefdet is werkelijkheid.’
Frederik de la Tour had overigens alle reden om te gelooven, dat bovenaardsche
magten zich met zijn lot bemoeid hadden, want sedert eene maand had het toeval,
of zijn goed geluk, hem tot een der gelukkigste menschen gemaakt.
Frederik de la Tour stond op vijf en twintig jarigen leeftijd zonder eenig vermogen,
zonder vrienden of bloedverwanten alleen in de wereld, en kon slechts op karige
wijze
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in zijn onderhoud voorzien, door het kleine honorarium, dat hij als klerk bij een
nataris verdiende. Op zekeren dag toen hij door de rue St. Honorée ging, hield eene
prachtige équipage digt bij hem stil, en eene elegante dame, die uit het portier
leunde, riep hem toe: ‘Monsieur! Monsieur!’
Een liverei-bediende sprong van den bok, liet de trede van het rijtuig neder en
noodigde, met den hoed in de hand, eerbiedig den verbaasden jongen man aan de
zijde der schoone, van juweelen schitterende dame plaats te nemen. Zonder te
weten wat hem overkwam, gaf hij hieraan gehoor, en de paarden galoppeerden
verder.
‘Monsieur,’ sprak de dame nu met eene zachte stem; ‘ik heb uwen brief ontvangen,
maar hoop u, niettegenstaande uw afwijzend antwoord, toch op mijne soirée te zien.’
‘Mij, mevrouw?’ zeide Frederik verbaasd.
‘Ja, mijnheer. - Maar - ik verzoek u duizendmaal excuus, gij gelijkt sprekend op
zekeren heer van mijne kennis, zoodat ik u voor hem hield. Wat moet gij wel van
mij denken? Maar de gelijkenis is zóó groot, dat ieder er zich door zou laten
misleiden.’
Nog vóór dat deze verontschuldiging geheel uitgesproken was, hield het rijtuig
op het binnenplein van een groot hôtel stil, en Frederik moest natuurlijk lady Melvil
zijnen arm aanbieden, en haar de trappen opleiden. - Lady Melvil was eene Fransche
van geboorte; even als leliën en rozen schitterde haar schoon gelaat, dat bovendien
nog aantrekkelijker was, door gitzwart haar, en rozenroode lippen, die twee rijen
ivoor-witte tanden verborgen, Deze vereeniging van onweêrstaanbare
bekoorlijkheden gelukte het, zoo als wel te begrijpen is, gemakkelijk den jongen
man te boeijen, die zijn geluk, dat hem met deze schoone dame kennis had doen
maken, zeer op prijs stelde. Hij nam hare uitnoodiging aan, en werd weldra de
dagelijksche gast van de jonge weduwe, die door vele bewonderaars omgeven,
reeds na weinige dagen aan allen niet onduidelijk te kennen gaf, dat zij op geen
goed gevolg konden hopen, terwijl zij alleen de bewijzen van hoogachting en
toegenegenheid van den armen klerk beantwoordde. Zij, lady Melvil, was het, die
den jongen man het eerst van liefde gesproken had, en hem hare hand had
aangeboden, want van waar zou hij den moed
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verkregen hebben, om met een huwelijksvoorstel voor den dag te komen?
Frederik konde zich alles, wat hem overkomen was, niet verklaren. Dikwijls, als
hij in zijn kamertje voor den spiegel stond, beschouwde hij zich zelven naauwkeurig.
Hij was niet leelijk, maar evenmin schoon; zijne kleeding was geheel overeenkomstig
zijn matig inkomen, en kon de gedachte niet bij hem doen opkomen, dat hij zijn
geluk aan zijn gewaad te danken had. Hem bleef dus niets overig dan te denken,
òf dat Lady Melvil hem beminde, òf dat zij zich in hem bedroog.
Hoe groot Frederiks verbazing was, toen hem na de huwelijks-plegtigheid
medegedeeld werd, dat hij eigenaar van een millioen francs was, kan de lezer zich
gemakkelijk voorstellen. De contracten bevestigden, dat hij goederen in Bourgondië,
een groot bosch in Normandië, een hôtel te Parijs in de rue St. Honorée bezat,
benevens nog vele andere eigendommen. De weduwe namelijk had ook goederen
in Engeland, en wel in Wales en Devonshire. - Het zal dus niemand vreemd
voorkomen, dat de bescheiden jonge klerk zich de werkelijkheid van al het gebeurde
niet voorstellen kon, en er met angst aan dacht, dat het eerstvolgend oogenblik hem
welligt teleurstelling baren zoude. Maire en priester hadden het huwelijk gesloten
en bevestigd, doch noch de waardigheid der kerk, noch die der wetten was sterk
genoeg om den twijfel uit zijn hart te verbannen, en hij wilde zich noch van de plaats
aan de voeten zijner echtgenoot verwijderen, noch hare hand loslaten, wijl hij
vreesde, dat zijn geluk hem dan begeven zoude.
‘Sta op Frederik!’ herhaalde zijne jonge vrouw, ‘zet een fauteuil naast den mijne,
en laat ons wat keuvelen.’
De jonge man gehoorzaamde, en mevrouw de la Tour ving volgender wijze aan:
‘er was eens een......’
‘Zeide ik het niet?’ dus viel Frederik haar in de reden, ‘nu komt er werkelijk een
sprookje.’
‘Luister naar mij, mon cher. Er was een jong meisje, welks ouders vroeger rijk
geweest, maar later tot armoede vervallen waren, en met hunne handen hun brood
moesten verdienen. De hoop, te Parijs het verloren geluk weder te zullen vinden,
gaf aan het huisgezin aanleiding om Lyon,
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alwaar zij zich tot nog toe ophielden, te verlaten, en zich met ter woon in de hoofdstad
te vestigen. Maar niets is zoo moeijelijk, als een verloren vermogen te herwinnen
en weder tot vroegere welvaart te geraken. Dit ondervond de vader van het meisje,
want nadat hij vier jaren lang met armoede en gebrek had gekampt, overleed hij in
een hospitaal. De moeder overleefde haren echtgenoot niet lang, en het jonge
meisje bleef als wees alléén over in een dakkamertje, welks huur zelfs niet betaald
was. Indien in de geschiedenis, die ik u thans verhaal, feeën voorkwamen, dan
moesten zij voorzeker thans verschijnen. Maar geene toovergodin vertoonde zich.
De arme wees was zonder beschermer, zonder vrienden, zonder middelen tot haar
onderhoud; ja, zelfs bezwaard met schulden, die zij niet hopen kon, ooit te voldoen.
Te vergeefs zocht zij bij dezen en genen werk, het eenige waarom eerzuchtige
armen vragen kunnen. De verleiding trad haar wel is waar, met hare
schoonschijnende aanbiedingen te gemoet, doch het meisje behoorde tot de zulken,
die sterk genoeg zijn, om de besmetting der zonde te ontwijken.’
‘De behoefte aan levensmiddelen, deed intusschen hare eischen steeds dringender
gelden. De honger deed zich gevoelen, en was na een vasten van twee dagen niet
meer te verduren. - Frederik! gij kunt u, ofschoon gij slechts sedert een enkelen dag
een man van fortuin zijt, u geene voorstelling maken van het lijden, waarvan ik
spreek; ja, gij zult u verbazen, hoe ik te midden van deze omgeving vol weelde, op
een gemakkelijken fauteuil gezeten, u zulk een beeld van ellende schetsen kan.
Doch hoor mij verder aan. - De honger dwong het arme meisje om te bedelen. Zij
verborg haar gelaat in een doek, het eenige erfdeel van hare moeder, boog hare
slanke gestalte, ten einde zich als eene gebrekkige oude voor te doen, ging op
straat, en strekte hare hand uit om aalmoezen te ontvangen. Ach, deze hand was
blank en teêr, en zij wikkelde ze in een zwachtel, als of zij er eene wonde aan had.’
‘Het arme kind ging op een hoek, zoo ver mogelijk verwijderd van eene lantaarn,
staan, en vroeg een jong meisje, dat haar snel voorbij ging, om een sou - slechts
om een enkelen sou, om wat brood te koopen! Doch de jonge meisjes
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te Parijs hebben wel aan andere dingen te denken, dan aan het gebrek der armen:
hare bede bleef onverhoord. - Daar ging een grijsaard voorbij, en de verlatene
waagde het, hem aan te spreken. Maar de ouden van dagen zijn dikwerf gierig en
hardvochtig: ook van hem ontving zij niets. - - 't Was een koude, regenachtige avond
geweest; de nacht viel in, en met haar kwamen de politie-agenten en nachtwachten
op de straten. Nog éénmaal waagde het meisje, dat bijna flaauw viel van honger,
om een beroep te doen op het medelijden. Het was een jonge man, die juist voorbij
ging. Hij bleef staan, haalde een muntstuk uit zijn zak, en wierp het de bedelaresse
toe, ijlings en schuw, als vreesde hij om met zulk eene ellende in aanraking te
komen. Een politie-agent, die dit alles gezien had, naderde op het onverwachts,
pakte het meisje bij den arm, en riep: ‘ik heb u op het bedelen betrapt; gij zijt mijne
arrestante!’
‘Thans trad de jonge man snel toe, nam den anderen arm der bedelaarster, die
hij kort te voren niet met zijnen handschoen zou hebben willen aanraken, en wendde
zich tot den politie-beambte met de woorden: ‘deze vrouw is geene bedelares; zij
is eene bekende van mij.’
‘Maar mijnheer! het bedelen is verboden.’
‘Ik herhaal u, dat die vrouw mij niet om eene aalmoes vroeg; ik ken haar. - Goede
vrouw,’ zoo ging hij aan het oor van het meisje, dat hij voor een oud mensch hield,
fluisterend voort: ‘neem dit vijf francs-stuk, en laat u door mij naar eene andere
straat geleiden, opdat gij dus aan de vervolgingen van den arm der politie ontkomen
moogt.’
‘Het geld, voor mij van groote waarde, gleed uit zijne hand in de mijne,’ zoo
vervolgde mevrouw de la Tour, ‘en toen wij langs de lantaren gingen, die ik te voren
zoo angstig vermeden had - zag ik u.’
‘Mij?’ riep Frederik verbaasd.
‘Ja, mon cher. - Ik zag uwe gelaatstrekken voor de eerste maal, maar heb ze
nooit kunnen vergeten, want gij reddet mij het leven en welligt mijne eer. Gij gaaft
toen een écu aan lady Melvil - uwe tegenwoordige echtgenoot.’
‘Gij, zoo jong, zoo schoon, zoo rijk - is het mogelijk, dat gij eens om aalmoezen
vragen moest?’
‘Ja, ik ontving aalmoezen, maar slechts één keer en
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wel van u. De dug welke op dezen treurigen avond volgde dien ik thans voor één
mijner gelukkigsten reken, verschafte mij eene oude vrouw, die medelijden met mij
had, eene plaats als naaister bij eene fatsoenlijke familie, en in weinig tijds werd ik
de vriendin van de vrouw des huizes, voor wie ik werkzaam was. Op zekeren dag
trad lord Melvil, het kleine vertrek binnen, waar ik zat te naaijen, en zette zich naast
mij. Hij telde ongeveer zestig jaren, had eene tamelijk lange gestalte en ernstige
donkere gelaatstrekken.
‘Mademoiselle,’ zeide hij tot mij, ‘ik ken uwen levensloop. - Wilt gij de mijne zijn?’
‘U huwen?’ riep ik uit.
‘Ja; ik bezit een groot vermogen, dat ik niet gaarne aan mijne neven zou
achterlaten, lijd eenigzins aan het podagra, en zoude liever niet door mijne bedienden
verpleegd worden. Indien het waar is, wat ik van u gehoord heb, dan bezit gij een
goed hart en een zacht humeur; het hangt van uwe beslissing af, of gij lady Melvil
worden en bewijzen wilt, dat gij u even goed in den overvloed als in de armoede
kunt schikken.’
‘Ik beminde u, Frederik, ofschoon ik u slechts éénmaal gezien had,’ zoo ging de
jonge vrouw voort. ‘Ik kon u niet vergeten, en eene stem in mijn binnenste fluisterde
mij toe, dat wij nog eens vereenigd zouden worden. Ik zag lord Melvil aan.
beschouwde zijn ernstig gelaat, zijn doordringenden, donkeren blik en dacht, dat
hij dezen vreemden stap slechts uit bijzondere oogmerken deed, en mij tot het
werktuig zijner plannen uitverkoren had. Lord Melvil scheen mijne gedachten in
mijne oogen te lezen, en werd nog dringender. - Mijne bekenden raadden mij, om
van het spleen van den Engelschman gebruik te maken, die vele millioenen francs
bezat, van welke mij, ofschoon een klein, toch nog aanzienlijk gedeelte bij zijn
overlijden moest ten deel vallen. Maar ik dacht aan u, en zou gaarne al de mij
aangeboden schatten afgewezen hebben, voor de liefde van hem, dien ik slechts
éénmaal had gezien. Dan, ik was te zwaar beproefd geweest, om mijn hart over
mijn verstand te laten heerschen. Ik verbande u uit mijne gedachten, en werd lady
Melvil. Dat was eene tooververtelling voor mij; ik, de arme verlatene wees, was de
echtgenoot van één der
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rijkste pairs van Engeland. In eene prachtige équipage, door liverei-bedienden
omringd, reed ik door de straat, waar ik voor eenige maanden om aalmoezen vroeg,
en kon in zijde gekleed, en met diamanten getooid, de plaats beschouwen, waar ik
ééns stond te bedelen. - O vreemde luim der fortuin! De hartstogten der menschen,
- dat zijn de wonderdoende feeën van onzen tijd!’
‘Gelukkige lord Melvil,’ sprak Frederik, ‘hij kon u zijne schatten aanbieden.’
‘Hij was werkelijk gelukkig,’ vervolgde mevrouw de la Tour, ‘en bekende mij dikwijls,
dat dit huwelijk, hetwelk door velen zijner vrienden eene dwaasheid genoemd werd,
de verstandigste stap in zijn geheele leven was geweest. - Zijn rijkdom overtrof
mijne stoutste verwachting, en hij streefde er niet meer naar, om zijne schatten te
vermeerderen; - hij had te regt gemeend, dat dankbaarheid een vrouwenhart voor
hem winnen kon, en nooit berouwde het hem, eene Fransche tot zijne echtgenoot
te hebben gekozen.
‘Ik verpleegde den lord in zijne laatste ziekte, en hij overleed mij zegenende, en
mij al zijne rijkdommen achterlatende. Toen deed ik eene gelofte, slechts dán weder
te zullen huwen, als ik den man vond, die mij had bijgestaan in het treurigste uur
mijns levens - anders nooit!’
‘Ondankbare,’ zoo voer mevrouw de la Tour schertsend voort, haren echtgenoot
de hand drukkende, ‘waarom zocht gij de vrouw niet op, die u zoo innig beminde
en zoo vurig wenschte u rijk en gelukkig te maken. Waarom liet gij u nergens zien?
Waarom bezocht gij den schouwburg en de concerten niet? Had ik uw naam slechts
geweten!’
Bij deze woorden nam de jong gehuwde een robijnen collier van haren lelieblanken
hals, en haalde uit een daar aan hangend zijden zakje een in goud gevatten écu.
‘Dit is het geldstuk, dat gij mij eens gegeven heb,’ sprak zij het munstuk in
Frederiks hand leggende. ‘Op dezen écu kreeg ik brood; den volgenden dag kon ik
den mij dierbaren écu weêr inlossen, om er mij niet meer van te scheiden. - Hoe
gelukkig was ik, toen ik u eindelijk op straat zag. Het rijtuig kon voor mij niet spoedig
genoeg stilhouden. Ik greep het eerste het beste voorwendsel aan, om u tot mij te
roepen. Slechts ééne zaak vervulde mij nog met angst - gij
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kondet gehuwd geweest zijn! In dat geval zoudet gij deze geschiedenis nooit
vernomen hebben, dàn zou lady Melvil u slechts heimelijk door een gedeelte van
haren rijkdom de middelen tot meer levensgenot hebben verschaft, dàn zou zij naar
Engeland gegaan, en welligt eenzaam op haar slot in Wales overleden zijn.’
Frederik nam den écu, die de oorzaak van zijn onbeschrijfelijk geluk was geweest,
en zeide, terwijl hij zijne echtgenoot de hand drukte, ‘uw levensloop is toch eene
tooververtelling, en ik ontving zoo even uit de hand der weldadige fee, den talisman,
die mij opvoert tot het hoogste aardsche geluk.’
K.......1 Julij 1862.
TH.M......

Valschheid van het spreekwoord: ‘oost, west, t'huis best.’
Er zijn, wij zijn er zeker van, huizen, waar geen te huis is: het huis van den waarachtig
armen man, en nog een, waarvan wij later spreken zullen. De plaatsen, waar digte
drommen een goedkoop betaald genot smaken, en de banken in herbergen en
wijnhuizen zouden van hetgeen wij zeggen, eene treurige getuigenis kunnen
afleggen. Daar begeeft zich de arme man heen, om een beeld te vinden van het
‘huis’ dat hij te huis niet vinden kan. Voor eene vuurplaat, die naauwelijks vuur
genoeg draagt, om de natuurlijke warmte in de verkleumde vingers van eene groep
rillende kinderen met hunne moeder te onderhouden, vindt hij in het koudst van den
winter altijd een' knappenden haard en de gelegenheid, om, wil hij het, zijn slok bier
warm te krijgen. In plaats van het knorrig geschreeuw van eene vrouw, vermagerd
door gebrek, wacht hem dáár eene voorkomende bejegening, ver boven de waarde
der beuzeling welke hij te besteden heeft. Hij vindt er vrienden, die zijn huis niet
kennen, want de waarachtig arme heeft geene bezoekers. Hij kan er vernemen van
hetgeen er in de wereld omgaat en een woordje meê over de politiek spreken. In
zijne woning wordt geene andere dan de huiselijke politiek gekend. Alle belangen,
practikaal of enkel beschouwend; alle 's menschen gemoed verruimende
onderwerpen, die er hem het gevoel van geven, dat hij ook een deel uitmaakt van
de
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groote maatschappij der wereldburgers, worden verstikt door de ééne, alles
verdringende zorg om voedsel te verschaffen voor het huisgezin. Alle nieuws is
nutteloos en onverschillig behalve den prijs van het brood. Te huis is er geene
provisiekamer. Hier is er ten minste nog een schijn van overvloed; en terwijl hij in
een' hoek, waar niemand acht op zijne armoede slaat, met smaak zijn stuk grof
brood eet, mag hij soms den stevigen kost voor den waard en zijn gezin zien klaar
maken. Hij ziet het toebereiden met belangstelling aan, en als hij den pot eindelijk
van het vuur ziet nemen, komt het weder in hem op dat er vleesch en zulk soort van
spijs, als hij daar aanschouwt, in de wereld is, hetgeen hij te huis was beginnen te
vergeten. - Maar daarbij verlaat hij vrouw en kinderen. - Ja, maar welk eene vrouw
en welke kinderen! Meer bevoorregten, door dat verlaten geërgerd, verbeelden zich
daarbij een welvarend, aantrekkelijk huisgezin, gelijk dat, hetwelk hun te huis wacht.
Maar ziet eens naar het gelaat van die arme vrouw, die daar voor de deur van de
herberg staat te razen, waar iets, dat naar schaamte geleek, hem wilde terughouden,
toen sterker aangrijpende ellende hem den drempel deed overstappen. Is dat gelaat,
door den honger vermagerd; waar de ellende elken vrolijken, gezelligen trek sinds
lang heeft uitgewischt; door toorn en haat gekenteekend, een gelaat om vertrouwelijk
bij te huis te blijven? - O, het klinkt zoo schoon te spreken van het nederige maal,
te zamen gedeeld! Maar als er geen brood in de kast is? Het onschuldig gesnap
zijner kinderen neemt den prikkel van des mans armoede weg. Maar de kinderen
der waarlijk armen snappen niet. Het is geene der minst akelige eigenschappen
van dien stand, dat er geene kinderlijkheid in zijne woningen te vinden is. ‘De armen,’
zeide ons eens eene gevoelige oude baker, ‘brengen hunne kinderen niet groot; zij
t o r s c h e n ze groot.’ Het kleine, arme kind groeit binnen hunne muren ras op tot
een te vroeg rijp, nadenkend mensch. Niemand heeft er tijd om het te koesteren;
niemand acht het der moeite waard het te vleijen, te streelen, te sussen, te troetelen.
Er is niemand om zijne tranen weg te kussen. Als het schreit, wordt het geslagen.
Men heeft aardig gezegd dat ‘het jonge kind gevoed wordt met melk
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en lof.’ Maar de spijs van dit arme wicht was dun, zonder voedsel; de beantwoording
zijner kinderlijke invallen en pogingen om de opmerkzaamheid te trekken, bittere,
onophoudelijke bestraffingen. Speelgoed heeft het nooit gehad. Het groeide op
zonder wiegeliedjes; het is vreemd gebleven aan de zoete genietingen der
kindschheid; de vriendelijke liefkozingen, de aanlokkelijke geschenkjes, de aardige
kleinigheden om het kind te vermaken; de voorgeprate leerrijke gekheden (des kinds
hoogste wijsheid); het schrander bijgebragte vertelseltje, dat de kwelling wegneemt
en heilzame speling biedt aan den ontluikenden geest. Het werd voortgesleept om
te leven of te sterven gelijk het toeval wilde. Het had geene jeugdige droomen. Het
trad eensklaps toe tot de ijzeren werkelijkheid des levens. Een kind is voor den
waarlijk arme geen voorwerp van genot; het is enkel een mond meer die gevoed
moet worden, een paar kleine handen om vroegtijdig aan het werk gezet te worden.
Het is nooit zijne vreugd, zijne uitspanning, zijn genot; het maakt hem niet weêr
jong, door de herinnering aan eigen jeugd. Die kinderen hebben om zoo te zeggen
geene kindschheid. Het hart lijdt als wij die arme vrouw, eene vrouw van de betere
soort der armen, met hare kleine meid hooren praten. Het is niet over haar spelen;
over mooije boekjes; over vacantietijd, zoo als het dien ouderdom voegt; over het
beloofde uitstapje, of de geprezen vorderingen ter school. Het is over wasschen en
stijven, over eene open plaats als loopmeisje; over den prijs van het brood of de
aardappelen. De vragen des kinds, die uitstortingen moesten zijn van naïve
weetgierigheid, zijn vol berekenende, sluwe omzigtigheid. Het is vrouw geworden
vóór het kind was. Het heeft naar de markt leeren gaan; het dingt, het knibbelt, het
benijdt, het mort; het is gevat, sluw, scherp; snappen doet het nooit. Hadden wij er
geen regt toe te zeggen, dat het huis van den waarachtig arme geen ‘huis’ is.
Er is nog een ‘huis,’ hetwelk wij ons genoodzaakt achten, dien naam te ontzeggen.
Het heeft eene voorraadkamer, die het huis van den arme mist; zijn huiselijk vertrek
gemakken, die de arme niet droomt. Maar ondanks dit alles, is het geen ‘huis.’ Het
is het huis van den man, door eenen overvloed van bezoekers gekweld. Schande
op ons
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hoofd, zoo wij ons hart sloten voor de vele edelaardige vrienden, die vaak hunne
woning voor ons nederig dak verwisselen. Wij klagen niet over gasten; maar over
eindelooze, doellooze bezoekers; aanloopers, als wij ze noemen. Wij vragen ons
soms uit welke lucht zij vallen. Het is de noodlottige ligging onzer woning, juist
geschikt om ledigloopers van stad en land te verlokken. Wij zijn ouder dan wij waren,
en de ouderdom wordt zoo ligt van zijn stuk gebragt. Op het zand in onze loopers
is zoo heel lang niet meer te rekenen, en wij kunnen het slechts met leede oogen
zien nederdalen bij zulke eindeloos herhaalde, beuzelende onderhoudingen. Op
onzen leeftijd is soms alleen te zijn ons zoo noodig als de slaap. De toenemende
zwakkelijkheden van den ouderdom vertoonen zich nergens sterker in dan in eenen
ingewortelden afkeer van stoornis. Wat wij doen, wij worden er niet gaarne in
verhinderd het te doen. Wij worden niet graag uit onzen gang gebragt, al legden wij
ook maar een kaartje. In onze jeugd, mogten wij op nog zoo menigen
wederkeerenden dag rekenen; nu is onze voorraad tot zoo weinig gebragt, en wij
moeten nu met dat artikel wel wat spaarzaam zijn. Wij staan onze oogenblikken nu
al even ongaarne af als onze dukaten. Wij ruilen gaarne onzen kostelijken tijd tegen
dien van eenen vriend, die er ons zijnen eigen goeden voor wedergeeft. Dáár ligt
juist het verschil in tusschen den hartelijk welkomen gast en den aanlooper. De
laatste rooft uwen goeden tijd, en geeft u zijn kwaden in ruil. De gast is bij u te huis
en u lief als uwe trouwe huiskat, of uw gezellig zingvogeltje; de aanlooper is de vlieg
die uw venster binnengonst en er weêr uitgaat, niets nalatende dan een indruk van
hindernis en bedorven spijzen. Sommigen van die bezoekers weten juist het
oogenblik te kiezen, waarin zij u in uw middagmaal storen, en minder dan iemand
duldt dat de ouderdom. Anderen verstaan er zich meesterlijk op u te overvallen juist
nu gij een boek opgenomen hebt. Gij houdt op en ofschoon zij welhaast weder weg
vliegen om den eersten den besten lezer, dien zij hunnen vriend kunnen noemen,
(1)
te verrassen, is de toon van het boek bedorven en met Dante's ‘minnaars

(1)

Toespeling op Dante's Onderw.
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lezen wij dien dag niet meer.’ Het is, zegt zeker schrijver, als of die ‘bezoekers den
last, dien zij op hunne huisgezinnen drukken, op het mijne willen overbrengen.’ Dat
is het geheim van hun in- en uitloopen, hunne bezoeken bij morgen en avond. - Zij
ook hebben hun huis, dat g e e n h u i s is.
Naar het Eng. van CH. LAMB.

De doode bruid.
In eene der meest schilderachtig gelegene dalen van Luxemburg verheft zich een
statig blokhuis, dat tegenwoordig eene fabriek vormt, terwijl het eertijds een van de
rijkbegiftigdste kloosters van het land uitmaakte. Vroeger echter leverde de omtrek
een vrij wat bekoorlijker aanzien op dan thans; de wouden strekten zich verder uit;
er waren weilanden, gedost in een heerlijk groen gewaad, en talrijke kudden weidden
daar, als het eigendom van het alom beroemde klooster van Beauregard.
Vele jaren geleden sloop op zekeren avond eene mannelijke gestalte om het
klooster, en trachtte ongemerkt een der vensters te bereiken. Daar klopte de
vermomde met zijnen stok aan, men opende van binnen en eene touwladder, die
aan het venster gebonden was, werd naar beneden geworpen. De vreemdeling
steeg er vlug op, en werd boven door twee halfgekleede monniken ontvangen. Toen
hij binnen was, wierp hij den mantel af, en zijn gewaad vertoonde monniks- en
ridderkleederen in bonte dooreenmengeling. Haastig, en zonder zich bijna den tijd
te gunnen adem te halen, vertelde hij den hem gewacht hebbende monniken 't een
of ander zijner avonturen, waarbij een vrouwelijke naam zeer dikwijls voorkwam.
Toen hij geëindigd had, begaf ieder zich in zijne cel, om daar rust te zoeken. De
jonge monnik, want dat was de vermomde ook, wierp zich gekleed op zijn eenvoudig
bed. Geheel vervuld met de herinnering van hetgeen hij had doorgestaan, kon hij
niet slapen. Te vergeefs verkoelde hij zijn verhit voorhoofd aan de frissche nachtlucht,
die hij door het geopende raam liet binnen stroomen, te vergeefs trachtte hij alle
gedachten, die hem bewogen, te verbannen; eindelijk
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stond hij van zijn leger op, stak zijne lamp aan en beproefde te lezen. Hij nam een
boek, sloeg het op en las 't eerste 't beste hoofdstuk, dat voor hem lag: het was de
geschiedenis van de stichting van het klooster van Beauregard.
Met uitvoerige woorden, berigtte het verhaal hoe eens de edele heer Hugo Long
Legs op de plaats, waar zich later het klooster van Beauregard verhief, een sterk
slot bezat, waarin hij met zijne paarden en dienaren woonde; onder deze laatste
bevond er zich een, Bogger genaamd, die een uitvaagsel van godslasterlijkheid en
ruwheid was. Ofschoon hij in het Beloofde Land de wapenen voor eene heilige zaak
had gedragen, was hij toch een spotter en beschimpte alle heiligen - ja, - de hemel
vergeve ons dat wij zoo iets verhalen - de allerheiligste Maagd Maria.
Ondanks deze slechte hoedanigheden, dronkenschap en uitspattingen van allerlei
aard, was Bogger de lieveling van zijn' heer.
Op zekeren avond, ontmoetten zij een jong meisje, dat naar Arlon wilde gaan,
om zich daar in een klooster den heiligen bruidegom toe te wijden. De aangename
zachte trekken van het schoone gezigtje deden den jongen Hugo zoo ontvlammen,
dat hij eerbiedig groette en de vrome maagd naoogde.
Over Bogger's trekken vertoonde zich een duivelsche glimlach, toen hij de
schoonheid van het meisje en de verwarring van zijn' heer bespeurde. Hij ijlde het
voorbijgaande meisje na, en verzocht haar, hem te zeggen, waar zij heên ging.
Zonder omwegen deelde zij hem haar voornemen mede, en hoe langer Hugo,
die er bijgekomen was, haar aanhoorde, zooveel te heviger klopte zijn hart, en
zooveel te meer werd hij door hare bekoorlijkheid betooverd. Toen zij wilde
voortgaan, zeide Bogger tot haar, dat zij het niet wagen moest, alleen en zoo laat
in den avond over den openbaren weg te gaan, daar de streek zeer onveilig was.
Tevens bood hij haar aan, op het slot van den heer Hugo Long Legs te komen, waar
zij den nacht zoude kunnen doorbrengen, om daarna den volgenden morgen in
zekerheid verder te reizen. Het onervaren meisje nam den voorslag aan.
Niemand vernam ooit wat er uit het arme offer van Bogger's laagheid en Hugo's
hartstogt geworden was; men begroef
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den volgenden morgen een lijk, zonder dat een priester zijne gebeden daarbij
uitsprak.
Een jaar na deze gebeurtenis, huwde Hugo met de edele Constance van Sedra.
Naauwelijks waren echter de jonggetrouwden des avonds in de bruidskamer
getreden, toen eene kille hand Constance uit Hugo's armen rukte, een koude mond
zich op 's bruidegoms lippen drukte en eene holle stem sprak: ‘Hugo, mijn man!
Door u verloor ik mijne deugd, door u mijn' goddelijken bruidegom, door u mijne
eeuwige zaligheid; mij hoort gij toe, ik ben uwe vrouw.’
Van dien tijd af, vervolgde het spook het jonge paar, en verdween niet, voor dat
de edele Constance zelve besloot zich het geluk van den echtelijken staat te
ontzeggen, en in gemeenschap met Hugo twee kloosters te stichten, van welke het
eene, dat door Hugo betrokken werd, het voormalige monnikenklooster te Beauregard
was. Sedert het oogenblik dat het klooster ingewijd werd, verdween het lastige spook
om geregeld terug te keeren, als een der monniken zijne gelofte niet gestand doet.
Dan omsluit de doode bruid den schuldige in 't nachtelijk uur, drukt hare koude
lippen op de zijnen, en..........
Op dit oogenblik wierp eene onzigtbare hand de uitgaande lamp van den lezenden
monnik om; over zijn gezigt ging een koude ademtogt en hij stortte met een' hevigen
kreet van schrik op den grond.
Eenige monniken snelden op het gerucht aan, bragten met hunne fakkels licht in
de donkere cel, en vonden hunnen kloosterbroeder op den vloer liggen, bleek, met
sidderende lippen en geheel bedekt met de olie zijner lamp, die deze in den val over
zijn aangezigt uitgegoten had. Eene vledermuis fladderde angstig tusschen de
brandende fakkels. De jonge monnik kwam echter spoedig weder bij, en verhaalde
zijnen medgezellen, dat een booze droom hem had gepijnigd, en dat hij onderwijl
de lamp van de tafel had gestooten.
Men liet hem alleen; maar hij bragt den nacht slapeloos door, en waagde het
nimmer weêr op galante avonturen buiten het klooster te gaan.
Z. 1862.
(Het Deensch nagevolgd.)
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De Semietische volken en Professor E. Renan,
door H.J. Brill.
In zijne redevoering ‘Over het aandeel der Semietische volken in de geschiedenis
der beschaving’ zegt prof. Renan:
‘Wat zijn wij hun, (den Semietischen volken) in de kunst en in de dichtkunst
verschuldigd? In de kunst niets. D i e v o l k e n z i j n z e e r w e i n i g
k u n s t e n a a r s .’
En verder:
‘Wij hebben aan de Semieten noch ons staatkundig leven, noch onze kunst, noch
onze dichtkunst, noch onze wijsbegeerte, noch onze wetenschap te danken.’
Al wordt dit alles van een der leerstoelen van de universiteit van Parijs gepredikt,
zou het daarom zoo geheel onvoorwaardelijk als de waarheid moeten worden
aangenomen?
Laat ons zien.
De Semietische volken mogen voor zich zelven spreken.
Die volken zijn zeer weinig kunstenaars.
Prof. Renan (de l'Institut.)

I.
De maan was opgegaan over de vruchtbare vlakte van Sinear, en gloeide, als ware
zij van goud, aan het donkere azuur van den Oosterschen hemel.
Hare stralen tintelen op de kabbelende golven van den Euphraat en overgieten
die met gouden en zilveren vonken, en de trotsche rivier schijnt daarhenen te
stroomen als een lint, geweven uit vloeibaar metaal.
Onbeschrijfelijke tinten dalen van den purperen hemel over de weelderige dreven;
in diepe, blaauwe toonen, met schitterend zilver omboord, rusten de zware bosschen
in de verte, en in blinkende golven rolt de verfrisschende daauw over de uitgestrekte
velden, smachtende naar deze lafenis na den verschroeijenden dag.
Doch niet alleen het verheven landschap verkwikt zich in
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den zachten gloed der nachtkoninginne, nog andere voorwerpen worden door hare
glanzen verlicht.
Voor den verbaasden blik verheft zich in het zilveren schijnsel een wereld van
steen, binnen ontzaggelijke muren besloten. Hoe schittert al dat marmer en goud,
te helderder door de donkere, schoon doorschijnende slagschaduwen, die het
omgeven. - Welke is die vreemde, hemelhooge toren, die aan de eene zijde
tooverachtig verlicht, een reuzenfakkel gelijkt, die over de onmetelijke stad aan zijne
voeten een twijfelachtig schijnsel werpt? Welke is die onafzienbare reeks van
gebouwen van gebakken steen, die toch alle tot een groot geheel schijnen te
behooren, - eene stad binnen de geweldige stad? - Maar wat treft ons oog daar
ginds, aan de andere zijde van den Euphraat? Bergen van steen zijn het, wier toppen
en hellingen met zwaar geboomte, met den weelderigsten plantengroei zijn bedekt.
Hoe wuiven de kruinen der palmen en platanen in den nachtwind, hoe klateren die
in het maanlicht fonkelende watervallen, en zetten leven bij aan het landschap, dat
zonder dit geheel in rust weggezonken zou zijn.
Die wereld van steen is Babylon, de Semietische, omgeven door haren ringmuur,
- het eerste wonder der wereld.
Die trotsche toren is de tempel van Belus met zijne onmetelijke schatten.
Die onafgebroken rei van prachtige gebouwen, uren in omtrek beslaande, is één
der paleizen van Babels koningen.
Die ontzettende terrassen zijn de heuvelen die Nebucadnesar gebouwd heeft om
zijne gemalin Amyïtis het gcmis der bergen van haar vaderland te vergoeden; - het
tweede der wereld-wonderen.
Doch wie is die trotsche figuur, die daar statig henentreedt over de witmarmeren
zerken, welke het hooge dakterras van dat paleis bevloeren? Zijne zware, zwarte
lokken worden bijeen gehouden door een breeden gouden haarband met groote
diamanten. Verheven is het edele gelaat door den donkeren, in het midden
gescheiden baard omgeven. Doordringend zijn de oogen, tintelend van verstand,
doch welker blik de onbepaaldste gehoorzaamheid gebiedt. De leden zijn bedekt
met een laag afhangend gewaad van het
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fijnste lijnwaad, met gouden bloemen doorweven, en om het midden bevestigd door
een gordel, die, in het maanlicht zelfs, stroomen lichts uitgiet, uit bronnen van saffier,
topaas en smaragd gevloeid.
Wie is die prachtige figuur, in dat prachtige gewaad?
Het is Nebucadnesar de Groote, koning van het Semietische Babel, een der
volmaakste typen van den Oosterschen vorst.
Met innig welgevallen slaat hij den blik om zich henen - en deze blik tintelt van
genie en van gevoel van daarstellingskracht. - In rustige stilte ligt de ontzaggelijke
stad aan zijne voeten te blinken. Alles rondom hem zwijgt.
Is dat niet het Babel dat ik gebouwd heb? - zegt hij bij zich zelven, en zijne
gedachten verliezen zich in een magtig, doch streelend gevoel.
Daar lag hij neder, hij een der verhevenste vorsten van het land der morgenzon, in
het schitterend rustvertrek, op zijn even schitterend leger.
Dat groote Babel, dat hij gebouwd had, vertoonde zich voor zijne levendige
verbeelding en in zijn werkzaam brein ontwikkelden zich gedachten, vormden zich
plannen om die grootheid nog grooter, dien luister nog luisterijker te maken. Geheel
hiermede vervuld, slaapt hij in, en allengs openen zich zijne oogen, voor de ‘gezigten
zijns hoofds.’
Ziet, daar was een groot beeld, - dit beeld was treffelijk en zijn glans was
uitnemend, - staande tegen hem over, en zijne gedaante was schrikkelijk: dat is:
ontzaggelijk groot. Het hoofd van dit trotsche beeld was van gedegen goud, borst
en armen waren van zilver, lendenen en heupen van koper, de becnen gedeeltelijk
van ijzer, gedeeltelijk van een mengsel van ijzer en leem. (Daniël II).
Als met de overtuiging dat dit gezigt eene magtige beteekenis heeft, in verwijderde
eeuwen blikt, ontwaakt de koning, doch, schoon nog geheel onder den magtigen
indruk van het droombeeld, zijn hem de bijzonderheden ontschoten. Hij heeft
gedroomd, groote dingen gezien, dit weet, dit gevoelt hij; - maar wat, maar welke,
- dat weet hij niet meer.
Geene menschelijke wijsheid, zelfs niet die der Chaldeeuwsche
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geleerden, - zij bekennen het zelven zoo nederig, - is in staat het vervlogen
droomgezigt in des konings geheugen te doen herleven; - dit was het werk van
Hoogere Magt.
Zóó was het ook.
Daar verschijnt Daniël, de afgezant van die Hoogere Magt.
Hij spreekt tot den koning, en onder het hooren van de woorden, die van zijne
lippen vloeijen, verdwijnen de nevels, klaart de duisternis op, en, - daar staat het
heerlijke beeld weder te schitteren, daar glanst dat gouden hoofd weder als met
den gloed van het vuur.
En nu, - neen, hij heeft zich niet bedrogen, het droombeeld blikt ver in de toekomst,
heeft eene diepe beteekenis.
(1)
Weder opent zich de mond des profeten , en de eerste woorden die zijn oor
treffen zijn deze:
‘Dat gouden hoofd zijt gij!’
En wie sprak ze? - Een gezant van den Oneindige, achter wien de verst
verwijderde eeuwen liggen, die alles wat gebeuren zal reeds van eeuwigheid heeft
gezien.
(2)
Na dit ‘gouden hoofd’ zou wel de Perzische monarchie opstaan, doch die zou
slechts van zilver wezen, de Macedonische van koper, de Romeinsche ‘hard als
ijzer’ en het in het Westersche en Oostersche gesplitste rijk, van ijzer en ‘modderig
leem.’
Treffende tegenstelling. Goud en modder, - om niet eens van hoofd en voeten te
spreken. - En dat gouden hoofd was de Semietische stad, het ijzer en leem een der
prachtigste voortbrengselen der niet-Semietische volkeren, was Rome, - het Rome
der keizers.
Trotsche, prachtige Semietische, vruchteloos hebt gij ‘koningin der steden’ het
gouden hoofd ten hemel geheven, vruchteloos uwen luister ten toon gespreid. Maar
hoe welsprekend hebt gij voor uwe tijdgenooten gepredikt, welk onderwijs der wereld
gegeven in uwe wonderen van duizelingwekkende kunst, van zuiveren smaak, van
grenzelooze wetenschap. Maar nogmaals, vruchteloos was die prediking; van

(1)
(2)

Een der welsprekende tribunen van den heer Renan.
Al was deze vergelijking het eenige wat wij van Babylon wisten, dan nog zouden wij het ons
niet te prachtig kunnen voorstellen. Doch wij weten meer.
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dat verheven onderwijs heeft het nageslacht geen nut getrokken, het is, ondanks
uwe verheven lessen achteruit gegaan; uw goud is leem geworden, en nu zegt het:
wij zijn, in de kunst, niets aan u verschuldigd; die Semietische volken waren zoo
(1)
weinig kunstenaars !

II.
Als donker saffier welft zich boven ons de hemel, de gouden glansen der zon worden
door geen wolkje onderschept. Hoe zuiver teekenen zich in de wijde verte de
omtrekken der Libysche bergen in purper en goud; hoe schittert het schoone groen
der onafzienbare velden in alle schakeringen van de edelste smaragd. Hoe liefelijk
vloeit die breede stroom daarhenen, maar tevens hoe trotsch slingeren zich zijne
magtige meanders door de weelderige vlakte, als ware hij het zich bewust, dat hij
(2)
het is, die het gelukkige Egypte tot een ‘hof des Heeren’ maakt.
Wij volgen de kronkelingen van den zilveren vloed en zien eensklaps op zijnen
linkeroever eene stad verrijzen van ongehoorde afmetingen en vervuld van
cyclopische tempels en paleizen.
Het is Thebe ‘met honderd poorten’ de zetel der priesterdynastiën; het hoofd van
rood marmer ten hemel geheven, de voeten badende in den heiligen Nijl.

(1)

(2)

Ik meen hier te mogen opmerken, dat het bouwen van eeue stad als Babel, die een
wereld-wonder was, al een vreemd gevolg is van dit bijna totale gebrek aan kunst.
Wanneer men zich eenig denkbeeld wil vormen van het Babel der oudheid, dan roepe men
zich de decoratiën van de opera Semiramis en Nabucodonosor op de theaters van Londen
en Parijs voor den geest, door de Fransche en Engelsche Illustratien zoo schoon teruggegeven
en algemeen bekend gemaakt. Deze zijn vervaardigd naar het reeds ontdekte bij de
opgravingen te Khorsabad, waar men het oude Nineve meent terug gevonden te hebben.
Hoe imposant deze microscopische copieën van die ontzaggelijke modellen reeds zijn zal
elk gevoelen, die ze eenmaal zag, en toch is Nineve nooit een Babylon geweest.
Schoon de heer Renan zegt, dat Egypte noch Semietisch noch Indo-Europeesch is, nemen
wij echter de vrijheid om het hier te brengen tot den grooten groep der primitieve Semietische
volken, waarmede het in alle opzigte groote overeenkomst heeft.
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Welk eene ontzaggelijke kunst heeft voorgezeten bij den bouw van die
renzengevaarten, welk een smaak heeft aan die bergen van marmer die ligtheid en
sierlijkheid geschonken, die hun geweldig gewigt en omvang ten eenemaal doen
vergeten.
Door een woud van obelisken, monolithen van voorbeeldelooze hoogte, van
liggende sphinxen, door meesterhand gebeiteld, van zittende standbeelden van
tachtig voet hoog, treft een tempel den verbaasden blik, die in zijne ontzettende
vormen de meeste der overige gevaarten achter zich laat.
Wij treden dien binnen en nu - welk een schouwspel!
Hij beslaat eene onafzienbare ruimte en wordt geschraagd door een woud van
kolommen, waarvan elke honderd zes en veertig voet in omtrek heeft. Wij verliezen
ons in die vreesselijke gewelven, maar toch doet de smaakvolle bevalligheid van
het geheel weldra het drukkende van zulk eene grootschheid vergeten. Hoe luchtig
en sierlijk winden zich die ellenhooge lotusbladeren tot kapiteelen om die rotsen
van graniet, tot kolommen verwerkt, hoe schittert alles in den zachten gloed van
wit, hemelsblaauw en goud, dat zuilen en wanden bedekt. - Op die wanden en
zuilen, en in die kleuren leeft de historie der priester-koningen in ontzaggelijke
beelden, en het heilige schrift schrijft, in zijne geheimzinnige teekenen, daar tusschen
(1)
de fasten van hun bestuur .
Maar hoe! o wonder van werktuigkunde! Slechts enkele zerken van rood marmer
(2)
strekken den vreesselijken tempel ten zoldering . Hoe zijn die ontzaggelijke
monolithen hier gebragt uit de honderd uren ver verwijderde steengroeven van
Arsinoë, aan de katarakten van den Nijl; hoe vervoert door de woestijn en hoe, hier
aangekomen, daar in hun geheel op die zestig ellen hooge kolommen nedergelegd.
Wie zegt het ons?

(1)

(2)

Men zie de Description de l' Egypte, op last van Napoleon I, bij gelegenheid van zijnen veldtogt
naar Egypte vervaardigd, waarin eene der platen zulk een tempel gerestaureerd voorstelt,
en ook de schoone stereoscoop-voorwerpen, die ons dit Titanen-werk te zien geven gelijk
het zich nu nog vertoont.
Deze bijzonderheid wordt vermeld door Champollion Figeac; hij spreekt zelfs van een enkelen
zerk.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

247
Arme, Semietische volken, uwe kunsteloosheid wrocht wonderen van kunst!
Maar gij, hecatonpylos Thèbè, hebt gij ook te vergeefs uwe duizelingwekkende
gewrochten, uwe geweldige meesterstukken zulk eene reeks van eeuwen voor de
wereld ten toon gespreid; heeft uwe prediking, hebben uwe lessen ook geene sporen
bij het nageslacht achtergelaten?
Neen; men moge dan zeggen ook aan u niets verschuldigd te zijn, Cecrops en
Danaus, de broeder van Sesostris (AEgyptus) hebben de spranken van uwe
onmetelijke kunst, van uwe grenzelooze wetenschap en daarstellings-vermogen op
(1)
Griekenlands bodem overgebragt , en dáár zijn deze in den gloed van het genie,
onder de meesterhand van een Phidias vooral, tot eene nieuwe kunst geworden,
(2)
die de latere wereld op hare beurt ten fakkel heeft gestrekt; die in schoonheid en
bevalligheid van vormen u opzijde streeft, maar toch nimmer de ontzettende
grootschheid uwer gewrochten zal evenaren.
Neen, niet vruchteloos hebt gij uwe verheven lessen ge-

(1)

(2)

De verwantschap der Grieksche en Egyptische bouwkunst blijkt onder andere ook uit eene
niet algemeen bekende bijzonderheid, namelijk, uit de Polychromie. Even als de Egyptische
bouwmeester zijne gewrochten met kleuren versierde, zoo ook was dit, nog ten tijde van
Phidias, te Athene het geval. De kolommen, de friesen, de frontons van het heerlijke Parthenon,
van de, in de kunst der latere wereld, weêrgâlooze Propylaëen, beide het werk van
Griekenlands grootsten kunstenaar, waren gekleurd en met verguldsel versierd. Nu zijn
daarvan evenwel bijna alle sporen verdwenen en het Penthelisch marmer is door de eeuwen
verguld, hetgeen zeker meer in onzen smaak valt, schoon wij over het vroegere niet kunnen
oordeelen. De figuren in de frontons van de twee gebouwen dragen de kenmerken van de
hand van Phidias of van zijne school, die van het entablement doen, door de stijfheid der
vormen, onwillekeurig aan de Egyptische monumentale heeldhouwkunst denken.
Onze kunst komt geheel uit Griekenland, zegt Prof. Renan, - dit stemmen wij volkomen toe;
maar van waar kwam de Grieksche? - Cecrops en Danaus waren Egyptenaars, Cadmus een
Phoenicier en Pelops een Arabier, dus - alle Semieten, en de Professor zal dan toch ook wel
moeten toestemmen, dat van de Grieken, vóór de aankomst dezer groote beschavers, met
het grootste regt en nu geheel naar waarheid kon gezegd worden: z i j w a r e n z e e r
weinig kunstenaars.
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geven, uwe orakeltaal gesproken. Neen, nog leven uwe epopeën van marmer, uwe
gedichten van graniet, en spreken nog welsprekend tot het nog levende
menschengeslacht, dat als verpletterd staat tusschen de overblijfselen van zóóveel
grootheid, van zulk eene kunst.

III.
De avond was gedaald over Gibeon; de avond van den dag die den rook van duizend
brandoffers ter eere van Israëls God had zien opstijgen, en de vorstelijke jongeling,
die dit offer den Heer gebragt had, Salomo, de zoon van David, ligt op zijn leger en
sluimert.
Hij sluimert en, even als bij Nebucadnesar den Groote in volgende eeuwen,
openen zich zijne oogen voor ‘de gezigten zijns hoofds.’
De Heer, die zijn offer had aangenomen, schoon het niet op de uitsluitend daartoe
geheiligde plaats was gebragt, verschijnt hem en doet hem de gewigtige vraag:
‘Wat wilt gij dat ik u geven zal?’
En wat antwoordt de jeugdige koning?
Hij begint met den God van zijnen vader te verheerlijken voor de weldaden aan
dien vader bewezen, voor zijne trouw hem gehouden, gevende hem eenen zoon
na hem op den troon Israëls, van dat Israël, dat door Davids geweldig zwaard magtig
en groot was geworden, dat in menigte boven alle omliggende volken verheven
was. Hij gevoelt al het gewigt van zijne roeping, hij de ‘kleine jongeling,’ en niets
komt hem zoo wenschelijk, zoo onmisbaar voor, als ‘een verstandig hart om des
Heeren volk te rigten, onderscheidende verstandiglijk tusschen goed en kwaad.’ Hij noemt Israël Uw volk, en brengt door dit woord de hulde, de welbegrepen en
daarom zoo nederige hulde van den leenman aan zijnen goddelijken leenheer en
zijn woord is ‘welbehagelijk’ in Gods oor. - Daarom, is het antwoord, dat gij niet hebt
begeerd een lang leven, noch rijkdom, noch een overwinnend oorlogszwaard, maar
verstand om regt te doen in de gerigtszaken mijns volks, zoo zal ik u een wijs en
verstandig harte geven; er zal niemand zijn geweest en ook niemand komen die dit
in hooger mate bezeten heeft dan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

249
(1)

gij , en al hebt gij geen rijkdom noch eer begeerd, toch zal ik u daarmede zegenen;
gij zult ook daarin uitblinken boven alle vorsten, uwe tijdgenooten.
En Salomo waakte op ‘en ziet, het was een droom,’ die hem echter klaar als de
werkelijkheid voor den geest stond. Hij snelt naar Jeruzalem terug en offert zijnen
grooten weldoener dankofferen; - nu op de geheiligde plaats.
Weldra zou er evenwel een ander heiligdom verrijzen.
Reeds in Davids hart was het geweest den Heer een huis te bouwen, maar er
kleefde te veel bloed aan de handen van den geweldigen krijgsman, en eerst aan
zijnen zoon zou dit vergund zijn.
Met alle hem ten dienste staande wijsheid en magt wijdde deze zich aan het
heilige werk. Tweehonderd duizend werklieden hadden zeven jaren gearbeid en
Moria's top prijkte met het schoonste gebouw, dat de wereld misschien immer heeft
gezien.
De dag der inwijding nadert en gansch Israël stroomt naar Jeruzalem, - naar den
tempel.
Daar stond het heerlijke gebouw, honderd twintig ellen hoog, geheel van de
edelste marmersoorten en ‘kostelijke steenen’ opgetrokken, en overdekt met
versierselen van gedreven goud, te fonkelen in de stralen der Oostersche morgenzon.
Door de geopende deuren slaan wij den blik naar binnen en daar treft niets dan
goud het oog. De wanden zijn daarmede overtogen, reukaltaar, tafel der toonbrooden,
kandelaar, alles, alles zuiver goud, van het ‘allerkunstigste werk.’ Deze gulden zaal
wordt van een nog kostbaarder vertrek afgescheiden door een prachtig tapijt, ook
van het ‘allerkunstigste werk,’ met bloemen en engelen in hemelsblaauw en wit, in
(2)
purper en karmozijn doorweven .
Daarachter is het niemand vergund den blik te slaan. -

(1)
(2)

Volgens Prof. Renan gaat Salomo door voor de wijsste der koningen. Hij is het dus niet
volkomen eens met Hem die hier spreekt.
De heer Adalbert de Beaumont spreekt in zijn stuk ‘les Gobelins’ Rev. des deux Mondes,
Octobre 1861, als hij van de voortbrengselen der weefgetouwen dier oude Semietische volken
gewaagt, van een luxe ècrasant, van een art merveilleux die in de harmonie van kleuren, in
nuancering van tinten elke gedachte aan navolging uitsluit.
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Toch weten wij dat daar alles evenzeer van goud is, ook de tien ellen hooge
Cherubijn, die de tien ellen breede vleugelen over het Verzoendeksel en de
Verbondsark uitbreiden, dat zoldering, wanden en vloer met ‘het digste’ goud zijn
overtogen, waarop, schoon in een geheimzinnig duister gehuld, festoenen van
palmloof en opene bloemen zijn gedreven, waar tusschen zich cherubijnen
(1)
vertoonen .
En daar buiten, in den uitgestrekten voorhof wordt de blik getroffen door twee
gepolijst koperen kolommen door gouden natwerk verbonden, door het reusachtige
koperen brandofferaltaar, door de geweldige koperen zee op twaalf koperen runderen
rustende. Dertig ellen is haar omvang, eene handbreedte hare metaaldikte en dit
ontzaggelijke gevaarte is met zijne versierselen van runderen en rozen in ‘eene
(2)
gietinge’ gegoten ‘in de vlakte der Jordaan, in vaste aarde goot ze de koning,’ dat
is: Hiram Abi, des konings opperste bouwmeester bij het prachtige werk van den
tempelbouw.
Maar welke heerlijke toonen treffen plotseling ons oor en doen het oog uitrusten,
vermoeid van de bewondering van zóóveel kunst en pracht. Het is de kapel van
David, de koninklijke toonkunstenaar, het is die onafzienbare schaar van Levieten,
in lange, sneeuwwitte kleederen met hemelsblaauwe gordels, die de zilveren
trompetten steken ter eere van Israëls grooten Koning, die dezen dag bezit zal
komen

(1)

(2)

Alleen het goud, dat zoldering, wanden en vloer van dit vertrek bedekte had eene waarde
van 600 talenten goud, d.i. twintig millioenen gulden. Men mag aannemen, dat de gehecle
tempel van Saloma tien duizend millioenen gulden heeft gekost. David had daartoe reeds
geheiligd honderd duizend talenten goud en duizend maal duizend talenten zilver, dus in een
rond cijfer uitgedrukt, 5000 millioen, en Salomo en gansch Israël bragten daarbij nog ettelijke
millioenen, ook in goud en zilver, bijeen. Wanneer men nu hierbij rekent het edelste marmer
de ‘kostelijke steenen,’ de kostbaarste houtsoorten, het koper en ijzer dat was ‘zonder getal’
het loon van duizenden kunstenaars en het zevenjarig onderhoud van 200.000 arbeiders,
dan komt men gemakkelijk tot dit cijfer. - Wat zou nu de waarde van zulk eene som zijn? Men
kan haar veilig met tien vermenigvuldigen en dan koopt men een werelddeel voor hetgeen
dit ééne huis heeft gekost. - Nog eens, Semietische volken, gij spreekt groote dingen.
Onnavolgbaar monument van echt Semietische kunst!
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nemen van het paleis Hem gebouwd. Aan hunne prachtige fanfare, die over geheel
Jerusalem weerklinkt, paren zich de magtige toonen van bazuinen en cymbalen. Ontzaggelijke klanken! Alles zwijgt en rilt, van den diepsten eerbied doordrongen.
Daar nadert de hoogepriester aan het hoofd van een drom priesteren, in zijn
verblindend gewaad van hemelsblaauw en goud, met zilverwit en karmozijn
doorweven. Op zijne borst gloeijen, in den borstlap, twaalf reusachtige
edelgesteenten, en diamanten en robijnen schitteren tusschen het goud van
hoofddeksel en ephod. Hem volgt de jeugdige koning in een eenvoudig wit gewaad,
alleen met de kroon van Israël gesierd, en hij beklimt het koperen gestoelte, dat hij
midden in den voorhof, voor zich heeft doen oprigten.
De ruisschende muziek zwijgt, trompetten en bazuinen verstommen en stem- en
roerloos staat geheel Israël.
Daar breidt de verheven jongeling zijne handen uit naar den hemel, ‘buigt zijne
knieën’ en van zijne lippen vloeit dat prachtige gebed, zoo majestueus in zijn
plegtigen eenvoud, zoo oneindig rijk in gedachten, dat dit alleen het bewijs zou
kunnen leveren, dat hij buitengewone wijsheid van God ontvangen had.
Naauwelijks is het laatste: ‘hoor Gij dan van den hemel, de plaats Uwer eeuwige
woning, hoor Gij dan en verhoor!’ door den koning uitgesproken of: De Heer had gehoord en verhoord.
Daar daalt van den azuren hemel een schitterende bliksemstraal; de dikke rook
van het daardoor ontstoken brandoffer stijgt statig ten hemel, en Israël en zijn koning
vallen, als verpletterd door zóóveel majesteit, op het aangezigt neêr.
Zijn wij ook aan u niets verschuldigd heilige en prachtige bladzijden van Israëls
historie? Spreekt gij dan niet nu nog tot elk een die u leest, u leest met een voor
uwe schoonheid en verhevenheid ontvankelijk gemoed? - Ja, gij zult alle eeuwen
door God en Zijne groote daden blijven prediken en ons de bewijzen blijven leveren
van eene ongeëvenaarde, onnavolgbare kunst.
Wij kennen Babylon uit de beschrijvingen van Herodotus
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en anderen, die het zagen. De beschrijvingen van den eerste zijn hoogst
naauwkeurig, dit blijkt uit hetgeen Thebe, dat hij ook zag en beschreef, nog getuigt;
- Thebe's tempels en paleizen bestaan nog en van Jeruzalems onvergelijkelijken
tempel wordt ons in het oude testament de uitvoerigste beschrijving gegeven.
Van de pracht van dezen laatste kan het volgende, hoogst eenvoudige voorval
een denkbeeld geven.
Nebucadnesar had Jerusalem ingenomen, den, door zoo vele van Juda's koningen
ontheiligden tempel verwoest, en zijne schatten medegevoerd, waaruit hij de laatste
bloemen zou vervaardigen aan de kroon van zijne ‘koningen der steden,’ het Babel,
dat hij had gebouwd. Zeventig jaren zijn daarna verloopen; Nebucadnesar is
gestorven, Babel zelf is gevallen en Cyrus en Darius na hem, vergunnen Israël naar
zijne tenten terug te keeren en stellen het in staat om den tempel te herbouwen. Hij
verrijst, en oude van dagen, die ‘de heerlijkheid des eersten huizes’ gezien hadden,
vergelijken hem met dat eerste huis en - weenen. - Het verschil was te groot.
Ten tweedemaal valt Jerusalem, ten tweedemaal wordt de tempel verwoest. - Bij
die verwoesting werd ook geweend, en wie was het, die tranen stortte over den val
van dat toch ook prachtige gebouw? - Titus, de veldheer der Romeinen. En van
waar kwam Titus? uit Scytië, uit Sarmatië, van de uiterste grenzen van het toen nog
barbaarsche noordelijke Europa? - Neen, uit Rome, het Rome der keizers, en hij
had de magtige gewrochten der Romeinsche bouwkunde, hij had Nero's gouden
paleizen gezien.
D i e S e m i e t i s c h e v o l k e n w a r e n z o o w e i n i g k u n s t e n a a r s . - De
vervulling der profetie: ‘Goud en modderig leem.’

IV.
Na Babel en Thebe in het licht hunner prachtige kunst en een gevolg daarvan, hunne
verpletterende grootschheid, en Jerusalem in den oneindig schitterender glans der
Godsvereering te hebben beschouwd, zouden wij ook Tyrus en Sidon kunnen doen
spreken over een ontzettenden handel, den wereldhandel dier tijden, over eene
kolossale industrie, eene andere uiting van kunst en wetenschap, - maar er
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is genoeg gezegd om te bewijzen, dat, wanneer opvolgende geslachten niets aan
de heerlijke monumenten der Semietische oudheid zijn verschuldigd of te danken
hebben, dit de schuld is van die opvolgende geslachten, die de onvergelijkelijk
schoone lessen hebben veronachtzaamd, die niets hebben geleerd.
Het zal toch wel niemand in de gedachten komen om van een persoon, die eene
rijke nalatenschap door onachtzaamheid heeft laten verloren gaan, te zeggen, dat
hij niets aan den erflater verschuldigd is. De menschengeslachten die elkander
hebben opgevolgd, zijn die onachtzame erfgenaam, de Semietische volken hebben
genoeg nagelaten, genoeg geleerd, gepredikt, maar hun onderwijs is voor ons
verloren gegaan, wij kunnen niet meer voortbrengen wat zij hebben voortgebragt
en nu maakt zich eene stem uit de universiteit van Parijs van onze verpligting aan
hen af door eene magtspreuk, en leert en predikt op hare beurt: op het gebied der
k u n s t zijn wij n i e t s aan u verpligt.
Wij bewogen ons in de tafereelen, van drie der Semietische volken opgehangen,
voornamelijk op het terrein der bouwkunde: B o u w k u n s t , wat heeft dit woord een
magtigen zin, welk eene vereeniging van denkbeelden; de hoogste kunst en de
meest veelzijdige wetenschap, op het naauwste vereenigd met een
voortbrengingsvermogen waarvan wij ons geen denkbeeld kunnen vormen, welks
gewrochten, gelijk te Thebe, veertig eeuwen hebben getrotseerd.
De stem uit Parijs heeft toch nog de goedheid om aan de oude Egyptenaren
kennis van de wiskunde toe te schrijven, maar zij hebben, zegt zij verder, geene
wiskundige werken, gelijk dat van Euclides voortgebragt. - In het midden latende
wat de Egyptenaren in dit opzigt hebben bezeten, hetgeen ons niet bekend is,
bepalen wij ons tot de nog bestaande blijken, dat zij tamelijk grcote wiskundigen
zijn geweest. Euclide's werk is door ons bestudeerd en begrepen, en een gevolg
daarvan, als algemeenen eenigen leermeester erkend; de ontzaggelijke
mathematische werken - van hoogere wiskunde - door het oude Egypte in de tempels
en paleizen van Karnac, in de rotsmonumenten in marmer en graniet geschreven,
door ons niet begrepen, voor ons ten eenemale onna-
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volgbaar, gevolgelijk als geheel onbruikbaar ter zijde gesteld.
Eene eerlijke handelwijze.
Het zal evenwel niet herhaald behoeven te worden, dat volken, die zulke
monumenten hebben daargesteld, voor tijdgenoot en nakomelingschap welsprekend
hebben gepredikt en nog prediken, en dat, wanneer deze geen het minste nut van
dit onderwijs hebben genoten, zij toch hunnen pligt hebben gedaan en het ons niet
vergund is te zeggen: wij zijn u niets verschuldigd op het gebied der kunst.
Vooronderstelt eens dat er in Nederland nog geene enkele stoomboot de wateren
doorkliefde, dat er nog geen enkele ‘felle salamander over het tweelingspoor ratelde,’
dat hier de electrische vonk de gedachten nog niet met de snelheid van het licht
naar de meest verwijderde oorden voerde, zouden wij dan tot de ons omringende
volken, die sinds lang al die voorregten genoten, mogen zeggen: wij zijn niets aan
u verpligt?
Het zou razernij zijn hun te wijten wat onze schuld is, en dit teekent juist onze
verhouding tot de groote zonen van Sem.
Nog eens: in de kunst zijn wij niets aan hen verschuldigd, zegt de heer Renan.
Wanneer het na het gezegde over de Bouwkunst nog noodig mogt zijn hierop terug
te komen, wijzen wij al weder op hetgeen er van de Egyptische beeldhouwkunst
nog bestaat. Hoe juist, ja bevallig zijn die kolossale beelden, die in hunne stijfheid
zoo volkomen aan den eisch der monumentale kunst voldoen. Hoe schoon zijn die
sphinxen gebeiteld, - nu zonder eenige stijfheid, - welk eene uitdrukking, welk eene
verhevenheid in die voortreffelijke hoofden, zelfs in dat der groote sphinx van Dsjizeh,
wier buste honderd vijftig voet hoog is. Meesterstukken worden ze door bevoegde
beoordeelaars, die ze zagen, genoemd, en wij, die er slechts de af beeldingen van
(1)
mogten zien, geven ze denzelfden naam . En die ‘meesterstuk-

(1)

In dit opzigt zijn de Grieken hunne waardige leerlingen geweest. Dezelfde eenvondige
verhevenheid en uitdrukking, dezelfde bevalligc, natuurlijke en toch ideale schoonheid
kenmerken de gewrochten uit het kunsttijdperk der Grieken. Hun ideaal wordt evenwel beter
door ons begrepen, valt meer in onzen smaak, daarom geven wij het de voorkeur. - ‘Onze
kunst komt geheel uit Griekeland’ zegt de heer Renan, maar ik vraag hem, staan wij nog op
dezelfde hoogte als de kunstenaars uit de eeuw van Pericles? Zijn er na Phidial en Praxiteles,
na Glycon, Apollonius en Scaurus nog idealen van kunst vervaardigd? En wat hadden
misschien vroeger eeuwen gezien? - Onze eeuw is die van Pericles niet meer, maar wat was
deze misschien in vergelijking van de blinkende oudheid der zonen van Sem? - Ik zonder
hiervan uit de statuaire kunst toegepast op het levensgroote menschenbeeld. Deze was niet
te overtreffen.
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ken’ bestaan nog; het is den kunstenaar vergund ze te bestuderen, ze na te volgen;
- zij onderwijzen dus nog en men is toch altijd iets verschuldigd aan dengenen van
wien men onderwijs ontvangt.
- En welk een karakter had die kunst der Egyptenaren, der Hebreën en Assyriërs.
Hoe eigenaardig aan elk dier natiën; één in grootheid en grootschheid, maar hoe
verschillend in opvatting. - Doch het is hier de plaats niet hierbij stil te staan.
Op staatkundig terrein zijn wij hun evenmin iets verschuldigd. - Nu stemmen wij den
Franschen hoogleeraar toe, dat, zoo men de staatsinrigting der Semietische volken
van die tijden op onze maatschappijen wilde toepassen, dit geene voorbeeldige
uitkomsten zou opleveren, schoon Frankrijk zelf in de laatste eeuw, in het
staatkundige, wel eenigzins op een dier volkeren van vóór vierduizend jaar geleek,
Maar wat is de grondslag, de ware basis van elke staatkundige maatschappij? - is
deze niet w e t , en ligt de grondslag van elke zedelijke, dat is, beschavende
wetgeving, niet in Exodus XX? Die Tien Geboden zijn de Grondwet der volken van
eene geheele wereld, en gelukkig zij die dat erkennen, die wetten maken naar hunne
behoeften, doch steeds op dien grondslag gebouwd?
Wanneer de Tien geboden door elk mensch, in welke maatschappij ook, naar zin
en letter werden gageleefd, zouden vele andere wetten geheel overbodig zijn, De
mensch Jezus, die genade heeft gevonden in het oog des heeren Renan, is gekomen
om die wet t e v e r v u l l e n , dat is,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

256
daaraan in allen deele te gehoorzamen, en: h o e heeft Hij geleefd? - Ook in het
staatkundige heeft hij ons een voorbeeld nagelaten.
Wanneer wij nu de Wet, die zóó kan doen leven, het eenige ware model van wet,
dus de grondslag van elke staatsregeling, aan een der Semietische volken zijn
verschuldigd, moet het vreemd klinken, dat wij hun in dit opzigt ook niets zijn verpligt.
Ook onze dichtkunst heeft niets aan die volken te danken. - Goed voorgaan doet
goed volgen, zegt het spreekwoord, ja, voorgaan is het beste onderwijs dat kan
worden gegeven. Zijn nu de Hebreën niet goed voorgegaan? Uitstekend,
onverbeterlijk, onnavolgbaar. - Prof. van der Palm stelde het boek van Job, op het
gebied der dichtkunst, boven alles wat daarna is voortgebragt en het is het oudste
van alle boeken. Da Costa heeft ons de bewijzen geleverd van wat het is met het
merg der leeuwen gevoed te zijn, in zijne zangen op de vorstelijke leest van Israëls
magtige barden geschoeid. En die barden Israëls, de profeten, - ‘welsprekende
tribunen’ noemt hen de stem uit Parijs, - welke meesterstukken hebben zij geleverd.
Welke prachtige vergelijkingen, welke ontzettende, welke liefelijke beelden.
Hartverheffend en verpletterend, wegslepend in hunnen diepen weemoed, zacht
en gevoelig, troostvol en hoopvol in hunne aankondigingen van nameloos wee, zóó zijn hunne zangen; zóó spreken zij nog tot het hart.
Des hoogleeraars oordeel over de Psalmen is gunstiger, welligt omdat er, zooals
hij zich uitdrukt, zonder deze geen Lamartine zou bestaan. De dichterlijke krijgsman
doet ons echter heel iets anders hooren dan de larmoyante strophen van den
Franschen dichter, en in hem vinden wij dat ontzaggelijk verhevene van Davids
geweldige zangen niet weêr.
Nogmaals, goed voorgaan doet goed volgen. Er is goed voorgegaan, en hij die
goed weet te volgen zal zeker de laatste zijn, die zegt dat wij aan die boven alle
beschrijving schoone dichtwerken niets verschuldigd zijn.
Ook onze wijsbegeerte en wetenschap hebben niets aan de Semieten ontleend.
De hoogleeraar zegt zelfs: ‘De oude
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Semietische geest is uit zijnen aard tegen de wijsbegeerte en wetenschap. In Job
is het opsporen der oorzaken bijna als goddeloosheid voorgesteld. In den Prediker
wordt de wetenschap voor ijdelheid verklaard.
Om dit te wederleggen treden wij niet in bijzonderheden, die ons te verre weg
zouden voeren, maar merken alleen aan, dat Job zich niet tegen het opsporen dier
oorzaken verklaart, maar wel tegen het streven zijner vrienden, om die te zoeken
waar zij niet te vinden waren. De wederleggingen van de redeneringen zijner
berstrijders, van Job zelven, zijn modellen van philosophie, daar zij de ware oorzaken
opsporen en tot het ware doel leiden. En welk eene kennis, welk eene wetenschap,
ja geleerdheid straalt in die schoone bespiegelingen door. De natuurkunde, de
natuurlijke historie blijken grondig bestudeerd te zijn; de anatomie des menschelijken
ligehaams is bekend tot in bijzonderheden in onze eeuwen eerst weder op nieuw
ontdekt, en het menschelijk gemoed wordt tot in zijne verborgenste schuilhoeken
doorgrond en opengelegd.
Dit alles is er nog, ja, hoe langer hoe meer in te vinden, en daarom mag het teregt
bevreemding baren, dat dit eerste, doch beste model van geleerde philosophie, als
in strijd met wijsbegeerte en wetenschap wordt aangewezen.
Ook ten opzigte van den Prediker, door den hoogleeraar in de tweede plaats
genoemd, is dit alles waar. In dezen wordt de wetenschap ijdelheid geheeten, en
dit is, van het standpunt van Salomo en van hen, die het met hem eens zijn,
beschouwd, het heerlijkste resultaat waartoe de ware wijsgeer ooit kan geraken.
Niet de wetenschap, als wetenschap toch, noemt hij ijdelheid, neen, de hooge
waarde van deze is misschien door niemand beter erkend dan door den koninklijken
wijsgeer, maar zij wordt het wanneer zij in de plaats wil treden van dat, wat haar
beginsel moet zijn ‘de vreeze des Heeren.’ Dan, maar ook dan alleen, treft haar dit
onherroepelijk vonnis, en te regt, want die ‘vreeze’ is de eenige ware wijsbegeerte,
die door niets aan het wankelen kan worden gebragt.
En de Spreuken. - Wáár zijn stelsels van Pythagoras, van Zeno, Aristoteles en
Plato gebleven, maar tevens, wáár vindt men, bij alle beschaafde christelijke volken,
de Spreuken
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van Salomo niet? - ‘De Semietische wijsheid kwam nooit verder dan gelijkenissen
en spreuken,’ - luidt het magtwoord uit Parijs; maar wat zijn die spreuken? Zijn zij
niet de eindresultaten, waartoe eene onbegrensde wijsheid, in hare onafgebroken
studie van het menschelijk hart, in al zijne toestanden, is gekomen; bevatten zij niet
de heilzaamste geneesmiddelen tegen elke ziekte der ziel; in één woord, zijn zij niet
nog de bron der ware wijsbegeerte voor eene geheele menschheid en hare duizende
geslachten. - Nog eens, wáár zijn de Pythagoristen en Stoïcijnen? en wáár is Salomo
niet?
Die aan Salomo's geschriften philosophie ontzegt, waarlijk, die moet ze niet
kennen.
Voor hen, die ze kennen, zal het wel onnoodig zijn op de hooge wetenschap en
geleerdheid te wijzen, die deze geschriften ook zoozeer kenmerken. Deze springen
elken lezer in het oog. - Het laatste hoofdstuk van den Prediker getuigt, in zijne
overgelijkelijk schoone, dichterlijke inkleeding, van ééne zoo diepe kennis van het
organisme van den mensch, van de functien der verschillende deelen daarvan, dat
wij ons nu eerst kunnen beroemen op dezelfde hoogte te staan, die Salomo vóór
drieduizend jaar had bestegen.
En welke is de letterkundige waarde van deze geschriften en van de andere in den
grooten bundel der litteratuur der Hebreën vervat?
Deze is onschatbaar. - Getuigt het, onder zoovele, gij prachtige bladzijden der
aartsvaderlijke historie, waarvan, - ik zeide dit reeds elders, - de hoofdstukken niet
slechts kunnen worden vergeleken bij onwaardeerbare schilderstukken, maar bij
kabinetten, met de schitterendste kunstjuweelen gevuld.
Alweder, Semietisch volk, het zijn, ook in dit opzigt, groote, zeer groote dingen
die gij spreekt!
En al die schatten bezitten wij nog, is het dus niet onze schuld als wij daaruit niet
geput hebben en niet nog aanhoudend putten?
Het letterschrift hebben wij aan de Phoenicische, onze godsdienst aan de
Hebreeuwsche Semieten te danken, dit
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viel wel niet te ontkennen en wordt dan ook door den heer Renan erkend. - Wij zijn
het ook ten volle met hem eens en behoeven daarover dus niets te zeggen.
Wij kunnen ook zeer goed begrijpen dat hij verder den mensch Jezus een
onvergelijkelijk mensch noemt. Er is ten minste nog geen tweede opgestaan, die,
even als de groote Nazarener, door het enkele woord zijner korte prediking, elke
bestaande godsdienst omver heeft geworpen, eene geheele wereld heeft vervormd,
eene reeks van menschengeslachten heeft geregenereerd en blijft regenereren,
dat wij, met den professor, hen ook niet zouden willen tegenspreken, die hem m e e r
d a n m e n s c h noemen.
Na al het gezegde komen wij eindelijk tot het door ons bedoelde resultaat, dat geheel
in strijd is met de openbaring en leer van den Parijschen hoogleeraar, en geven als
onze stelling:
De Semietische volken waren kunstenaars wier gelijken nimmer zijn gevonden.
(1)
Wij Indo-Europeanen hebben aan ben in het staatkundig leven, in de kunst,
dichtkunst, wijsbegeerte en wetenschap eene grenzenlooze verpligting.
Scherpenzeel, 9 Mei 1862.

(1)

Indo-Europeanen! reeds meermalen heeft dit woord mij doen denken en telkens trof deze
vreemde en aanmatigende associatie mij meer, hoeveel meer dan nu, nu zij zich op het gebied
van kunst en wetenschap zoo stoutmoedig tegenover de Semicten komt plaatsen. - Arrogant
noemde ik deze associatie, want wij Europeërs, van gisteren, eigenen ons door deze benaming
het geheele prachtige verleden van het geletterde Indiesch-Azië toe. En toch is de Mahabarata
meer dan tweeduizend, en Kalidasa's Sakuntala duizend jaar ouder dan het eerste flaauwe
spoor van beschaving en kennis in noordelijk en westelijk Europa. - De uitdrukking heeft voor
mij wel iets als of ik zeide: toen Maurits en ik den slag bij Nieuwpoort wonnen; toen de Ruijter
en gij, mijn lezer, den zege bij Kijkduin bevocht.
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De speelgenoot der prinses.
Naar het Duitsch van Temme,
door L.A.H.
In het prachtige hôtel van de gravin Duvoir werd eene bruiloft gevierd.
De haute noblesse van de residentie was verzameld.
Onder de gasten bevond zich eene koningin.
Het was eene van de schoonste, geestrijkste, beminnelijkste koninginnen, die
ooit een' troon versierd hebben.
De gravin Duvoir streed met haar om den prijs van schoonheid, geest en
aanminnigheid.
De gravin Duvoir was weduwe. Wijlen haar gemaal was een oude brave generaal
geweest.
Zij was nog jong; zij had juist achttien lenten aanschouwd.
Zij was rijk; de graaf Duvoir, haar overleden echtgenoot, was de rijkste edelman
van het land geweest, en hij had haar zijn gansche vermogen nagelaten.
Zij was de bruid, wier bruiloftsfeest gevierd werd.
Terwijl de geestelijke het huwelijk inzegent, wil ik u hare geschiedenis verhalen.
Maar niet geheel tot nut en leering der schoone lezeressen, die nog geen achttien
jaar oud zijn. En toch, wij zullen eens zien!
In haar prachtig, koninklijk paleis leefde eene hooge koninklijke prinses.
Zij was jong, schoon en vol levensgeest. Al wie haar kende, beminde haar en
verheugde zich, dat zij zoo rijk was aan schoonheid en geestesgaven, aan geluk
en aan glans.
Was zij werkelijk ook rijk aan geluk?
Zij had immers alles wat zij wenschte, wat zij kon wenschen. En zij kon alles
wenschen, zij was de lieveling van haren vader, de afgod van het hof.
En toch ontbrak haar zooveel; en juist datgene, wat zij het meeste wenschte, dat
had zij niet, dat zoude zij niet hebben.
Waarlijk, wat den mensch ontbreekt, wat hij niet hebben kan, dat zal hij altijd het
meest begeeren.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

261
Zij wenschte echter maar zoo weinig, en dat weinige kon zij niet eens verkrijgen.
Ieder burgermeisje der residentie kon het hebben, en had het. Zij alleen had het
niet en kon het niet hebben: zij, de hooge, voorname prinses, de lievelingsdochter
van den koning.
Als de zon helder en klaar aan den hemel stond, en warm en vriendelijk op huizen
en boomen scheen, op straten en op menschen, dan was vooral op zondag morgen,
na de kerk, de schoone prinses Adélaïde zoo regt arm, zoo ongelukkig.
Zij zat dan in hare fraaije kamer, aan het hooge venster, onder de zwaar-zijden
gordijnen, gekleed als...eene prinses, blinkende van schoonheid en bloeijende
gezondheid; en allen, die voorbij gingen, verheugden zich en dachten bij zich zelven:
‘Was ik toch ook maar eene zoo rijke, schoone en voorname prinses!’ En velen
benijdden haar om haar geluk.
Maar de prinses benijdde allen, die daar onder haar venster gingen, en zij dacht
en sprak in zich zelve: ‘Ach, kon ik slechts eens, eene enkele maal maar, daar
beneden op de straat, in den schoonen, klaren zonneschijn, onder al die lustige en
vrolijke menschen omloopen, vrij, en lustig, en vrolijk als zij!’
Dat was het. Het hooge, voorname koningskind had nog nooit in haar leven een
voet buiten op de straat, tusschen de menschen mogen zetten.
Men liet haar uitrijden in eene blinkende koets, met vier snuivende rossen
bespannen, met koetsiers en voorrijders, met lakkeijen in gouden livereijen achterop,
met eene hofdame tegenover haar, dikwijls met de oude grootmeesteres zelve.
Maar te voet het koninklijk paleis verlaten, zich op straat geheel onder het volk
mengen, het ware eene misdaad geweest, een ongehoorde gruwel.
Dat was het. Dat was haar ongeluk: de dwang, de hofetikette, de oude
grootmeesteres, die eenen rooden neus had; de hofmaarschalk, die dagelijks eene
heele doos vol snuif gebruikte; het gansche hof, dat verschrikte en verbleekte, als
zij in een menschengezigt slechts eene enkele gedachte las, anders dan die, welke
de hofetikette toeliet.
Eens had prinses Adélaïde het in het geheel niet meer kunnen uithouden.
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Het was op een' liefelijken, warmen zondagmorgen in de lente.
De zon scheen zoo helder, zoo vriendelijk, zoo mild. Op de straat wandelden
honderde menschen op en neêr, allen in hun zondagspak, allen vrij, ja! vrolijk als
de schoone morgenstond.
Verder op vloeide eene klare beek, en eene breede brug leidde er over heên. En
ook op de brug was een gedrang van opgeschikte en vrolijke menschen, die in de
warme lentezon heên en weêr wandelden.
Op den achtergrond, aan gindsche zijde van de beek, lagen berg en woud in stille
zondagsrust. De pittoreske buitenplaatsen zagen er zoo vriendelijk uit!...
Het koningskind zat weder in haar trotsch paleis, aan haar hoog venster, en zag
naar buiten, en naar beneden op de straat, op de brug, op de menschen, op alles,
en het werd haar benaauwd en wee om het hart, en een onbegrijpelijk verlangen
greep haar aan.
Zij moest er uit, zoo scheen het haar. Zij was veertien jaar oud; zij was eene
prinses.
Zij liet de hofdame roepen.
‘Lieve gravin Chilaud, het is zoo schoon daar buiten. Ik wilde wel eene wandeling
doen.’
‘Het is nog geen tijd om uit te rijden, koninklijke hoogheid.’
‘Ik wil ook niet rijden, lieve gravin. Ik wilde wel te voet onder de menschen, op de
brug.’
De hofdame was ten uiterste verwonderd.
‘Koninklijke hoogheid, ik vrees, dat dit onmogelijk is.’
‘Maar, ik moet, gravin, en ik wil. Eindelijk wil ik eens, en gij begeleidt mij.’
Zij was veertien jaar oud; zij was eene prinses en had zulk een groot verlangen
in het hart.
De hofdame waagde het niet meer tegen te spreken, maar zij snelde naar de
grootmeesteres.
‘Excellentie, de prinses wil te voet op straat, over de brug.’
De grootmeesteres was als van den donder getroffen. Haar roode neus werd
geel.
‘Dat is onmogelijk. Het is tegen de etikette.’
‘Dat heb ik al gezegd aan de prinses; maar zij wil.’
‘Nog nooit heeft eene prinses van dit koninklijke huis
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een' voet op straat, op de brug, onder het gemeene volk gezet.’
‘Maar de prinses wil.’
De grootmeesteres begon na te denken. De prinses was immers de lieveling des
konings, die haar niets weigerde, wat hij haar maar kon toestaan. En gelijk overal
in de wereld, zooveel te meer aan het hof, schuift ieder gaarne lastige zaken van
zich af.
De grootmeesteres ging naar den hofmaarschalk.
‘Excellentie, de prinses wil eene wandeling te voet, op straat en over de brug
doen.’
Een hofmaarschalk is de hoogste vertegenwoordiger van de etikette en de
waardigheidsbekleeder van het hof.
Hij mogt zich volstrekt niet verwonderen, en als van den donder getroffen worden,
mogt hij nog minder.
De hofmaarschalk nam rustig een snuifje en zeide: ‘Excellentie, ik geloof dat de
hofetikette het bezwaarlijk aan hare koninklijke hoogheid zal veroorloven.’
‘Maar de prinses wil, excellentie.’
‘Excellentie, zoo veel te meer moeten wij zeker zijn. Ik zal eens zien, of er zich
een dergelijk geval vroeger heeft voorgedaan.’
Hij nam het groote boek van het hofmaarschalksambt over de hofetikette. Het
ging tot over vele eeuwen her.
Hij sloeg het op, hij zag er in na. Hij sloeg het op, blad voor blad. Hij las er in, tot
hem de oogen zeer deden. Hij was tot aan 't einde gekomen: hij had geen dergelijk
geval gevonden.
Hij nam weder een snuifje, en zeide tot de grootmeesteres:
‘Nog nooit, zelfs sedert eeuwen is eene prinses van dit hooge koninklijke huis te
voet op straat, of op de brug, of tusschen het gemeene volk gegaan. Ik betreur het
wel, dat de wensch van hare koninklijke hoogheid niet zal kunnen vervuld worden.’
Dit besluit werd der prinses overgebragt.
Het was een besluit in laatste instantie voor haar. Ook de koning kon het niet
opheffen. Dat wist zij. De hofmaarschalk zou den monarch bewezen hebben, dat
er hier sprake was van eene aangelegenheid der hofetikette, waarvan het heil des
lands afhing, en het heil des lands moest immers de landsheer allereerst in het oog
houden.
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De arme prinses moest blijven; zij kwam met al haar verlangen niet op straat, niet
op de brug, niet onder de menschen, niet in de warme lentezon.
Weinige weken later, had er iets anders plaats.
In eene garnizoensstad van het land was regiments-kommandant en chef van
het garnizoen, en tevens de alterego van den krijgs-, dus ook van den landsheer,
de kolonel Lamontagne. Het was een bekwaam, dapper officier. - Dat was echter
ook alles; het was evenwel ook veel. Hoeveel het was, was reeds dikwijls bij zijn
leven gebleken, en zoude nog meer na zijnen dood blijken.
Hij had in zijn regiment eenen officier, dien hij pousseren wilde. Toen schreef hij
van hem in het rapport, in het Hoogduitsch: ‘Ein sehr feiger officier (onbekwaam).’
Acht dagen later kreeg de officier zijn ontslag. De overste wilde zich zelven
overtreffen, volgens zijne eigene lievelingsuitdrukking. Hij reisde onmiddellijk in
eigen persoon naar de residentie en vroeg den minister van oorlog, hoe het mogelijk
was, dat men den dappersten officier van zijn regiment zijn ontslag had kunnen
geven.
‘Maar, waarde overste,’ zeide de minister, ‘gij hebt hem zelf beschuldigd van
onbekwaamheid.’
‘Wat, excellentie? Ein sehr fähiger officier, zoo heb ik hem genoemd.’
De minister haalde het rapport te voorschijn, en wilde zich op de orthographie
beroepen. De overste verklaarde hem echter op zijne ruwe wijze: ‘Excellentie gelieve
het naauwkeurig schrijven over te laten aan de schrijvers van beroep.’
De aanbevolene luitenant werd den volgenden dag ridmeester.
De dapperste overste kon niet eeuwig leven. Ook de kolonel Lamontagne kwam
te sterven.
Hij had zich te veel om zijn regiment, en waarlijk evenveel om een goed leven
bekommerd, dan dat hij, behalve eene eerlijke nagedachtenis, aan de wereld iets
anders had kunnen nalaten.
Maar, hij liet toch een allerliefst dochtertje achter, en aan deze, in de wereld....niets.
Ida Lamontagne was nog geene veertien jaren oud, toen
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haar vader stierf. Hare moeder had zij reeds sinds lang verloren.
Zij stond alleen en verlaten in de wereld. Maar toch niet geheel. Die eerlijke
nagedachtenis had haar vader ook aan haar nagelaten, en zij stond haar trouw ter
zijde. De koning herinnerde zich den overste.
De grootmeesteres herinnerde zich de dochter.
‘Zou ik het durven wagen op de onderdanigste wijze u te doen opmerken, dat het
onderrigt van hare koninklijke hoogheid de prinses Adélaïde er zeer door winnen
zoude, als er eene jonge dame van goeden adel aan deel mogt nemen. De kolonel
Lamontagne heeft een dochtertje nagelaten, slechts weinige maanden jonger dan
hare koninklijke hoogheid....’
De moeite van tot het einde toe uit te spreken, die waarlijk voor weinig dames en
nog minder voor grootmeesteressen eene moeite is, werd der grootmeesteres
bespaard. De koning had het verzoek der oude dame gunstig opgenomen.
Ida Lamontagne werd de medeleerling en gezellin der prinses Adélaïde.
Ook aan eenen bliksemafleider had de grootmeesteres gedacht. Want de prinses
was niet altijd gehoorzaam, en kon somtijds hevig met haren voet op den grond
stampen. Als prinsessen zoo iets doen, zoo moet er straf op volgen; die straf mag
echter de prinsessen niet treffen.
Of Ida Lamontagne ook een zondebok werd?
Ongelukkig werd zij het.
Haar vader, die slechts om zijn regiment en om zijne tafel had gedacht, had zich
ook om haar niet bekommerd. Zoo was zij wild genoeg opgewassen onder paarden,
onder honden, onder vaandrigs. Zij kon rijden, vechten, schieten, stoute jongens
tuchtigen, die de kinderen op straat kwaad deden, of katten aan de bellen hingen;
maar zij kon ook zelve op de straat rondloopen. Zij was vlug als water; maar daarbij
had zij het braafste en weekhartigste gemoed der wereld.
Zoo was Ida Lamontagne aan het hof gekomen, onder de strenge tucht der
grootmeesteres en der etikette, die der arme prinses Adélaïde verboden een' voet
op straat te zetten. Een zondebok moest zij zijn.
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Niettemin werd zij gelukkig.
De prinses Adélaïde had een niet minder braaf en gevoelig hart, dan zij.
Beide waren bijna van gelijken ouderdom, in den onbegrijpelijk lieven
meisjesleeftijd van veertien jaren.
‘Prinses,’ zoo had de grootmeesteres de jonge dame bij de prinses ingeleid, ‘ik
breng u hier, op bevel van zijne majesteit eene speelgenoot. Zijne majesteit wenscht,
dat gij haar met liefde ontvangt. Gij freule, zult immer aan de eer en de weldaad
gedachtig zijn, die u ten deel vallen. Gij zijt der prinses eerbied en gehoorzaamheid
verschuldigd. Gij zult haar aanspreken met: ‘Koninklijke Hoogheid.’
Daarop liet de oude dame met den rooden neus haar beiden alleen.
‘Hoe heet gij,’ vraagde de prinses gehoorzaam, maar vriendelijk, aan de half
weenende, daar staande speelgenoot.
‘Ida Lamontagne, koninklijke hoogheid.’
‘Reik mij de hand, lieve Ida.’
Ida kuste, zoo als reeds van te voren bevolen was, de haar aangebodene hand
der prinses.
‘Gij hebt zeker reeds zeer veel geleerd, Ida?’
‘O ja, koninklijke hoogheid, ik heb leeren vechten, schieten, rijden,....’
‘Hemel!’ riep de prinses verschrikt, ‘dat zijn zeer wilde kunsten.’
‘Ik kan ook honden afrigten.’
‘Maar van wie hebt gij dat alles geleerd?’
‘Meest van de jonkers en vaandrigs, die in mijns vaders regiment dienden.’
De prinses verschrikte niet meer. Zij had zoo menigen hupschen vaandrig en
jonker op straat en op de brug zien voorbijgaan; zij had hen echter nooit gesproken,
en dacht op eens, dat het regt heerlijk moest zijn met zulke jongeheeren te spelen,
van hen te leeren rijden, vechten en schieten.
De freule moest haar meer van hen vertellen.
‘Maar vooraf, lieve Ida, moet gij mij iets beloven.’
‘Wat beveelt uwe koninklijke hoogheid?’
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‘Gij moet niet meer koninklijke hoogheid tot mij zeggen. Gij moet niet meer van
bevelen tot mij spreken. Wij zullen vriendinnen zijn. Gij zegt gij tot mij, gelijk ik tot
u.’
‘Maar de grootmeesteres?’
‘Ach, zij is zoo hatelijk en boos; maar wij zullen ons niet om haar bekommeren,
als wij alleen zijn.’
Zoo bleef het.
En na verloop van vier weken waren zij werkelijk vriendinnen.
Vriendinnen werken voordeelig op elkander. De prinses nam veel van den moed
en de beradenheid der freule over. Ida Lamontagne werd rustiger, meer nadenkend.
Wel is waar, nam zij minder van hare vriendin over, dan deze van haar. Maar toch,
zij bruiste niet meer zoo dikwijls en zoo wild op als vroeger.
Een braaf hart hadden zij beiden, en daarvan behoefde geen van beiden iets aan
de andere af te geven.
Het was weder een schoone, heldere zondagmorgen; wel niet in de lente, maar
in den zomer.
De zon scheen zoo warm, zoo mild, zoo vriendelijk op straat, op de brug, op den
zilverkleurigen stroom, op berg en woud.
Duizende wandelaars gingen op straat op en neêr, over de brug heên en weêr;
allen in hun zondagskleed, allen frisch en vrij, vlug en vrolijk.
De prinses zat weder in hare fraaije kamer, aan het hooge venster, onder
zwaar-zijden gordijnen en zij zag weder uit in den helderen zondagmorgen, en het
hart werd haar zoo zwaar, zwaarder dan ooit. De tranen schoten haar in de oogen.
‘O, kon ik dan slechts eens daar beneden vrij en vrolijk zijn, onder de vrije, vrolijke
menschen. Die afschuwelijke etikette! die hatelijke grootmeesteres!’
Dit laatste woord sprak zij niet meer uit.
De deur harer kamer was zachtkens geopend. Maar zij behoefde niet verschrikt
te zijn. Ida Lamontagne was binnengekomen.
‘Ik geloof waarlijk, dat gij schreit, Adélaïde.’
‘Ja, ik ween.’
‘Op dien schoonen, helderen zondagmorgen?’
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‘Op en om hem. Zie naar buiten, op straat, op de brug, in den warmen zonneschijn,
onder al die vrolijke menschen.’
‘En?’
‘En ik kan niet bij hen zijn, ik mag mij niet onder hen begeven.’
‘Wie verbiedt het u?’
‘De etikette en de hatelijke grootmeesteres. Nog nooit is eene prinses van het
koninklijke huis te voet op straat onder de menschen gegaan.’
‘O, wees gij dan de eerste, allerbeste Adélaïde.
‘Ik mag het niet.’
‘Gij moogt wat gij wilt, alles waartoe gij maar moed hebt.’
‘Dan verklaren zij het land in gevaar.’
‘Dat gevaar van het land willen wij wel eens van nabij zien.’
De freule was reeds uit de kamer gesprongen.
Na eenige minuten was zij terug. Zij had beide armen bedekt met kleedingstukken.
‘Wat hebt gij daar?’
‘Twee van de beste stellen zondagskleederen mijner kamermeisjes.’
‘Wat moeten die?’
‘Wij gaan als kamerjuffers op straat, op de brug.’
‘In Gods naam! Wij?’
‘Wij beiden.’
‘Het zal niet goed gaan.’
‘Als wij eens buiten zijn, zal het heerlijk gaan. Wij leven in den tijd der politieke
faits accomplis, en uwe wandeling zal dus eene staatszaak worden.’
De prinses moest toegeven. Zij moest, zij deed het gaarne. Daarop verkleedde
zij zich.
Na tien minuten waren zij de bekoorlijkste kameniertjes, die men ooit in het paleis,
op straat of op de brug gezien had.
Zij slopen door donkere corridors, langs donkere, achterafgelegene trappen uit
het slot. Het hart klopte haar geweldig. Maar niemand zag haar.
Zij kwamen aan een zijpoortje van het slot. Er stond ook een schildwacht, een
lange dragonder.
‘Bl........., wat lieve deerntjes!’ riep hij, maar hij liet ze passeren.
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Een jonge luitenant kwam dien weg af, om de wachten te inspecteren.
‘Drommels,’ zeide hij, streek zijn' snor glad en maakte eene beweging, als om
haar den weg te versperren.
Maar freule Ida zag hem met hare groote, brandende oogen zoo onverschrokken
en dreigend aan, dat hij den moed verloor.
Zooveel te meer moed vatteden de jonge dames.
En toen zij eindelijk op straat kwamen, op de vrije straat, in den helderen
zonneschijn, onder die duizende vrolijke menschen, toen klopte haar het hart niet
meer, toen dachten zij niet meer aan dragonders, aan luitenants en andere lieden,
ja zelfs niet meer aan de grootmeesteres met den verfoeijelijken rooden neus.
Eindelijk, ja! eindelijk had de prinses datgene verkregen, waarnaar zij zoo lang
verlangd had, sinds hare kindschheid, waarnaar zij zoozeer verlangd had, dat zij
zelfs eens het bijna niet meer had kunnen uithouden. Eindelijk had zij wat het armste
burgermeisje der residentie had, wat slechts zij, de voorname koninklijke prinses,
had moeten outberen. Zij ging op straat, zij ging op de brug, zij wandelde lustig
tusschen de vrije, vrolijke menschen, zelve vrij en vrolijk.
En gelukkig! gelukkig aan den arm der vriendin, aan wie zij dat geluk verschuldigd
was.
En ook de freule was zoo gelukkig.
Maar waar is een geluk, dat niet door een ongeluk op den voet gevolgd wordt?
Ook de gelukkige koninklijke prinses en de niet minder gelukkige Ida achtervolgde
het, en niet in de hatelijke gestalte der oude grootmeesteres, maar in de hupsche,
allerliefste gestalte van twee kadets.
Twee kadets liepen op de brug op en neêr.
Zij zagen de beide juffers.
Een kadet is meestal een lustig, vrolijk en tot dwaze streken geboren jong mensch,
van zeventien tot negentien jaren en, als het hoog komt, van twintig. Hij is van
goeden huize, en heeft op de militaire akademie geen' honger geleden.
Een der beide kadets was een roode huzaar, de andere een witte kurassier. Zij
waren op de brug gegaan, om de
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hupsche burgermeisjes in haar zondagspak te zien. Een paar mooije kameniertjes
hadden in hunne verwachtingen bovenaan gestaan.
En zij vonden de meest hupsche juffertjes der wereld, een paar schoone,
beeldschoone.
‘Alle duivels, Barnstein!’
‘Drommels, Verstolken!’
‘Ziet gij die blonde?’
‘Ziet gij die zwarte?’
‘Hoe onschuldig kijken die blaauwe oogjes.’
‘Hoe schitteren die zwarte.’
‘Er op los, Barnstein!’
‘Val aan, Verstolken!’
‘Ik neem haar met de blaauwe duivenoogen.’
‘Ik neem de schitterende engel.’
Engelen zouden de jonge dames spoedig beiden zijn.
De kadets vlogen haar te gemoet.
‘Goeden morgen, allerliefste engel,’ zoo sprak de heer Barnstein haar met de
duivenoogen aan. Het was de jonge prinses.
De beide engelen waren als van den donder getroffen, als ten minste engelen
van den donder getroffen kunnen worden.
Zij konden niets dan...willen ontvlugten.
Maar een echte kadet laat den vijand niet ontvlugten. - ‘De schoone dames zullen
ons toch wel willen toestaan haar te begeleiden?’
Maar Ida Lamontagne was de dochter van een' officier van den staf, en had reeds
met vaandrigs geschoten, gereden en gevochten, en een kadet is nog geen vaandrig.
‘Dat de heeren geene moeite doen,’ zeide zij snippig.
‘Waarachtig, lieve schoone dames, wij mogen u niet zoo alleen laten gaan.’
De heer Verstolken wilde haren arm nemen.
Barnstein vatte die der prinses.
Jonge adellijke heeren durven, vooral in eene residentiestad, zich nog al iets laten
voorstaan tegenover burgerdochters.
Freule Ida had niet te vergeefs vechten geleerd. Met een behendigen coup stiet
zij den heer Verstolken van zich af.
En de heer Barnstein vloog daarop van zelven ter zijde.
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Maar een kadet is een toekomstige veldheer, een held. Een held laat zich met een'
slag niet uit het veld slaan.
‘De duivel, Verstolken.’
‘Duizend elementen, Barnstein.’
Zij wilden hunnen aanval hernieuwen.
Freule Ida had zich reeds in postuur gesteld, om hen weder af te slaan.
Het was wel een zeldzaam en zonderling schouwspel, dit gevecht tusschen twee
jonge kadets, een' rooden huzaar en een' witten kurassier, van de eene zijde, en
twee schoone kamerjuffers van den anderen kant. En hadden de menschen eens
geweten, dat eene dezer juffers eene voorname freule, en de andere de voornaamste
dame des lands, de dochter van den koning was, en zelve bestemd om eens een'
troon te versieren!
En inderdaad, er was er één, die het wist.
De hofmaarschalk kwam juist over de brug rijden.
Hij zag den strijd, hij zag de strijdenden.
En den rooden huzaar en den witten kurassier herkende hij onmiddellijk. Daartoe
was niet eens de fijne, steeds snuivende neus van een' hofmaarschalk noodig.
Maar daar zag hij de beide dametjes van digter bij. En - hij vertrouwde zijne oogen
naauwelijks. Hij moest ze wel vertrouwen.
Ja! het waren de prinses en de freule.
Eene dubbele ontzetting, eigenlijk eene driedubbele, maakte zich van hem
meester. De voeten der koninklijke prinses hadden brug en straat aangeraakt,
raakten ze nog aan, waren nog midden tusschen het gemeene volk. Wat sedert
eeuwen in dit hooge koninklijke huis niet gebeurd was, dat zag hij met zijne eigene
oogen. Dit was zijne eerste verwondering. De tweede was over de onderneming
van deze misdaad, tegen de uitdrukkelijke bevelen, die op het gevaar des lands
gedoeld hadden. En nu, ten derde, dit tooneel en dit gevecht!
Maar een hofmaarschalk moet ook, ondanks en midden in eene drievoudige
verwondering, de etikette en de waardigheid van het hof weten te representeren.
De hofmaarschalk liet zijn' wagen stilhouden.
‘Ei, ei, mijne heeren Barnstein en Verstolken! Zoo
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midden op straat, en midden op den dag! Als uw overste dat wist!’
De beide jonge kadets waren reeds verdwenen; men zag niets roods meer van
den één', niets wits meer van den anderen.
Maar nu de beide jonge dames!
De schrik had haar als vastgenageld. Zij konden zich niet verroeren, laat staan
op de vlugt gaan.
‘Ei, en gij, mijne lieve meisjes?’ bromde de hofmaarschalk, terwijl hij haar
beurtelings aanzag. ‘Naaimeisjes, breimeisjes, kameniertjes, wat zijn wij wel eigenlijk?
- Ach! geen antwoord? - Maar wij zijn hier alleen, zonder bescherming. Dan moet
ik mij wel tot uwen beschermer maken. Nu, als ik u verzoeken mag, stijgt bij mij in,
ik zal u naar huis rijden.’
De beide dames moesten wel bij hem in den wagen klimmen.
Daarop liet hij voortrijden, maar niet regt door naar het koninklijke paleis, dat maar
vijftig schreden ver lag, maar door kruis- en dwarsstraten, tot hij eindelijk eene
achterdeur van het slot bereikte.
Nadat hij aldus, het hagchelijkste geval in zijn geheele leven, geval dat op het
gevaar van het land uitliep, goed ten einde had gebragt, had de waardige
hofmaarschalk een' ernstiger pligt ernistig te vervullen.
Hij ging naar de grootmeesteres.
‘Excellentie, ik heb u een groot ongeluk mede te deelen.’
‘God in den hemel! is er reeds weder eene revolutie uitgebarsten?
“Het is erger. De kleine Ida was op de brug.”
“Te voet?”
“Zij vocht met soldaten.”
“Met twee?”
“Met een' rooden huzaar en een' witten kurassier.”
“Hemel, excellentie, dat is waarachtig een schandaal!”
“En hare koninklijke hoogheid, de prinses was er ook bij.”
“Excellentie, een snuifje!”
“De prinses vocht meê.”
“Ik val in onmagt, excellentie.”
Zij viel werkelijk in onmagt. Toen zij weder bijkwam, zeide zij: “Lamontagne moet
weg, excellentie.”
“Ik geloof het ook, excellentie. Maar haar vader was
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een verdienstelijk man, wij kunnen haar niet op straat zetten.”
“Wij zullen haar naar madame Latour zenden, excellentie!”
“In orde, excellentie!”
“Zoo zal het zijn, of zoo moet het worden.”
De grootmeesteres begaf zich oogenblikkelijk naar den regerenden vorst, stelde
hem het gevaar voor, waarin het land verkeerd had, en vroeg dringend, dat de freule
Lamontagne van het hof verwijderd zoude worden. Volgens haar was het meisje te
ruw, om eene prinses tot gezelschap te dienen; bij madame Latour, eene strenge
en godvruchtige dame, zoude zij wel beter worden.
De vorst stond haar dit verzoek genadiglijk toe.
De hofmaarschalk kreeg het grootkruis der orde van den Krokodil met het witte
lint.
De arme prinses, die slechts een half uur geluk had genoten op de openbare
straat, op de brug, onder het volk en den helderen zonneschijn van eenen schoonen
zondagmorgen, de arme prinses zat nu weêr in haar prachtig vertrek aan het hooge
venster, bij de zware zijden gordijnen, daar zat zij alléén....met hare tranen.
En Ida Lamontagne? - Zij was nu werkelijk de zondebok der prinses geworden.
- Maar....
In de residentie leefde een oude generaal, de graaf Duvoir. Het was een vrijgezel,
en reeds diep in de zeventig. Hij was in zijn' tijd de dapperste veldheer van het leger
geweest. Nu nog was hij een vrolijke en beminnenswaardige grijsaard.
In vroegere jaren, was hij ook een vriend van kolonel Lamontagne geweest, een
regt vaderlijke vriend.
Later waren zij van elkander geraakt: dit had de volgende zeer eenvoudige
oorzaak.
De generaal was de rijkste edelman in het land, en de kolonel had altijd schulden.
Op eens liet de eer van den armen edelman niet toe een vriend te blijven van den
rijken generaal; want deze zoude zijne schulden hebben kunnen betalen, of de
menschen hadden kunnen gelooven, dat hij het deed.
De kolonel trok zich van den generaal terug, zoodat hij dezen, toen hij zijn laatste
uur voelde naderen, niet eens zijne arme hulpelooze dochter wilde aanbevelen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

274
Zulke ligtzinnige en trotsche karakters zijn er in de wereld!
En toch was Ida Lamontagne reeds als kind de lieveling van den ouden generaal
geweest. Hij had haar op zijn' arm gedragen; zij had op zijne knieën gereden. Als
meisje van vijf jaren, wilde zij op zijne paarden rijden. Later was de vriendschap van
den kolonel met den generaal verbroken geworden.
Eerst aan het hof, toen de kleine freule de speelgenoot der prinses werd, had de
generaal haar weder gezien. De oude liefde voor het aardige, wilde kind was weder
bij hem ontwaakt, en het kind had den ouden braven man, dien iedereen hoogachtte,
niet minder lief gehad.
“Ida, wanneer zij het u eens hier aan het hof te erg maken...”
“De oude hofmeesteres met den rooden neus, oom Duvoir...?”
“Of somtijds iemand anders, zoo weet gij waar uw oude oom Duvoir woont.”
“Ik weet het, lieve oom.”
Op zondag had de freule het avontuur op de brug gehad.
Des maandags werd er besloten, dat zij naar de strenge en godvruchtige madame
Latour zoude gaan, om tam en zacht gemaakt te worden.
Op dingsdag, zoude zij, des namiddags, naar de vrome matrone gebragt worden.
In den ochtend van dien dag, verscheen zij bij den ouden generaal Duvoir.’
‘Goeden morgen, oom Duvoir.’
‘Goeden...! Bij den duivel, meisje, waar komt gij van daan?’
‘Zij hebben mij van het hof weggejaagd!...’
‘Hebt gij het te erg gemaakt?’ Misschien met den rooden neus der
grootmeesteres?’
‘Veel slimmer dan dat.’
‘Gij maakt mij nieuwsgierig.’
‘En nu willen zij mij naar eene kinderbewaarschool zenden.’
‘Naar eene kinderbewaarschool?’
‘Ja, nog veel erger, naar een verbeterhuis voor verwaarloosde kinderen.’
‘Spreek toch duidelijk, meisje.’
‘Ik moet naar de kostschool van madame Latour.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

275
‘Dat is slimmer dan een verbeterhuis, kind.’
‘Daarom wil ik er ook niet heên.’
‘Maar wat hebt gij dan misdreven, meisje?’
‘Ik ben zondag morgen met de prinses op straat en op de brug aan het wandelen
geweest.’
‘Met u beiden, alleen?’
‘Met ons beiden, alleen, als kameniers verkleed.’
‘Bl...meisje, wat hebt gij daar aangevangen?’
‘Ja, ik heb er de prinses toe overgehaald.’
‘Vertel verder.’
‘Op de brug troffen wij twee kadets aan, die ons vervolgden.’
‘Dat kan ik denken.’
‘Toen wilden zij ons aanvatten.’
‘Ook dat kan ik begrijpen.’
‘Maar wij sloegen hen terug.’
‘Werkelijk?’
‘Tweemaal.’
De oude generaal barstte bijna van lagchen.
‘Dat ziet er mooi uit! eene koninklijke prinses en eene adellijke freule aan het
vechten op de openbare straat, bij klaarlichten dag, onder duizende menschen, met
twee vaandrigs.’
‘Het waren maar twee kadets, oom.’
‘Een verrukkelijk schouwspel.’
‘Zoo dacht er de hofmaarschalk niet over.’
‘De hofmaarschalk?’
‘Hij kwam juist dien weg langs.’
‘Bij den duivel, heeft de zwaarwikkende hofmaarschalk u gezien; maar verder,
verder kindlief.’
‘Verder kwam het niet. Wij moesten in den wagen van den hofmaarschalk; hij
reed met ons mede naar het paleis. Heden moet ik naar de vrome madame Latour.’
‘En wat is er van beide kadets geworden?’
‘Ik weet het niet. Toen zij den hofmaarschalk zagen, waren hunne roode en witte
uniformen spoedig verdwenen.’
De generaal luisterde aandachtig.
‘Rood en wit, zegt gij?’
‘De eene uniform was die der roode huzaren, en de andere van de witte
kurassiers.’
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‘Om den drommel, dat dacht ik wel!’
‘Kent gij ze, oom?’
‘Hebt gij hunne namen gehoord?’
‘Zij noemden elkander Barnstein en Verstolken.’
‘Juist zoo, juist zoo! en wie maakte zijne attaque op u?’
‘Nu,’ de freule trok haren kleinen neus op, alsof het antwoord zich van zelve liet
raden, ‘nu, de roode huzaar.’
‘Verstolken.’
‘Ja, Verstolken.’
‘En hij beviel u?’
‘De roode uniform stond hem heel knap; maar, lieve oom, laat ons liever over mij
zelve spreken.’
‘En wat verlangt gij van mij?’
‘Naar madame Latour ga ik niet, zij is eene vrome duivelin.’
‘Maar, wat kan ik daar aan verhelpen?’
‘Gij hebt mij beloofd, dat gij mij niet verlaten zoudet?’
De generaal werd ernstig. ‘Laat ons de zaak eens overleggen, kindlief. Wie heeft
het bevel uitgevaardigd, dat gij naar madame Latour zoudt gebragt worden?’
‘Zij hebben den ouden geheimraad Duconseil, mijnen voogd, laten roepen, en
deze heeft alles met de oude Latour moeten afspreken. Het kostgeld betaalt de
koning.’
‘Het is een slim geval, meisje. Uw voogd kan niet anders dan gehoorzamen, want
daarvoor is hij geheimraad. Als voogd, heeft hij ook de wet aan zijne zijde. Ik weet
waarachtig niet, wat ik er aan doen zal.’
‘Maar ik, riep het meisje uit.’
‘Gij?’
‘Ik ga nog eenmaal op de brug en....’
‘En?’
‘En werp mij in het water. Naar Latour ga ik nooit.’
Zij zag er vastberaden uit. Hare oogen schoten bliksemstralen.
‘Ik zweer het u! riep zij. Naar Latour ga ik niet. Liever wil ik dadelijk sterven, dan
eenen langzamen dood in die akelige kostschool te gemoet gaan. Vaarwel, oom!’
De generaal was wel verpligt haar tegen te houden.
‘Blijf, meisje. Ik bedenk mij.’
Hij ging peinzend de kamer op en neêr. Zijn gelaat was
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zeer ernstig. Op eens lachtte hij hard, dan werd hij weder ernstig. Vervolgens
glimlachte hij bij zich zelven.
Hij trad naar het meisje toe.
‘Ik weet één middel om u te redden.’
‘Ik dacht het wel.’
‘Hoe oud zijt gij?’
‘Veertien jaren en twee maanden.’
‘Zoo moogt gij trouwen. Wilt gij mijne vrouw worden?’ Het meisje barstte in een'
vrolijken lach uit.
‘Maar lieve oom, gij zijt immers reeds zeventig jaren oud?’
‘Zevenenzeventig, mijn kind, op den kop af.’
De freule zag hem verwonderd aan.
Maar de generaal sprak ernstig: ‘Hoor mij aan, lieve meid. Aan den eenen kant,
hebben zij aan het hof geene magt over u, als gij gehuwd zijt. Aan den anderen
kant, is Verstolken een braaf mensch en mijn naaste bloedverwant. Ik was
voornemens u en hem tot mijne erfgenamen te benoemen. Thans is hij u bevallen,
ofschoon hij u aangevallen heeft. En dat gij hem bevallen zijt, bewijst zijn aanval.
Maar hij is pas achttien jaren oud, en nog slechts kadet; derhalve kan hij u nog niet
huwen. Als hij vijfentwintig is, zal dit echter mogen geschieden. Dan zijt gij
eenentwintig en ik kan dan vierentachtig zijn. Maar wanneer de mensch het tot
tachtig jaren gebragt heeft, kan hij zich rustig en welgemoed te slapen leggen. Nu
wat zegt ge daarvan, Ida?’
De oogen van het meisje stonden vol tranen. Zij konde van aandoening niet
spreken. Daarom wierp zij zich aan zijne borst.
‘O! gij lieve, goede, brave, edele man!’ Nooit zal een vader eene liefderijkere en
gehoorzamere dochter gehad hebben, dan ik voor u zijn zal.’
Zij hield woord.
En de generaalsvrouw, gravin Duvoir, was nu eene kleine en jonge excellentie
en millionnaire; men konde haar niet meer naar eene kinderbewaarschool, noch
naar het verbeterhuis van madame Latour zenden, waar hazepeper schering en
inslag was, en kattevleesch den klassieken naam van konijnen-ragoût had
aangenomen.
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Zij konde het vrolijkste en gelukkigste kind blijven, en zij bleef het. Ook de vriendin
der prinses bleef zij, en zelfs hare speelgenoot, zonder dat zij weder haar zondebok
behoefde te worden.
En ook weêr op straat en op de brug kon zij met de prinses gaan, op klaarlichten
dag, onder duizende menschen, te voet, en niet verkleed, maar geheel vrij en in het
openbaar, en beiden gelukkig, hoogst gelukkig.
Dit had zich op de volgende wijze toegedragen.
Ongeveer een jaar of anderhalf later, was aan het hof des konings eerst de gezant,
en daarna de zoon zelf van eenen koning aangekomen. De gezant had voor den
koningszoon de hand van de koningsdochter gevraagd. De band der diplomatie
werd gesloten. De koningszoon had daarna met de schoone en beminnenswaardige
prinses Adélaïde het verbond des harten vastgesnoerd.
En nu, een echte, innige kinderlijke lust welt ook in het hart der jonkvrouw op, al
is zij eene koningsdochter met een' koningszoon geëngageerd.
Op zekeren dag, zegt de gelukkige bruid, regt burgerlijk tot den bruidegom, - de
liefde kan ook prinsen en prinsessen burgerlijk maken:
‘Een verzoek, geliefde!’
En de gelukkige bruidegom antwoordde dood eenvoudig en burgerlijk:
‘Uwe wenschen zijn voor mij bevelen, schoone Leida.’
‘Breng mij op straat, en op de brug, maar te voet. En de gravin Duvoir moet ons
vergezellen!’
‘Is dat alles?’
‘O! dit is veel, Willem. Ik heb dat nog niet durven vragen.’
‘En welke boosaardige draak belette het u?’
‘Het boosaardige gedierte der hofetikette, in de gedaante van oude boeken en
oude overleveringen, eenen snuivenden hofmaarschalk, en eene grootmeesteres
met een rooden neus.’
‘Dat zijn zoowat een half dozijn draken, en nog wel booze en vuurspuwende.’
‘En waartoe, beste vriend, dienen de booze en vuurspuwende draken?’
‘Goed opgemerkt, lieve Leida, voor hartelijk verliefde prinsen moeten zij wel uit
den weg.’
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De gravin Duvoir werd oogenblikkelijk ontboden. Toen gingen zij eindelijk, te voet,
arm in arm, op straat, op de brug, onder het volk, en in hun gemoed was regt
hartelijke vreugde, en het gemeene volk, onder hetwelk zij zich mengden, had zijne
hartelijke vreugde met haar en om haar.
Ook was er geen kadet gereed, om een' aanval te wagen.
De heeren Barnstein en Verstolken waren, na hun avontuur op de brug, spoedig
tot tweede luitenants bevorderd; maar zij werden ook te gelijker tijd in eene
verafgelegene garnizoensstad verplaatst.
Daarop waren zij eerste luitenants geworden.
In de residentie had men hen echter niet weêr gezien. Doch ik vergis mij, de eene
was er nog een paar maal geweest.
Drie jaren waren sedert zijn brugavontuur verloopen.
Prinses Adélaïde was eene gelukkige kroonprinses geworden, en daarna eene
niet minder gelukkige koningin. Want, geachte lezers, koninginnen kunnen ook
gelukkig worden, al gebeurt het ook maar zeer zelden.
Gravin Duvoir werd weduwe.
De oude generaal was tachtig jaren oud geworden. Hij was altijd vrolijk en
beminnenswaardig gebleven. Zijne gemalin had hem steeds met de opregtste liefde
behandeld; en zijn leven had slechts blijde en voorspoedige dagen gekend. Maar
hij moest toch eindelijk deze schoone aarde vaarwel zeggen, om tot een beter en
gelukzalig leven in te slapen.
Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zijnen neef, den luitenant Verstolken,
den gewezen kadet van de brug, uit de verwijderde garnizoensstad bij zich
overkomen.
De jonge man was een eerlijk mensch gebleven.
Men had ook nooit gehoord, dat hij weder eene attaque, zooals die op de brug,
ondernomen had.
Hiertoe bestond zekerlijk eene bijzondere reden.
Op het uitdrukkelijkke verlangen van zijn' oom, had hij dezen eenige keeren in
de residentie moeten bezoeken, en de oude generaal had toen de gelegenheid
gehad, uit vier jonge oogen zulke zonderlinge, vurige en in hunnen gloed zoo duidelijk
sprekende blikken te zien, dat hij, ofschoon hij in zijn hart daarover innige vreugde
gevoelde, evenwel met een beden-
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kelijk hoofdschudden bij zich zelven zeide: ‘Ik vrees toch, dat ik een' dommen streek
heb begaan; maar de goede God is genadig, zoowel wegens oude generaals, als
jegens jeugdige harten.’
En zoo was het ook.
Op zijn sterfbed, legde hij de handen der jonge menschen in elkander.
En toen het rouwjaar ten einde was, vierden zij hunne bruiloft.
Hiermede is mijne geschiedenis ten einde.
Juist daar, waar zij begon.
Maar welke is nu de zedeles van mijn eenvoudig, onopgesmukt verhaal?
Maar moet dan iedere geschiedenis eene moraal, eene zekere strekking hebben?
Heeren Recensenten, Referenten, enz., die zelven geene idées hebben, die niet
eens eene geschiedenis kunnen verhalen, vorderen toch evenwel, dat deze een
idée tot grondslag hebbe.
Ook doe ik gaarne afstand van alle aanspraak op een idée voor mijne
geschiedenis; heeren staatkundige Aristarchen mogten anders, de hemel weet
welke, er in vinden.
Eene zedeles echter heb ik reeds hierboven aangeduid. Zij dient tot leering voor
jonge, aardige, vrolijke lezeressen, die boven de veertien en nog geen achttien jaren
oud zijn, en die eene ontmoeting mogten hebben met een' jongen kadet, onder
welken naam van kadet ik evenwel de vrijheid neem, ieder' jongman te verstaan,
onverschillig of hij eene roode, witte of geene uniform draagt, die gaarne, volgens
de uitdrukking van den ouden generaal Duvoir, eene attaque maakt. Voor zulke
jonge mannen acht ik mij verpligt, zulke jeugdige, schoone lezeressen te
waarschuwen; want het zal wel onzeker blijven, of zij het geluk hebben, te gelijker
tijd, eenen braven en rijken generaal Duvoir aan te treffen, en dan nog blijft de zaak
altijd gevaarlijk.
DIXI.
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Het onechte kind.
Naar het Deensch, uit Livets Conflicter,
door Servaas de Bruin.
I.
De justitie-raad Schuller zat, of beter gezegd lag, achterover in zijn leuningstoel, en
beschouwde, met de armen over elkander geslagen, de op zijne schrijftafel liggende
papieren. Zooals hij daar zat, viel het licht der lamp op de sterk geteekende trekken
van zijn gelaat en gaf daaraan, door eene treffende schakering van licht en schaduw,
eene uitdrukking van vastberadenheid en zielskracht, welke hem geenszins eigen
waren. Bij een oppervlakkigen blik zou men gedacht hebben, dat die donkere oogen,
die tamelijk groote, min of meer gekromde neus en de sterk sprekende trek om
zijnen mond, de kenmerken waren eener groote mate van vastheid van karakter;
doch zoodra men hem met eenige meerdere oplettendheid beschouwde, liet men
dat denkbeeld varen. De blik van zijn oog was onbestemd en droomend; als de
lippen zich openden, hetzij om te spreken, hetzij tot een glimlach, was de uitdrukking
van den mond eerder goedig dan krachtig. Zijn voorkomen was nog jeugdig in
weerwil van zijne zes en dertig jaren en van den langen wijden kamerjapon, in
welken hij zich met welbehagen gewikkeld had; maar blijkbaar was hem zeer weinig
er aan gelegen of men hem aanzag voor jong of niet. Hij had zich steeds een ijverig
en werkzaam ambtenaar getoond, en had zich zoodoende derwijze vereenzelvigd
met zijne veelvuldige bezigheden, dat deze hem grootendeels het gemis vergoedden
van familie en gezellige vriendenkringen. Hij had geene ouders meer, hij had geene
broeders of zusters, hij had geene vrouw of kinderen, en slechts zeer weinig
kennissen met wie hij omgang hield. Als hij niet op zijn bureau was, werkte hij te
huis; en in de weinige gezelschappen, welke hij bezocht, liet hij zich nooit met de
jongelieden in, maar nam plaats bij de meer bejaarden of aan een speeltafeltje.
Zijne
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huishouding werd bestuurd met orde en regelmaat door eene oude tante; en
ofschoon hij op dit oogenblik verdiept zit in gedachten, is hij toch niet zoo afgetrokken,
of hij voelt een zeker welbehagen over de orde en de rust, die hem omringt.
De deur gaat zachtjes open, en tante Dorothea - eene reeds bedaagde grijze
vrouw - treedt de kamer binnen, en nadert met onhoorbare schreden zijnen
leuningstoel, aan de andere zijde der schrijftafel. Herhaalde malen dien avond heeft
zij reeds haren stillen togt van den stoel, waar zij zat, de deur uit en terug, afgelegd
zonder dat de justitieraad daarop gelet heeft; doch ditmaal doet haar binnenkomen
hem uit zijn gepeins ontwaken en, terwijl hij een vlugtig geeuwen niet bedwingen
kan, neemt hij een papier van zijne tafel op. Na dit echter een oogenblik te hebben
ingezien, zonder er een woord van te lezen, werpt hij het weder neer, schuift zijnen
stoel een weinig digter bij de oude dame, en zegt niet zonder verlegenheid:
‘Ik weet niet hoe het komt, lieve tante! maar de avonden vallen mij in den laatsten
tijd verschrikkelijk lang. Verleden winter was ik altijd laat bezig tot in den nacht; maar
van 't jaar, zoodra het strikt noodige afgedaan is, heb ik geen lust meer om iets te
doen. En Gotfried komt tegenwoordig ook hoe langer hoe zeldzamer, zoodat wij
bijna nooit het genoegen meer hebben, een partijtje piket te maken.’
Gotfried was tante Dorothea's zoon, en zij loosde een zucht toen zij antwoordde:
‘Ja, beste Sophus! mijn Gotfried is een pretzoeker; ik vrees dat hij het vermaak
zal najagen, zoo lang, dat eindelijk het berouw komt - en het berouw komt doorgaans
te laat....Maar, waarom gaat gij niet drukker uit? Een man als gij is overal welkom.’
De justitie-raad lachte eens, en kuste zijne tante hoffelijk de hand.
‘Och, tante! die gezelschappen vervelen mij; eerst brengt men eene poos door
als op de pijnbank of in het vagevuur, en als men vervolgens aan het speeltafeltje
komt te zitten, speelt men alsof er een gansch vermogen van afhing. Men ziet de
dames in de aangrenzende kamer, waar muziek gemaakt en gelagchen wordt; maar
de partner, de maat met
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wien men zamenspeelt tegen eene goedoplettende tegenpartij, zet een zuur gezigt
bij iederen blik, dien men naar dat paradijs in de verte werpt; en als ik dan te huis
kom in mijn eigen vertrek, waar ik het goed warm en geheel voor mijn gemak ingerigt
vind, en waar ik eene lamp vind branden, die een helder licht geeft en niet te schel,
dan kan ik nooit de opkomende gewaarwording onderdrukken: “Wie het zóó heeft
te huis, hoe kan die zoo dwaas zijn uit te gaan!”
“Beste Sophus!” zeide tante Dorothea, en zette den bril van haren neus af; “wil
ik u eens eerlijk zeggen wat ik denk?”
“Zeer gaarne, tante!”
“Nu dan - ik denk, dat gij verkeerd doet, niet te trouwen.”
“Trouwen!? Ik!? Wel, tante, hoe komt het in u op - een man op mijne jaren!” En
de justitie-raad had moeite om niet te laten blijken, hoe verlangend hij was om tante's
tegenspraak te hooren.
“Op uwe jaren,” hernam tante Dorothea, “gij kunt, wat uw uiterlijk betreft, met uwe
zes en dertig jaren gerust wedijveren met de knapste jongelieden. En buitendien,
gij behoeft immers niet met een zeer jong meisje te trouwen; er zijn waarlijk goed
uitziende dames genoeg van zes, acht en twintig jaren, die eene zeer goede vrouw
voor u zouden wezen. Dat zou eene groote gezelligheid voor u zijn, die u de lange
avonden beter zou korten, dan ik, in mijn hoogen leeftijd in staat ben te doen.”
Het tweede gedeelte van tante's antwoord bekoelde aanmerkelijk de geestdrift
van den justitie-raad. Een jong meisje van acht en twintig scheen hem volstrekt niet
te behagen. En daar hij dus zweeg en over de zaak scheen te denken, vervolgde
zijne tante:
“Ik ben nu reeds over de drie en zestig, en wil het niet ontveinzen, dat het bestier
zelfs van onze kleine huishouding mij eenigzins zwaar begint te vallen. Ook vind ik
het verkeerd, dat gij u om mijnentwil het genoegen zoudt blijven ontzeggen, nu en
dan vrienden te ontvangen; laat mij dus mijne overige dagen stilletjes gaan
doorbrengen, en zoek in mijne plaats eene opvolgster, die u en uw huis kan dienen
met jonge krachten.”
“Nu, ik wil er wel eens over denken,” antwoordde de
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justitie-raad; maar weet gij wat mij verwondert, tante! dat gij uw best niet liever doet
om Gotfried eene vrouw te laten zoeken....’
‘Ach, beste Sophus!’ viel zij hem in de rede, ‘het spijt mij dat ik het zeggen moet,
want het doet mij zeer aan mijn hart, dat ik geen gunstiger oordeel kan uitspreken
over mijn kind: maar Gotfried is al te ligtzinnig, en ik zou wel willen weenen, als ik
denk dat hij misschien op een zeer verkeerden weg is.’
‘Wij willen daarvan het beste hopen; maar het zij hoe het zij, een huwelijk zou
voor hem nuttig wezen: het zou hem tot meer gestadigheid brengen. En wat is hij
al niet: dokter, recensent, philosooph....’
‘Wie weet wat hij doen zou, als hem door u het goede voorbeeld wierd gegeven,’
sprak de tante glimlagchend, en zoodoende met zeer veel takt - zooals alleen de
vrouwen bezitten - het gesprek terug brengende op het eerste onderwerp, namelijk
een huwelijk van mijnheer den justitieraad Sophus Schuller zelven.
En het einde van dit gesprek werd juist zooals zij gehoopt had. Hij gaf haar de
belofte, dat hij de zaak ernstig in overweging zou nemen. Uit al de kandidaten, door
de tante opgenoemd, als niet de eer onwaardig mevrouw Schuller te worden, werd
eerst een zestal geformeerd, en uit dat zestal vervolgens een drietal; - en uit dit
drietal beloofde de justitie-raad eene keus te zullen doen, aan wie hij het aanbod
zou rigten van zijne hand en zijn hart.

II.
Eene wieg! - Is er een plekje, waarvan men met meerder zekerheid kan zeggen,
dat daar de zorgen des levens zich niet doen gevoelen! Begraaf u levend tusschen
uwe doode boeken, zoek eene wijkplaats in de armen der vriendschap, ja, ontvlied
de wereld en kniel neder aan den voet des altaars, of werp van het op de golven
meegevoerde schip eenen medelijdenden blik terug naar het strand, waar de
menschen slooven en zwoegen - er is toch geen plaatsje waar het leven u niet kan
grijpen en u terug voeren in zijn gewemel en gewoel. Maar eene wieg - men zegt
dikwijls dat er geen vrede is dan in de wieg en in het graf! Doch
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die gelijkstelling is niet juist. Op het graf strijden nog de hartstogten van anderen en
de oordeelvellingen van vreemden over de nagedachtenis van den doode; maar in
de wieg is vrede, ongestoorde vrede!
Daar staat het, dat kleine, schommelende rustbed, kalm en stil. Zoo daar gedroomd
wordt, dan zal het zijn over de afwezige engelen; want de aarde heeft nog geen
vreugde gehad, die beweend zou kunnen worden in den slaap. Letten wij niet op
de schamele dekens, op de armoedige lakens, die het tot dekking dienen; bij oudere
en verstandige menschen heeft de pracht van het rustbed en de zachtheid der
dekens niet zelden grooten invloed op het warm-slaan der harten; maar bij eene
wieg heeft armoede of rijkdom geen invloed hoegenaamd op de liefde, die daarneven
waakt.
Wie kan eene wieg aanschouwen met het daarin sluimerende wichtje, zonder
aanstonds met zijnen blik te zoeken naar de moeder? Zij kan niet ver van de wieg
af zijn. En daar zit zij. Maar hoe bleek, hoe vermagerd! Hare gelaatstrekken zijn fijn
en edel, maar zwaar geteisterd door de hand des leeds. Hij, die het
hieroglyphen-schrift des lijdens op het menschelijk aangezigt weet te ontraadselen,
kan hier het droeve geschiedverhaal lezen van knagende zielesmart, bitter zelfverwijt,
folterend berouw en wanhoop. Terwijl haar oog op het schuldeloos gezigtje van het
kindje rust, rolt er een stille traan over hare wangen neer.
Aan het hoofdeind der wieg zit een jonge man, wiens geheele uiterlijk een kontrast
oplevert met de schamele armoede, welke moeder en kind omringt. Zijne kleeding
is die van een heer en naar de mode; op zijne wangen ligt de frissche blos der
gezondheid; en de harde, spottende, half ongeduldige trek om zijnen mond is niet
die van iemand, die gebukt gaat onder den druk van het lot. Hij is jong en niet zonder
eene zekere regelmatige schoonheid in zijne wezenstrekken; doch men kan van
hem zeggen, dat zijne jeugd zonder schoonheid is, en zijne schoonheid zonder
jeugd; want het jeugdige in zijn aangezigt bestaat in eene uitdrukking van
ligtzinnigheid, en het schoone ligt in het sterk geteekende van elk zijner trekken.
Dit is Gotfried Schuller, de neef van den justitie-raad, de zoon van tante Dorothea.
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Langzaam maar onafgewend volgt zijn oog den traan, die langs de wangen der
vrouw rolt; zijn blik wordt somber, en zijn gelaat neemt eene uitdrukking aan, als
voelde hij zich bekruipen door den lust om haar een slag te geven: zij is voor hem
een onophoudelijk verwijt, en hoe menigeen zou dat liever vertrappen onder den
voet, dan het te bevredigen en te verzoenen. Die traan, die langzaam en stil zijnen
weg vervolgt over die verbleekte wangen, is voor hem eene bittere beschuldiging,
die niet eens luide genoeg spreekt om vatbaar te zijn voor tegenspraak. Maar zijne
driften drinken er gif uit: hij springt niet op om dat zwakke ligchaam te mishandelen;
maar hij maakt zich gereed om die gebrokene ziel nog feller te wonden. Terwijl hij
zijn halsboordje weg trekt en zijn hoed glad strijkt met zijnen zakdoek, zegt hij op
honenden toon:
‘Zie zoo, nu de eerste voorafgaande vereischten voor een gesprek met eene
vrouw - de noodige zuchten en tranen - voorbij zijn, laten wij nu verstandig spreken.
Zoolang gij alleen waart, ben ik altijd bereid geweest, om voor u te zorgen; toen
hielpt gij u zelve, en in plaats van den tijd te verspillen met klagen en krijten, zag ik
u bezig met naaiwerk, borduurwerk en ik weet niet wat al. Doch twee is te veel voor
mij: ik heb niet anders em van te leven, dan wat ik kan loskrijgen van mijne moeder
en wat ik kan leenen op hetgeen ik eenmaal van haar moet erven; die laatste bron
van mijne inkomsten was de slechtste niet van de twee, maar die begint aanmerkelijk
minder te worden.’
‘Gij weet wel, Gotfried!’ sprak zij droevig, maar zonder verwijt, ‘dat ik alles doe
wat ik kan om iets te verdienen voor mij en voor den kleine. Maar het lieve schaapje
moet zijne oppassing hebben, en ik voel mij zoo zwak - mijne krachten begeven
mij.’
Hij steekt de hand uit en legt de vingers op haren pols.
‘Zenuwen, zwakke zenuwen, anders niet!’ zegt hij onverschillig. ‘Gij hebt rust
noodig; gij kwelt u met noodelooze bekommeringen. En wat is eigenlijk de reden
van uw verdriet? Zeg mij niet dat het is omdat wij nog niet getrouwd zijn; want gij
weet even goed als ik, dat het de grootste dwaasheid zoude zijn, die wij ooit konden
begaan, als wij nu reeds trouwden: dat zou al mijne vooruitzigten vernietigen!
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En gij weet immers dat wij trouwen zullen zoodra het in mijne magt staat. Wat kunt
gij dus meer verlangen?’
In weerwil dat hij op een antwoord wachtte, bewaarde zij het stilzwijgen.
‘Als gij mij een antwoord wildet geven,’ hervatte hij, ‘weet ik zeer goed wat gij
zoudt willen zeggen. Het is niet genoeg dat ik u beloof dat wij zullen trouwen: gij zijt
niet tevreden vóór dat het werkelijk zoo ver gekomen zal zijn! En denkt gij dat gij
het dan gewonnen zult hebben? Denkt gij dat dan eerst het geluk aanvangt als men
dag aan dag met elkander kibbelen of kijven moet, of men wil of niet?’
‘Gotfried! Gotfried!’ klaagde zij.
‘En wat is die zoogenaamde liefde anders dan eene ziekte?’ vervolgde hij, zonder
eens te letten op hare klagt; ‘eene zielsziekte, even als jaloezij, delirium, enz.; al
gaat die ziekte over, voelt men toch altijd nog eene herinnering dat men er aan
geleden heeft. Dat is als met iemand die een been heeft verloren; hij weet dat hij
het niet meer heeft en toch voelt hij er pijn in. Dat ligt in de zenuwen. Daarom duurt
de verliefdheids-ziekte altijd het langst bij de vrouwen, zij hebben fijnere zenuwen;
bij de mannen, wier natuur sterker, minder weekelijk is, gaat die ziekte spoediger
over, zoodra zij eerst heeft uitgeraasd, en laat bijna geen spoor meer achter.’
Judith - zoo heette de vrouw - was maar al te gewoon aan deze redeneringen
van haren beminde, dan dat zij zich de moeite zoude hebben gegeven die te
beantwoorden. Zij boog haar bleek gelaat over de wieg heen, als om kracht te putten
uit den aanblik van haar kind.
‘En dat zijn de naweeën,’ zeide Gotfried, terwijl ook hij zich over de wieg heenboog;
‘wanneer een man op mijnen leeftijd en in mijne omstandigheden niet alleen zoo
goed als getrouwd is, maar bovendien een kind heeft te verzorgen en groot te
brengen, dan is zijne dwaasheid zóó groot, dat hij met regt eene plaats verdient in
het gekkenhuis. Luister daarom naar mijnen raad, Judith! en laat mij het kind van u
af nemen....’
Bij de laatste woorden van dit voorstel vloog Judith op en strekte hare armen uit
over de wieg.
‘Gotfried, wees menschelijk!’ riep zij op den toon der
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vertwijfeling, ‘herhaal dien voorslag niet. O, laat mij mijn kind behouden, het eenigste,
het laatste sprankje van mijn geluk! Mijn kind! mijn kind!’
En de lang bedwongene tranen rolden overvloediglijk neer op 's knaapjes tengere
handjes.
‘Kijk, kijk!’ sprak hij honend, maar zijne lippen beefden: ‘uwe ziekte is reeds voorbij,
merk ik. Maar gij zijt onverstandig, Judith! Kan het kind niet veel gelukkiger worden
bij anderen dan bij ons? Wat kunnen wij voor hem doen? Hem laten deelen in al de
ellende en nooddruft die ons te wachten staat? Anderen kunnen hem behoorlijk
verzorgen, hem eene goede opvoeding geven, hem voorthelpen in de wereld....’
‘Maar niemand kan hem eene moeder geven!’ barstte Judith uit.
‘Gekheid! over eenige maanden zal hij even gaarne moeder zeggen tegen een
ander als tegen u,’ hervatte Gotfried. ‘Het is louter uwe eigenliefde, die u tegen
mijnen voorslag doet zijn.’
‘Laat het dan eigenliefde van mij wezen,’ hernam zij met vaste stem; ‘mijn kind
is mijn kind! Verlaat ons als gij wilt; maar eer ik mij van mijn kind laat scheiden, zult
gij het moeten losrukken uit mijne armen.’
‘Goed,’ zeide Gotfried ijskoud, en zette zijnen hoed op; ‘doe dan wat gij wilt - mij
ziet gij niet weerom!’
Op het hooren van deze harde woorden verliet de moeder het kind, om zich vast
te klemmen aan den arm des mans.
‘Gotfried, mijn Gotfried!’ smeekte zij met zielsangst in hare stem, ‘dat kunt gij niet
meenen. Hebt gij mij niet duizendmaal gezworen, dat ik uwe vrouw ben? Dat geene
kerkelijke inzegening ons hechter kon zamenbinden dan uwe beloften?’
Hij trok zijnen arm terug; zij volgde hem tot de deur.
‘O God, Gotfried! ik zal mijne ouders nooit mogen wederzien; want slechts als
uwe vrouw kan ik tot hen wederkeeren.......’
‘Eene vrouw gehoorzaamt haren man,’ zeide hij, met het gelaat ter zijde gewend.
‘Ik wil u gehoorzamen,’ sprak zij met gesmoorde stem; ‘doch geef mij tijd - niet
nu, niet dadelijk - ik moet eerst aan het denkbeeld trachten te wennen...’
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Eene uitdrukking van tevredenheid spreidde zich uit over zijn gelaat.
‘Wees gerust,’ zeide hij vriendelijk, ‘ik verlang dat offer niet van u, voor dat ik eene
gelegenheid heb gevonden om het kind te plaatsen; maar ik kan naar geene
gelegenheid zoeken of ik moet eerst uwe toestemming hebben. En wat zouden wij
voor den kleine kunnen doen, dat anderen niet duizendmaal beter zullen kunnen.
En buitendien, het is immers slechts voor een tijd; want als wij getrouwd zijn, zult
gij hem weder bij u kunnen nemen.’
Hij wilde haar liefkozend aan zijn hart drukken, maar zij trok zich ijskoud terug.
Hij meende los te barsten in verwijtingen, maar zijne tong verstomde toen hij haar
bleek, kommervol gelaat aanschouwde: hij liet haar los en ging heen. Zij zeeg neder
bij de wieg en verborg haar gelaat aan het hart van haar kind.
Judith was het jongste en eenigste nog in leven zijnde kind harer ouders. Zij
hadden hunne andere kinderen zien opgroeijen tot eene hoopvolle jeugd om nimmer
den volwassen leeftijd te bereiken. Zoodra ze de grens der kindschheid te boven
kwamen, was het alsof eene onzigtbare slang aan hunne levenskracht begon te
knagen; ze werden lusteloos en kwijnend, en schenen als te verlangen naar het
graf. Geene teedere zorg was in staat hen in dit leven te behouden; na eene
kwijnende ziekte van korten duur, lagen ze uitgestrekt op hun doodbed en hadden
de rust gevonden der eeuwigheid. Het jongste kind werd op die wijze voor de ouders
een dubbel dierbaar kleinood. Zij durfden bijna de hoop niet voeden, dat deze laatste
hunner lievelingen het lot der anderen ontgaan zoude, in weerwil dat ze met zalige
verrukking aanschouwden hoe het stille bleeke kind zich begon te ontwikkelen tot
eene bloeijende, blozende maagd, voor wie de stille ouderlijke woning weldra te
eentoonig moest worden en te doodsch. Zij waagden het niet haar te laten deelen
in de blijde en dartele vermaken der jeugd; want in alles zagen zij het gevaar, dat
de zelfde ziekte-kiem, die hunne overige kinderen ten grave had gesleept, ook het
laatste niet zou verschoonen. Judith's eenigste uitspanning was lezen, en de uren,
welke zij daarmede doorbragt, waren de gelukkigste oogenblikken haars levens.
De rijkdom van geest, dien zij
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daardoor opzamelde, werd alleen overtroffen door de ontwikkeling, die er door plaats
greep in hare jeugdige verbeeldingskracht; en de wereld, die haar omringde, was
voor haar geene wereld van werkelijkheid meer; zij leefde bijna geheel in de sferen
van het ideale. Zoo was de toestand van haar gemoed toen zij, op zekeren dag
eene wandeling met eene bevriende familie doende in het bosch, in kennis kwam
met Gotfried. Hij beviel haar; zijn omgang, zijn toon, zijn uiterlijk, alles maakte op
haar zulk een aangenamen indruk, dat zij - niet gewend om te huichelen of te veinzen
- duidelijk liet blijken hoeveel behagen zij in zijne oplettendheden vond. Hij, gewend
aan ligtzinnigheid, aan wuft vermaak, vatte dadelijk het voornemen op om met de
aanvallige Judith een korten tijd te dartelen - een gewetenloos voornemen, misschien,
maar volstrekt met geen misdadig oogmerk. Gotfrieds eenigste doel was: den
verliefde te spelen, Judith verliefd op zich te maken, en dan - langzaam achteruit
te trekken; want aan trouwen kon hij vooreerst nog niet denken.
Niets is zoo gevaarlijk als het minnespel te kiezen tot een tijdverdrijf. Ook Gotfried
ondervond dit, en Judith, de arme Judith viel. Om de schande van haren val te
ontgaan, ontvlugtte zij de ouderlijke woning, betrok een paar kamertjes in een
afgelegen gedeelte der stad, en werd moeder! Gotfried deed al het mogelijke en
het onmogelijke om haar en haar kind van het noodige te voorzien; maar den eenigen
waren weg om den grooten misstap te herstellen sloeg hij niet in - in plaats van alles
te bekennen aan zijne brave moeder, hare vergiffenis in te roepen en hare hulp,
verborg hij den waren staat van zaken voor iedereen, getroostte zich alle opofferingen
om aan zijne pligten jegens vrouw en kind het hoofd te biende, maar was op den
duur niet in staat nooddruft en ellende van haar hoofd af te wenden. Dat verbitterde
zijn humeur - en de eenige, die van die verbittering al de zwaarte ondervond, was
de arme Judith, die eindigde met te gelooven dat Gotfried niet meer van haar hield
en - zij kwijnde langzaam weg van ligchamelijke ontbering en van zielsverdriet.
O gij, die streng den staf breekt over alle gevallenen zonder onderscheid, bedenk
dat er uitzonderingen zijn, die uw medelijden verdienen in plaats van uwe verachting,
en weet
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wel dat er geschreven staat: ‘Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordet!’

III.
De justitie-raad Schuller was bijna een jaar getrouwd, en tante Dorothea - de moeder
van Gotfried - was bij de jonggetrouwden komen inwonen. Het was een lieve, kleine
huiselijke kring, waar geluk woonde en tevredenheid - want er woonde liefde, en ‘Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen!’
Op zekeren morgen zaten zij als naar gewoonte aan het ontbijt, toen de jonge
vrouw van Sophus een der couranten aan haren man overgaf en hem eene
advertentie wees, waarbij edele menschenvrienden werden opgeroepen om zich
het lot aan te trekken van een jong kind dat, uit ouders geboren die tot den
fatsoenlijken stand behoorden, door een zamenloop van rampen en tegenheden
niet langer van het allernoodigste konde worden voorzien door hen, op wie volgens
goddelijke en menschelijke wetten de pligt rustte voor hem te zorgen. De ouders
hoopten langs dezen weg iemand te vinden, die den kleine mogt willen aannemen
als een eigen kind, wordende de edele besangstellenden uitgenoodigd zich te
vervoegen aan het bij de advertentie opgegeven adres.
De justitie-raad las die oproeping hardop voor, en tante Dorothea was de eerste
die het denkbeeld opperde om eenige inlichtingen in te winnen, ten einde te zien in
hoeverre de arme ouders waardig waren in hunne kommervolle omstandigheden
ondersteud te worden.
Omstreeks den middag trad mijnheer Schuller met zijne echtgenoot en zijne tante
eene schamele woning binnen in een afgelegen hoek van de stad. Diepe armoede
kwam hun reeds tegen aan de deur, en toen zij in een ellendig vertrekje de oogen
lieten rondgaan, liep hun eene koude rilling over het hart. In eene bedstede, op
eene handvol stroo lag eene zieltogende vrouw, jong nog, en in weerwil van al de
kenteekenen van lijden en ontbering, die op haar gelaat stonden te lezen, kon men
toch nog duidelijk zien dat zij geboren was voor een beter lot dan dit, dat zij door
hare opvoeding behoorde tot een beteren stand.
Zij kon niet meer spreken - haar oog was reeds half ge-
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broken - maar met een paar groote tranen, die tot de ziel spraken van het drietal,
zocht de zieltogende moeder de hand op te ligten om naar een kind te wijzen dat
naast haar lag, dat zij stervend met haren eenen arm omstrengeld hield, dat zij
reeds niet meer aan haar hart konde drukken, maar dat zij evenmin van haar hart
kon laten scheiden.
Arme moeder! arme vrouw!
De drie bezoekers stonden eenige oogenblikken sprakeloos - het hart dreigde
hun te breken bij zooveel ellende, bij zooveel aandoenlijk lijden. Tante Dorothea
trad eindelijk eene schrede nader bij het bed, en meende juist den mond te openen
om woorden van troost en bemoediging en hulp te laten hooren, toen eensklaps de
lijderes zich als met bovennatuurlijke kracht ten halve overeind rigtte, haren lieveling
ophief naar de drie bezoekers, een smeekend, kermend gesnik liet hooren, en zoo
weder achterover zeeg. Toen slaakte zij een laatsten, diepen zucht en - zij was
dood!
Juist toen tante Dorothea het kindje had losgewonden uit de verstijvende armen
der moeder, ging de deur van het vertrek open; op het zelfde moment weergalmde
het geheele huis van een gil zoo akelig, zoo door ziel en zenuwen schokkend, dat
alle drie de bezoekers zich doodelijk verschrikt en ontsteld omkeerden, en zij zagen
een jongen man wild, woest, huiveringwekkend, die op de bedstede aanvloog, zich
met beide de vuisten voor het hoofd sloeg, het kind uit tante Dorothea's armen rukte,
het aan zijn hart drukte en overlaadde met kussen, en toen uitbarstte in een
schaterend gelach.
Hij was krankzinnig!
Het was niemand anders dan Gotfried Schuller, de zoon van tante Dorothea - en
het lijk daar in de bedstede was dat van de arme Judith.
De grootmoeder nam het kleinkind tot zich; haar neef Sophus en zijne vrouw
beloofden haar weinig maanden daarna op haar sterfbed, dat zij den kleine zouden
aannemen als hun kind; en Gotfried, die, na een langdurig lijden naar ligchaam en
ziel, niet bestand was geweest tegen den dubbelen schok - tegen den dood van
zijne Judith en het in zulk eenen toestand wederzien van zijne moeder - Gotfried
was door den plotselingen schrik onherstelbaar van zijn ver-
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stand beroofd, en sleet zijne overige levensdagen in een krankzinnigen-gesticht.
Ach, dat de jeugd toch de oogen wilde openen voor de treffende bewijzen, die
het leven ons aanhoudend geeft, dat
Één uur van onbedachtzaamheid
Kan maken dat men jaren schreit!

Effie Stanley.
Naar het Engelsch.
I.
Een gemakkelijk rijtuig hield voor eene fraai gebouwde huizing stil, en Ida Leslie,
de gevierde schoonheid der kleine stad C......., steeg uit hetzelve. Nadat zij haastig
den steenen trap was opgegaan, die naar de woning haars vaders geleidde, opende
zij de deur, door welke eene vrouw van middelbaren leeftijd met een zeer bleek,
kommervol uiterlijk en een bevallig zeventienjarig meisje, beiden in zwaren rouw
gekleed, juist naar buiten ging. Een blik op hun bescheiden voorkomen overtuigde
de hoovaardige schoone, dat zij niet tot dien kring behoorden, waarin zij zich bewoog;
en terwijl zij zich zelven verwonderd afvroeg, wat toch wel de reden van hun bezoek
kon geweest zijn, ging zij verder.
Ida begaf zich naar een prachtig gemeubeld vertrek, waar zich eene dame van
ongeveer vier en veertig jarigen leeftijd bevond. Deze was rijk en smaakvol gekleed,
en ofschoon in hare jeugd zeker even bekoorlijk als hare dochter, was er, nadat de
frischheid der jeugd van hare wangen was verdwenen, geene aangename uitdrukking
meer op haar gelaat te vinden, waarop thans hoogmoed, koelheid en zelfzucht in
elken trek geschreven stonden.
‘Lieve moeder!’ vroeg Ida nieuwsgierig, nadat zij zich van haar hoed en mantille,
welke zij op eene sofa nederlegde, had ontdaan, ‘wie waren die lieden, die u zoo
even de eer van hun bezoek schonken?’
‘Gij hebt uw vader meermalen van zijn neef, zekere heer Stanley hooren spreken,’
antwoordde mevrouw Leslie, waarop Ida een toestemmend antwoord gaf.
‘Nu, het waren mevrouw Stanley en hare dochter, die
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gij ontmoet hebt,’ ging mevrouw Leslie voort. ‘Mijnheer Stanley was vroeger een
zeer welgesteld man, maar voor korten tijd verloor hij zijn gansche vermogen, stierf
en liet vrouw en kind in behoeftige omstandigheden achter. Zij hebben zich thans
alhier met der woon gevestigd en zoeken naar werk om in hun levensonderhoud te
voorzien.’
‘Zoo, en wat gaat dit ons aan?’
‘Alvorens zij in dezen toestand geraakten, gingen wij op zeer vertrouwelijken voet
met hen om; buitendien heeft uw vader jegens Stanley ook zekere verpligtingen en
derhalve verbeeldt zich nu welligt zijne echtgenoot, dat ik onzen tegenwoordigen
staat vergeten en haar weder mijne vriendin en vertrouwelinge noemen zal!’
‘Zoo waarlijk!’ riep Ida, terwijl een verachtelijk lachje om haar mond speelde. ‘En
hoe kwam het dat papa zulke verpligtingen jegens hem had?’
‘Voor een zevental jaren, lieve Ida! - gij kunt u zulks niet meer herinneren verkeerde uw vader in geldelijke verlegenheid en was schier genoodzaakt zijue
betalingen te staken, toen mijnheer Stanley hem met groote sommen te hulp kwam,
zoodat hij zijn crediet kon staande houden, hetgeen waarlijk een geluk voor mij was,
want ik zou inderdaad het verlies van ons vermogen niet overleefd hebben!’
Na deze woorden gesproken te hebben liet mevrouw Leslie zich achteloos in haar
armstoel nedervallen en maakte met veel bevalligheid van haar waaijer gebruik.
‘Ja wel een geluk! De armoede moet iets afschuwelijks zijn,’ zeide Ida, terwijl zij
langzaam van hare plaats opstond en zich naar den spiegel begaf, om zich zelven
te beschouwen.
‘Maar verbeeld u, mama,’ ging zij na eenige oogenblikken voort, ‘mejufvrouw La
Gout weigert langer voor mij te werken, en waarom? Eenvoudig: omdat ik haar
zeide, dat het balkleed niet zoo gemaakt is, als ik het besteld had; zij heeft mij daarop
zeer koel geantwoord, dat zij verder niet genegen was voor mij te arbeiden. Die
menschen zijn inderdaad onverdragelijk! Wat zal ik nu aanvangen? Het is moeijelijk
zoo dadelijk weder zulk eene bekwame naaister te vinden, en mijn rose satijnen
kleed moet toch gemaakt worden; het is waarlijk om wanhopig te worden!’
‘Dat had ik wel gedacht!’ sprak mevrouw Leslie, er na
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eenige oogenblikken van nadenken bijvoegende: ‘maar welligt zal mevrouw Stanley
en hare dochter het kunnen maken; ik heb haar althans den raad gegeven zich op
het maken van dameskleederen toe te leggen. Misschien kunnen zij ons uit deze
verlegenheid redden en buitendien,’ voegde zij er met een medelijdend lachje bij,
‘zullen wij haar daardoor ondersteunen.’
‘Dat alleen zou mij kunnen troosten,’ sprak Ida, een diepen zucht uitende, en
scheen ook reeds tevreden te zijn met dat denkbeeld, want zij keerde voor den
spiegel terug en beschouwde nogmaals daarin hare bekoorlijke gestalte, blijkbaar
tevreden over zich zelven. En inderdaad: zij was schoon en bekoorlijk; jammer maar,
dat haar binnenste zoo weinig met dat schoone uiterlijk overeen kwam!
‘Ida!’ sprak mevrouw Leslie eensklaps, terwijl zij opstond alsof een nieuw
denkbeeld haar in den geest kwam; ‘neem u in acht, uw vader met deze
aangelegenheid bekend te maken, want hij meent aan de familie Stanley eene
eeuwige dankbaarheid verschuldigd te zijn en spreekt onophoudelijk van onze
verpligtingen jegens haar. Indien hij nu kennis droeg van den hulpbehoevenden
toestand der moeder en dochter, zou hij in staat zijn, beiden in zijn huis op te nemen,
zonder het mij te vragen; wees derhalve voorzigtig.’
‘Wees onbezorgd, lieve moeder!’ gaf Ida ten antwoord, ‘ik ben volstrekt niet
begeerig naar de eer, arme bloedverwanten in huis te hebben en hen aan onze
bekenden voor te stellen. Indien die menschen ongelukkig zijn, dan is dit hunne
zaak en niet de onze.’
Met deze niet zeer lieve aanmerking en nadat zij zich zelven nog herhaalde malen
in den spiegel beschouwd had, ging zij op de sofa zitten, nam een nieuw uitgekomen
roman in de hand en was weldra in het onvergelijkelijk lijden der moedige heldin
verdiept.

II.
Eene maand was sedert het boven aangehaalde gesprek verloopen. De heete
zomerzon schoot hare gloeijende stralen loodregt op de groote hoofdstad neder.
De straten van West-End waren als verlaten, want ofschoon het reeds later dan drie
ure in den namiddag was, was de hitte nog zoo buiten-
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gemeen drukkend, dat ieder, die niet genoodzaakt was uit te gaan, liever verkoos
te huis te blijven.
Het park en de wandelwegen waren alleen door kinderen en dienstboden bezocht;
Ring en Rottenrom waren even ledig als de straten, slechts hier en daar zag men
een armen kranke die naar buiten kwam, om zich in de zon te verkwikken; niets gaf
te kennen, dat men in het midden van het zomersaizoen was. Die gedeelten der
stad, waar de groote wereld woont, schenen in diepe rust verzonken en hunne
bewoners besloten, zich er gewillig in te schikken, tot het koeler zou worden.
Maar terwijl velen op zoo aangename wijze den tijd doorbragten, was het aan
verreweg het grootste gedeelte der bevolking van ons modern Babel niet vergund
een oogenblik van den dagelijkschen arbeid uit te rusten. Neen! gedurende de
verzengende hitte des zomers en de snerpende koude des winters moeten de
kinderen der armoede zich den geheelen dag, ja dikwerf nog tot laat in den nacht
aftobben, om in hun karig onderhoud te voorzien. Wel is de armoede een bitter lot,
vooral voor dezulken, die in den schoot des overvloeds zijn groot gebragt en zich
nu niet alleen hunne liefste begeerten moeten ontzeggen, maar zelfs de bittere
ervaring opdoen, dat vrienden, die men vroeger lief had, die men vertrouwde,
vreemden voor ons worden, zoodra ramp, tegenspoed en behoefte de plaats van
geluk, voorspoed en welvaart innemen. En wanneer dan bovendien echtgenoot en
vader gestorven is, waardoor de hulpelooze familie van den beschermenden arm
beroofd is en verlaten in de zelfzuchtige wereld alleen staat en zoo het leven moet
doorworstelen, dan is de armoede bitter, dubbel bitter en kommervol. Wat zou er
van dusdanige verlatene weduwen en weezen worden, indien zij geene hope hadden
op eene betere toekomst, op een vaderland daar boven?
Zoo dacht mevrouw Stanley, toen zij in het kleine vertrek zat, hetwelk zij thans
bewoonde, en hare geliefde dochter beschouwde, die met frisch gekleurde wangen
en vlijtige vingers een kleed afwerkte, waaraan beiden, moeder en dochter,
gedurende den ganschen dag gearbeid hadden. Het voorkomen van mevrouw
Stanley drukte diepen kommer, doch geene mismoedigheid uit en ofschoon in elken
trek van haar verbleekt
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en vermagerd gelaat kommer en zorg te lezen waren, lag toch over het geheel een
geest verspreid, die zachtmoedigheid en stille onderwerping te kennen gaf.
O, hoe lieftallig zag Effie er uit, als zij over haar arbeid heen boog! hoe frisch, met
die roode wangen en donkere, van achteren in eene vlecht opgemaakte haren, van
welke aan beide zijden eenige ongekunstelde lokken afvielen! En als zij dan het
hoofd ophief en men haar donker, sprekend oog zag, was in dien blik iets waarlijk
betooverends. Doch het waren niet alleen die fraaije vorm en frissche kleur, welke
haar zooveel bekoorlijks gaven, het was tevens de schoone ziel, die daarin
doorstraalde; het was de opene, vertrouwelijke uitdrukking van dat jeugdige gelaat,
die de harten zoozeer innam; ja, het scheen als was zij bestemd om een sieraad
harer sexe te zijn. Overigens was het gansche voorkomen van moeder en dochter
zoo fijn en teeder, dat het waarlijk bevreemdde, die beiden hier in dit kleine vertrek
en gedurende den ganschen dag met naaiwerk bezig te zien.
Hoe geheel anders was haar toestand voor een drietal maanden! Toen lachte
haar nog het geluk toe, maar eene reeks van verliezen, gedurende eene groote
geldkrisis, beroofden mijnheer Stanley van zijn vermogen, hetgeen hij zich zoozeer
aantrok, dat hem eene zware ziekte overviel, van welke hij niet meer herstelde; hij
stierf, en liet gade en dochter alleen en onverzorgd in de wijde wereld achter.
Tot nog toe was het leven van Effie vol bloemengeur en zonneschijn geweest;
zelfs het verlies haars vermogens had op haar opgeruimd gemoed geen bijzonderen
indruk gemaakt; zij behield immers hare lieve ouders nog! Maar toen de dierbare
vader haar ontnomen werd, gaf zij zich een tijdlang met al de hartstogtelijkheid eener
eerste smart onafgebroken aan treurigheid over.
Langzamerhand ontwaakte zij echter tot het bewustzijn van haren nieuwen
veranderden toestand; zij gevoelde dat haar tegenwoordige staat inspanningen
vorderde en nadat het haren krachtigen wil gelukt was bedaard en gelaten te worden,
besloot zij, dat, zoolang zij nog een penning bezaten, geene enkele schuld onvoldaan
zou blijven. Toen echter de laatste schuldenaar het hem toekomende ontvangen
had, en hun nu niets meer overbleef, begon zij ernstig na te denken hoedanig
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zij zich zelven en hare moeder, wier gezondheid door dit alles zeer geschokt was,
voortaan zou onderhouden.
Effie had eene voortreffelijke opvoeding genoten; vooral was zij met de muziek
bij uitstek bekend. Mevrouw Stanley dacht daarom, dat het hare dochter welligt
gelukken zou door tusschenkomst van mevrouw Leslie kweekelingen te bekomen,
weshalve zij besloten zich te C......met der woon te vestigen. Maar hoe bedriegelijk
is vaak de vriendschap der menschen!
Mevrouw Leslie ontving de hulpbehoevende weduwe en dochter van Stanley,
aan wiens grootmoedigheid zij haar rijkdom te danken had, zeer koel en hoogmoedig,
en beantwoordde hun aanzoek met den raad, zich op het naaijen toe te leggen,
daar het meisje, naar haar inzien, nog te jong was om onderrigt te geven. Mevrouw
Stanley gevoelde zich door dat zoo veranderd gedrag harer vroegere vriendin
weemoedig aangedaan en maakte zich gereed om heen te gaan.
Niet één enkel woord van deelneming of goedwilligheid liet mevrouw Leslie hooren;
en voegde er alleen de aanmerking bij, dat zij haar, zoo zij dien raad wilde ter harte
nemen, weldra werk zou verschaffen. Treurig en met een bedrukt hart verliet dus
mevrouw Stanley de woning der hoogmoedige vrouw, van wie zij eene geldelijke
ondersteuning even weinig verwacht als begeerd had, hoewel zij ten minste meende
te mogen rekenen op eenige deelneming bij haar die alle reden had, om vriendelijk
en dienstvaardig jegens haar te zijn.
Mevrouw Stanley had in eene afgelegen straat, uitsluitend door de armere
volksklasse bewoond, twee kleine kamertjes gehuurd, waar moeder en dochter
weldra haar nieuwen werkkring aanvingen, om zich het noodige te verschaffen.
Niettegenstaande de plotselinge verwisseling van welvaart en overvloed tot arbeid
en ontbeering morde noch klaagde Effie. Het was haar vurigste wensch de geliefde
moeder van de noodzakelijkheid te ontheffen, zelve te moeten arbeiden, waartoe
haar zwakkelijk gestel haar schier ongeschikt maakte; en met dit doel voor oogen
ging het brave meisje dag aan dag zoo vlijtig en vlug en met zulk eene opgeruimdheid
met de naald om, als ware zij bij deze bezigheid groot geworden.
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Na deze uitweiding willen wij echter tot den dag terug gaan, waarmede deze afdeeling
een aanvang neemt. Het kleed, met de bewerking waarvan wij onze dames bezig
vinden, was eindelijk gereed; Effie stond met een opgeruimd gelaat op, gaf het hare
moeder om te bezigtigen en zeide: ‘is het niet uitmuntend gemaakt, in aanmerking
genomen den korten tijd mijner oefening? Als mij verder alles zoo goed gelukt als
dit, zoo zal ik weldra als naaister eenigen naam krijgen en wij zullen dan geen
behoefte meer hebben. Wees daarom welgemoed, liefste moeder! er zullen nog
eens betere dagen voor ons aanbreken.’ En te gelijk blikte zij met een blij lachje
hare goede moeder in de betraande oogen.
‘Ik gevoel mij niet ongelukkig, zoolang ik mijn dierbaar kind nog bezit,’ sprak
mevrouw Stanley aangedaan, terwijl zij hare dochter omhelsde. ‘Het is nu echter
uw tijd om te gaan, mijn kind! indien gij nog heden het kleed bij mevrouw Leslie wilt
bezorgen; het zou anders te laat worden, voor gij terug zijt.’
Schielijk en vol hoop op de toekomst begaf Effie zich op weg. De zon had
opgehouden hare verzengende stralen over het aardrijk te verspreiden; een korte
regen had de lucht afgekoeld, en een frisch windje streek aangenaam langs straten
en pleinen. Nadat Effie eenige straten had doorkruisd, nam zij haar weg door het
park, de verzamelplaats der elegante wereld, waar het juist, nu een ieder de koelte
van den avond wilde genieten, van rijtuigen en voetgangers wemelde.
En toen nu Effie zich te midden van die sierlijk gekleede en als met trotsche blikken
op haar nederziende menigte bevond, kwam toen niet de gedachte bij haar op, dat
ook zij eenmaal in zulk eene sfeer had geleefd? Neen! zij sloeg te naauwernood
acht op de pracht, die haar omgaf, haar geest hield zich met geheel andere zaken
bezig. Zich verheugende over het gunstig gevolg, dat hare pogingen, om zelve haar
brood te verdienen, aanvankelijk had bekroond, dacht zij met genoegen, hoe zij
door hare vlijt en arbeidzaamheid hare geliefde moeder een aangenaam leven
zoude verschaffen; helder en met liefelijke beelden spiegelde zij zich de toekomst
voor, gelijk hare verbeeldingskracht dezelve
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voorstelde en met hoopvolle uitdrukking op het gelaat, zette zij haren weg voort.
Goed meisje! gij weet niet, dat uwe hoop hare vervulling niet zal erlangen; uw
jeugdig hart zal nog bittere smart ondervinden, gij zult den kelk des lijdens tot den
bodem moeten ledigen!
Twee jonge lieden, tot de hoogste klasse der maatschappij behoorende,
slenterden, door verveling gedreven, door de bonte massa heen. ‘Hebt gij dat lieve
gezigt gezien, Arthur?’ vroeg de grootste van die beiden aan zijn gezel, toen Effie
hen voorbij ging. - ‘Neen, ik heb haar niet opgemerkt, maar het zal zeker wel der
moeite waard geweest zijn, wanneer het de opmerkzaamheid van Charles Hamilton
heeft tot zich getrokken, die anders zoo geheel onverschillig is voor de schoonheid
der dames,’ gaf de aangesprokene lagchend ten antwoord, toen hij zag met hoeveel
belangstelling Hamilton het meisje naoogde.
‘Zeker, het is het bekoorlijkste gelaat, hetwelk ik nog immer heb gezien,’ zeide
Hamilton ernstig, toen Effie, een zijpad inslaande, voor zijne blikken verdween.
‘Zoo waarlijk, Charles! dan zijt gij reeds geen meester meer over uw hart. Deze
onaanzienlijke vreemdelinge heeft dus bewerkt, wat aan alle schoonen op het
vasteland niet is mogen gelukken. Bijna zou ik wenschen dit liefelijk wezen hier of
daar nogmaals te ontmoeten; maar ik moet heen, ik zou schier vergeten dat ik een
rendez-vous heb; veel geluk dus met de uitvinding uwer schoone onbekende zeide
Arthur op lossen toon, terwijl hij den arm zijns vriends losliet en zich verwijderde.
Diep in gedachten verzonken, zette Charles zijn weg voort. Zijn hart werd door
nieuwe gewaarwordingen bewogen. Hij had de schoonheden der hooge standen
van vele natiën leeren kennen, maar uitwendige schoonheid en opvoeding naar de
mode konden zijn gemoed geenszins bevredigen; hij haakte naar iets hoogers en
de verheugde uitdrukking, welke de trekken der jeugdige, schoone vreemdelinge,
die hij zoo even gezien had, verhelderde, scheen hem de spiegel van een schoon
hart te zijn: van een hart, gelijk hij er een zocht.

III.
De zomer was voorbij en de winter deed zich in al zijne

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

301
kracht gevoelen. Het was de laatste dag des jaars. De geheele stad droeg den
stempel van vrolijkheid en vreugde. De kerkklokken lieten hare toonen door de lucht
weergalmen, terwijl in de straten gejubel en lustig gejoel te hooren was. Er waren
ook zoovele jeugdige harten, die het nieuwe jaar vol vreugde te gemoet gingen. De
verschillende winkels zijn gevuld met bezoekers en koopers, die de rijkste en
schoonste geschenken uitzoeken, terwijl daar buiten voor de schitterend verlichte
winkelkasten een behoeftig gekleede knaap staat, die de vele en fraaije zaken niet
genoeg kan zien en bewonderen. Maar wat boeit plotseling zijne opmerkzaamheid
zoodanig, dat hij zijne blikken van het kinderspeelgoed afwendt en met begeerige
blikken naar een hoek staart? Het is eene pop van was en de arme jongen denkt
aan zijne lieve kleine zuster te huis, aan de onuitsprekelijke vreugde, welke het bezit
van die pop haar verschaffen zou; zijne lippen beven en groote tranen rollen langs
zijne jeugdige wangen, want hij weet dat de armoede hun niet alleen elk stuk
speelgoed ontzegt, maar zelfs dikwerf het dagelijksch brood! O, hoe bitter zijn die
dagen vaak voor den armen, verlaten mensch! Gij, die rijk gezegend zijt met aardsche
goederen en naar hartelust vreugde kunt genieten, en door al die u lief en dierbaar
zijn omgeven zulke feestdagen moogt beleven, denkt toch aan uwe lijdende, arme
natuurgenooten!
Onder de menigte, die zich vrolijk langs de straten bewoog, bevond zich ook
Charles Hamilton. Zoo voortgaande, viel zijne opmerkzaamheid plotseling op een
jong meisje, wier behoeftige kleeding haar naauwelijks voor de snerpende koude
scheen te beschutten. Terwijl een lichtstraal hem in staat stelde, haar gelaat te
beschouwen, herkende hij haar duidelijk; zij was dezelfde, die hij voor eene reeks
van maanden met eene zoo hoopvolle uitdrukking gezien had; maar thans gaven
hare trekken eene zoo roerend weemoedige, treurende uitdrukking te kennen, dat
Charles den wensch, om iets naders van dit jonge schepsel te weten, dat hem reeds
bij de eerste ontmoeting zoo zeer had aangetrokken, niet kon onderdrukken; hij
keerde om en wilde de jeugdige vreemdelinge, die in allerijl voortspoedde, volgen,
toen hij juist door den groet van een zoo even teruggekeerden vriend werd
opgehouden.
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Laat ons Hamilton over zijn verijdeld voornemen zich ergeren en de arme Effie
volgen, die met den spoed van een vliegenden vogel langs de straten ging en het
naauwe steegje insloeg, waar de armoede haren zetel had opgeslagen.
Hier hield zij stil voor een huisje, hetwelk naar het uitwendige te oordeelen nog
veel armoediger is dan dat, waar zij het laatst heeft gewoond. Met denzelfden
ademloozen spoed snelt zij de trappen op, bereikt de derde verdieping en zachtkens
eene deur openende, treedt zij het woonvertrek binnen. Wij willen ons een oogenblik
met haar in dit ellendig vertrekje begeven, om te zien hoe het daar uitziet. Op eene
slechte legerstede ligt de arme weduwe, de door haar kind zoo zeer geliefde moeder,
bleek, afgemat, als eene schim uitgeteerd en oogenschijnlijk de ontbinding nabij,
ter neder.
Het moest wel eene dringende noodzakelijkheid geweest zijn, welke haar onder
zulke omstandigheden, al was het dan ook maar voor oogenblikken, van het bed
der stervende moeder deed scheiden. En het was inderdaad ook dringend; van den
opbrengst harer handenarbeid moetende leven, had Effie de kranke alleen gelaten,
om haar arbeid, het werk van nachten, af te leveren en het loon daarvoor te
ontvangen, waarmede zij de vorderingen van den huisheer moest voldoen, die
gedreigd had de armen op straat te zullen zetten, zoo zij de huur niet betaalden.
Haar toestand was, sedert zij alleen door het leven moesten worstelen, dagelijks
treuriger geworden. De gezondheid der moeder nam zoo zeer af, dat zij weldra niet
meer in staat was, voor beider onderhoud mede te werken en ofschoon Effie zich
dag en nacht aftobde, kon zij nogtans niet zooveel verdienen, om het nijpend gebrek
te weren. Zij waren dus genoodzaakt de woning, waar wij beiden het eerst hebben
leeren kennen, te verlaten, om dat ellendig verblijf te betrekken, waar wij haar thans
vinden. Hoe ook nood en gebrek haar bestormden, Effie bleef moed houden; zij
wilde alles verdragen, als zij slechts hare lievo moeder bij zich mogt houden. Helaas!
zij kon niet vermoeden, welk een slag, welk een verlies haar te wachten stond!
Maar laat ons een ander tafereel schilderen.
In eene reeks van prachtige huizen werd op den eersten
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avond van het nieuwe jaar een vrolijk feest gevierd. Onder de aanwezige
schoonheden muntte vooral Ida Leslie uit. Eene menigte aanbidders verdrong zich
om haar, doch Ida, ofschoon met een zoet lachje op de lippen, was inwendig vol
ergernis en verdriet; zij had bemerkt, dat Charles Hamilton, naar wiens
opmerkzaamheid zij het meest begeerde, blijkbaar onverschillig was voor hare
bekoorlijkheid. Met eene menigte talenten begaafd, welopgevoed, met een schoon
uiterlijk bedeeld en in het bezit van een aanzienlijk vermogen, was hij een voorwerp
van bijzondere aantrekkelijkheid voor-het schoone geslacht. Ida wenschte niets
vurigers, dan ook hem onder de schare harer bewonderaars te tellen; en toen zij
op dien avond in zijde getooid en met diamanten sieraden schitterende, voor den
spiegel stond en daarin hare onberispelijke vormen beschouwde, gloeiden hare
wangen en haar oog straalde van triumf, terwijl zij aan Hamilton dacht, wiens
vervoering haar zeker toescheen. IJdel meisje! Uitwendige schoonheid, hoezeer
ook voor eene wijle tijds verrukkende, kan nimmer duurzaam boeijen, wanneer zij
niet met lieftalligheid en reinheid des harten gepaard gaat.
Charles Hamilton denkt in dit schitterend gezelschap niet aan de daar aanwezige
schoonen; de wolken op zijn edel voorhoofd verraden maar al te zeer, dat zijn hart
op eene geheel andere plaats is. Het bleeke, lieve gezigtje, hetwelk hij voor ettelijke
uren gezien heeft, de gedaante, wier aanblik zoo diep in zijn geest is gegrifd, houden
zijne gedachten zoo zeer bezig, dat hij al wat hem hier omringt, vergeet.
Het is middernacht. Uit de helverlichte vensters klinkt lustig de muziek naar buiten
en men ziet de daarheen zwevende gedaanten der dansenden, terwijl boven de
schamele woning van mevrouw Stanley de engel des doods zweeft.
‘Effie, mijn dierbaar kind!’ zegt de stervende moeder met zwakke stem, ‘ik verlaat
u; doch gij zijt niet alleen - vader der weezen! bescherm haar! ween niet, lieve
dochter! ik ga naar een beter vaderland! - kom nog eenmaal in mijne armen!’
Het was eene lange omhelzing, doch eindelijk vielen de armen der lijderes stijf
neder, een rustig lachje gleed over haar gelaat - zij had den strijd gestreden.
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Met een luiden gil zonk Effie op den grond neder.
Ach! diep beproefde weeze, wie kan de grootheid van uwen kommer bevatten?
God erbarme zich over uwe smart!

IV.
Een drietal dagen was intusschen verloopen. De verlaten weeze zat eenzaam aan
het venster harer nederige woning. Wat had de arme in die weinige dagen al niet
geleden! Alleen gij, die als zij eene moeder, uwe eenige vriendin in de wijde wereld
hebt verloren, kunt hare gevoelens beoordeelen, toen zij bij de doodkist nederzittende
hare tranen poogde in te houden, opdat zij niet op het prachtig zijden borduurwerk
zouden vallen, hetwelk zij nog eerst moest afwerken om zich de middelen te
verschaffen, de geliefde doode aan den schoot der aarde te kunnen toevertrouwen.
En thans, daar die taak volbragt is; thans, nu de koude overblijfselen in de aarde
rusten en Effie weenen mogt, was het haar niet mogelijk. Hare smart was te groot,
zij had geene tranen! Zou de moeder, wier liefderijke zorg zij van kindsbeen af
ondervonden had, nu werkelijk voor immer van haar gescheiden zijn? Zou zij die
zoete lachjes niet meer zien, hare zachte stem niet meer hooren? Voor wie zou zij
voortaan leven en werken?
Het eene uur verliep na het andere; het werd duister en nog steeds zat de weeze,
op haren arm leunende, onbewegelijk gelijk een beeld aan het venster.
De maan spreidde haar zacht schijnsel over de aarde uit, de sterren blikten
weemoedig in het kamertje, en het was, als verlichtte haar glans het hart van het
verlaten meisje. Nog zat zij daar, met het oog ten hemel gerigt, hoewel de uitdrukking
der vertwijfeling van hare trekken verdwenen was; een vloed van tranen stroomde
haar langs de wangen, waarin zich de smart van haar gebroken hart scheen op te
lossen.
Het was haar, als blikte hare gezaligde moeder uit die hoogte op haar neder, haar
woorden van liefde en troost toefluisterende. Een zware last was haar van het hart
gevallen - eene stille rust werd haar deel en spoedig daarna viel zij in een diepen
sluimer.
Het is weder middernacht. De maan is ondergegaan, doch
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eene tallooze menigte sterren flikkeren nog aan den nachtelijken hemel; eene
doodsche stilte heerscht langs de straten, en niets dan de zware en afgemeten
schreden van den nachtwacht doen zich hooren. Daar weerklinkt plotseling de kreet:
brand! brand!
Overhaasting en verwarring treden nu in de plaats der nog zoo even heerschende
rust; het geratel der brandspuiten, het roepen der spuitgasten; alles klinkt wild door
elkander. De brand was in een digt bevolkt gedeelte der stad uitgebroken, waar
vele gezinnen een huis bewoonden en het geschrei der ongelukkige bewoners, die
de brandende huizen verlieten, vermeerderde het gewoel en de verwarring van het
oogenblik niet weinig. De vlammen grepen snel rondom zich, en hadden weldra de
derde verdieping bereikt, waar onze arme Effie woont, waar zij sluimert.
Niettegenstaande het ontzettend gewoel ligt zij, door een diepen slaap bevangen,
bewegeloos daar neder. Eindelijk ontwaakt zij, ziet wild rond, bemerkt het gevaar,
waarin zij verkeert en wil vlugten, maar de schrik verlamt hare voeten, hare weinige
krachten verlaten haar en bewnsteloos zinkt zij neder. Is er dan niemand in de
nabijheid om haar te redden; zal zij dan in de vlammen moeten omkomen?
Eene Ierlandsche vrouw, zoo even het brandende huis ontvlugt, loopt op de straat
heen en weder en jammert: ‘ach! het arme, goede schepsel daar boven moet sterven,
als niemand opdaagt om haar te redden.’ Er dringt eene lange gestalte door de
menigte heen, wint bij de omstanders en de genoemde vrouw berigten in omtrent
de ligging van het kamertje en vliegt, in weerwil van de waarschuwingen der hem
omringenden naar binnen in het brandende gebouw. Het is Charles Hamilton. Het
gevaar van zijn eigen leven niet achtende - het leven van een mensch staat immers
op het spel - snelt hij den trap op en bereikt het vertrekje. Hij neemt de op den grond
uitgestrekte gedaante op - het schijnsel der vlammen valt op haar gelaat en o,
onverwachte vreugde! Hij herkent den engel zijner droomen! Van blijdschap bevende,
neemt hij de schier levenlooze in zijne armen, want er is geen oogenblik te verliezen;
met één sprong bereikt hij de eerste verdieping, maar, barmhartige hemel! de
vlammen hebben den trap reeds aangetast. Er
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is geen uitweg, hij stort zich, met zijn kostbaren buit beladen, te midden van rook
en vlammen, en bereikt als door eene hoogere magt beschermd, gelukkig en
ongedeerd den drempel. Naauwelijks heeft hij de straat bereikt, of de brandende
massa stort met vervaarlijk geraas krakend achter hem in. Een luid en lang gejubel
ontving den moedigen jongeling, waarop hij echter geen acht sloeg - hij had immers
eene betere belooning! - Weldra naderde een rijtuig, waarin hij de nog steeds
bewustelooze Effie bragt.
Te huis gekomen, had hij het onmagtige meisje juist op eene sofa gelegd, toen
zijne hem wachtende moeder, mrs. Hamilton, eene waardige matrone, binnentrad.
Kortelijk deelde Charles haar het voorgevallene mede, waarop de dame de jeugdige
vreemdelinge naderde en met moederlijke zorg alle middelen aanwendde, om haar
weder tot bewustzijn te brengen. Bij deze gelegenheid viel haar oog op een klein,
eenvoudig in goud gevat miniatuurportret, hetwelk Effie aan een zijden koordje om
den hals droeg. Toen mrs. Hamilton hetzelve in de hand nam om het te beschouwen,
liet zij plotseling een kreet van verrassing hooren. ‘Emilie Woodworth, Emilie mijne
dierbaarste vriendin, is het mogelijk! Hoe komt uwe beeldtenis in haar bezit? Zou
dit hare dochter, hare Effie zijn, van wie zij mij in hare brieven zoo dikwerf sprak?
Maar hoe kwam zij hier en in welk een toestand; en waar is hare arme moeder?’
voegde zij er deelnemend bij.
‘Zoo zijt gij dan heengegaan, arme Emilie! Doch uw kind zal niet verlaten blijven,
ik wil het liefhebben,’ zuchtte de goedhartige vrouw, toen haar zoon haar
mededeelde, wat hij van de oude Ierlandsche vrouw vernomen had, namelijk dat
het meisje eene weeze was en eerst den vorigen dag hare moeder begraven had.
‘Arm kind!’ zeide zij toen, het bleek en van kommer en zorg de onuitwischbare
sporen dragend gelaat der nog steeds bewustelooze Effie beschouwende, ‘wat
moet gij veel geleden hebben! Maar wees gerust, gij hebt nu eene verzorgster
gevonden!’
Charles sprak geen enkel woord; hij zat stil neder en beschouwde Effie, die nog
steeds onbewegelijk en schijn-baar levenloos daar lag, met onbeschrijfelijken angst.
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Emilie Woodworth was de naam van mrs. Stanley voor haar huwelijk. Mrs. Hamilton
en zij waren vertrouwde vriendinnen en in hare jeugd zelfs schoolmakkertjes geweest.
Later hadden zij geregeld briefwisseling gehouden, tot mrs. Hamilton zich met haar
zoon op reis naar het vasteland begaf, van waar zij eerst voor korten tijd was terug
gekeerd. Effie had hare moeder dikwerf over deze dame hooren spreken en haar
meermalen den wensch hooren uiten, deze vriendin nog in het vaderland te mogen
bezitten! Van hare terugkomst had zij echter geene kennis gedragen!
Effie opende eindelijk langzaam de oogen en sprak naauwelijks hoorbaar, terwijl
een bekoorlijk lachje om hare lippen speelde, de woorden: ‘Ik meende in den hemel
te zijn. Vader en moeder waren ook daar en - de engelen zongen - zoo schoon zoo liefelijk. Toen zag ik iets vreeselijks - brand, vlammen - ja, en deze omsingelden
mij,’ voegde zij er sidderend bij.
Met teedere woorden poogden Mrs. Hamilton het geschokte gemoed van het
meisje gerust te stellen, zij legde hare koele hand op haar brandend hoofd en de
vermoeide weeze sliep eindelijk in.
Een zestal maanden verliepen. Het was een heerlijke avond in de maand Junij. De
maan wierp haar zilveren schijnsel over de fraaije tuinen eener deftige
heerenhuizinge, die op eenige mijlen afstands van de stad gelegen was. Charles
Hamilton vermaakte zich met daar tusschen welriekende rozenperken en plassende
fonteinen te wandelen, maar hij was niet alleen, zijn oog rustte met al de teederheid
der liefde op het gelaat van een schoon jeugdig meisje, hetwelk hem aan den arm
hield.
Wij herkennen dat meisje: het is Effie Stanley. Hoe bekoorlijk ziet zij er uit in het
maanlicht, zoo geheel verschillend van het bleeke, treurige wezen van vroeger!
Groote tranen parelen in hare donkere oogen, maar het zijn geen tranen door verdriet
of weemoed voortgebragt. Een donkere blos bedekte hare wangen, toen zij naar
de fluisterende woorden haars geleiders luisterde, terwijl Charles gelaat, waaruit
geluk en vreugde straalde, en haar half vreesachtige, half vertrouwelijke blik, met
welken zij den zijnen ontmoette,
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zeer wel te kennen gaven, dat eene nieuwe gelukzalige gewaarwording beiden
inwendig verheugde. De bloemen hadden veel kunnen vertellen van de menigte
zoete woordjes, die zij gehoord had; zij hadden kunnen zeggen, dat onder den
sterrenhemel telken avond twee beminnende harten elkander ontmoetten en daar
een innig verbond van trouw gesloten hadden.
Weder is het zomersaizoen voorbij gegaan! De Morning Herald kondigt in zijne
kolommen het laatste feest aan, dat ten huize van een rijken bankier zal gegeven
worden. Bereids waren de vertrekken gevuld, toen plotseling de deuren geopend
en mijnheer Hamilton met zijne echtgenoot aangediend werden. Aller oogen waren
op de lieftallige jeugdige vrouw gerigt, toen zij aan den arm van haar gemaal, die
trotsch was op haar bezit, binnen trad. Ida Leslie meende van ergernis en ontzetting
te willen vergaan, toen zij in de gemalin van den rijken en talentvollen Hamilton de
arme, verachte naaister herkende, die sedert eenigen tijd niets van zich had laten
zien noch hooren. In weerwil der zachte, maar boosaardige aanmerkingen dezer
jonge dame viel den jong gehuwden algemeene bewondering ten deel. Hare
schoonheid en bevalligheid, hare onberispelijke, welopgevoede houding, haar
hartelijk natuurlijk voorkomen namen aller harten in en Ida moest de krenking
ondervinden, de schoone Hamilton uit aller mond loftuiting te hooren toebrengen....
Jaren zijn sedert dien tijd vervlogen, maar Ida Leslie is nog ongehuwd. Niemand
vermag te zeggen, hoe het kwam, dat onder de reeks van bewonderaars, die zij
door hare bekoorlijkheid had geboeid, niet één enkele was, die zich na nadere
kennismaking de moeite gaf, hare hand te vragen. Met alle hare schoonheid scheen
Ida bestemd, alleen het leven te moeten doorwandelen.
Effie leeft nog; zij is nog altijd de afgod haars gemaals, en het sieraad der kringen,
in welke zij zich beweegt. Maar ofschoon thans door weelde en rijkdom omgeven,
kan zij die sombere dagen der armoede niet vergeten, en zich haar eens zoo bitter
lot herinnerende, overlaadt zij de noodlijdenden met hare weldaden. De arme en
behoeftige medemensch vindt
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bij haar steeds de warmste deelneming en menig verlaten hulpeloos kind, dat zij in
den nood haren bijstand verleende, spreekt zegenend haar naam uit. Elke
nieuwjaarsavond wekt heilige herinneringen bij haar op en de ondervinding van het
verledene is geenszins zonder invloed op het geluk, dat haar thans omgeeft.

Kuno van Croy en Geertruida van Helmond.
Een Minstreelzang. (1099-1106.)
Door F.F.C. Steinmetz.
Tell me a tale of the old good age.

I.
Toen Braband's liebaart nog weêrblonk
Van Maas tot Scheldeboord,
En nog de Vlaming schatting schonk,
Spijt strooptogt, brand en moord;
Toen nog de vrome kluizenaar,
Die om een aalmoes bad,
Gerust, in 't felste krijgsgevaar,
Daar heen ging langs zijn pad;
Toen Brabands heuvlig rijksgebied
En vlakke en dorre grond
Uit weide en vruchtbaar bouwland niet,
Maar slechts uit heî bestond;
Toen waar noch stad noch dorp gebouwd
Noch heide was of gras,
Een ongerept oirspronklijk woud
's Lands eenigst siersel was:
Toen leefde er op den burgt van Croy
Een grijsaard, die 't kasteel,
In Byzantijnschen stijl en tooi
Langs trans en kapiteel,
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En met zijn prachtig torental,
Dat uitstak boven 't groen,
Als 's hertogs eerste rijksvasal,
Gebood als staatsbaroen.
Deez grijsaard had een dappren zoon,
Heer Kuno was zijn naam;
Hij kampte voor Bourgogne's kroon
Als ridder, groot van faam.
Der vaadren godsdienst trouw verpand,
Waarvoor hij laauwren won,
Vertrok hij naar het Heiligland
Met Godfried van Bouillon.

II.
Geertruida, Helmond's burgtsieraad,
Heurs vaders schat en trots,
Schoon als een lentedageraad,
Zacht als een Engel Gods;
Zij, door de riddren van rondöm
Gevierd en aangebeên,
Zit op den gravelijken dom
In heur klozet alleen.
Zij peinst aan dagen van welëer
En blikt in 't ver verschiet;
Een traan rolt langs heur wangen neêr,
Een traan, dien God slechts ziet.
Zij zucht; een niet verstaanbre beê
Ontglipt heur lieven mond,
Maar stort in 't hartjen rust noch vreê,
Noch heelt heur boezemwond'.
Al orgelde ook de nachtegaal
Zijn minnezang haar voor:
't Was voor heur hart geen zoete taal,
Ze schonk hem naauw gehoor.
Al kirde ook op de torentin
De duif heur roerend lied:
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Zij liet zich met haar spel niet in:
Zij hoorde of zag haar niet,
Zóó droevig kan een jonkvrouw zijn,
Zóó in zich-zelv' gekeerd,
Wanneer heur hartjen méér dan pijn,
Dan ligchaamslijden deert,
Nog peinzend, trad, met vluggen tred
En met heur smart begaan,
Heur voedster in het burgtklozet,
En sprak aldus haar aan:

III.
- ‘Ai, lieve jonkvrouw! ach, alweêr
In doffe mijmerij:
Kom, zie zoo droevig niet ter neêr;
Gij pijnigt u en mij.
Heb hoop; schep moed; vertrouw op God;
Hij helpt; Hij steunt; Hij redt:
Geen ander leidt der menschen lot;
Hij hoort elk vroom gebed!’
- ‘Ach, goede Martha! ja - 't is waar,
Maar 'k ducht zooveel voor hem:
Geweldig is het krijgsgevaar,
En fel des oorlogs stem.
Ligt volgt hij haar te roekeloos;
En sneeft hij, wee dan mij;
Het Sarraceensch gespuis is boos;
't Laat, wint het, niemand vrij!....’
- ‘Neen, jonkvrouw, geen vertwijfeling,
En klaag aldus niet meer:
Hij draagt een zwaard, hij heeft een kling,
Een beuklaar en een speer.
Leidt door 't gevaar hem 's Heeren hand,
Dan komt hij vast weêröm,
Tot eer van u, van kerk en land,
Tot eer van 't ridderdom.’
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- ‘Ach neen; ik vrees dat hij nooit keert;
Ik heb zoo'n voorgevoel
Dat hij, helaas, niet triömfeert
In 't vreeslijkst krijgsgewoel.’
Zij spreekt en schreit met een en snikt:
Heur zachte boezem hijgt:
De voedster is in 't hart verschrikt,
En weent met haar en zwijgt.

IV.
De liebaart wappert op den trans
Van 't aadlijk burgtslot Croy;
Hij schittert in den morgenglans
Met weelderige plooi.
Men juicht op 't slot: ‘Heer Kuno keert!
De riddren zijn in Trier;
Heil hem, die heeft getriomfeerd:
Nog heden komt hij hier!’
En heden kwam de riddrendrom,
Dien Braband Godfried gaf,
Uit Akra's woestenij weêröm,
Weêröm van 't Heil'ge graf.
Maar wie er kwam op 't burgtslot Croy,
Heer Kuno kwam niet weêr;
En somber hing in plooi bij plooi
Op 't dak de liebaart neêr.
Heer Rolf van Rixtel bragt de maar
Op Croy, dat Kuno niet
Was weêrgekeerd uit 't krijggevaar,
Maar 't leven er bij liet:
‘Hij viel nadat Jerusalem
Herwonnen was; hij heeft
De zege dus, ook meê door hem
Bevochten, nog beleefd!’
Helaas! zijn vader snikte 't uit
Bij dit zoo naar berigt;
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Hij jammert met een klaaggeluid
En dekt zich 't aangezigt:
‘Geen zoon volgt in mij leen mij op; Mij wacht geen dochter meer; Mijn leed, mijn lijden is ten top:
Wat baat mij magt en eer....!’

V.
Een treurmaar wordt veeleer verbreid
Dan eenig vreugdefeest;
Het leed wordt eens zoo gaauw verspreid
Als vrolijkheid van geest.
Verplettrend klonk de droeve maar
Geertruida te gemoet;
Geen felle donder treft zoo zwaar
En schokt zoo diep het bloed.
Zij viel in zwijm: heur vader kwam
En drukt haar aan zijn hart:
Maar of hij haar in d'arm al nam,
Het lenigt niets haar smart.
Heur voedster naakt en spreekt haar toe
Met woorden zoet en zacht:
Maar zij ook, nooit in teêrheid moê,
Verspilt vergeefs haar kracht.
De jonkvrouw zit daar roerloos heen,
Met lippen blaauw als lood;
Zij is zoo koud als marmersteen:
Ze schijnt zoo goed als dood.
Maar neen, dat is Gods wil nog niet:
De priester komt; hij bidt:
Ze ontwaakt, en heur bezwijming vliedt,
Doch beeft ze aan ieder lid.
Wat door 't gebed begonnen werd,
Werd door God aangesterkt:
Zijn geest schenkt kracht naar kruis aan 't hart
Waarin Zijn liefde werkt.
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‘Mijn voorgevoel bleek maar te waar,’
Zoo kreet zij telken keer:
‘Helaas! hij bleef in 't krijgsgevaar Nooit keert mijn Kuno weêr...!’

VI.
De tijd, de milde tijd geneest
De diepst gevoelde smart,
En geeft weêr vrolijkheid van geest
Aan 't felst geschokte hart.
Reeds zeven lange jaren vloôn
Voor Geertruî stil daarheen,
Sinds 't uitzigt op een huwlijkskroon
Zoo wreed voor haar verdween.
Want andre min dan Kuno's min
Verrukte nooit haar borst:
Hij leschte slechts naar ziel en zin
Heur eedle minnedorst:
En daarom sloeg ze elk ridder af,
Die om heur hand haar vroeg:
‘Mijn bruîgom slaapt bij 't Heil'ge graf;
Laat af - dat is genoeg!....’
Maar als in Helmonds ridderzaal
Heur vader gasten had,
En met de gouden feestbokaal
Naast zijn Geertruida zat,
En elk der jonkvrouw hulde en eer
En zoete taal bewees,
En bij heur vader nog veel meer
Dan hare schoonheid prees Dan was ze spraakzaam, blijde en vroed
En vrolijk, zoo 't moest zijn,
Al voelde ze ook in haar gemoed
Om Kuno's dood nog pijn.
En om heur vader scheen ze dan
Te deelen in 't genot,
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En schitterde naast d'edelman
Als erfgravin van 't slot.

VII.
Nu gaf heer Adelbert van Croy,
Ter zijner vrienden eer,
Om dezen tijd een weidsch tournooi
Met zwaard, met knods en speer.
Al wat in Braband ridderfaam
En moed had was gevraagd,
Met menige edelvrouw van naam,
En menig zoete maagd.
Zij kwamen op - elk die hij vroeg:
Een trotsche riddrenstoet:
Al wat maar gouden sporen droeg
En stofte op aadlijk bloed.
Ook Helmonds hooge heer verscheen
Met zijn geliefde spruit;
Geen schooner jonkvrouw toog er heen
Dan zij, eens Kuno's bruid.
Als liefling' van den heer van Croy,
Zou zij den edelliên,
Die overwonnen in 't tournooi,
Den krans der zege biên.
Dies zat zij op de plaats der eer
In 't vorstlijk geel gekleed,
En blikte van heur zetel neêr
Op 't perk ten kamp gereed.
Herouten openden de baan;
Daar klonk het strijdsignaal:
En honderd ridders stormden aan
In 't harnas van metaal.
Zij naderden met hoofschen zwier,
De lans ter aard' gewend,
Met goed gesloten helmvizier,
Elkaêr dus onbekend.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

316

VIII.
Wie is die ridder, die de lans
Zijns weêrpartijders breekt
En elken zwenk en wisselkans
Ontwijkt, en dus zich wreekt?
Dat 's Diederik van Ammerzoô,
Bij Boemel ligt zijn slot;
Wee, Wigbold van Sint Oedenroô!
Wee, zoo gij met hem spot!
Wie kruisen ginds de ridderspeer?
Dat 's Wolf van Amelroy;
Zijn weêrman is Beauvigne's heer,
In maagschap nog met Croy.
En die daar? De een is Koen van Beek
En de ander Aart van Cuijk;
Zij kampten 't saêm de voorge week
Nog bij den graaf van Luik.
Zie, hoe heer Jan van Ravestein
Zijn speer behendig drilt;
Maar Frans van Heesch, hij 's vlug en klein,
Dekt fluks zich met zijn schild.
Geen minder oorlogshaft baroen
Is hij, wiens ligte spies
Zijn weêrman zal ten onder doen
Door wettig strijdverlies.
't Zijn mannen van roemruchte faam:
Op Gemerts burgt woont de een;
En de ander, Gunther, heeft te Chaam
De heerlijkheid in leen.
't Is prachtig om den strijd te zien
Van zooveel edel bloed,
Van zooveel dappere oorlogsliên,
Elkaêr gewaagd in moed!

IX.
Zoo strijden ze allen paar aan paar,
Elkander onbekend;
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En weêr de kloeksten met elkaêr,
Tot aan des steekspels end.
Maar wie zal 't zijn wiens stalen lans
Ten slotte zegepraalt
En d' uitgeloofden eerekrans
Ten zegepand behaalt?
Nog kampt hij om die zegepraal:
Hij stoot; - zwenkt fluks zijn paard,
En ligt zijn weêrpartij uit 't zaêl,
Die daavrend stort ter aard'.
Wie zou hij zijn, die kampioen,
Die onverwonnen held,
Wiens roem de schelle krijgsklaroen
Thans jubelend vermeldt?
Uit welk een oord; uit welk een land
Verscheen hij in den stoet,
Die nu uit Geertruî's kleene hand
Den prijs ontvangen moet?
Dat raadsel, dat elks aandacht trekt,
Wordt, als hij 't helmvizier
Straks opschuift, door hem zelv' ontdekt,
Met ridderlijken zwier.
Zie, hoe hij trotsch op 't overwigt,
Door zijn betoonden moed,
Zich rijzig in de hoogte rigt,
Te midden van den stoet!
Zijn strijdhengst hinnikt hem ter eer
En knabbelt op 't gebit;
Hoe vrolijk wuift de purpren veêr,
Die op zijn krijgshelm zit!

X.
Omstuwd van eedlen, jong en schoon,
En paadjes blijd' van geest,
Zit in heur blinkende eeretroon
De koningin van 't feest.
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Zij toeft den held, die overwon;
Wiens wel-gedrilde lans
Geen mededinger dulden kon
Naar d' uitgeloofden krans.
Daar nadert hij met hoofschen zwier,
En buigt, met heuschen groet,
Doch met gesloten helmvizier,
Zich voor Geertruide's voet.
Nu klinkt een schel trompetgeschal,
Ten teeken, dat de held
Zijn aangezigt vertoonen zal
En meê zijn naam vermeldt.
Hij maakt zijn helmvizier niet los;
Hij doet zijn naam niet kond;
Maar werpt zijn helm en vederbos
Ter neder op den grond.
Verbazing en verwondering,
Ontsteltenis en schrik
Vervulden plotsling d' eedlenkring
In dezen oogenblik.
Want Kuno was 't, heur bruidegom,
Hij, erfzoon van 't slot Croy,
Die optrad uit den riddrendrom,
Als koning van 't tournooi.
De grootste vreugd is sprakeloos
Gelijk de diepste smart: Want zwijgend lag Geertruide een poos
Heur Kuno aan het hart.

XI.
- ‘Zijt gij het, gij? o, groote God!
Mijn Kuno leeft dan nog:
Alwijze Schikker van ons lot!
Wat wondren doet Gij toch!’
- ‘Ja, Geertruid'! ja: ik ben het zelf;
Geen ander is het: Ik.
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U dank ik, Heer van 't stergewelf!
Dit zalig oogenblik!’
- ‘Hoe is het mooglijk dat gij 't zijt;
Men gaf u uit voor dood.’
- ‘Ja, 't scheen als bleef ik in den strijd,
Maar God redde uit den nood.
Toen Godfrieds overwinnend heir
De stormbres binnentrok,
Viel daar een reuzig muurwerk neêr,
En mij ook trof een brok.
Ik viel in zwijm. Toen 'k bijkwam, zag
Ik kruisheir meer noch stad;
Maar wel dat ik in boeijen lag,
En zwaard noch schild meer had.
'k Bevond mij in eens Emirs magt;
'k Was zeven jaar zijn slaaf;
Toch was hij goed, toch was hij zacht,
En als een christen braaf.
Toen de Emir stierf, ontsloeg men mij,
Mijn trouwe dienst ten loon;
'k Ben uit het land der slavernij
Naar Malta toen ontvloôn.
'k Ging scheep van Malta naar Parijs.
Daar hoorde ik van 't tournooi:
En trok, om uit uw hand den prijs
Te ontvangen, op naar Croy.’

XII.
De luchters brandden in de hal
Van Helmonds trotsch kasteel;
Daar waren gasten zonder tal,
Gedoscht in 't feestlijk geel.
De hooge heer zat op zijn troon
Met Geertruid' aan zijn zij';
Wat was zij in heur bruidskleed schoon!
Wat zag ze zoet en blij'.
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En over haar zat Adelbert,
De grijze heer van Croy,
Met d' eedlen Kuno aan zijn hart:
Geen ridder was zoo mooi!
Toen trad de priester statig in
Met koninklijken tred;
Hij hield een rede rijk van zin,
En deed een schoon gebed.
En ijlings trad het jeugdig paar,
Op 's priesters opontbod,
Voor 't prachtig gouden huisaltaar,
En knielde neêr voor God.
De vrome legde in 's Heeren naam,
Dien 't al geheiligd zij,
Hun beider handen plegtig saêm,
En sprak met klem daarbij:
‘Leeft samen vroom en vergenoegd;
Uw pad hebb' zonneschijn;
Wat God op aard' heeft saêmgevoegd,
Zal nooit gescheiden zijn!’
En zeven dagen achtereen
Was 't feest in Helmonds hal
Voor edellieden en gemeen,
Voor dienstman en vasal.

Aarle-Rixtel,1862.
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De smid.
Historische novelle uit den Spaanschen tijd.
In eene kelderkeuken van den koopman Herman van der Maas, te Leyden, zaten
Jacoba, zijne zuster, en zijne achttienjarige dochter Aleida bij elkander. Het was
buiten nog helder dag, maar daar de kleine vensters door een uit sterke balken
getimmerden kogelvang beschermd en bovendien gedeeltelijk met balen vlas
toegestopt waren - konde geen zonnestraal in het vertrek doordringen, en eene
kleine ijzeren lamp moest de beide vrouwen bij haar werk te hulp komen.
Jacoba leefde nog altijd in den ongehuwden staat, hoewel zij reeds de vijf en
veertig achter den rug had, en bestuurde sedert den dood harer schoonzuster de
huishouding van haren broeder.
De voorzorgmaatregelen aan de vensters waren wel noodzakelijk, daar de
Spaansche veldheer Don Francisco Valdez sedert eenige weken voor de tweede
maal voor Leyden gelegerd was, dat met bommen en kogels erg geteisterd werd.
Naast Jacoba stond eene mand met zilveren en ander metalen huisgerei gevuld,
waaruit zij het eene stuk na het andere te voorschijn haalde en met krijt, borsteltjes
en doeken blank poetste. Voor Aleida lag fijn linnen uitgebreid, en met ijverige hand
sneed zij windsels en maakte pluksel, terwijl zij somwijlen ter zijde een blik op hare
moei wierp, welke, rood gekleurd door hare inspanning, en door het damperige
lampschijnsel en de vele lichtreflexen harer metalen beschenen, een model aanbood,
zooals Rembrand in later tijd zoo gaarne gebruikte.
‘Maar, tante,’ zeide Aleida, ‘waarom houdt gij u met deze dingen bezig? Indien,
wat de Heer verhoede, geen ontzet komt, en de Spanjaarden de stad bemagtigen,
dan zullen zij het zilverwerk wel nemen, al is het wat dof. Help mij toch liever voor
onze wakkere verdedigers zorgen.’
‘Zoo zijn de kinderen,’ zeide Jacoba. ‘ Al het nieuwe lokt en bekoort hen, al is het
ook het treurigste. De oude, goede gewoonte wordt spoedig vergeten uit
veranderingszucht. Het kan er na de verwoesting van Jeruzalem daar
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niet onordelijker uitgezien hebben, dan in dit huis. De knechten dienen bij het
burgervaandel, de meiden helpen bij de verpleging der kranken in het ziekenhuis,
of werken op de wallen, gij bekommert u nergens meer om dan om het kostelijke
linnen te verknippen; zonder mij zoude het geheele huishouden te niet gaa, en de
hemel weet dat poetsen en schuren nimmer noodiger was dan juist nu, daar de
kruiddamp dikwijls in dikke wolken door de straten trekt en alle kasten en
bergplaatsen binnen dringt. Jammer genoeg, dat menin de bovenverdieping geen
raad weet voor de kogels van den vijand, en daar alles aan het stof moet overlaten;
hier beneden echter wil ik het weren zooveel ik kan, en daarmede doe ik wijzer, dan
de opgewonden burgerij met al haar vechten.’
‘Dit geschiedt tot behoud der stad, tante; opdat het ons niet ga als de ongelukkige
Haarlemmers.’
‘Een ellendig behoud der stad, als geen huis meer ongeschonden blijft, en de
menschen aan rotkoortsen sterven of het laatste brood moeten deelen.
Waaromhebben de Haarlemmers zich niet bij tijds overgegeven? Waartoe zijn
anders de eerlijke en christelijke vredesverdragen in de wereld dan om eene vesting
voor ondergang te bewaren?’
Terwijl Jacoba alzoo aan hare ontevredenheid over de hardnekkige verdediging
der burgers lucht gaf, legde plotseling een sterk en aanhoudend kanongebulder
haar het stilzwijgen op. Het scheen van de zuidzijde der stad te komen, en rolde
zoo onafgebroken, dat het gelui der stormklok en het tromgeroffel, dat de verdedigers
opriep, naauwelijks daartusschen kon vernomen worden. In dezen oogenblik kwam
ook Grietje, eene dienstmaagd des huizes, de kamer binnen loopen, met den uitroep:
‘De Spanjaard bestormt de stad!’
Jacoba liet de kan vallen, die zij schuurde, Aleida wierp de schaar op de tafel,
greep eene bus, die naast des vaders bedstede stond, en wilde naar buiten.
‘Waarheen?’ stamelde Jacoba.
‘De nood dringt!’ riep Aleida uit; ‘maar niet vergeefs heeft Kenau Hasselaar ons
een voorbeeld gegeven; ook mijne hand is sterk genoeg om een wapen te dragen.’
Zij wilde voort, maar de tante versperde haar den weg. Het kanongebulder had
opgehouden. Een oogenblik daarna
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hoorde men den tred van een gewapende op de steenen van het voorhuis, en nadat
er was aangeklopt, trad een forsch, welgemaakt man binnen. De veder op den hoed
duidde den burgerhopman aan, het zwart gelaat en een breed nog niet geheel in
de schede geborgen slagzwaard verrieden het aandeel dat hij aan den laatsten stijd
had genomen.
De verschijning van den onbekende deed Jacoba weer tot zichzelve komen; en
Aleida beschouwde hem vragend, welligt niet zonder den indruk te verraden, dien
de man doorgaans maakt, als hij zich in krijgshaftig voorkomen vertoont.
‘Mijn wakkere hoofdman van der Maas,’ zeide hij, ‘laat de jonkvrouwen vriendelijk
groeten, en heeft mij opgedragen haar zijne spoedige komst te melden. Ik heb naast
hem gestreden bij de bres in den wal, zooals ik vertrouw tot zijne tevredenheid, en
toen de Spanjaarden terug weken, droeg hij mij de aangename taak op, ulieden
gerust te stellen omtrent hem en het lot van de stad.’
‘En waarom is mijn broeder zelf niet gekomen?’ vroeg Jacoba tamelijk koel. Maar
Aleida betuigde den bode vriendelijk haren dank, en deed onderzoek naar den loop
en den uitslag van het gevecht.
‘Gij kent het aangegrepen punt,’ zeide de vreemde, zonder veel op Jacoba te
letten, wier vraag hij niet scheen gehoord te hebben: ‘Wij hadden den nacht gebruikt
om de bres te verzekeren. Hij nam een stuk van een linnen zwachtel van de tafel,
om haar de versterking, die men had aangelegd, duidelijk voor te stellen. Aleida's
opmerkzaamheid, hare levendige vragen maakten zijne voordragt steeds levendiger
en in het vuur der rede moesten borstels, scharen en wat er meer op tafel lag,
dienen, om den stand van het geschut, de rigting der kolonnen te verzinnelijken, tot
Jacoba vertoornd daartusschen kwam, het half voltooide plan uit elkander rukte en
zeide: ‘Als de stadsgrachten van Leyden zoo smerig waren, als de vuile streep, dien
gij met uwe zwarte handen op dit heldere tafelkleed gemaakt hebt, dan zullen er
geene kanonnen noodig zijn om de Spanjaarjaarden en alle volken, behalven de
achterlanders, af te schrikken.’
Aleida wilde er een verzoenend woord tusschen voegen,
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maar de vreemde nam zelf zijne verontschuldiging op zich, en antwoordde: ‘Ik ben
van mijn beroep een wapensmid, en was juist aan mijnen arbeid, die thans voor het
algemeen welzijn zeer noodig is, toen de stormklok mij naar den wal riep. Daar heb
ik eerst bij de bediening van het geschut geholpen, en toen het tot de blanke wapens
kwam, ging ik naar mijnheer van der Maas op de borstwering. Hier trof hem een
stuk van een springenden granaat aan het been, en toen droeg ik hem naar beneden
en sloeg mede de hand aan het werk bij het verbinden. Bij al zulke diensten gaat
het niet zoo heel zindelijk toe, maar ik kan u verzekeren, dat van daag menige fraai
gekleede don bonter geverfd is dan wij zijn, en -’
‘Wat zegt gij?’ viel Aleida, bleek als de muur wordende, hem in de rede: ‘Is mijn
vader gewond? Zwaar gewond? Misschien nog erger?’
‘Neen, niet zwaar gewond. Jonkvrouw, acht gij mij zoo ongevoelig, dat ik hier
staan zoude en over andere zaken met u spreken, terwijl uw vader in levensgevaar
verkeerde? Een granaatsplinter heeft hem het regterbeen een weinig beschadigd,
maar het is onbeduidend, hij zal spoedig hier zijn, en zond mij vooruit, om u allen
schrik te besparen en op zijn aanblik voor te bereiden.’
Jacoba liep handenwringend rond, Aleida greep den sleutelbos om bijeen te halen
wat tot versterking en verpleging van den gewonde noodig was. Door een paar
burgers ondersteund, trad van der Maas op dit oogenblik binnen en werd met hulp
van Aleida en Willekens - Willekens was de naam van den jongen wapensmid naar zijn bed gebragt.
Jacoba overtuigde zich spoedig, dat de verwonding niet van beteekenis was, en
zelfs als een geluk was te achten, dewijl ze hem van nieuwe gevaren terug hield.
Dadelijk vernietigde de verdrietige luim, waarin zij zich bevond, alle medelijden, en
slechts de tegenwoordigheid van den vreemdeling hield de verwijten terug, die op
hare lippen brandden. Willekens nam hartelijk afscheid van den koopman, terwijl
hij beloofde dikwijls weder te komen, om te zien hoe het met hem ging, en berigt
van buiten te brengen; daarop groette hij Jacoba, die dit zeer koel beantwoordde,
daar zij met onverholen ergernis bemerkte dat Aleida hem regt ver-
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trouwelijk het blanke handje in zijne krachtige regterhand legde.
Naauwelijks was de kamerdeur in het slot gevallen, of Jacoba opende haar hart
en zeide tot haren broeder: ‘Dat is de straf voor uwe voorbarigheid. Daar ligt ge nu
op het bed en even goed kont gij op de doodsbaar liggen. Gij zijt immers geen
soldaat, die bestemd is voor het doodschieten? Behoort een deftig burger zoo voorop
op de borstwering te staan? Waartoe zijn dan de wallen met groote kosten gemaakt,
als men zich niet daarachter beveiligt? Als gij nu dood waart, wat zoude het dan
helpen of Leyden Hollandsch is? Of dat Oranje in de plaats van den Spanjaard over
ons regeert? Ware de prins maar ver van hier en de rust en vrede in onze goede
stad Leyden!’
Van der Maas deed alsof hij van dit alles niets hoorde, en legde zich met behulp
van de zijden kwast, die aan een koord boven zijn leger hing, in eene andere houding,
maar Aleida viel haar in de rede, met de woorden: ‘Tante, ik bid u den edelen Oranje
onaangetast te laten, en vader de rust te gunnen, die hij zoozeer behoeft.’
‘O ik weet wel, mijne waarde jufvrouw van der Maas,’ zeide Jacoba spottend: ‘de
vrijheidshelden vinden in u eene bereidwillige verdedigster, van den prins af tot den
zwarten hoefsmid toe, die mijn tafellaken voor zijn aanbeeld aanziet. Hij moet nog
eens hier komen!’
‘Dat zal hij nog dikwijls, lieve zuster,’ antwoordde van dar Maas. ‘Willekens is een
braaf man, bekwaam in zijn vak, en een duchtig soldaat, te water en te land, want
de wakkere kerel zwemt als eene eend door de grachten. Ik acht hem des te meer,
daar hij niet eens een Leydenaar of Hollander is, maar eerst sedert kort uit den
achterhoek van Gelderland hier heen gekomen, en toch vecht hij met verachting
van zijn leven voor onze stad, en durft elken Spanjaard te staan. Hij is mijn luitenant
en kommandeert mijn vendel, terwijl ik door mijne wond hier lig gekluisterd, en gij
zult er u aan gewennen moeten hem hier te zien.’
‘Ik dacht het wel dat hij ergens uit een afgelegen hoek kwam,’ mompelde Jacoba.
‘Wees niet onbillijk, tante,’ zeide Aleida, ‘en meen niet dat men alleen in Holland
achtenswaardige menschen
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heeft. - Het doet mij genoegen dat Willekens eerste indruk niet bedrogen heeft. De
kalmte en vrijmoedigheid, waarmede hij binnentrad, zijn ijver voor onze zaak en de
bedachtzaamheid, waarmede hij bij gelegenheid verhaalde, wat, onvoorzigtig
uitgesproken, ons een doodelijken schrik had kunnen veroorzaken, namen mij
dadelijk tot zijn voordeel in.’
‘Juist die bedaardheid vergeef ik hem niet,’ antwoordde Jacoba. ‘En als hij ons
nog gebeden had dat wij niet verschrikken zouden; maar met de grootste
onverschilligheid verhaalt hij ons het ontzettendste, alsof het ons in het geheel niet
aanging.’
‘Dat deed hij met goede bedoeling, tante. Zijn werkzaam aandeel bij het ongeluk
van vader getuigt voor zijn gevoel.’
‘Wat gevoel! Ik weet wel wat bij zulke omstandigheden voegzaam is; maar het is
in allen gevalle ongepast, Aaltje, dat gij een vreemden man dadelijk zoo hartelijk
bejegent alsof gij hem altijd gekend had. Gij weet dat uw neef Willem mijn en ook
uws vaders woord heeft om na zijne terugkomst uit zee uwe hand te ontvangen. Mij
dunkt dat eene vergelijking tusschen den koopman en den smid al te ongerijmd zou
zijn.’
‘Ik ben mijn neef regt zusterlijk genegen, tante, en heb hem altijd geprezen omdat
hij vaders koopvaardijer, de Aleida, zoo spoedig tot een krijgsschip hielp uitrusten
en er mede in zee stak, waar hij zich dapper heeft gedragen; maar er bestaat
tusschen ons beiden niets, wat mij eene vergelijking zoude verbieden; ook komt het
mij voor,’ voegde zij er lagchend bij, ‘dat Willekens wel de man is om eene
vergelijking te kunnen doorstaan.’
‘Wat!’ stoof de tante op: ‘versta ik u goed? Gij zoudt misschien de vrouw van een
smid kunnen worden, wiens schoonste werk de voeten der paarden versiert en ten
hoogste die van armzalige voetknechten als zij geene nieuwe zolen betalen kunnen?
Gij kunt zulk een moorman aanhangen, die afverft, waar men hem aantast, en die
in eene soort van voorhel woont? Liever gave ik u aan een straatveger, die ten
minste voor de zindelijkheid zorgt al beoefent hij ze voor zich zelven niet. Met een
woord: gij wordt Willems vrouw of ik zal u onterven.’
Met deze woorden verliet zij de kamer.
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‘Mijne dochter,’ sprak thans de heer van der Maas, ‘gij hebt niet wel gedaan uwe
tante zoo te vertoornen.’
‘Maar wie kan haar schimpen aanhooren op datgene, waarvoor gij zelf, vader,
bloed en leven gewillig op het spel zet.’
‘Wat de politieke gevoelens betreft, vindt ik het best te handelen, zoo als ik
pligtmatig vind, en haar in den huiselijken kring te laten praten wat zij wil. De
raadsverhandelingen behooren op het raadhuis; wat de overige gezindheid van
tante Jacoba betreft, deze is allerbest, zoowel jegens u als jegens mij.’
‘Waarom geeft tante aan hare goede gezindheid dan ook niet eene vriendelijker
uitdrukking? Ik kan die bedreiging om mij te onterven niet aanhooren, zonder dat
mijn gevoel daartegen opkomt. Alsof alles veil moet zijn voor goud, alsof men niet
leven kan zonder schatten?’
‘Wel kan men zonder dat leven, maar - laat ons opregt zijn, mijne dochter: De
verwisseling van mijn winstgevend koopvaardijschip in een oorlogschip, de daartoe
noodige uitrusting, de groote behoeften van het algemeene welzijn hebben mijn
vermogen uitgeput en de bronnen mijner welvaart verstopt of afgeleid. Het laatste
overschot, mijn ander schip, is welligt reeds verbrijzeld op eene klip of verkeert in
gevaar van door stormen of Spaansche gallioenen te verzinken. Tante Jacoba's
geld houdt thans mijne huishouding in stand. Hare bezittingen zijn onze laatste
toevlugt.’
‘Ik kan immers werken, vader.’
‘Dat is de onbezorgdheid der jeugd, lieve Aleida. Elke dag vermindert die. Waarom
zoudt gij verwerpen wat het geluk u aanbiedt? Uwe verbindtenis met Willem is in
ons aller voordeel. Hij heeft ook mijn woord, en gij zult niet verlangen dat ik het
breke.’
Aleida wist bij ervaring, dat, als de heer van der Maas sprak van zijn gegeven
woord, alle tegenredenen vruchteloos waren, en hem slechts wrevelig maakten. Zij
zweeg derhalve, besloten om af te wachten of Willem ook op de vervulling van het
woord haars vaders zoude aandringen.
Willekens kwam sedert zijn eerste bezoek een paar malen daags in het
keldervertrek, dat thans de geheele familie vereenigde, - nu om naar den toestand
van den hoofdman te vragen, dan om berigt van de verdediging of eene nieuws-
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tijding over te brengen, en terwijl van der Maas zijnen dienstijver prees, berekende
Aleida in stilte het aandeel dat zij aan dezen dienstijver hebben konde. Tante Jacoba
werd allengs een weinig met den onaangenamen geest verzoend, omdat hij altijd
net en voegzaam gekleed het huis binnen trad en haar zelfs een poeder gegeven
had, waarmede zij gemakkelijk en spoedig alle metalen van roest bevrijden en blank
houden konde. Indien zij het fijne net had kunnen bespeuren, dat de smid om het
hart der nicht begon te strikken, zouden al deze pogingen vergeefs geweest zijn,
want de winkel van neef Willem scheen haar het paradijs, waarin hare nicht tehuis
behoorde.
De belegering duurde intusschen met toenemende hevigheid van de zijde der
Spanjaarden voort en evenzoo de tegenweer der burgers. Het gebrek klom met
elken dag in de naauw ingesloten stad. Velen vielen door de kogels, maar nog
meerderen door ziekten, welke het gebrek veroorzaakte. Men zag bovendien eene
hoofdbestorming te gemoet. Deze verwachting verhaastte in Willekens ziel een
besluit, dat hij anders nog niet zoude genomen hebben. Ook hij wilde een storm op
Aleida wagen, en dan of met verdubbelden moed vechten voor de gewonnen bruid,
of de pijn van de wonde des harten verdooven te midden der Spaansche kogels en
speren, die hem misschien wel voor altijd daarvan zouden bevrijden.
‘Laat mij morgen ten tien ure de bovendeur van het huis in en vergun mij een kort
gehoor. Ik moet u spreken,’ schreef hij op een stukje papier, en vond gelegenheid
het Aleida in de hand te drukken. De nacht verliep voor het meisje onder allerlei
zwarigheden, die in hare gedachten oprezen, maar het minst dacht zij aan de
mogelijkheid, om door een kogel getroffen te worden, hoewel het huis van van der
Maas in de rigting eener batterij was gelegen. Kort voor tien ure was uit hare
overwegingen nog geen besluit ontstaan, en zoo geschiedde het schier onwillekeurig,
dat zij ten tien ure zich op den trap bevond, die uit de kelderkeuken naar de eerste
verdieping voerde, en haastig op de bedoelde deur aanging, toen zij achter zich
zachte treden hoorde. De geoefende oogen der omzigtige tante moesten ergens
een spoor ontdekt hebben, dat zij volgen wilde, en zij was gewis om die reden
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hare nicht nageslopen. Gaarne zoude zij ook verder gegaan zijn, als slechts het
hooger gedeelte van het huis even kogel- en bomvrij geweest ware, als het
onderaardsch gedeelte der woning. Zij waagde zich eenige trappen naar boven,
hoewel met een kloppend hart, en Aleida bemerkte hoe de bespiedster, kampende
tusschen nieuwsgierigheid en angst, het hoofd zoover naar boven stak, dat zij den
gang overzien konde en dan weder snel ineen dook, als eene eend in het water.
Juist klopte Willekens op de deur, en Aleida zocht te vergeefs naar een middel om
zich van de lastige tante te ontslaan. Op eenmaal viel haar oog op een falkonetkogel,
die reeds vroeger door een venster gevlogen en hier was blijven liggen. Een snel
besluit nemende, greep het slimme meisje den kogel en slingerde hem met kracht
tegen den muur, zoodat hij ratelend over de marmeren steenen terug rolde, tot aan
den trap, tegelijk jammerend uitroepende: ‘wee mij! een granaat!’ waarop zij zich
op den vloer liet vallen. Een luiden val op den trap bewees, dat de spion haar
voorbeeld gevolgd was, en nu stond Aleida op, opende Willekens de deur en voerde
hem naar een der kamers, waar geene luisteraars te vreezen waren.
Hier rustten hunne blikken op den Rijn, die hier meer een onbeduidend kanaal,
dan den koninklijken stroom gelijkend, zich met moeite door de zandgolven naar
de zee wentelde. Een vijandelijk wachtschip lag op den vloed geankerd; in de verte
kruiste een schip der Watergeuzen, dat de kusten bespiedde. Meer in de nabijheid
vertoonden zich de tenten van het Spaansche leger, en graauwe rookwolken,
waartusschen vurige bliksemstralen flikkerden, wezen de rei schansen aan, welke
rondom de stad waren opgeworpen, en onophoudelijk dood en verderf in haar
slingerden.
Het was natuurlijk dat de verliefden, hoeveel zij elkander te zeggen hadden, onder
deze omstandigheden niet veel woorden verspilden. Haastig bekende Willekens
haar, hoe de naderende strijd op leven en dood hem drong te trachten, om vooraf
het hoogste geluk des levens te winnen, en Aleida opende hem van hare zijde het
liefdevolle hart, maar verzweeg hem de aanspraak van haren neef, den invloed
harer tante en de gegeven belofte haars vaders niet, welke zich als een
onverzettelijke hinderpaal tegen hunne
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wenschen verhieven en hen wel altijd gescheiden zouden houden.
‘Mijne liefde zal elken hinderpaal omwerpen!’ verzekerde Willekens.
‘Laat ons bedaard blijven, mijn vriend!’ antwoordde Aleida. ‘Niet zulk eene
uitbarsting van dweeperij, zij deugt niet in onzen toestand, en gij zoudt daardoor bij
mijn bedaarden vader niet ver komen, en ook bij mij niet, want ik houd er niet van,
dat de daden niet op de woorden kunnen volgen, en dat moet hiet hot geval zijn,
als niet een onverwacht geluk ons te hulp komt.’
‘Deden zullen op mijne woorden volgen. Ik zweer het u: mijne liefde verbrijzelt
elken hinderpaal.’
‘Willekens, sprekke zoo ligtvaardig niet,’ hernam zij. ‘Ziet gij daar dien dam van
bolwerken, die zich hooger en hooger verheffen; evenmin als gij dien kunt wegruimen,
kunt gij mijn vaders woord doen wankelen, want, geloof mij, dit is ook een bolwerk.’
Plotseling rees een denkbeeld in de ziel des jongmans op. Als of hij vergat wat
om hem was, stond hij eenige oogenblikken roerloos en zwijgend in gedachten
verzonken, toen klemde bij Aleida met onweerstaanbare kracht aan het hart, drukte
een vurigen kus op hare lippen, fluisterde: ‘bid voor mij,’ en wilde zich verwijderen.
Door zijne hoftigheid verschrikt, hield Aleida hem terug, opdat hij kalmer worden en
zijne bedoeling hazr mededeelen zoude. Uit het Spaansche leger en van den wal
deed zich een kort tromgeroffel hooren en aan beide zijden werd het vuren gestaakt.
‘Om Gods wil, laat mij gaan!’ riep Willekens, - ‘zij geven eht teeken tot
onderhandeling. Ik moet naar den kommandant eer het te laat is.’
Aleida gaf aan zijn aandrang gehoor en ijlde voorop om te zien of de weg vrij was.
Bij den trap lag de falkonetkogel, een weinig verder naar beneden lag schijnbaar
even rustig tante Jacoba. Aleida gaf het afgesproken teeken en Willekens sloop
haastig den gang door en het huis uit.
Tante Jacoba had door de dagelijksche gesprekken, die zij gehoord had, zooveel
van eht konstabelswezen b egrepen, dat zij wist dat alle kogels van ijzer, lood of
steen gevaar-
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lijke dingen zijn, en dat gevulde, holle kogels, granaten en bommen bijzonder
gevaarlijk waren, daar zij niet slechts in het vliegen, maar ook nog lang na het
nedervallen verderf aanbragten, door kogels, stukken en splinters ijzer vernielend
in het rond te werpen; zij wist ook, dat het eenigst verdedigingsmidel tegen zulk
eene verschrikkelijk uitbarsting was, zich dadelijk op den grond te werpen. Aan deze
kennis en den nadruk, die het lot des koopmans daaraan bijzette, was het te danken,
dat Jacoba ditmaal, zonder op het aanwezige stof acht te slaan, zich bij het eerste
geluid van een vallende kogel op eene trede van den trap had geworpen en zoo
klein mogelijk was ineen kekrompen. Gedurende den eersten halven dag zoude
geene menschelijke magt haar van daar hebben gedreven, want bij elke dreuning
van den trap vermeerderde haar angst; maar Aleida liet haar den kogel zien en het
gelukte haar met moeite, haar van zijne onschadelijkheid te overtuigen. Nadat hij
eenigen tijd in een emmer water had gelegen, zonder te sissenof te ontploffen, stond
Jacoba van hare ligplaats op, met niet weinig trots over het doorgestaan gevaar.
Zij vond het zeer natuurlijk, dat Aleida gedurende dien tijd in dezelfde houding
gebleven was, en slechts eene grove berisping over hare waaghalzerij en een
gestreng verbod om wedr den trap te betreden, was het gevolg van eht gebeurde.
Toen Willekens naar het stadhuis ging, waar hij den kommandant Jan van der
Does dacht te zullen vinden, werd juist een Spaansch officier, met een blinddoek
voorzien, derwaarts gevoerd. De stedelingen, van den korten wapenstilstand gebruik
willende maken om zonder gevaar het zonlicht te genieten, slopen uit hunnen kelders
te voorschijn. Wankelende grijsaards, vrouwen met hare kinderen, kreupelen en
zieken gingen op de straten rond. Het gebrek aan voedsel, dat zich elken datg meer
deed gevoelen, had de kleur van hunne wangen geroofd, zelfs vele der gewapenden
waren op het punt om voor dien vreeselijke vijand te bezwijken. Van der Does kwam
juist van de wallen en trad door de menigte henen, toen Willekens bij het stadhuis
was gekomen. Het luid geroep: ‘Oranje boven! Leven de geuzen! Weg met den
Spanjaard!’ dat uit duizend monden door de straat galmde, konde den afgevaardigde
genoegzaam doen hooren,
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dat de moed en standvastigheid der bevolking nog ongeschokt waren gebleven.
‘Heer van der DOES,’ zeide Willekens op den Kommandant toetredende, ‘ik
wenschte u onder vier oogen te spreken.’
‘Waarom onder vier oogen?’ vroeg van der Does, ‘ik ben niet geiznd voorslagen
te hooren, die niet allen hooren mogen.’
‘Wat ik heb mede te deelen is niet geschikt voor het publiek. Maar indien ik iets
zeg, dat u mishaagt, dan kunt gij mij later straffen.’
‘Welaan dan,’ antwoordde van der Does, ‘maar ik moet eerst dezen Spanjaard
afvaardigen; want wat mij wordt medegedeeld, het kan niets in mijn besluit
veranderen.’
Zij begaven zich naar het stadhuis.
De Spaansche officier bragt de vordering van zijnen veldheer Valdez over, dat
de stad zich op dragelijke voorwaarden zoude overgeven.
‘Men kent uwe voorwaarden,’ antwoordde de burgeneester van der Werf, ‘en
Haarlem en Naarden kunnen getuigen, hoe zij gehouden worden.’
Een kostelijk banket, waarop de afgevaardigde op het stadhuis naar de zeden
des tijds onthaald werd, scheen van overvloed in de stad te getuigen.
Na afloop daarvan werd de Spanjaard met een afwijzend antwoord weg geleid,
en Willekens bekwam het verlangde gehoor.
‘Het plan, dat gij mij voorlegt,’ antwoordde de kommandant, nadat de smid eene
wijle ijverig gesproken had, ‘doet uw verstand eer aan, en stemt met de vroeger mij
medegedeelde bedoelingen van den prins overeen. De voorzigtigheid, die gij bij de
opening van uw plan in acht neemt, overtuigt mij, dat ik met een kloek en bezonnen
man te doen heb, en maakt het mij tot een pligtrondborstig tot u te spreken. De
uitvoering van uwen voorslag is met het grootst gevaar voor het geheele land
verbonden .Het gevolg is onzeker, en een ongehoord verlies buiten twijfel; maar ik
wil ook niet verhelen, dat wij tot het uiterste gebragt zijn, dat slechts het uiterste ons
redden kan. Beter voor Leyden dat het in den vloed wegzinke, dan dat het in
Spaansche banden valle.’
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Peinzend wandelde hij een paar malen de kamer op en neder en ging toen voort:
‘Van hieruit kan niets geschieden. De weinige toegangen der stad zijn met schansen
gesloten. Beeds is de twee en zestigste opgeworpen. Ons leger is sedert het ongeluk
op de Mookerheide te zeak om veel te ondernemen. Ik zie geene andere redding,
en ik twijfel niet of de staten zouden hunne toestemming geven, als de prins den
geheelen omvang van den mood kende, waarin Leyden verkeert, Ik heb met de
stadsregering reeds overlegd, om zijne excellentie daarvan te onderrigten; maar wij
hebben nog geene mogelijkheid daartoe gevonden; van algemeene seinen mogen
wij ons niet bedienen ,de burgers worden daardoor ontmoedigd, de vijand in zijn
overmoed gesterkt, en voor een bode is er slechts één weg, een hoogst gevaarlijke,
die niet ligt iemand zal wagen te betreden.’
‘Ik ben de man niet,’ antwoordde Willekens, ‘die halfweg blijfte staan, als de weg
slechts eenigzins begaanbaar is .Noem hen mij derhalve.’
‘Te land is er geene kans; maar ik weet, gij zijt een voorteffelijk duiker. Wilt gij het
wagen den Bijn over te zwemmen, dan is het mogelijk dat gij den overer bereikt en
veilig ter bestemder plaatse komt.’
‘Ik wil het wagen,’ zeide Willekens vast besloten.
‘Braaf zoo!’ antwoordde van der Does; ‘ik zal uw voorslag burgemeester en raden
mededeelen.’
Dit geschiedeen. Gretig werd hetaanbod aangenomen, en Willekens ontving een
ijzeren ring met cijferteekens, als bewijs zijner zending bij den prins.
Na de terugkomst van den parlementair was het vijandelijk vuur met vernieuwde
hevigheid geopend en uit de stad slechts matig beantwoord geworden; met het
invallen der schemering echter verhief zich van de wallen een vreeselijk schieten,
onder welks begunstiging een uitval tegen Leyderdorp gedaan werd. Terwijl hierdoor
de opmerkzaamheid der Spanjaarden naar de landzijde werd getrokken, gingen
van der Does en Willekens, geheel in mantels gehuld, naar den Rijnoever. Hier
maakte de kommandant zich aan de schildwacht bekend, en zijn wenk verwijderde
elken getuige, opdat vedrraad onmogelijk werde, Een zeil was over de borstwering
geworpen en bevestigd, Willekens liet den mantel
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vallen, klauterde, slechts in een linnen buis en broek gehuld, onhoog, en bleef toen
,om niet van de vijandelijke wachtposten bemerkt te worden, een oogenblik
uitgestrekt liggen; maar toen weder eenige geschutsalvo's buldereen, zakte hij langs
het zeil af in den stroom. De kommandant wendde zich naar de stad, om de vijanden
van de tegenovergestelde zijde nog meer te verontrusten.
De oude Rijn bedekte den koenen duikelaar met zijne golven, en deze kwam,
meestal onder waterr zwemmende, de vijandelijke oeverwachten voorbij tot aan het
wachtscip, waar echter het grootste gevaar hem bedreigde. De stroom was hier
smaller en ondieper. Willekens overlegde of hij het wagen zoude, het schip voorbij
te waden, of dat het raadzamer was zijn weg te land te vervolgen. De vrees om in
de duinen op patrouilles te stooten, deed hen tot het eerste besluiten, en voorzigtig
voortsluipend, kwam hij tot aan den keten, waaraan het schip voor anker lag. Twee
arkebusiers wandelden als schildwachten op het dek heen en weder, de overige
bemanning scheen in hetruim te slapen. De eene schildwacht bemerket de graanwe
gestalte, bleef staan en deed zijn ‘werda!’ hooren. Willekens antwoordde niet en
drukte zich in het riet op de watervlate neder. ‘Wat is het, kamerraad?’ vroeg de
andere krijgsman. - ‘Ik kan het niet onderscheiden. Het woelt daar ginds in het riek.
Zoude het een Hollandsche geuszijn? - zijt gij dwans? Zoude er een alleen komen
om het schip, dat met een half vendel sodaten bemand is, te overrompelen? Het
zal eene meeuw geweest zijn of hoogstens een verdwaalde zeehond.’
Willekens plaste een weinig en maakte het vereischte geluid om hen in den
opgevatten waan te versterken. Toen waadde hij gebukt en langzaam voort. Die
hem had aangeroepen maakte aanstalte om te schieten en blies op de lont. ‘Wat
wilt gij?’ vroeg de ander.
‘Het moge een onschuldige zeehond of een kettersche landhond zijn, ik wil op
hem losbranden. Als het een zeehond is kan zijn vel mij dienstig zijn tot een paar
waterlaarzen, die men wel noodig heeft is ditmoerassig land.’
‘Zoo?’ zeide de ander, en hield de hand van zijnen makker terug. ‘Men kan wel
zien, dat gij een jonge kwant zijt, die nog nooit op een buitenpost hebt gestaan en
daarom nog
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meent dat uw roer bestend is om op vogels te schieten. Wilt gij den geheelen
voorpostenketen in allarm brengen, om den wil van zulk een dier? Laat den zeehond
zijn vel en bewaar uw eigen huid, die tamelijk gezweept zal worden door den
provoost, als gij mijnen raad niet volgt.’
De waarschuwing hielp. De jonge busschieter nam het reede aangelegde roer
werder op en verloorzijnen buit uit het oog.
Met blijdschap en een gevoel van hartelijke dankbaarheid begroette Willekens
de zee, welkergolfsag hem als eene aangename muziek in de ooren klonk. Hij
wendde zich, langs het strand voortgaande, naar de zijde vanKatwijk, zoekende
naar eene visschersboot, om daarmede een Hollandschen kruiser te bereiken. De
nabijheid der duinen, waarin vijandelijke soldaten konden verborgen zijn, drong hem
nog altijd tot omzigtigheit, te meer daar de duisternis hem belette van zich af te
kunnen zien, Met hevigen schrik hoorde Willekens voor zich een schril fluiten, dat
achter hem op gelijke wijze werd beantwoord en waarop van alle zijden gewapenden
naderen. Hij snelde in zee, om zich aan hare bescherming toe te vertrouwen; maar
het was op deze plaats zeer ver ondiep. De vervolgers omsingelden den vingteling,
bereikten hem en sleenten hem naar eht strand. Sabels en pistoolloopen werden
op zijne borst gezet, gedempte stemmen geboden stilte en vroegen wie hij was en
van waar hij kwam? Welk eene blijde werrassing! Het waren Hollandsche stemmen,
en hoewel ook menig koningsgezinde Nederlander onder Spaansche vaandels
streed, was toch van landslieden eer verschooning te hopen dan van bloeddorstige
vreemdelingen.
‘Een burger uit Leyden,’ antwoordde Willekens.
‘Vergis u niet,’ zeide eene ruwe stem, die doordat zij onderdrukt werd des te
onaangenamer klonk. ‘In Leyden spreken zij het Hollandsch beter uit dan gij,
kamerand. Voor zulk eene leugen hadt gij u een gladder tong moeten aanschaffen.
Hij schijnt uit Munsterland te komen, daar spreekt men aan de grenzen zulk
Hollandsch. Het is welligt een Duitsche soldenier vanden overste Fremdsberg.
Waarom zijt gij hier gekomen om gehangen te worden?
‘Ik ben geen Duitscher, maar wel een Gelderschman van
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de Munstersche grenzen, doch sedert eenigen tijd inwoner van Leyden, waaruit ik
ben ontvlugt.’
‘Zoo’ - grijnsde de ondervrager, - ‘Nu klinkt uw t6ongval weder als van een
Spanjaard. Zijt gij welligt ook een neef van onzen genadigen hertog, zooals de
krijgsbouwmeester don Alvarez Pacheeo, dien ik vóór twee jaren te Vlissingen liet
opknoopen?’
‘Als gij, zooals ik daaruit moet afleiden, de admiraal onzer watergenzen, heer
Willem Blois van Treslong zijt, zoo verzoek ik u mij spoedig naar uw schip te brengen.
Tot het voetenspoelen, zooals gij met uwe gevangenen gewoon zijt, is de zee hier
niet diep genoeg, en acht gij mij zoo voornaam om een strik aan mij te besteden,
dan weetgij wel dat op de kale duinen heinde en ver geen boom te vinden is - zoodat
gij mij wel bewaren moet voor uwe ra.’
‘Gij bevalt mij, gij zijt een even moedige als stevige knaap,’ zeide Treslong - ‘en
daar ik in elk geval door u van Leyden vernemen kan wat ik weten wil en juist om
dat te ontdekken aan land ben gekomen, zoo zult gij uitstel hebben. Als gij evenwel
gelogen hebt, dan krijgt gij morgen bij het opgaan der zon een voetbad, en als dan
eht water kouder is dan nu, moet gij mij de schuld niet geven. En nu, kom!’
Zij gingen een eind in zee, toen gaf Treslong een teeken, eene boot roeide naar
hen toe en bragt hen allen op het schip.
Hier, waar Willekens door geen twijfel omtrent den persoon in wiens magt hij was
meer weerhouden werd, gelukte het hem spoedig, den bevelhebber van de waarheid
en belangrijkheid zijner verklaringen te overtuigen.
Dadelijk werd door drie opgeworpen lichtkogels aan de regering van Leyden de
gelukkige aankomst van den bode gemeld, in plaats van gehangen te worden, werd
bij nu met oplettendheid verpleegd, en, nadat hij van de vermoeijende avonturen
van den nacht had uitgerust, voerde een snelzeilende boot hem naar den Briel,
waar de prins zich op dat oogenblik bevond.
Lang en nadenkend beschouwde Oranje den ijzeren ring van den bode en hoorde
naar diens berigten en voorslagen. Een paar dagen later had de prins - die zich
naar Delft had begeven - beraadslaagd met de Staten. Daarop volgden
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de bevelen des prinsen naar alle kusten, en spoedig vereenigden zich de
Hollandsche en Zeeuwsche schepen te Rotterdam. Vele waren gewapend, andere
namen troepen aan boord of werden met krijgs- en mondbchoeften beladen. Het
gerucht sprak van eene lading om Leyden te ontzetten, en noemde nu de zeekust,
dan den oever van de Lek als het punt der ontscheping. - Maar het is tijd dat wij
naar Leyden terug keeren.
Toen Willekens des avonds niet in het huis van den koopman terug kwam en ook
den volgenden dag uitbleef, werd Aleida zeer ongerust, dat hare woorden hem tot
een waagstuk gedreven hadden, waarbij hij zoude omgekomen zijn. Van der Maas
en Jacoba betreurden in den beginne den jongen man, dien zij als omgekomen
beschouwden; toen echter zekere tijding kwam, dat Willekens noch bij dien uitval,
moch bij een later gevecht geweest was. toen werd hij hun eenigzins verdacht, en
zij meenden, dat hij zich door de vlugt aan de gevaren van zijne nieuwe woonplaats
zoude onttrokken hebben. IJverig verdedigde Aleida zijne trouw tegen zulk een
smaad en hare slecht verborgen onrust, hare luid uitgesproken bezorgdheid verrieden
duidelijk hare liefde. Daarover werd haar menig klein verwijt door haar vader, menig
heviger door de tante gedaan. Van der Maas echter dacht spoedig anders, toen hij
weder genoeg hersteld was om te kunnen uitgaan en door zijne nasporingen zooveel
vernam, dat van der Does meer van den vermisten wist en met de grootste achting
aan hem dacht. Hij vroeg in zijn hart den beleedigde om vergeving, en was opregt
genoeg zijne dochter met de gedane ontdekking te verblijden.
Verscheidene dagen verliepen. De hongersnood in de stad bereikte eene
vreeselijke hoogte. Vergeefs deelden zijn, die ruimer voorraad bezaten, van hunnen
voorraad mede, vergeefs werden de levensmiddelen zuinig bespaard, het gebrek
werd volsagen hongersnood. Het gewone voedsel was bijna overal opgeteerd. Alles
wat slechts eetbaar was, werd verslonden. De bladen en de schors der boomen,
zelfs dierenhuiden werden gretig verslonden, honden- en kattenvleesch was eene
lekkernij, en paardenvleesch werd nog slechts bij de aanzienlijken gevonden.
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Van der Maas had eerst van zijnen voorraad medegedeeld aan de behoeftigste
buurlieden, maar thans was het gebrek ook in zijne woning binnen gedrongen.
Reeds was zijn paard, dat hij voor kleine handelsreizen op stal had, geslagt en
grootendeels verteerd. De krachtige man en zijne huisgenooten zagen er weldra
bleek, vermagerd uit, gelijk al hunne stadgenooten, en de droeve vertwijfeling, die
overal in de huizen en op de straten heerschte, begon ook in hun gezin zich te
vertoonen, zoodat Jachba zelfs geen lust meer had in poetsen en schuren, en
slechts onophoudelijk klaagde over de zondige halstarrigheid, waarmede men zich
nog tegen den vijand bleef verzetten. Ook Aleida had den blos der wangen verloren,
en zag er verzwakt uit. In stil nadenken verzonken, sprak zij weinig, maar meermalen
zag men haar in stilte bidden.
Eens op een morgen toen van der Maas van den wal terug keerde, trad hij met
sneller schreden, dan de ligchaamskrachten schenen toe te laten. de kelderkeuken
binnen, en zeide met eene uitdrukking van hoop op het gelaat: ‘Er moet iets
bijzonders aan de band zijn. De prins verlaat ons niet in onzen nood. Er steken
vlaggen op de torens van Delft, en men hoort signaalschoten aan die zijde. Voor
de eerste maal sedert vele weken waren Jacoba en hare niecht van dezelfde
meening, en smeekten eenstemmig den Heer om de zegepraal over de vijanden.
Met een weinig meerder hoop op eene mogelijke redding legde men zich dien
avond ter ruste, maar nog vóór het opgaan de zon riep het tromgeroffel de geheele
gewapende burgerij naar de wallen. Met outroering zag men dar het water in de
wallen. Met ontroering zag men daar het water in de grachten sterk vallen en
daardoor den weg tot eene bestorming voor den vijand nog meer geopend. Met
donkeren blik ging de onverschrokken van der Does door de vestingwerken, zijne
bevelen uitdeelende, troostende en bemoedigende.
‘De prins,’ liet hij bekend maken, ‘heeft den Rijndijk en den Maasdijk doorgestoken,
om ons te redden; de noordoostenwind echter drukt den vloed terug, en daar de
stad hooger ligt dan Delfsland en Schieland, van waar het water komen moet, is
onze hoop alleen op een westenwind gevestigd. Maar volharden wij nog een korten
tijd. Wat ons lot is, erger dan
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in handen der Spanjaarden te vallen, kan het niet izjn. De Almagtige kan den wind
doen keeren en ons nog verlossen.
Wel begon het water de volgende dagen te wassen, en eenigen tijd daarna
vertoonde zich de Zeeuwsche en Hollandsche vloot in het Zoutemeersche meer en
kondigde door het geschut aan de belegerden hare nadering aan; wel verwekte dit
in de stad in het eerste oogenblik eene groote blijdschap: maar toen de wind
ongunstig bleef, en de hongersnood met elken dag vreeselijker werd, en de pest
vele ton grave sleepte, zonken de ongelukkige Leydenaars weer in unne vertwijfeling
terug, en zag elk den ondergang der stad te gemoet.
Indien Valdez in dezen toestand der belegerden eene bestorming had
ondernomen, zoude Leyden gewis in zijne handen zijn gevallen; maar hij deed dit
niet, omdat hij, zoo als sommige verhalen, daarvan weerhouden werd door de tranen
zijner minnares Magdalena Moons in dcen Haag, die bekommerd was over hare
familiebetrekkingen te Leyden; terwijl hij ook verwachten kon dat de stad zich binnen
eenige dagen moest overgeven.
Binnen Leyden verkeerde men in doodelijken angst. daar men, ook als men zich
overgaf, het ergste van de Spanjaarden moest verwachten; want hunne
onmenschelijkehid was bekend en hunne woede door verbittering over den langen
tegenstand verhoogd, zoude niet minder dan te Haarlem zich koelen in het bloed
der overwonnenen.
De eerste blikken der belegerden, als zij's morgens opstonden en hunne laatste
als het donker werd, waren naar de windwijzers gerigt. Hunne minste beweging
werd door Leydens geheele bev olking gevoeld, maar door niemand meer dan door
Aleida. Zij twijfelde niet meer aan de daad van haren vriend, dagelijks ging zij naar
de kamer ,waar zij hem het laatst gesproken had, verdiepte zich in de herinneing
en zag naar het zuidwesten, waar zij vermoedde, dat bij zich heen had begeven.
Geene waarschuwing hield haar terug; het vijandelijk geschut bulderde onophoudelijk,
nu en dan suisden kogels door de straat, maar zij sloeg daar geen acht op. Zoo
stond zij op een morgen weder in de kaner, toen een windstroom het venster open
stiet en haar de lokken om het hoofd deed waaijen. Zij zag naar buiten: de
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Spaansche vaandels op de schansen fladderden in de morgenlucht en de kruiddamp
trok naar de stad, als wilde hij ze aan de oogen der schepelingen onttrekken. Met
een luiden blijden uitroep: ‘Noordwesten wind!’ die door het geheele huis konde
gehoord worden, snelde zij de trappen af.
Reeds was het levendig op de anders ledige straten. De naderende redding klonk
van mond tot mond door de stad. Aan gevaar werd in de algemeene vreugde niet
meer gedacht. Van der Maas ging naar den wal, Jocoba waagde zich voor de eerste
maal digt bij de kelderdeur en Aleida klom weer naar hare wachtkamer.
Zij zag hier hoe het water rees en weldra de golven spoelden over het omgelegen
land tot aan den rand dedr duinen, die als eene smalle landtong het nieuwe
binnenmeer scheidden van den ocenaan. Spoedig verdwenen de kleine rieten daken
der landbewoners in de verte, en de daken en gevels der groote boerenhoeven en
der landhuizen wezen nog de plaatsen der gebouwen aan; slechts Delft lag,
beschermd door sterke wallen en gesloten sluizen, met zijne trotsche torens als een
geankerd gallioen in den vloed. Deze rees hooger en hooger, en bevchtigde weldra
de kroonen van honderdijarige eiken. Witte zeilen werden door de takken zigtbaar,
want de Hollandsche en Zeeuwsche reddingsvloten naderden. platboomde
vaartuigen, met kanonnen gewapend, wezen aan de oorlogsschepen het vaarwater,
en hunne kogels huppelden over de watervlakte, aan de Spanjaarden de onwelkome
tijding brengende van de komst der watergeuzen. In het leger heerschte eene wilde
verwarring. Door het water uit de lagere werken gedreven, vlugtten de Spanjaarden
naar de hoogere hoofdschansen. Hunne kanonnen werden wel van de stad afgekeerd
en naar den gevaarlijker vijand gewend, maar de volle lagen der schepen bragten
ze spoedig tot zwijgen, en toen nu ook van de wallen het geschut op nieuw begon
te bulderen, en de uitvallende Leydenaars den terugtogt dreigden af te snjden,
zochten de Spanjaards hun heil in eene verwarde vlugt naar de dijken, hetgen hun
niet zonder groot verlies gelukte. Een luid aanhoudend vreugdegejuich en het luiden
van alle klokken begroette de eerste schepen.
‘Men scheen,’ zegt Hooft, ‘van den dood verrezen, en
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met reppen en roeren het verzuimen van levensbeweging in te halen, zoo woelde
en krioelde het door straten en stegen, inzonderheid aan de Vlietbrug, waar de
voorraadschepen ter stad inschoten; het uitgehongerd volk boorde den oever, en
overwelfde de vaart met het uitsteken van schoudseren, armen en handen, om te
bereiken, te vange, te grabbelen het brood, den haring, de kaas en andee spijzen,
die men den uitgevasten van de schepen aanreikte of toewierp; sommigen sprongen
tot den hals in het water of zwommen de schepen aan boord, en liepen druipend
nat, met hetgeen zij bekomen hadden, juichende naar hunne woningen, om hunne
zieke en verhongerde huisgenooten te verkwikken. De gansche stad daverde van
het geroep: ‘Leyden, Leyden is ontzet! God zij lof in eeuwigheid!’
‘Tot die redding heeft hij het zijne bijgedragen, hij heeft woord gehouden!’ dacht
Aleida; in een vurig gebed gaf zij aan hare dankbaarheid lucht, en toen herhaalde
zij bij zich zelven hare belofte van trouw aan haren geliefde. Met onafgewende
blikken staarde zij naar de naderende schepen. Elke groote mannengestalte op het
dek, elke groetende of wuivende schepeling op een mastboom scheen haar Willekens
te zijn, en zij konde zich niet losrukken van zijnen aanblik.
Tante Jacoba was intusschen ook uit hare kasemat te voorschijn gekomen en
had een vlugtigen blik op de met volk gevulde straat geworpen; maar haar hart trok
haar naarhet bovengedeelte der woning, hoewel zij beefde bij de gedachte aan den
toestaud, warin zij het vinden zoude. Met een bezem in de hand klom zij, niet zonder
eene ligte huivering te onderdrukken, den teap op, waar zij onlangs het springen
van den talkonetkogel had afgewacht, naar de pronkkamer. De eerste streken van
haren scepter troffen eenige ongelukkige spinnen, die zich zonder vrees voor de
Spaansche schoten, huiselijk hadden ingerigt, en nu werden verdreven. Maar hoe
handen te vinden om alles te gelijk te doen? Op eenige plaatsen lag het stof vrij dik
op den vloer, ook de meubels waren met eene laag stof bedekt. Door de vensters
schenen de klenren van den regenboog en een groene aanslag had zich op het
ijzerwerk gezet, terwijl de spiegel in zijne met vliegenvlekken bedekte oppervlakte
dit verschrik-
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kelijk tafereel verdubbelde. Te vergeefs klonk Jacoba's wat verzwakte stem door
let huis. Aleda edacht aan liefelijker dingen, en de overige bewoonsters waren op
de straat om iets van de aangekomen spijs te halen. Wanhopig stond de zindelijke
huishoudster in het mieeden der kamer over den kop van den ragebol gebogen, en
overlegde waar zij het eerst zou beginnen. Verdient in hare zorgen, hoorde zij niet
dat de deur open ging, en maakte eene beweging van schrik toen de heer van der
Maas plotseling met een statigen vreemdeling voor haar stond.
Hij was gekleed in een wambuis van fijn donkerblaauw laken met hemelsblaauwe
zijde afgezet. Aan een oranjesjerp, met gouden franjes omzoon=md, hijng het sierlijk
zwaard. Eer gouden keten hing om den hals en was strak getrokken door een
grooten eerepenning, die aan het einde op de borst hing. De linkerhand rustte op
den blanken knop van het zwaard, in de regter hield hij den hoed met veren,
waarmede hij beleefd groette.
Jacoba zoude veel gegeven hebben voor een sluijer van spinnewebben, als deze
haar onzigtbaar had kunnen maken. De blinkende prachtige gestalte in hare
verwaarloosde kamer was reeds eene vreeselijke verschijning, en verpletterend
was de ontdekking dat Willekens, de hoefsmid, in dit prachtige omhulsel verborgen
was. Sprakeloos hoorde zij zijnen vriendelijke groet aan, de lofspraak haars broeders
over zijne daden, en eerst toen deze haar verontschuldigd had, vond zij adem voor
eenige beleefde gezegden, die beleefder werden naar mate het eene stuk van zijn
gewaad haar al fijner toescheen dan het andere.
De stem des geliefden was door Aleida in de bovenverdieping vernomen
geworden, en te midden van het gesprek ijlde Aleida de kamer in, en viel in Willekens
geopende armen.
Met verlegen houding zagen van der Maas en Jacoba deze overvloeijing van
eene ongewenschte liefde. De beleedigde trots des vaders worstelde met den
eerbied voor een man, die des prinsen eereketen op de borst droeg, wien de
kommandant van der Does zelf met eene omarming had verwelkomd, en ook Jacbas
schroomde evenzeer een sierlijk gekleed heer onbeleefde woorden te zeggen als
tegen Aleida uit te varen, in tegenwoordigheid van zulk een beschermer. Dit
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tooneel zoude welligt nog langer geduurd hebben - want de hoofdpersonen waren
volstrekt niet geneigd, zoo spoedig weder te scheiden - als zich niet klossende
schreden in den gang hadden doen hooren, en een forsch openrukken der deur
eene nieuwe verwikkeling had veroorzaakt.
Er trad een klein, maar gezet man binnen met een houten been, het andere stak
in eene groote waterlaars. Over den lederen kolder kruisten zich twee bandeliers,
(1)
aan het eene waarvan een breed mes, en aan het andere een trompeton hing.
Het gelaat was bijna geheel bedekt door een ruwen baard, en op het hoofd rustte
een spitse hoed, welks opgeslagen rand door eene groote zilveren halve maan werd
vastgehouden. Hierop stond in metalen letters het omschrift: ‘Liever Turksch dan
Paapsch.’ Een bedelzak hing over den schouder, en voltooide het beeld van den
watergens.
Bij het binnentreden dezer gestalte maakte Aleida zich blozend van haren vriend
los; maar niet zoo snel dat de vertrouwelijke houding den woesten vreemdeling
zoude zijn ontgaan.
‘Hangmatten neer!’ riep hij, en greep na dezen aanvalskreet naar het mes. ‘Was
hebt gij gladgestreken en gelijkte landkater, met mijne bruid te doen? En gij, mijnheer
van der Maas, houdt gij zoo het mij gegeven woord?’
‘Mijn God!’ riep deze hem herkennende uit - ‘gij zijt Willem.’
‘Willem?’ schreeuwde Jacoba op den toon van devigen schrik.
‘Niemand anders dan neef Willem Oudenbosch en gij schijnt mij niet gaarne te
herkennen, omdat ik wat onttakeld ben daar mijn been hier in de zeeëngte bij Cadis,
en deze vingers - hij liet de verminkte linkerhand zien - in de Schelde liggen. O, jé,
al deug ik niet meer op de dansvloer, op de verschansing gaat het nog lustig, en
ben ik maar eerst boord aan boord met den vijand, dan gelukt mij den entersprong
altijd. Wankelt uw woord omdat ik niet meer op twee beenen staan kan, en mogen
zulke gladde zijden kousen een eerlijken éénbeen den rang betwisten?’

(1)

Een trompeton is een soort van karabijn met een trompetvormigen mond, waaruit men
verscheidenene kogels te gelijk kan schieten, en werd vooraamelijk op de schepen gebruikt.
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Aleida reikte hem de hand. ‘Wees welkom, lieven neef,’ - zeide zij met vriendelijken
ernst - ‘En wees voortaan minder haastig om mijn vader van ontrouw aan zijn woord
te beschuldigen, waraan hij onschuldig is.’
‘En als gij, zooals uwe woorden bewijzen, dapper voor onze zaak hebt gestreden,’
zeide van der Maas, ‘dan zult gij dezen man uwe achting niet ontzeggen, daar hij
te water en te lande zich een held heeft betoond.’
Willem beschouwde zijn mededinger naauwkeuriger, en nam toen den hoed af.
‘Ik ken u wel, mijnheer Willekens, ik zag u bij den prius, toen deze de zee-0 en
landkapitenis bevel gaf tot het doorsteken der dijken, en tegen ons remde op uwen
heldenmoed, waarmede gij uit de stad tot ons waart gekomen. Vergeef mijne barsche
woorden, waarmede ik u begroette, en ik hoop dat wij vrienden zullen worden.’
‘Daarover,’ zeide Willekens, ‘zal nog meer moeten gesproken worden. Maar
vooraf, mijnheer van der Maas, moet ik u verschoning vragen voor dit vreemde
tooneel, dat door mijne en Aleida's haastigheid is veroorzaakt. De drang des tijds
zal het wel verontschuldigen als ik nu eerst mijn aanzoek om de hand uwer dochter
bij u en bij u, geëerde jonkvrouw Jacoba, inbrenge.’
‘Dat u eene windhoos hale!’ riep Willem uit; ‘hij vraagt in mijne tegenwoordigheid
om mijne bruid, en zoude, geloof ik, in staat zijn zich met mijne vrouw te laten
trouwen. Denkt gij mij te verdringen, mijnheer Willekens!’
‘Daarvan kan tusschen mannen van eer geene sprake zijn,’ zeide Willekens, ‘het
bezit, dat wij wenschen, hangt niet van onze daden, niet van ons zwaard af. De
keuze der daartoe geregtigden moet bestissen, en ik verlang slechts mijne plaats
bij de voorstelling.’
‘Dat is verstandig en mannelijk gesproken,’ zeide Willem, terwijl hij de hand zijns
mededingers nam en hem aan zijne zijde trok.
‘Daar, stelt u naast mij, al is dit niet bijzonder voordeelig voor mijn wrak en
versleten takelwerk. Nu, mijnheer van der Maas.’
‘Aleida is reeds verloofd,’ antwoordde de vader bedaard.
‘Mijnbeer Willekens, wil het ijzer smeden, terwijl het heet
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is,’ zeide Jacoba, ‘maar wij hebben ons woord gegeven.’ Het toevallig gebezigde
spreekwoord riep in haar den vroegeren afkeer van de smederij, welke door Willekens
uiterlijk was verdrongen, weer te voorschijn; al geleek haar beschermeling niet meer
op zijn voormalig beeld, dit was slechts eene bijzaak, en zij vroeg hem dan ook
vertrouwelijk: ‘Gij blijft toch bij ons, en gaat weêr in uwen winkel?’
‘Wat!’ zeide Willem lagchens - ‘ik zoude mij weêr in mijn dompigen winkel opsluiten
en rolletjes zijde losmaken in plaats van de touwen? Xotheid. Ik verkoop de geheele
bonte kraam en dan weêr in zee! Als men het schommelen onder den vrijen bemel
eenmaal gewoon is, kan men niet terugkeeren op het vervelende land. - Gij beide
houdt dus jegens mij uw woord, en gij Aleida?’
‘En ik,’ antwoordde zij vastberaden, ‘geef u het mijne in eeuwigheid niet.’
Een stralende blik van Willekens dankte haar, en deed haar den ernstigen blik
haar vaders en den nijdigen van de tante voorbij zien.
‘Heel goed,’ zeide Willem. ‘Het doet mij pleizier dat gij alle drie blijft spreken als
vroeger. Dat is braaf. Ik evenwel, ben ook braaf, al blijf ik niet spreken als vrowger.
Bekijk mij nog eens, vader van de Maas, en zeg mij dan of dit overschot van een
man nog wel deugt voor een deftig echtgenoot. De vinger, waar de trouwriung aan
moet, is weg, en om de wieg te schommelen ontbreekt mij het eene been.’
‘Gij ontslaat mij dus van mijn woord?’ vroeg van der Maas half ontevreden, half
verheugd.
‘Kapitein Willem Oudenbosch geeft niets terug wat hij eenmaal heeft. Aleida is
mij beloofd, Aleida moet mijn eigendom zijn; maar niet mijn eigenzinnig snippig
nichtje daar, maar uw gehoorzaam schip van dien naam, dat ik de eer heb te
kommanderen. Hier - hij wierp den bedelzak met een smak op de tafel zoodat de
doubloenen er uit rolden - hier zijn de prijsgelden, die mijnen heer patroon toekomen,
en als gij wilt, laat ik morgen nog zulk een bedelzak vol hierheen brengen als
koopprijs. Gij. mijnheer Willekens, vergun mij, dat ik uw liefje dezen ketting vereer.
Hij is gedragen door Don Crysostomo d'Amparias, en mij dunkt eene geuzenbruid
behoeft zich voor dit kleinood niet te schamen.
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Het grootste deel mijner bekoorlijke lezeressen zal nu waarschijnlijk vermoeden,
dat, na de wegruiming der hinderpalen, welke de beminnenden door hunne vroegere
verloving op hunnen weg vonden, dadelijk alles voor hen zla zijn teregt gekomen,
en dat ik nu nog slechts van den rijken uitzet, de inrigting der woning en dergelijke
dingen iets te berigten heb. Dit is echter zo niet.
De heer van der Maas liet zich niet lang smeelken om de overdragt zijner
toestemming van Oudenbosch op Willekens, maar hij voegde er de voorwaarde bij,
dat de halfmoederlijke regten, die zijne zuster op Aleida had, zouden geerbiedigd
worden. Nu wendden zich de beminnenden, door Willem ondersteund naar Jacoba.
Deze, ontstemd door de gebeurtenissen en vooral door Willems terugtreding en
herschepping van een net koopman in een woesten zeeman, was niet zeer geneigd,
diens bemiddeling gunstig op te nemen, en de kapitein ondervond spoedig dat het
gemakkelijker was een Spaanschen driedekker dan de onwillige tante tot overgave
te bewegen. Na een langdurig heen en wederspreken, dat Willem met een draaikolk
vergeleek, die zich ook in een kring ronddraaide zonder van de plaats te komen,
bragt van der Maas zijne zuster eindelijk zoo ver dat zij een eigenlijken grond opgaf
voor hare weigering.
‘Ik heb niets tegen meester Willekens,’ zeide Jacoba nu - ‘ik waardeer hem naar
verdiensten, alleen zijn handwerk mishaagt mij. Ik ben overtuigd dat onze Aleida,
nadat de bedwelming geweken is, niet gelukkig zijn kan in een huis, dat zoo ver van
het model verwijderd moet zijn, dat zij in deze onze woning voor de ongelukige
belegering gezien heeft, en nu spoedig weder zien zal, als er nog borstels, bezems,
biksteen en water in Noordholland te vinden zijn. Wil meester Willekens voor altijd
afscheid nemen van den blaasbalk en het aanbeeld, dan ben ik om den wil mijner
nicht bereid hem met een kapitaaltje te ondersteunen, om eene andere hantering
of vrije kunst te beoefenen. Het eerste stuk daarin vervaardigd, voltooit te gelijk den
gereed liggenden uitzet, en dan mag het bruiloft zijn.’
‘Quintin Mesys de tweede,’ - zeide Willem - ‘het is jammer dat onze meester Lucas
niet meer leeft, Anders kon hij dadelijk bij hem in de leer gaan, en verwen wrijven
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met den eereketting om den hals en den egen op zijde. - Of koop mij mijn winkel
af, mijnheer Willekens. Gij zult hem goedkoop hebben; hoewel ik niet inzie wat tante
Jacoba tegen de smids hebben kan. Ware ik een meisje, geen andere dan een smid
zou mijn uitverkorene zijn. Heeft vrouw Venus ook niet een smid tot man, en het ei
moet niet wijzer zijn dan de hen.’
Willekens viel den spreker in de rede: ‘Indien gij, geeerde jonkvrouw, het kunstige
ijzerwerk te Antwerpen gezien had, waaraan mijn afvallige gildebroeder het barde
metaal door de kracht van den hamer in de sierlijkste vormen heeft gebogen, dan
zoudt gij met mij betreuren dat hij een handwerk dat hij tot eene kunst had verheven
heeft laten varen. Zonder mij hier met eene beoordeeling van den rang der eene
kunst boven de andere, ja boven een handwerk in te laten, zoluden ik gaarne Aleida's
gevoelen vernemen.’
‘Ik,’ zeide deze ‘heb in u den man leeren eeren en liefhebben. Of gij soldaat,
koopman, schilder of smid zijt, is mij onverschilig, als gij mar dezelfde blijft.’
‘Als dit zoo is’ - antwoordde Willekens - ‘ dan verzoek ik bedenktijd tot morgen,
en noodig u dan te zamen op het middagmaal. Ik misken - voegde hij er zich tot
Jacoba wendende bij - geenszins de grootheid van het offer, dat gij brengt, door
mijne mindere woning te betreden, en ik zoude het op geenen anderen tijd gewaagd
hebben, u daartoe uit te noodigen, moren echter kan de belegering nog tot
verontschuldiging gelden, als alles niet is zooals het zijn moest en in het huis van
een smid nimmer worden kan.’
De uitnoodiging werd aangenomen en men ging uit elkander. Willem ging naar
zijn schip, waarvan hij, in weerwil van allen aandrang, geen nacht verwijderd wilde
blijven, Willekens had nog veel te doen, en in het huis van van der Maas werden
nog langdurige beraadslagingen gehouden.
De oude heer, dien eene verbindtenis met den geachten, welgestelden Willekens
des te meer beviel, hoe meer hij overtuigd werd dat neef Willem zijn schoonzoon
niet worden konde, wendde zijnen geheelen invloed aan om van zijne zuster de
toestemming te verkrijgen. Hij stelde haar voor, dat Willekens voorzeker spoedig
lid van den raad
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zoude woreen, dat de prins, de kommandant van der Does en de burgemeester
van der Werf hem genegen waren; maar Jacoba bleef hetzelfde opperen, en zeide:
‘Het is alles goed, als hij maar geen smid was!’ en schilderde dan hoe zwart alles
in zijn huis moest zijn door rook en damp en kolenstof, zoodat naar hare voorstelling
zijne woning wel op eene hel moest gelijken. Aleida vertrouwde haren geliefde en
zweeg. ‘Ik wil niets verder zeggen,’ - zoo besloot Jocoba de beraadslaging - ‘morgen,
Aleida, zult gij zien, wie gelijk heeft; gij zult zelve oordeelen of het in zulk een huis
op den duur is uit te houden. Willekens gevoelt dat zelf en erkent het. Een weinig
geduld en gij zult beide de tante danken, dat zij even zoo voorzifgtig is als
standvastig, en zich niet heeft laten verbidden.
Den volgenden dag toen men zich naar Willeken's huis zoude begeven, was
Jacoba feestelijk gekleed en met hare schoonste sieraden getooid, daar zij zich
meer dan anders had opgeschikt opdat zij te meer bij de donkere wanden zoude
afsteken; daarbij waren een paar stofdoeken niet vergeten. Onderweg onderhield
zij hen, die bij haar weren, over hare ongunstige verwachtingen, en hield zich
overtuigd dat zij in dat onaanzienlijk berookt huis haar doel wel zoude bereiken.
Eindelijk leidde een knecht, die hun te gemoet kwam, hen een vrij aanzienlijk
burgerhuis binnen. De glasruiten glinsterenden onberispelijk, de deuren en vensters
blonken met een glansrijk vernis, en een kunstig bewerkte schitterend blinkende
koperen klopper aan de deur verrastte de spraakzame Jacoba zoodanig, dat zij
naauwelijks behoorlijk konde antwoorden, toen Willekens, in een eenvoudig huiskleed
te voorschijn kwam en zijne gasten vriendelijk begroette. Willem Oudenbosch was
reeds tegenwoordig.
De pronkkamer had wanden van bruin geschilderd eiken beschotwerk, eene
notenboomhouten niet geschilderd eiken tafel stond in het midden, en sierlijke
stoelen met zachte kussens gevuld, langs de wanden; op den fraai geruiten vloer
van witte en grijze marmersteenen was geen smetje te bespeuren. Het geheel liet
niets te wenschen over.
Terwijl de tafel met een hagelwit laken, en schoone porseleinen schotels en
borden werd gedekt, liet Jacoba hare blikken op de jagt gaan, zooveel en zoover
zij maar konden,
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opdat zij hare voorspellingen mogt regtvaardigen, maar moest ze telkens
verootmoedigd afwenden, want Aleida's oogen volgden hare blikken, en zoo dikwijls
de tant weder eene plaats had onderzocht, zonder een vlekje of stofje te vinden,
begon de schalksche nicht te spreken over de fijnheid der vasen van chinneesch
porselein, of over de tafels en stoelen, en zocht een gebrek daaraan te berispen
dat niet te vinden was. Wilde Jacoba nu haren roem van huishoudelijke kenis net
op het spel zetten, dan moest zij hare onervaren nicht wel teregt wijzen en de
verdediging van den huisheer op zich nemen. Dit was erg. Nog smartelijker was de
teleurstelling van al hare verwachtingen, en evenwel zoude dit nog te verdragen
zijn geweest, als niet de ongewone glans van alle metalen huisgerei, van de zilveren
kan af tot de ijzeren vuurschop toe, alles overtroffen had, wat Jacoba door
ingespaannen, arbeid en een poetsen van vele weken konde te weeg brengen
.Voornamelijk wierp een stalen vuurhekje aan den haard in het schijnsel der vlammen
schitterende stralen van zich, die tot in Jacoba's hart doordrongen. Toen zij hierbij
dacht aan den toestand, waarin Willekens hare pronkkamer gezien had, verloor zij
geheel den moed, en hare ter neder geslagen oogen vermeden haren broeder even
zorgvnldig als den smid.
Deze scheen zijn triumf niet te bemerken, maar was bezig met bedienen. Hij
bewees alle slechts bedenkelijke oplettendheid aan Jacoba en verwaarloosde bijna
de geliefde. Van der Maas praatte druk met Willem, en beide lieten zich daarbij de
goede spijzen en den uitmuntenden wijn regt wel smaken. Van het eigenlijk doel
der bijeenkomst was geene sprake en Jacoba was er verre af van er aan te
herinneren.
Na het einde van den maaltijd wendde Oudenbosch zich tot den gastheer. ‘Uwe
kajuit is in orde,’ zeide hij, ‘en uw onthaal getuigt van eene goed voorziene
proviantkamer; maar als iemand mij op miju schip bezoekt, moet de gast het zich
laten welgevalen, een weinig met mij rond te kruipen tusschen de verdekken, want
lang stilzitten kan ik niet, Kom, laat ons uw huis en werkplaats eens zien.’
Bij deze woorden viel het Jachba in, dat de schitterende pronkkamer wel een
middel ter verblinding konde zijn;
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hoewel de ervaring haar zeide dat eenige uren niet voldoende waren om een vertrek
in dien toestand te brengen. Zij had echter weer eenige hoop, en haar vriendelijke
blik beloonde haren neef voor zijnen aandrang.
Het bleek echter weldra dat Jacoba eene ijdele hoop had opgevat. Het geheel
stemde met de pronkkamer overeen, zelfs de werkplaats droeg sporen van de orde
en zindelijkheid, die overal heerschte, en vader van der Maas, die tot hiertoe nog
altijd zijne zuster verschoond had, gevoelde zich, door zijn welgevallen in al wat hij
zag, gedrongen tot de vraag: Of het in dit huis niet regt geschikt was om te wonen?
Gelijk den vorigen dag bij de monstering van Willekens gewaad, werd Jacoba
heden bij de schouwing van het huis steeds vriendelijker en hoffelijker. Zij had
ingezien, dat hare bewering ten volle was weerlegd, en gaf zich daarom geheel aan
den aangenamen indruk over, dien haar bevredigde poetszin ondervond. Zij scheen
alles rondom zich te vergeten, - vertoefde nu bij dit dan bij dat stuk huisraad, en
werd niet moede zich in de blanke voorwerpen te spiegelen.
De wandeling was geëindigd, en de gasten dachten in de pronkkamer terug
gebragt te zullen worden, toen Willekens hen uitnoodigde om ook zijn voorraadvertrek
te gaan zien. Hij leidde hen een donker vertrek binnen, waarin hij dadelijk de vensters
opende. Toen fonkelde plotseling het geheele vertrek van een oogverblindenden
glans. Wat beteekende bij dit heerlijke licht de schemering van een winkel in lakens
en zijde? In de hoeken stonden volledige ridderwapenrustingen, schitterend blank
en blaauw. Op het kruis, dat het pantser droeg, rustte de helm en het bijbehoorend
schild hing daarover, door kunstig werk versierd. Tusschen deze prachtige stukken
hing eene rij gewone schilden, zooals men ze destijds somwijlen nog gebruikte.
Aan lange dunne kettings hingen eene menigte hoefijzers in sierlijke arabesken
naar beneden. Aan de wanden hingen rekken met vuurroeren en zwaarden, smaakvol
geordend, en de Nederlandsche leeuw, met den pijlbundel in de klaauwen, die uit
lansspitsen, regte en kromme sabels was zamengesteld, zag van eene verheven
plaats naar beneden, alsof hij zijne wapenen beschermde. Op den achtergrond
stonden vreedzame ijzeren werktuigen, tot huisgerei behoorende, opgehoopt.
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Sprakeloos en met ingehouden adem zag Jacoba in het rond, zelfs Aleida scheen
verrast, en de mannen prezen met hunnen bijval het degelijke werk en de smaakvolle
ordening. Nadat Willekens zich eene poos in de algemeene tevredenheid verlustigd
had, zeide hij: ‘Wie anders dit vertrek binnen treedt, verlaat het niet zonder een stuk
gekocht te hebben; mijne waarde gasten mogen het ook niet ledig verlaten.
Veroorloof mij, mijnheer van der Maas, en gij, mijnheer Oudenbosch, u deze
zwaarden te schenken, met den hartelijken wensch dat zij nog lang in uwe hand de
vijanden van het vaderland mogen bedreigen. U, geëerde jonkvrouw Jacoba, ben
ik het dubbel verpligt, want ik herinner mij nog zeer goed de zwarte streep, die mijne
met kruid bezoedelde vingers op uw helder damasten tafelkleed hebben gemaakt;
opdat ik nu in het vervolg geen dergelijk onheil meer mogen aanrigte, indien gij mij
verder toegang verleent, verzoek ik u dit met plaatzilver overdekt tafeltje van mij
aan te nemen, waarvan gij zulke vlekken en strepen gemakkelijk kunt wegnemen.
Dit pakje papier bevat het schuurmiddel dat ik u beloofde. Als men daarmede wrijft,
veranderen de leelijkste roestvlekkeu in den schoonsten glans. U, mijne geliefde
Aleida, zoude ik het liefst alles aanbieden wat ik bezit....’
‘Het zeil gewend,’ riep Willem, ‘ik bemerk het al. Nu begint het laveren. Verliefden
maken gaarne zulke manoeuvres; maar men komt daarmede laat voor anker, en ik
vaar liever met volle zeilen. Ik kies voor Aleida, en geef haar onzen wakkeren smid.
Leve de geuzenbruid, de aanstaande Aleida Willekens!’
Van der Maas knikte toestemmend met een vragenden blik op Jacoba, die
overmeesterd door al het gebeurde, haren brillanten ring van den vinger trok en
aan Aleida over reikte, met de zacht gesproken woorden: ‘Voor uwen verloofde,’ en
de Nederlandsche leeuw blikte op de groep neder.

Het Spaansche meisje.
I.
Toen ik in den herfst van het jaar 1854 te Brussel was, bezocht ik des avonds
gewoonlijk het ‘Café Suisse,’ op de
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Place de Monnaie, waar men bij een goede kop mocca en de Fransche, Engelsche
en Duitsche dagbladen ook eenige Hollandsche couranten vond, die ons als goede,
lieve bekenden voorkwamen, welke men in den vreemde aantreft, en met wie men
over het vaderland keuvelen kan. Ik bekwam echter niet altijd zonder moeite deze
nieuwspapieren, want een oud heer van ongeveer zestig jaren, wiens militaire
houding, ook buiten den grijzen knevel en het lintje van het legioen van eer, dat hij
in het knoopsgat droeg, den voormaligen soldaat verried, had in den regel alle
dagbladen, die hij magtig kon worden, voor zich opgehoopt. En terwijl hij met de
eene hand het blad, waarin hij las, vasthield, was de andere op de overige couranten
uitgestrekt, zoodat er inderdaad wel wat diplomatische bekwaamheid vereischt
werd, om den ouden heer een dagblad te ontrooven. Daarbij maakte hij in de keuze
der couranten geen onderscheid, en Fransche, Duitsche, Engelsche en Hollandsche
bladen lagen vreedzaam naast de Madridsche ‘Heraldo,’ - wel een bewijs, dat de
man eene groote taalkennis bezitten moest. Wie de koffijhuizen in groote steden
bezoekt, zal gewis eene dergelijke originaliteit, een dezer ‘gazettophagen,’ zoo als
Cuvier ze noemen zou, gezien hebben.
Daar het toeval wilde, dat de kapitein, - dit was hij, gelijk ik later ervoer - op
hetzelfde uur als ik het koffijhuis bezocht, ontstond er eene zonderlinge verhouding,
eene soort van bekendheid tusschen ons, die echter deze eigenaardigheid had, dat
wij nimmer een woord met elkander wisselden. Eindelijk was - trots onzen
bestendigen courantenoorlog - de tegenwoordigheid des eenen eene behoefte voor
den anderen geworden. Er lag eene zekere aantrekkingskracht voor ons beiden in
deze herhaalde aanvallen van mijne zijde en de hardnekkige verdediging van de
zijde der tegenpartij.
Op zekeren dag intusschen, toen de kapitein zijn lederen bundel met den
meerschuimen pijpekop vergeten had, werd ons stilzwijgend onderhoud in
spraakzaamheid veranderd. Ik bood den kapitein, die in al zijne zakken te vergeefs
zocht, en waarvan ik den spijt in zijne oogen las, eene goede manilla aan, die na
eenige weigering aangenomen werd. De cigaar werd in zekere mate de vredespijp,
want van dat
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oogenblik hield de dagbladtwist op, en wij begonnen met elkander een gesprek. Uit
die gesprekken ontwaarde ik, dat de oude militair onder Napoleon I gediend, en de
veldtogten in Spanje, Duitschland en Rusland mede gemaakt had. Daar hij zich
jaren lang in vreemde landen had opgehouden, was door hem ook die gelegenheid
gebruikt om de talen aan te leeren.
Oude soldaten zijn, wanneer men hen eerst tot spreken gebragt heeft, in den
regel zeer spraakzaam, en ons onderhoud was juist zeer levendig, toen het koffijhuis
zich vulde met eene lagchende en opgewekte menigte, die uit het théatre royal
(tegenover het koffijhuis gelegen, doch in 1855 afgebrand) kwam en daar de
Spaansche danseres Pepita de Oliva gezien had. Deze danseres, die toen den
roem van den dag uitmaakte, was dien avond voor de eerste maal te Brussel
opgetreden, - wat wonder! dat ieder vol hewondering was en de naam der Spaansche
op aller lippen zweefde. De stof tot een onderhoud is aanstekend, even als die van
zoo menige krankheid, en zoo gebeurde het ook, dat ik den ouden kapitein vraagde,
of hij geen lust had, morgen mede naar den schouwburg te gaan en de schoone
danseres te bewonderen.
De oude soldaat schudde met het hoofd, blies eene dikke, blaauwe rookwolk in
de hoogte en zeide toen: ‘Als ik nog jong was, zou ik mij dat genoegen niet
ontzeggen, maar ik ben reeds te oude grijskop, om mij nog aan dergelijke zaken
over te geven en dan,’ voegde hij er aarzelend en met eene sombere uitdrukking
bij: ‘dan is zij ook eene Spaansche en zoo dikwijls ik eene vrouw van dit volk zie,
word ik immer aan eene ongelukkige geschiedenis herinnerd, die mij dagen lang
mijne opgeruimdheid bederft.’
Men kan denken, dat deze woorden mijne nieuwsgierigheid in hooge mate
opwekten en ik verzocht den kapitein om eene nadere verklaring. In den beginne
wilde hij daarvan niets weten en scheen zich over dit enkele gezegde reeds te
ergeren; doch ik liet niet los en vernam eindelijk de volgende geschiedenis, die ik
hier weder vertellen wil, zoo als ik haar op dien avond, nadat ik te huis gekomen
was, in mijn dagboek opschreef.
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II.
‘Het was in het jaar 1809, het derde van den napoleontischen veldtogt op het
Pyreneesche schiereiland. De Fransche troepen, aan de oostkust lager aftrekkende,
hadden Barcelona genomen en naderden Saragossa, in welke stad de Spaansche
generaal Palafox het bevel voerde. Eene sombere, geheimzinnige stilte was over
de stad verspreid, die zich met vastberadenheid tot den tegenstand uitrustte. De
straten van Saragossa zijn allen, op eene - de hoofdstraat - na, smal, donker en
vochtig, dewijl de hooge huizen van gebakken steenen geen zonnestraal naar
beneden laten vallen. De eenige del foso-straat heeft een vriendelijk en bekoorlijk
uitzigt, en schoone smaakvolle huizen, en hier is ook immer de grootste beweging
en het levendigst verkeer.
Aan het eene einde dezer straat stond een klein huis van twee verdiepingen,
achter welks groene jalouziën men somtijds een schoon bleek meisjeshoofd met
donkere, vurige oogen, frissche, roode lippen en gitzwarte lokken kon opmerken.
In den laatsten tijd moest dit arme kind veel smart geleden hebben, want als zij aan
het venster trad, om hare bloemen te begieten, zag men dikwijls in hare schoone
donkere oogen tranen schemeren, en menigmaal zat zij uren lang op dezelfde
plaats, het hoofd op de hand geleund, en op één punt starende, als zat zij in diepe
gedachten verzonken over het voorwerp van haren kommer.
De oorzaak harer tranen was niet moeijelijk te raden. Dolores Lianares, zoo heette
de jonge Spaansche, was, even als toen de meeste Spaansche vrouwen, eene
gloeijende patriottische, die de Franschen als onderdrukkers van haar vaderland
uit het diepste harer ziel haatte. Maar Dolores was ook meisje, eene Spaansche
maagd, met een hart vol gloed en drift, en dit vurige, gloeijende hart had zij
geschonken aan een jong officier, don Ramon, die bij een Arragonisch regiment
diende. Don Ramon, die voor het uitbreken van den oorlog op de hoogeschool te
Salamanca in de regtsgeleerdheid gestudeerd had, was evenwel een hevig vijand
der priesters, een vijand der onbeperkte alleenheerschappij, en een aanhanger der
vrije rigting, die kort na de Fransche oorlogen zoo magtig in Spanje ontwaakte. Tot
zijn ongeluk
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was de bevelhebber van zijn regiment, waarbij hij als officier diende, een van die
oude, voor het geloof ijverende Spanjaarden, zoo als de tijden van Pizarro en Philips
II ze ons teekenen, mannen die op de inblazingen van een monnik duizende van
Indianen en ketters konden dooden.
Don Baldomo, dit was de naam des oversten, had spoedig de kettersche
gezindheden van zijnen officier leeren kennen en bij eene revue, die hij over het
regement hield, verweet hij dit don Ramon openlijk voor het front zijner kompagnie,
en trok, trots Ramon's reeds meermalen bewezen dapperheid, eenige jonge hidalgo's
(edellieden) in bevordering voor. Deze laatsten hadden wel eenige blijken van
dapperheid en krijgskundige bekwaamheid gegeven, maar toch veel meer van dien
onwetenden geloofsijver en eerbiediging van de onbeperkte alleenheerschappij,
zoo als de overste zelf bezat.
Don Ramon was buiten zich zelven. Na het einde der revue liet hij zich bij den
overste aanmelden, en toen hij toegelaten werd, deed hij hem de bitterste verwijten,
vorderde genoegdoening met den degen, en noemde hem, toen hij eene weigering
ontving, een eerlooze. De overste liet hem in arrest nemen, en riep wegens
overtreding der subordinatie een krijgsraad bijeen. De uitspraak was vooruit te zien;
de krijgsraad uit tegenstanders der inzigten van don Ramon bestaande, kon slechts
tot ‘den kogel’ veroordeelen. Don Ramon voorkwam dit; met behulp van eenige
trouwe soldaten zijner kompagnie ontvlood hij uit de militaire gevangenis en ijlde
naar de naaste, door Fransche troepen bezette stad.
Met bloedige handen en voeten en gescheurde kleederen kwam hij in het Fransche
hoofdkwartier aan.
‘Waar is de kommanderende generaal?’ vraagde hij met eene bevende stem aan
den eersten soldaat, dien hij ontmoette.
Men bragt hem in diens woning.
‘Generaal!’ sprak hij, ‘ik ben Spanjaard, maar ik ben ook man, ik ben soldaat. Men
heeft mij als een ellendeling behandeld, mij gekerkerd, en slechts door de vlugt kon
ik eene onteerende straf of den kogel ontkomen.’ En hij vertelde zijn wedervaren.
Het lag toenmaals in de politiek van Napoleon, om jonge
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menschen uit goede Spaansche familiën in zijn leger op te nemen.
De generaal rigtte eenige vragen tot den jongen man, die hem van de waarheid
zijner woorden overtuigden en aan den avond was don Ramon als adjudant bij den
staf ingedeeld.
Wie vermag de smart der arme Dolores te schetsen, toen zij dezen overgang van
haren geliefde tot de vijanden van het vaderland vernam? Zij rukte zich de zwarte
haren uit het hoofd, wrong de zachte handen en weende dag en nacht van wanhoop.
Toen zij eindelijk weder in zooverre tot zich zelve gekomen was, dat zij eenigzins
geregeld kon denken, zond zij door een geheimen bode het volgende briefje aan
don Ramon:
‘Ongelukkige! gij bemint alzoo de vanen van den vreemden
onderdrukker meer dan uw vaderland, meer dan Dolores? Gij ijlt in de
rijen van hen, die uwe broeders dooden en uwe zusters onteeren! Gij zijt
een verrader van uw land, een verrader van onze liefde geworden! Dolores
Lianares zal nimmer een man toebehooren, wiens hand zich kleurde met
het bloed eens Spanjaards; - vaarwel! God en de heilige jonkvrouw mogen
u vergeven en genadig zijn. Ik kan het niet.
DOLORES.
Toen de kapitein zoo ver met zijne vertellingen gekomen was, hield hij een
oogenblik op en trok eene oude brieventasch uit den zak, waaruit hij een oud, geel
blad papier nam, dat met meerdere kleine bloedvlekken bedekt was. Het bevatte
eenige regels in de Spaansche taal en onderaan stond onduidelijk en naauwelijks
leesbaar de naam Dolores. Ik beschouwde dit kleine blaadje met zekere,
onwillekeurige ontroering en gaf het toen den kapitein terug, die daarop vervolgde:
‘Dolores smart werd met den tijd wel wat rustiger en stiller, maar het lijden om
den verloren geliefde knaagde des te gevaarlijker aan het hart der arme maagd.
Hare bezorgde ouders, die het rozenrood harer wangen zagen verdwijnen en aan
wie het niet ontgaan was, dat hare oogen
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immer vochtig waren, zonden haar, om haar een weinig afleiding te geven, naar het
klooster der heilige Anna in het kleine stedeke G., waar eene tante van Dolores
priores was.
Dolores kwam in het klooster aan, maar de koude, vochtige muren konden de
herinnering aan Ramon niet uitwisschen en het bidden en zingen der nonnen hare
smart niet verminderen.

III.
Het was een schoone, stille Julij-avond, een Spaansche zomeravond met eene
zoele warme lucht, een donkerblaauwen hemel en murmelenden golfslag op den
vloed, die tusschen de groene oevers doorstroomde. De jasmijn en de vlierboom
verspreidden aangename geuren in het rond en zachte, fluisterende koeltjes waaiden
door de oude hooge olijfboomen van den kloostertuin, waarin Dolores met hare
tante op en neder wandelde. De priores vertelde, om hare nicht afleiding te bezorgen
van de aardsche smarten, die haar kwelden, de legenden van den heiligen da Paula
en de heilige Bathilda van Frankrijk. Maar Dolores was eene onopmerkzame
hoorderes voor de vrome overleveringen; hare gedachten waren verre weg, bij
Ramon den verloren geliefde.
Juist begon tante Felicitas ten tweeden male de geschiedenis van den heiligen
da Paula te verhalen, toen een doffe, uit de verte aanrollende donder de vertelling
afbrak.
‘Wat is dat?’ riepen de beide vrouwen verschrikt en bleven in bange spanning
luisterend staan.
‘Het zal in de verte gedonderd hebben,’ sprak de priores daarna.
‘Maar ik zie geen wolkje aan den hemel,’ antwoordde Dolores, ‘zelfs niet daar
boven den bergketen.’
De priores antwoordde niet en er verliepen weder eenige seconden, toen dezelfde
doffe knal, maar nu wat nader bij, zich deed hooren. Angstig zagen de beide vrouwen
elkander aan, doch geene waagde het, haar vermoeden uit te spreken, toen
plotseling de poort van den kloostertuin open geworpen werd, en eene schaar van
jongere en oudere nonnen, als eene vlugt gejaagde dulven binnenstormde, met
den uitroep op de lippen: ‘Men is slaags, de Franschen dringen de Spanjaarden
naar onze stad.
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De nu nader en immer nader komende kanonschoten bevestigden de droevige
mare, en de verschrikte nonnen waren nog tot geen besluit gekomen, toen de
tuinman, met doodsbleek gelaat berigt bragt, dat reeds eenige gewonde Spanjaarden
door het stadje vlugtten en dat men de aankomst der overwinnende Franschen, die
het Spaansche leger voor zich uitdreven, met ieder oogenblik verwachtte.
In dezen oogenblik kwam de priores meer tot bezinning en de sidderende nonnen
om zich verzamelende, zeide zij: ‘mijne zusters! het is u niet onbekend, dat de
roekelooze vijand, die weldra voor de muren dezer stad zal verschijnen, noch eerbied,
nog vrees voor de geheiligde schuilplaats des kloosters heeft. Gij weet aan welken
smaad, aan welke mishandelingen somtijds onze zusters in dezen oorlog blootgesteld
zijn. Gij zoudt zelfs in de kerk niet voor hen beveiligd zijn. Het eenige wat ons nog
redden kan, is, dat wij ons in de stad bij goede patriotten verbergen en het klooster
verlaten, tot de vijand weder is afgetrokken.
Eenige der oudere nonnen waren wel in den beginne niet met dezen voorslag
ingenomen, en wilden zich liever aan het martelaarschap overgeven, om daardoor
den hemel te verwerven, maar het meerendeel der jongere zusters stemden de
priores toe en weinige minuten later was de wijde, hooge ruimte des kloosters
verlaten en ledig.
Het tumult en de storm van het gevecht kwam intusschen al nader. Spaansche
cavalleristen vlogen vlugtend en met lossen teugel door de stad; kanonnen, amunitieen kruidwagens rolden in verwarden spoed door elkander en de weinige kompagniën
der Spanjaarden, die den terugtogt dekten, werden door het vijandelijk kartetsvuur
en de geweerschoten der Fransche tirailleurs, die nu op de hoogte verschenen,
sterk gedund. Het geschrei en de zuchten der gewonden, de bevelen der
kommanderende officieren, het getrom en de signalen der hoornen klonken
daartusschen en van tijd tot tijd werd alles door kanongedonder en knetterend
geweervuur overstemd, totdat een daverend: ‘vive l'empereur!’ de overwinning der
Franschen verkondigde.
Dolores had voor het venster van een huis op de markt de nederlaag en den
terugtogt der Spanjaarden mede aangezien. Smart, schaamte, haat tegen de
overwinnaars ver-
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vulden haar trotsch, vaderlandlievend hart en dreven een gloeijend rood op hare
bleeke wangen. Met sombere blikken beschouwde zij, nog altijd aan het venster
staande, de binnenrukkende kolonnes - toen zij plotseling verbleekte, en terstond
daarop een donker purperrood op hare wangen voelde branden. - Digt onder haar
venster hield een Fransch officier stil op zijn met schuim bedekt ros, met een
wapperenden vederbos op den hoed en de adjudants-sjerp om de schouders. Dolores stond als vastgeworteld en beschouwde den officier, die, naar het scheen,
een der kommandanten een bevel van den generaal overbragt. Op dit oogenblik
hief, als door een toeval, ook de officier zijne oogen op naar het venster, voor hetwelk
Dolores nog altijd was blijven staan. Een levendige uitroep van verrassing vloog
over zijne lippen, hij legde de hand op het hart, wierp een vlugtigen blik op het huis,
om zich het uitzigt in het geheugen te prenten, en snelde heen. Dolores zonk op de
sopha, bedekte haar gelaat met beide handen en murmelde, terwijl tranen en zuchten
hare stem bijna verstikten: ‘Hij was het - hij was het - hij vermoordde heden zijne
broeders!’ Na eene poos werd zij rustiger en de hand op de borst leggende, sprak
zij: ‘Stil, hart! vergeet den verrader!’
De liefde tot het vaderland mag bij den man een grootschen, magtigen hartstogt
zijn, waaraan hij alles en ook het dierbaarste opofferen kan, maar bij eene vrouw
zal men haar zelden zoo sterk aantreffen, dat zij tot haar hart kan zeggen: ‘vergeet
hem, dien gij bemint,’ en dat zij dan ook den geliefde kan vergeten.
Hoe veel moeite Dolores zich ook gaf, om de herinnering aan don Ramon uit hare
ziel te verbannen, zag zij toch altijd zijne gestalte voor hare blikken en een plotselinge
schrik, een schrik van vreugde en angst vloog door hare ziel, toen zij bij het
aanbreken van den nacht welbekende schreden op de trappen hoorde, en Don
Ramon kort daarop, de deur openende, de kamer binnen trad. Doch toen zij hem
nu voor zich zag in de gehaatte Fransche uniform, in de kleur van den onderdrukker
haars lands, verdween ieder zacht gevoel en het vuur der gramschap ontbrandde
weder in haar.
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Don Ramon zag er bleek en ontsteld uit; hij trad op het jonge meisje toe, en terwijl
hij op eene knie voor haar nederviel, fluisterde hij: ‘Dolores!’
Doch deze week eene schrede terug en hem met van toorn gloeijende blikken
aanstarende, riep zij: ‘Wat wilt gij hier, verrader! wiens hand nog rookt van het bloed
uwer broederen? Weg uit mijne oogen, breng den naam van Dolores niet meer over
uwe lippen; ik heb opgehouden, voor u te leven, van het oogenblik af aan, dat gij
die uniform met de kleuren van uw vaderland verwisseldet.’
Bij deze woorden overtoog een donkerrood het gelaat van den jongen officier.
‘Dolores!’ riep hij, ‘hoor mij, een woord van mij, voor gij mij veroordeelt; de regter
staat het den misdadiger toe; kuut gij het mij weigeren?’
En hij verhaalde aan het jonge meisje de beleedigingen, de krenkingen, die hij
van zijnen overste had moeten verduren en die hem onder Frankrijks vanen hadden
doen dienst nemen. Zijne levendige schilderingen maakten Dolores bewogen, maar
zij verteederden haar niet.
‘Welaan!’ riep zij uit, ‘ik geloof, wat gij zegt, maar waarom liet gij het uw vaderland
misgelden, wat een enkele misdaan had? Er is slechts een middel, waardoor gij
mijne liefde weder kunt erlangen.’
‘Spreek, spreek, Dolores!’ riep Ramon, door hartstogt en liefde overweldigd, ‘maar verlang niets, wat strijdt tegen de eer. Heb medelijden met mij, mijne Dolores!
ik wil alles opofferen, mijn leven, het is het eenige, wat ik nog bezit, nadat ik u en
het vaderland verloren heb, - alleen, verlang niet mijne eer ten offer.’
‘Uwe eer?’ antwoordde het hartstogtelijke meisje. ‘Wat is eer? slechts in de dienst
van het vaderland is er eer; - gij verloort die, toen gij deze uniform hebt aangetrokken.
Wat gij “eer” noemt, is een leeg begrip, een niets, een lokaas, waarmede uw tiran
u aan zich ketent!’
‘Dolores! Dolores!’ stamelde Ramon, ‘gij maakt mij waanzinnig; gij ontrooft mij
het laatste, wat mij gebleven is.’
‘Wees bedaard en hoor!’ antwoordde Dolores, ‘en bewilligt gij in datgene, wat ik
verlang, dan ben ik de uwe, de uwe voor altijd!’
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‘Dolores!’ riep Don Ramon, ‘folter mij niet langer! Binnen weinige uren moet ik weg
met depêches van mijnen generaal; het is eene gevaarlijke zending, ik moet door
plaatsen, die door Spanjaarden bezet zijn; welligt brengt zij mij den dood. - Ontroof
mij daarom deze weinige minuten van geluk niet. Denk aan de schoone tijden te
Saragossa, waar wij aan den oever der Guerva des avonds van liefde, geluk en
eene schoone toekomst droomden, waar wij.........’
‘Zwijg!’ viel Dolores hem in de rede. Zij vreesde, dat zij door de herinnering aan
die schoone vervlogen dagen zou verteederd worden; ‘zwijg en hoor mij aan. Gij
gaat, zoo als gij zegt, nog heden nacht, met depêches van uwen generaal van hier.
Gij komt, zoo als gij zegt, door plaatsen, waar de Spanjaarden meester zijn. Welaan!
ik heb hier een brief aan den kommandant van het naaste Spaansche garnizoen;
het is een bloedverwant van mij. Ik zal den brief in de voering van uw rok naaijen
en gij zult hem door een vertrouwden bode aan zijn adres bezorgen. - Ik zelve kan
het niet, want de geheele streek rondom, wemelt van Fransche roofbenden.’
‘Dolores! Dolores! wat verlangt gij?’ riep don Ramon op smartelijken toon, ‘vorder
van mij toch het verraad niet mijner vanen?’
‘Goed, zoo ga, ongelukkige!’ riep Dolores toornig en stiet hem van zich.
‘Dolores! wat denkt gij van mij?’ stamelde Ramon, want de liefde verkreeg de
overhand; ‘verstaat gij mij niet, ik stem toe.’
‘Gij stemt toe?’ juichte Dolores en vloog aan Ramon's borst; ‘gij stemt toe! dank,
dank, mijn Ramon! nu zijt gij weder de mijne, gij, mijn eenige, mijn geliefde!’
En de lang onderdrukte gloed der jonge Spaansche kwam weder boven en met
vurige kussen hing zij aan den mond des jongen officiers, die haar, bevende van
hartstogt, in zijne armen sloot.
Meerdere uren verliepen zoo voor de gelukkigen. Eindelijk sloeg de klok der oude
kloosterkerk het uur van middernacht en verkondigde den officier dat zijn pligt hem
riep. Het bittere oogenblik der scheiding was gekomen.
‘Vaarwel, mijn geliefde! vaarwel,’ fluisterde het jonge
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meisje, terwijl zij hem den laatsten afscheidskus op de lippen drukte; ‘vaarwel! ik
blijf voor eeuwig de uwe!’
‘Vaarwell, Dolores! vaarwel, welligt voor altijd!’ stamelde de jonge man, overstelpt
door zijne aandoeningen, en ging.
Dolores zag hem na, zoo lang haar blik zijn witten vederbos in het duister kon
onderscheiden.

IV.
Het bezoek van don Ramon bij Dolores was evenwel niet onopgemerkt gebleven,
- eene patrouille had hem uit het huis zien komen, en daar men op alle in het leger
dienende Spanjaarden een zeer waakzaam oog hield, meldde men dit aan den
generaal. Deze hoorde het berigt bedaard aan en liet don Ramon met de depêches
afreizen, doch zond hem onmiddellijk eene ruiter-patrouille na, die hem moest
aanhouden en onderzoeken.
In zoete droomerijen over Dolores verzonken, reed Ramon langzaam door den
morgennevel. Op eens hoort hij het geluid van hoefslagen achter zich, en meenende,
dat het Spanjaarden zijn, grijpt hij zijne pistolen en maakt den sabel in de schede
los; maar het ‘qui vive!’ waarmede men hem aanroept, zegt hem, dat het Franschen
zijn. Een somber voorgevoel overvalt hem, maar hij tracht zich goed te houden. De
aanvoerder der patrouille toont hem het bevel van den generaal. Onwillekeurig
verbleekt don Ramon; men onderzoekt hem, en......vindt in den voering van zijnen
rok den brief van Dolores aan den Spaanschen bevelhebber.
‘Sacre bleu!’ vloekt de wachtmeester, ‘dat wordt eene slimme zaak. - Allons! links
om! naar het hoofdkwartier!’
En de troep, met don Ramon als arrestant in het midden, rijdt weder naar G. terug.
- Oogenblikkelijk wordt een krijgsraad te zamen geroepen, en de roffel der trommen
roept de troepen, die bij de vooruit te ziene executie tegenwoordig zullen zijn, onder
de wapens.
De treurige geschiedenis vliegt, ofschoon het nog vroeg in den morgen is, met
ondenkbare snelheid, door de stad, van mond tot mond. De burgers balden de
vuisten en de vrouwen bidden een Vader ons! voor de ziel des ongelukkigen.
In het kwartier van den generaal zitten de officieren nog in den krijgsraad, en daar
don Ramon zijn vergrijp
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bekend heeft, zal juist het vonnis worden uitgesproken, toen de stem van een meisje,
dat eene luide, heftige woordenwisseling met den schildwacht schijnt te voeren,
voor de deur gehoord wordt.
‘Laat mij binnen!’ roept zij ontroerd, ‘laat mij binnen; het geldt het leven van een
onschuldige. - Om den wil der moeder Gods, laat mij door!’
De generaal, die het alarm hoort, wendt zich tot een officier en zegt: ‘laat het
meisje binnenkomen!’
De deur wordt geopend, en een meisje met loshangend haar, dat langs den
blanken hals nederviel, in een ligt nachtgewaad, waarover in der ijl een zwart zijden
mantille geworpen was, en op hare bloote voeten, zoo als zij van het bed gesprongen
was, wierp zich aan de voeten van den generaal. Het was Dolores........
‘Generaal,’ sprak zij gejaagd, ‘gij wilt een onschuldige vermoorden. - Don Ramon
is onschuldig aan het vergrijp, dat hem ten laste wordt gelegd; - ik zweer het u bij
het hoofd mijner moeder. - Wij beminnen elkander, ik ben sedert een jaar zijne
verloofde. In den afgeloopen nacht was hij bij mij, om mij vaarwel te zeggen; - zonder
dat hij wist, wat de brief inhield, die, zooals gij ziet, aan een zekeren Lianares, aan
een bloedverwant van mij, geadresseerd is, verborg ik het schrijven in zijne kleeding.
- Hij is onschuldig als het licht der zon - als het pasgeboren kind op den schoot zijner
moeder.’
Ramon, die aan het benedeneinde der zaal tusschen twee onderofficieren stond,
had hare rede met de uitdrukking der ontzetting aangehoord. - Bij deze
zelfbeschuldiging stolde hem het bloed in de aderen, - hij kende de gestrengheid
der Fransche militaire wetten.
‘Generaal!’ riep hij in pijnlijken angst, ‘hoort niet naar de woorden van dit arme
meisje, wie de smart over mijn lot het verstand heeft benomen! - ik, ik alleen ben
de schuldige, - ik wist wat de brief inhield - ik wilde het vergrijp tegen mijn land weder
herstellen, het verraad aan Spanje door verraad aan Frankrijk uitdelgen.’
Bij de laatste woorden, die de ongelukkige met zigtbaar geweld had gesproken,
werd hij doodsbleek en zijne kniën beefden; om zijne Dolores te redden, offerde hij
het laatste
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overblijfsel zijner eer. - Wat hij van de verzoening van zijn verraad zeide, was niet
waar, - alleen uit liefde tot Dolores, had hij den brief overgenomen.
Het jonge meisje evenwel riep: ‘gelooft hem niet, gelooft hem niet! hij wil zich
opofferen, om mij de verdiende straf te doen ontgaan; maar gij zult regtvaardig zijn,
generaal! en geen onschuldige laten boeten, voor hetgeen ik misdeed.’
De generaal en de officieren zagen elkander geroerd aan; doch het geval was te
zwaar. De openlijke bekentenis van Ramon was daar, en om het voorbeeld durfde
men zulk een vergrijp niet ongestraft laten. De krijgsraad veroordeelde eenstemmig
tot den ‘dood door den kogel.’ Bij deze uitspraak stortte Dolores met een
hartverscheurenden gil aan de borst van don Ramon, drukte hem een laatsten kus
op de lippen en zonk toen bewusteloos neder. Hare verwanten bragten haar naar
hare woning.
Een uur later klonk het doffe roffelen der trommen door de straten; het was het
peloton, dat don Ramon ter executie buiten de stad geleidde. De luitenant, die het
peloton kommandeerde, ging met somberen blik aan het hoofd van den stoet. - Don
Ramon was zijn vriend. Maar hij moest zijn treurigen pligt vervullen, want men had
het hem bevolen. Op de plaats gekomen, waar reeds eene diepe groeve gegraven
was, fluisterde de veroordeelde den luitenant nog een paar woorden in het oor, trad toen nabij de groeve, en den witten doek, die hem de oogen bedekken zou,
afwijzende, kommandeerde hij met vasten stem: ‘vuur!’
De grenadiers hadden goed gemikt.......
Daarna marcheerde het peloton weder stadwaarts, terwijl het lijk in de groeve
bleef liggen - onbedekt, zonder een handvol aarde, ‘om des voorbeelds wille en tot
afschrik,’ zooals het bevel van den generaal luidde.
Maar des anderen daags was het ligchaam verdwenen.
Boeren, die voorbij gegaan waren, meenden, toen de maan des avonds achter
de bergen opgegaan was, eene zonderlinge gestalte bij het ligchaam gezien te
hebben. Anderen wilden een jong meisje met losse, hangende haren, in de nabijheid
der groeve hebben ontdekt, terwijl zij een treurig Spaansch liedje zong, van eene
eigenaardige melodie, die als het lied eener waanzinnige geklonken had.
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Eenige dagen later vonden Spaansche soldaten in de diepte van een bergpas, niet
ver van de Guerva eene jonge, schoone maagd, half naakt, met bloedige handen
en voeten, die een lijk bewaakte, dat reeds gedeeltelijk tot ontbinding was
overgegaan. Zij zong daarbij een lied, en toen de soldaten naderden, beproefde zij
angstig met het ligchaam, dat men haar, zooals zij meende, wilde ontrooven, te
vlugten. Maar de soldaten haalden haar in en bragten haar in het krankzinnigenhuis
te Saragossa. Daar bleef zij eenige dagen en werd een der offers, die bij den brand
van het huis - door het Fransche bombardement omkwamen.
Het was Dolores.......

V.
De kapitein zweeg en stond op, drukte mij zwijgend de hand, en wilde heengaan.
‘Nog een woord!’ bad ik.
‘Spreek!’
‘Hoe kwaamt gij in het bezit van het briefje van Dolores aan Don Ramon, dat gij
mij toondet - het was met bloed bevlekt?’
‘Ik vond het in de brieventasch des ongelukkigen, die ik onmiddellijk na de executie
uit de uniform nam, om haar aan zijne moeder te bezorgen. Het is het eenige, dat
ik als herinnering aan mijnen ongelukkigen vriend behouden heb. Ik was de luitenant
die het executie-peloton kommandeerde.’

(1)

De vlugteling .
Eene schets uit het slavenleven.
Met aanbevelingbrieven van verscheidene groote handelshuizen uit New-York
voorzien, was ik op Cuba aangekomen. Een derzelve was voor mij van groot belang,
dewijl

(1)

Nergens worden de slaven harder behandeld dan in de Spaansche koloniën, hetgeen een
trek is in het karakter der Spanjaarden, die hen van af de verovering van Mexieo en Peru tot
op den huidigen dag is bijgebleven. Het navolgend korte verhaal zal in deszelfs hoofdinhond
den lezer daarvan een waar en getrouw beeld geven.
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ik daarin don Lopes, een der rijkste bezitters van plantages in de nabijheid der Sierra
del Cobra, met hartelijkheid werd aanbevolen. Mijne eerste bezigheid was alzoo,
nadat ik mij eenigermate in mijn hotel had ingerigt, aan Senor Lopez te schrijven
met bijvoeging van mijn credietbrief en de opmerking, dat het mij een bijzonder
genoegen zou doen, hem mijne persoonlijke opwachting te mogen maken. Reeds
na verloop van drie dagen ontving ik daarop een hoogst beleefd antwoord; paarden
en dienstknechten werden op een bepaalden dag te mijner beschikking gesteld en
zoo reisde ik met den spoorweg af en gevoelde mij reeds eene week daarna in de
woning van mijn nieuwen gastheer geheel op mijn gemak.
Senor Lopez was weduwnaar en had slechts ééne dochter, met name Elvira, een
beeld van kreoolsche schoonheid en levendigheid, en die hij met hart en ziel lief
had. Overigens ontbrak het den reeds bedaagden heer geenszins aan gevoel en
men kon niet zeggen, dat zijn hart door de honderden van slaven, over welke hij te
gebieden had, verhard was geworden, en nogtans voer hij dikwerf met koelheid en
gestrengheid uit, wanneer de behandeling der laatsten ter sprake kwam, en zoodra
ik ten gunste van dit onderdrukte menschenras een woord van bemiddeling poogde
in het midden te brengen, bemerkte ik zeer goed, hoe zijn voorhoofd fronsde en hij
afwijzend hevig met de hand schudde.
‘Ik ben toch waarlijk geen tiran,’ merkte hij op zekeren dag aan, toen wij onder de
schaduwrijke veranda zijner woning de koffij gebruikten, ‘maar in deze zaken mag
men zich volstrekt niet door zijne gewaarwordingen laten beheerschen, doch moet
men het practische standpunt vasthouden. Ons kapitaal steekt in die zwarten en in
de ijzeren discipline, welke wij op hen uitoefenen, berust onze rente.’
Ik wilde hem daarop antwoorden, dat naar mijne zienswijze door humaniteit en
zachtzinnigheid ten slotte toch evenveel verkregen zou kunnen worden, als door
een gruwelijk stelsel, volgens hetwelk elke overtreding dadelijk door de zweep des
opzigters gestraft wordt, toen zich op het voor ons liggend plein een woest geraas
verhief, en een krachtige jonge neger met opgeheven mes in wilde uitdrukkingen
ons voorbij vloog, door een half dozijn andere negers gevolgd,
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die zich intusschen, naar het scheen ten minste, geene bijzondere moeite gaven,
den vlugteling in te halen.
‘Ziedaar nu uwe humaniteit en zachtzinnigheid,’ riep mijn gastheer, zijne cigaar
wegwerpende en schielijk opstaande - ‘heidaar, mannen! wat is er? - Waarom
rendde die zwarte hond Cyrus zoo even als een wilde stier mij voorbij?’
‘Senor!’ antwoordde hem een reeds vergrijsde neger in zijn geradbraakt spaansch:
‘Cyrus dol geworden is, heeft Majoral (de opzigter) toegebragt een steek met het
mes en heeft toen de vlugt genomen als jonge veulen, dat door een panter vervolgd
wordt.’
‘En waarom heeft de deugniet dat gedaan?’ vroeg mijn gastheer verder. De oude
neger spalkte zijne dikke lippen wijd open, en terwijl daardoor eene dubbele rei
goed onderhouden, glinsterende tanden zigtbaar werd, ging hij voort:
‘Majoral heeft gekheid gemaakt met vrouw, met Camilla - Camilla heeft
geschreeuwd en toen Cyrus dat gehoord, is de dwaas toegesprongen en heeft
opzigter gestoken met mes.’
‘En thans is hij weggeloopen, daar hij voor de straf vreest!...Maar het zal den
boosdoener niet veel baten; vóór de avond valt moeten wij hem terug hebben en
dan mag hij zoolang met de zweep hebben, tot hij genoeg heeft. Is Majoral zwaar
verwond?’
‘Daar hij zelf aankomt,’ zeide de oude neger, op een dikken man met duistere,
gramme gelaatstrekken wijzende, die juist de veranda naderde.
‘De kerel had een goed voornemen,’ sprak de opzigter, terwijl hij zijn buitendien
reeds leelijk gelaat tot een afzigtelijken grijns vertrok, ‘intusschen gleed het mes
ditmaal langs mijne borst af, en als wij hem maar eerst terug hebben, zal ik het hem
zóó betaald zetten, dat hij zoo iets zeker niet voor de tweede maal zal beproeven.’
‘Welke rigting heeft de vlugteling ingeslagen?’ vroeg Senor Lopez.
‘Den weg naar het gebergte. Daar meent hij zich het veiligst.’
‘Dan mogen wij geen tijd verliezen. Zend dadelijk iemand om Ranchero te
ontbieden.’
Op dit oogenblik drong eene jeugdige achttienjarige negerin met alle teekenen
der hevigste inwendige ontroering door
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den kleinen kring, die zich voor de veranda gevormd had, en aan de voeten van
Elvira nedervallende, en hare knie omvattende, riep zij met hartverscheurende stem,
waarbij dikke tranen langs hare donkerkleurige wangen rolden:
‘O, niet Ranchero, Senora Elvira - niet Ranchero! Cyrus misdrijf begaan heeft,
dat is waar, maar niet honden op hem aanhitsen, hij zich verdedigen en booze
honden hem dan verscheuren. O ik gaan en Cyrus terug brengen, hij zich aan de
straf geduldig onderwerpen, hij het alleen gedaan heeft uit liefde voor Camilla, wat
zelfs armste blanke gedaan zoude hebben voor meisje, dat hij bemint!’
‘Verwijder het meisje!’ riep don Lopez met zaamgetrokken wenkbraauwen, en
ook Elvira stiet het meisje, hoewel met eene zachte beweging, van zich, zeggende:
‘ga, Camilla! ik kan niets voor u doen, hier staat Cyrus regter (op haren vader
wijzende); hij alleen kan hier beslissen.’
‘Is de bode reeds op weg, om Ranchero te halen?’ vroeg Senor Lopez.
‘Dadelijk heeft zich iemand te paard gezet,’ antwoordde de opzigter, ‘in een
kwartier uurs kan hij wel met zijne honden hier wezen.’
‘Goed,’ antwoordde de plantagebezitter. ‘Molino is een ervaren jager, en als hij
eerst het spoor van den zwarten deserteur gevonden heeft, zal hij ons hem wel
terug brengen, hij moge dan zijn, waar hij wil.’
Deze woorden gesproken hebbende, wendde mijn gastheer zich om, en de
veranda verlatende, verdween hij binnen in het woonhuis. Het tooneel had op mij
een zoo pijnlijken indruk gemaakt, dat ik sprakeloos en treurig ter zijde was gegaan
en thans, tegen eene pilaar geleund, droefgeestig op het voor mij liggende landschap
staarde, toen iemand mij plotseling zachtkens aanraakte en mij verrast omwendende,
in het bevallige gelaat van Elvira blikte, die hare kleine blanke hand vertrouwelijk
op mijn arm liet rusten, terwijl een zacht lachje hare trekken plooide.
‘Ik kan raden, wat er in uw binnenste omgaat,’ zeide zij. ‘Gij beschuldigt ons gewis
van hardheid. Maar zou het verstandig geweest zijn, Camilla op een oogenblik te
verhooren, dat mijn vader zich in de hoogste drift bevond?’
Ik maakte eene buiging, maar kon geen woord uitbrengen.
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‘En thans heb ik een voorslag te doen,’ ging de Senora voort, die op mijn stilzwijgen
geen acht scheen te slaan.
Gij hebt slechts te bevelen,’ antwoordde ik bescheiden.
‘Laat ons dan deze jagt bijwonen.’
‘Hoe! de jagt op een arm, ongelukkig mensch, die, als hij gevangen wordt, het
vooruitzigt heeft, half dood geslagen te worden?’
‘Begrijp mij wel,’ hernam het jonge meisje. ‘In zulk eene ophitsing genoegen te
vinden, die ruwheid zult gij wel niet bij mij veronderstellen. Maar ik kan daardoor
welligt een onheil voorkomen, dat den armen Cyrus anders zeker treffen zal. Op
dezen grond stel ik mij zelven aan het gevaar bloot, den schijn van vrouwelijke
zachtmoedigheid in uwe oogen te verliezen, en nogtans, geloof mij opregt, is er mij
zeer veel aan gelegen, uwe achting te behouden.’
Deze verklaring, zoo openhartig en eenvoudig uitgesproken, verzoende mij weder
geheel en al met het jonge bevallige wezen. Ik boog dankbaar voor zulk eene
goedhartige uitdrukking en nam nu natuurlijk de gedane uitnoodiging bereidwillig
aan, en terwijl onze paarden gezadeld en opgetoomd werden, bood zich het voor
mij nieuwe schouwspel aan, den jager in zijne gansche wapenrusting op het plein
der plantage te zien aankomen. Wij moeten hier opmerken, dat zich op Cuba in de
slavendistricten in elke gemeente zulk een jager bevindt, die inderdaad op niets
anders dan op menschen jagt maakt. Zoodra een slaaf de vlugt genomen heeft,
geeft men hem diens signalement, waarna hij zijn geweer en sabel neemt, zijne
honden fluit die eene buitengemeene kracht bezitten en daarop afgerigt zijn en zich
dan op de jagt begeeft, even gelijk men op hazen doet. Molino was een lange,
magere gestalte, met een verdroogd olijfkleurig gelaat, waarop echter, door den
digt begroeiden zwarten baard, alleen het platte voorhoofd, de kleine vonkelende
oogen, de neus en de mond zigtbaar te voorschijn kwamen. Toen hij het plein
overging, liepen de arme negers hem schuw voorbij, als ware een booze geest
verschenen. Hij echter trad met het gelaat eens mans, die bedaard zijn dagelijksch
werk volbrengt, naar den opziener, en terwijl hij de kolf van zijn lang jagtgeweer op
den grond liet nedervallen, zeide hij: ‘Per Dios! alzoo heeft
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zich weder een zwart beest uit de voeten gemaakt! Maar de deugniet zal niet ver
ontsnappen; wees verzekerd, dat ik hem terug breng, al zou ik hem als een marter
in een hollen boom moeten opzoeken.’
‘Hier zijn de goederen van het beest,’ zeide de opzigter, voor den jager eenige
kleedingstukken uitspreidende.
‘Goed, best. Alba hier! Pluto kom! - beruikt de kleederen van dien knaap, opdat
gij hem zoudt herkennen, als hij u toevallig ontmoet.’
Dit gezegde gold zijne beide honden, die hem met hunne wilde, vurige oogen
woest aanzagen, toen ijverig aan de kleedingstukken snuffelden en eindelijk in een
luid gejank uitbraken, waarbij zij hunne breede muilen wijd opsperden en het borstelig
haar zich op den rug opzette.
‘Thans op het spoor van het wild,’ zeide Molino, tevreden grijnzende, ‘hij zou toch
met den duivel in verband moeten staan, als mijne honden den vlugteling niet
gevonden hadden, alvorens twee uren verloopen zijn.’
‘De Senora laat u weten, dat gij aan de rivier op haar moet wachten,’ merkte de
opzigter aan toen de jager bereids gereed was heen te gaan.
‘Wie? - de Senora?’ vroeg hij verbaasd. ‘Per Dios! sedert wanneer heeft zij dan
lust aan zulk eene jagt gekregen? Maar om het even,’ voegde hij er bij, - ‘zeg haar,
dat de oude Juan gereed is hare bevelen te gehoorzamen.’
Met deze woorden verliet de jager de plantage en weldra hoorde men, hoe zijne
honden luid aansloegen - een teeken, dat zij op het spoor van den vlugteling waren
- waarna hun luid geblaf zich meer en meer in de verte verloor.
Ook ik zat met Elvira weinig tijds daarna in den zadel en wij reden eerst door de
uitgestrekte tabaksplantingen, tot dat het landschap allengs meer den natuurstaat
aannam en onze blikken, van wege de verrukkelijke en niet zelden wilde romantiek,
genoegzaam genot en menigvuldige verscheidenheid verschaften. Een aardig
gezegde en dan weder een ernstig gesprek kruidden afwisselend ons onderhoud,
en wanneer ik mijne gezellin in de donkere oogen zag, kon ik evenmin den lust
wederstaan, haar nu en dan eene betamelijke vleijerij te zeggen. Zoo verliep de tijd,
en wij zouden het doel, hetwelk ons in het
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bosch dreef, ten slotte welligt geheel vergeten hebben, zoo wij niet plotseling door
het luid geblaf der honden van den jager daaraan herinnerd waren.
‘Wij moeten ons thans haasten,’ zeide Elvira, zich in den zadel oprigtende en naar
de in de verte wegstervende wilde toonen luisterende; ‘zie maar, ginds worden reeds
de moerassige oevers van den stroom zigtbaar en ik zou al zeer moeten dwalen,
al Juan den armen Cyrus niet op de hielen was.’
Werkelijk werd het tooneel, hoe meer wij de plaats daarvan naderden, steeds
levendiger en drukker. Reeds werd de magere gestalte van den menschenjager
zigtbaar, hoe hij, op eene kleine hoogte digt bij den oever staande, zijne beide
honden telkens door een luiden toeroep aanvuurde, om het wild, dat zij zochten, te
vinden; wij zagen deze, met den snuit schier langs den grond, aan den oever van
den stroom heen en weder loopen; wij hoorden op nieuw hun luid geblaf; wij zagen,
hoe zij telkens plotseling bleven staan en hoe hun haar zich oprigtte, als wilden zij
op een voorwerp toesnellen, en telkens klopten onze harten van angst, want elk
oogenblik verwachtten wij den armen vlugteling hier of daar uit een boschje te
voorschijn te zien komen, om tusschen gevangenschap of een schrikkeliijk einde
onder de scherpe tanden dezer bloeddorstige dieren te kiezen.
Wij waren van het paard gestegen en nadat ik dezelve aan den stam van een
boom had vastgemaakt, naderden wij den oever.
‘Juan,’ zeide Elvira, zich tot Molino wendende, ‘ik wensch, dat gij Cyrus, als uwe
honden hem mogten ontdekken, geen leed zult doen.’
‘Ik zeker niet, Senora!’ antwoordde hij, ‘want het is immers mijn eigen belang den
knaap, die zijne duizend piasters waard is, onbeschadigd over te leveren. Maar hij
is een wanhopige kerel, en als hij lust mogt gevoelen, zich tegen Alba en Pluto te
verweren, kan ik voor de gevolgen niet instaan, want gij weet, hoe goed de dieren
overigens ook afgerigt zijn, dat zij hem zonder erbarmen zouden verscheuren,
zoodra hij pogingen deed zich tegen hen te erzetten.’
‘Dat is maar al te waar,’ sprak de jonge schoone in
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zich zelven, treurig het hoofd latende zinken. Maar na eene minuut van nadenken
hief zij het plotseling weder op, en hare hand zacht in die van den jager leggende,
zeide zij met eene verteederende stem:
‘Hoor eens, Juan! laat den armen knaap loopen. Neem deze beurs, zij bevat
honderd piasters; druk voor ditmaal bij uw gruwelijk bedrijf een oog toe en beschouw
dit geld als eene schadeloosstelling voor uwe voorkomendheid.’
Bij dit verlokkend aanbod was een krampachtig trekken in het gebruinde gelaat
des jagers zigtbaar, hij wierp schielijk na elkander een paar begeerige blikken op
het goud en stond een oogenblik in twijfel, of hij de verzoeking zou kunnen
wederstaan. Eindelijk wendde hij zijn gelaat weder naar mijne gezellin en de kolf
van zijn lang geweer langzaam op den grond latende glijden, zeide hij:
‘Dat kan niet, Senora! Ik ben wel maar een arme drommel, die van een droevig
handwerk leeft, maar ik heb vrouw en kroost, en werd de zaak verraden, dan zou
ik niet alleen mijne broodwinning verliezen, maar buitendien nog eene harde straf
ontvangen.’
‘Dan blijft slechts nog eene hoop over,’ zeide de jonge Creoolsche, ‘namelijk deze,
dat het de snelheid van Cyrus gelukt is, zich aan uwe vervolging te onttrekken. Gij
ziet wel, dat uwe honden aan den oever rusteloos heen en weder loopen; zekerlijk
is de zwarte knaap den stroom overgezwommen en bevindt hij zich thans, naar ik
hoop, reeds in zekerheid in het gebergte.’
‘Gij bedriegt u, Senora!’ hernam de jager met een lachje, hetwelk aanduidde, dat
hij daaromtrent geheel anders dacht en zeker van zijne zaak was, ‘Ik verwed één
piaster tegen honderd, dat de zwarte deugniet zich ergens verscholen heeft, en als
gij nog slechts ettelijke minuten geduld wilt hebben, zult gij zien, dat de oude Juan
gelijk heeft.’
In dit oogenblik sloegen de honden andermaal luid aan en zich op hunne
voorpooten opheffende en den breeden dikken kop ver vooruitstekende, rigtten zij
hunne glinsterende oogen onafgebroken op een klein, digt begroeid boschje, hetwelk
zich boven den stroom verhief, en door struiken en de breede bladeren der
waterplanten gevormd werd.
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‘Daar schuilt hij,’ riep Molino, zijne hand uitstrekkende en naar de plek wijzende,
die wij zoo even aangewezen hebben en alle drie snelden wij naar het punt, dat nu
onze hoogste opmerkzaamheid toch zich trok.
‘Gij dwaalt,’ sprak Elvira, nadat zij een oogenblik strak naar het boschje gestaard
had, hetwelk niet verder dan een tiental schreden van den oever verwijderd lag,
‘mijne oogen zijn goed, maar hoe ik dezelve ook inspan, ik kan niet het minste
bemerken.’
‘Er is ook inderdaad niet het minste te zien,’ voegde ik er bij, ‘en toch ben ik zeker
dat mijn gezigt nog goed is.’
‘Als het u belieft uw standpunt te veranderen en meer naar mij toe te komen, zult
gij weldra van het tegendeel overtuigd wezen,’ hervatte de jager met een tevreden
lachje, te gelijk eene schrede ter zijde gaande om ons plaats te maken.
Elvira en ik rigtten nogmaals met de grootste opmerkzaamheid onze blikken naar
het noodlottig boschje en kort daarna uitten wij bijna gelijktijdig een kreet van schrik.
‘Nu, wat ziet gij thans?’ vroeg de jager zegevierend.
Inderdaad kon men thans den kop des negers met zijn gekroesd wollig haar en
zijn zwart gelaat herkennen. Deze stak juist boven de oppervlakte van het water uit
en daar de vlugteling, om zich niet te verraden, zelfs de minste beweging vermeed,
had het geheel, op eenigen afstand gezien, de grootste gelijkenis met en boomstronk,
en de jonge dame en ik hadden ons zeer zeker in dien waan laten brengen, zoo
Juan's geoefend oog ons niet te hulp gekomen was.
‘Wat nu te doen?’ vroeg Elvira, nadat de eerste ontsteltenis voorbij was.
‘Ja, wat nu te doen?’ hernam de jager. ‘Kom daar uit, zwarte bengel! want gij ziet
wel, dat gij ontdekt zijt en dat uw schuilhoek u niets meer baten kan.’
Maar Cyrus verroerde zich niet. Hij bleef onbeweeglijk; men had zijn hoofd
gereedelijk voor een verweerd stuk rots kunnen houden.
‘Beproef gij het, Senora!’ zeide de jager, ‘en beveel gij hem naar den oever te
komen. Als hij daaraan geen gevolg geeft, moet ik hem door mijne honden als een
stuk wild uit
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zijn schuilhoek laten drijven en dan sta ik voor de gevolgen niet in.’
In dit oogenblik hoorde men een geplas in het water en Cyrus, het mes hetwelk
hij bij zijne vlugt had medegenomen, hoog in de lucht zwaaijende, kwam uit zijne
schuilplaats te voorschijn, blijkbaar met het doel de diepte van den stroom te pijlen,
om door zwemmen den tegenovergestelden oever te bereiken.
‘Daar hebben wij het!’ riep de jager, ‘de zwarte hond schijnt het tot het uiterste te
willen laten komen.’
‘Halt, Cyrus, halt!’ klonk thans ook de met angst vervulde stem van Elvira- ‘halt,
en verroer u niet, zoo uw leven u lief is!’
Intusschen hadden ook de honden een gramstorig gehuil doen hooren, zij zetten
den rug omhoog en wachtten nog slechts op een wenk van hun meester om zich
op hun buit te water te werpen.
‘Als hij tegenstand biedt, is hij verloren,’ zeide Elvira tot mij. ‘Deze dieren zijn
voortreffelijk afgerigt en zoolang men zich niet tegen hen verzet, houden zij hun buit
alleen vast, maar verweert men zich, dan ontwaakt hunne bloeddorstige natuur en
zij verworgen of verscheuren den ongelukkige, die den kamp met hen durft wagen.’
‘Moet ik hen loslaten?’ vroeg Juan, op Alba en Pluto wijzende.
‘Neen, om Godswil, neen! Wacht even, ik wil nog eene poging doen, den
rampzalige terug te houden.’
En de jonge dame verhief andermaal hare stem en riep:
‘Keer terug, Cyrus! - Camilla laat u verzoeken terug te keeren; zij zal van jammer
sterven, als gij haar verlaat en in uwe plaats de verdiende zweepstraf ontvangen.’
Dit deed goede werking. De neger stond eensklaps stil en zijn gelaat naar ons
toewendende, zeide hij:
‘Camilla, goed meisje - Camilla, braaf meisje zijn - Cyrus niet wil, dat Camilla
tranen stort en verwelkt als eene bloem in de woestijn - Cyrus moed genoeg, zich
den rug door de zweep van Majoral te laten stuk slaan.’
‘Gij stemt alzoo toe, om elke verdere poging ter ontvlugting op te geven?’
‘Ja, Senora. Cyrus belooven en Cyrus woord houden.’
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‘Senora!’ merkte ik geroerd aan, ‘er leeft een edel gevoel in dit zwarte mensch; er
ligt iets zoo opofferends voor de geliefde zijns harten in zijne handelwijze, dat ik
stellig overtuigd ben, dat gij hem uwe bescherming onder geene omstandigheden
zult onttrekken.’
‘Houd u verzekerd dat ik voor hem zal doen, wat ik kan,’ hernam zij; en zich daarna
weder tot den neger wendende, zeide zij met eene zachte, innemende stem:
‘Nu, Cyrus! gij zijt alzoo bereid, met ons naar de plantage terug te keeren?’
‘Ja, Senora!’ antwoordde deze.
‘Werp dan in de eerste plaats het mes weg.’
‘Eerst honden roepen - verlangen naar het bloed van armen zwarte.’
‘Roep uwe dieren,’ zeide Elvira, zich tot den jager wendende, ‘en keer dan naar
huis terug, wij hebben uwe hulp hier niet meer noodig en kom morgen bij mij, ik zal
u dan een kleine belooning geven.’
De jager liet een doordringend scherp fluitje hooren en zoo voortreffelijk zijn deze
honden op de jagt der zwarten afgerigt, dat Alba en Pluto dadelijk in lange schreden
naderbij gesprongen kwamen en zich zonder den minsten tegenstand oogenblikkelijk
door hun meester aan het touw lieten vastmaken. Molino nam daarna zeer
onderdanig zijn breedgeranden stroohoed af en sloeg het pad zijwaarts van het
bosch in, om naar zijne woning terug te keeren.
In dit oogenblik naderde ook de vlugteling den oever en weinige minuten later
bevond hij zich in zijne van water druipende kleederen in onze nabijheid.
‘Ga, Cyrus! en haal onze paarden,’ zeide de jonge schoone op zachten toon, ‘en’
voegde zij er opbeurend bij, ‘vergeet niet dat gij thans mijn gevangene zijt. Wilt ge
mij beloven, niet andermaal te zullen ontvlugten?’
‘Goed, Senora! Cyrus belooft en Cyrus zal houden wat hij belooft - Senora goed,
zeer goed en ook Camilla goed. Beide engelen, maar Majoral duivel, die arme
zwarten kwelt.’
‘Vat slechts moed,’ zeide mijne gezellin, den jongen neger nog een bemoedigend
lachje gevende, die ons geduldig volgde, toen wij naar de plantage terug keerden.
‘Help mij thans de dreigende wolken verdrijven, welke
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zich op het voorhoofd mijns vaders zullen vertoonen,’ sprak Elvira tot mij, toen wij
het woonhuis naderden, voor hetwelk de oude man driftig op en neder ging.
‘Maar gij hoopt toch voor den armen Cyrus vergeving te verwerven?’ vroeg ik.
‘Geloof niet dat dit zoo gemakkelijk zal gaan,’ hernam de jonge Creoolsche, ‘en
wanneer niet eene bijzondere omstandigheid ter gunste van den neger sprak....’
‘Eene bijzondere omstandigheid?’ vroeg ik verwonderd.
Thans liet zich de stem van Don Lopez vernemen. ‘Dat zijn mooije zaken, mijn
kind!’ riep hij ons reeds van verre te gemoet, ‘ik houd er niet van dat gij u in dergelijk
aangelegenheden mengt,’ - en te gelijk zijne blikken op Cyrus rigtende, voer hij
toornig voort: ‘weg met den knaap, legt hem de boeijen aan - hij zal zijne straf niet
ontgaan!’
De vlugteling liet zich zonder eenigen tegenstand door den Majoral de boeijen
aanleggen en werd weggevoerd, terwijl ik mij mismoedig en ontstemd vroegtijdig
naar mijne kamer begaf.
Den anderen morgen ontmoette ik Elvira reeds vroegtijdig in den tuin. ‘Nu,’ riep
zij mij van verre te gemoet, ‘ik heb u eene blijde tijding mede te deelen: Cyrus heeft
gratie gekregen!’
Een uitroep van blijdschap kwam mij over de lippen, want de jonge neger
boezemde mij een levendig belang in. ‘Ik zeide u immers,’ voegde zij er bij, ‘dat
eene bijzondere omstandigheid te zijnen gunste zou spreken. Cyrus is op de plantage
geboren en reeds zijn vader....’
‘Nu?’ vroeg ik belangstellend.
‘Ziet gij dien grooten vijver aan het einde van den tuin. Nog een klein kind zijnde,
had ik het ongeluk daarin te vallen, toen ik aan den rand bloemen plukte. Ik zou
reddeloos verloren zijn geweest, indien Cyrus vader zich niet te water had begeven
en mij met gevaar van zijn eigen leven gered had.’
‘O, nu begrijp ik u. Datgene, wat Senor Lopez aan den vader verschuldigd is,
heeft hij aan den zoon vergolden.’
‘Ja, en nog meer. Daar Cyrus en Camilla elkander liefhebben, zullen zij zamen
huwen. Daar de eerste een bekwaam tuinman is en de oude Cato niet meer voort
kan,
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verkrijgt hij die plaats en zal het nette kleine huisje betrekken, hetwelk ginds in het
boschje zigtbaar is.’
Ik blikte bewogen in het oog der schoone verhaalster. Veertien dagen later waren
Cyrus en Camilla gelukkig gehuwd; ik bragt hun later nog eens een bezoek in hunne
nieuwe vriendelijke woning: kort daarna nam ik afscheid van mijn gastheer en zijne
schoondochter en keerde naar Europa terug.

De Great Eastern tegenover een paar schepen der oudheid.
Door H.J. Brill.
De storm van de maand September des vorigen jaars heeft den naam van den
Great Eastern, die al zoo zachtjes aan niet veel meer werd gehoord dan die van
eenig ander schip, weder, en wel op dramatische wijze, op veler lippen gebragt. De
dagbladen waren vervuld van de bijzonderheden van hetgeen het reusachtige schip
in dien orkaan te lijden had gehad, tot de Illustrated London News en de Illustrated
Times ons deze gebeurtenis aanschouwelijk kwamen voorstellen. Wie, die deze
gezien, ze goed beschouwd heeft, zal de schoone, maar ijzingwekkende plaat ‘the
Great Eastern in the gale’ kunnen vergeten? - wie zag daarop het ontzaggelijke
gevaarte, zonder roer, letterlijk ten speelbal der kokende golven, beurtelings ter
regter, beurtelings ter linker met eene der raderkasten onder water, en dacht daarbij
niet: - hoe moet het er, gedurende die verschrikkelijke dagen en nog verschrikkelijker
nachten, daarbinnen hebben uitgezien? - Ook hierin kwam de Illustrated News ons
te gemoet, en leverde ons eene fraai uitgevoerde afbeelding van den grooten salon
gedurende den storm. Het grondvlak van dien salon maakt daarop met het waterpas
een hoek van meer dan vijf en veertig graden en het zal wel niemand verwonderen,
dat er, onder dergelijke omstandigheden, geene adepten van Home of andere
spiritisten noodig waren om tafels en stoelen, ja kanapés, piano's en zelfs kagchels
te doen dansen en zich aan zulk eene luidruchtige vrolijkheid te zien overgeven,
dat zij zich onderling
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de beenen braken. In het laatste geval deelden ook de rampzalige passagiers, die
nolentes volentes aan de algemeene vreugde moesten deelnemen en wier ledematen
van minder solide stoffen waren, dan die van canapés en kagehels. De dames
werden daarenboven in haren salon nog vereerd met de visite van eene koe, die,
om niet van alledaagschheid te kunnen beschuldigd worden, hare entrée maar liever
door het glazen dak bewerkstelligde.
De laatstgenoemde tatereelen gaven ons tevens een denkbeeld van de, niet
alleen kollossale, maar ook rijke, prachtige en tevens uiterst smaakvolle inrigting
van het inwendige van het schip. Wij hadden daarvan veel gehoord en gelezen,
maar konden ons alles nog zoo juist niet voorstellen als nu het geval is. Wij zagen
onderscheiden kommandants- en andere kajuiten aan boord van oorlogs- en
koopvaardijschepen. die comfortable waren ingerigt en rijk gestoffeerd, maar menig
salon in de paleizen der grooten te Londen of Parijs is zoo prachtig en smaakvol
niet versierd als die van dit ‘drijvende paleis,’ zoo als men het zou kunnen noemen.
Onwillekeurig dwaalden mijne gedachten, bij het aanschouwen dezer
voorstellingen, naar vroegere tijden terug en verplaatste ik mij aan boord van de
admiraalschepen van Tromp en de Ruijter, de ‘Zeven Provincien’ bij voorbeeld. Welk een onderscheid uit en inwendig. Het achterkasteel, tachtig voet boven water,
- eene hoogte die, volgens de tegenwoordige wijze van zien, menige manoevre
moeijelijk, zoo niet onmogelijk moet hebben gemaakt, was uiterlijk wel buitengewoon
versierd met kunstig beeldhouwwerk en verguldsel, doch het in wendige der
vertrekken van den vlootvoogd en zijne officieren, deed aan niets anders denken
dan aan den diepen ernst van den vreeselijken scheepsstrijd, in menige van welken
Neêrlands oude glorie zoo roemrijk gehandhaafd is. Hiertoe was weelde trouwens
ook overbodig; de roem zelve was onzer zeehelden grootste weelde en met dezen
waren zij op het prachtigst versierd.
In dien tijd van onze onverwelkelijke glorie was echter geen schip te vinden, dat
in eenige vergelijking met het Engelsche gevaarte komen kon.
Even onwillekeurig verder dwalend, geraakt ik lang-
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zamerhand in de grijze oudheid en landde eindelijk aan in de derde eeuw vóór onze
jaartelling. Doch daar vond ik toch wat ik zocht. Dat waren waardige tegenhangers
van het reuzenschip dezer tijden niet alleen, maar schepen, die, zoo niet in grootte,
zeer zeker in pracht en rijkdom, in kunst en smaak, den Great Eastern verre achter
zich laten.
Egypte, het land der wonderen op het gebied der architektuur, zal nu blijken dat
ook op dat der scheepsbouw te zijn geweest, terwijl het zeewezen, ten tijde der
Lagiden, met het oog op den langdurigen strijd tusschen Rome en Carthago, steeds
het voorwerp eener bijzondere zorg gebleven is.
Egyptes vloten, onder Ptolomeus II, Philadelphus (285 tot 247 vóór onze
jaartelling), telden meer dan 4000 schepen, en onder die van zijnen kleinzoon
Ptolemeus IV, Philopator (222-205), treffen wij die beide bodems aan, die in alle
opzigten waardiglijk met den Great Eastern kunnen worden vergeleken.
Het eerste, een oorlogschip, was volgens Athenaeus (LV c. 9), een ooggetuige
en zelve een scheepsbouwmeester, van buiten met het kunstigste beeldhouwwerk
versierd, waaronder voornamelijk uitmuntten twee beelden van dieren, aan vooren achtersteven, elk van twaalf ellen hoogte. Het had veertig roeibanken, welke
men zich evenwel niet moet voorstellen als bij de Romeinsche Triremes of
Spaansche galjoenen, boven elkander geplaatst; zij waren vier boven, en veertig
achter elkander aangebragt. De riemen, waarvan die van de bovenste roeibank van
het achterschip zeven en vijftig voet lang waren, werden door 4000 (zegge
vierduizend) roeijers in beweging gebragt, daar deze ontzaggelijke spanen, die toch
door het doelmatig aanbrengen van lood aan het boveneinde, binnen in het schip,
betrekkelijk wel gemakkelijk bewogen konden worden, toch ieder vijf en twintig man
vereischten om hen met de noodige kracht in het water te bewegen. Stelt men dus
vier rijen roeibanken ieder van veertig riemen, dan verkrijgt men 160 riemen, en
rekent men voor ieder van deze vijf en twintig man dan geeft dit juist 4000, gelijk
aan het vermelde getal roeijers. Voor de manoeuvre van het staand en loopend
want had het 400 matrozen aan boord en behalven deze eene krijgsmagt van
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3000 man. Voegt men nu hierbij het getal van hen, die met de verzorging van dit
hleger belast waren, dan kan men zeer gerust stellen, dat dit zeebouwende
oorlogsgevaarte eene bemanning voerde van omtrent 8000 man. Hoe de batterijen
waren ingerigt zien wij later bij de beschrijving van het monsterschip van Hiero II
van Syracuse. Wij eindigen hier met te vermelden, dat er tot den bouw van dit schip
zóóveel hout was gebruikt als men tot het bouwen van vijftig gewone oorlogschepen
behoefde, terwijl ik hier nog eens wijzen wil op de omstandigheid, dat deze
beschrijving, even als de beide volgende, gegeven wordt door den
scheepsbouwmeester Athenaeus, die alles zelve had opgenomen, en die voor zijne
tijdgenooten, die de waarheid van zijn verhaal konden onderzoeken, heeft
geschreven.
Philopators andere vaartuig was een nijlijagt, de Thalamegus genaamd. Deze
naam is zamengesteld uit de twee Grieksche woorden thalamos en ago, en beteekent
zooveél als: ‘die het huwelijksbed draagt.’ Daar nu het huwelijksbed als het
middelpunt der geheele familie kan beschouwd worden, werd er onder verstaan,
eene drijvende woning, hetgeen ten opzigte van dit schip met het volste regt drijvend
paleis beteekenen mag. De eigen naam Thalamegus is later de algemeene naam
der koninklijke nijljagten geworden, waarvan de latere Ptolomaeëu er 800 bezaten,
zoodat er niet langer van den Thalamegus maar van een Thalamegus gesproken
werd. De beide, wier beschrijving hier volgt, waren evenwel de merkwaardigste.
In het midden van dit kolossale gevaarte was een huis gebouwd van eene halve
stadie, 310 voet lcngte, 60 à 70 voet breedte en twee verdiepingen hoog. Deze
werden van drie zijden omgeven door gallerijen van 500 voet lang, de bovenste
werd door kolommen gedragen van maarmer, ivoor en de kostbaarste houtsoorten,
met goud en zilver ingelegd; de onderste was omringd door eene balustrade of
hekwerk van zilver en goud. Op en over het platte dak van dit gebouw was eene
reusachtige tent gespannen van purperen stof met goud geborduurd, en al de zeilen
en het touwwerk waren onderscheiden malen in Tyrisch purper geverwd. Wanner
de vorstelijke familie zich aan boord bevond, werd de tent met prachtig geborduurde
gordijnen omgeven en
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leverde alsdan eene verrukkelijke verblijfplaats op, waar men het schoonste gezigt
genoot over den breeden stroom en zijne weelderige oevers.
Onder den zuilengang verleende kunstig gesneden deuren van sittim- en
cederhoud, met ivoor en zilver ingelegd, den toegang tot het inwendige en hier
vonkelde alles van Oostersch vorstelijke pracht. De groote eetzaal werd geschriaagd
door eene dubbele rei kolommen van ivoor en albast, van jaspis en porphyr, en aan
de hoefijzervormige tafel, van het uitgezochtste mozaïkwerk met breede gouden
randen, stonden twintig aanligbedden gerangschikt van elpenbeen en schildpad,
op zilveren voeten en bedekt met prachtig gestikte Babylonische tapijten, zoo azcht
als dons en van de schitterendste kleuren. De wanden blonken van mozaïk en
schilderwerk in de drie schoone Egyptische kleuren, hemelsblaauw, wit en goud,
van welke kleuren ook de zware gordijnen waren, dit aan de geopende zijden der
zaal tusschen de kolommen konden worden toegeschoven.
De slaapkamers, nevens deze eetzaal, waren geheel in evenredigheid met deze
en niet minder prachtig. Daarin heerschte evenwel een geheimzinnig schemerlicht,
hetgeen ons echter niet verhindert, vooral in de vertrekken der vrouwen, door eenen
gang van die der mannen gescheiden, de kostbare toiletbenoodigdheden en
versierselen op te merken, die op kleine tafels van zilver en ivoor, onder de
glinsterende metalen spiegels verspreid liggen. Gouden armbanden met reusachtige
robijnen, een hoofdsieraad met een enkelen saffier, maar zoo zuiver en diep van
gloed, dat men in den Egyptischen hemel meent te staren, en omgeven van groote
paarlen, wier matte glans het schitterend juweel nog heller vonkelen doet. Halssoeren
van smaragden, die op den boezem van donkere goudkleur der Egyptische vrouwen
zachtgroene stralen schieten, aan de kleur des hemels bij ondergaande zon doen
denken, voorhoofd-versierselen, oor-, vinger- en teenringen en wat er verder zigtbaar
is tusschen de albasten kruiken, met Oosterschen balsem en kristallen vaatwerk
met de kostbaarste reukwerken gevuld.
Doch dit zij verder aan de verbeeldingskracht des lezers overgelaten, daar het
niet tot ons onderwerp behoort, wij stijgen liever dien ivoren trap met zilveren
balustrade op,
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die naar de bovenvertrekken geleidt. Ook hier is alles pracht en de kostbaarste
weelde; de geschilderde zoldering der hoofdzaal op deze verdieping wordt door
fijnere kolommen van de uitgezochtste housoorten gedragen, en alles verkondigt,
dat deze schoone zaal de lievelingsverblijfplaats der vorstelijke familie is. Hier brandt
Arabisch en Indisch reukwerk op gouden drievoeten, hier staan kleine rustbedden
voor de vrouwen, tabouretten voor de mannen, maar alle bedekt met kussens van
hemelsblaauw en zilver, van byssus en goud. Op gindsche tafel van zwart marmer,
in mozaïek met edele gesteenten ingelegd, liggen eenige rollen pergament en
papyrus met schrijfbehoeften, en wijzen de plaats aan waar de Ptolomaeus
gewoonlijk nederzit. Eene groote vaas van gegoten glas van verschillende kleuren,
van vreemden, oud-Egyptischen vorm, maar van de kunstigste bewerking, en gevuld
met lotus-bloemen en Nijl-leliën, bij een meer verheven rustbed geplaatst, schijnt
de ligplaats der koningin aan te duiden.
Maar van waar dat schitterende licht dat ons daar ginder van tusschen die half
opgeheven gordijnen, van hemelsblaauw met groote zilveren bloemen, tegenstraalt?
Wat is dit? Hier vergeet men geheel aan boord van een schip te zijn. - Wij treden
een tempel binnen van ronden vorm, wiens koepeldak van doorschijnend albast
door albasten zuilen wordt geschriaagd. Hij is aan Venus gewijd, blijkens het schoone
marmeren standbeeld, dat van de eeuw van Pericles getuigt, en in den ‘oikos,’ de
gewijde of heilige plaats is opgerigt. Alles is hier schitterend wit behalve de wanden
van fijn stukadoorwerk, die met de meest smaakvolle arabesken van hemelsblaauw
en goud zijn versierd. Even als de godin die er vereerd wordt tot de Grieksche
mythologie behoort, is de geheele tempel in Griekschen stijl en de kolommen zijn
zuiver Corintisch. - (De Lagiden waren uit Griekenland afkomstig en onder hunne
regering werden de Grieksche smaak en Grieksche gewoonten op Egyptischen
bodem overgeplant.)
Ter wederzijde van dit heiligdom ontdekken wij weder eenige slaapkamers, door
zware purperen gordijnen in een geheimzinnig halfduister gehuld, en komen
vervolgens in eene halfronde zaal van eene luchtige kolomnede omgeven.
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Hier heeft men een verrukkelijk uitzigt op den ‘hof des Heeren,’ gelijk Egypte in de
Heilige Schrift genoemd wordt, en geniet er de verkwikkelijkste koelte, daar de zaal,
behalve aan ééne, aan alle zijden voor den frisschen rivierwind toegankelijk is. Zij
is, blijkens den mozaïken vloer en een standbeeld van dien god, aan Bacchus
gewijd. Gouden vaatwerk en bekers, waaronder weder oud-Egyptische van
zonderlingen vorm, van gegoten glas, waarin men gekleurde bloemen ontdekt,
(voortbrengselen van eene kunst of industrie die toen reeds verloren was gegaan)
en andere van kristal, uit Griekenland afkomstig, bedekken aanregtafelen van ivoor
met dekbladen van de schoonste marmersoorten en met zilveren wijngaardranken
omkranst.
Hoe heerlijk moet een beker van Hella's edele wijnen in die ruime, koele zalen,
met dat prachtig panorama vóór zich, hebben gesmaakt! - Men wist ‘te leven’ aan
het Egyptische hof, even goed als de Atheners van die dagen, maar onder de
geletterde Ptolomaeën hadden er geene uitspattingen plaats, en was het gebruik
der wijnen van Samos en Chios, van Hispanië, Lusitanie en Groot Griekenland
alleenlijk tot ‘het gebruik’ bepaald. In deze zaal rustte Philopator met zijne hovelingen
uit van de werkzaamheden van den dag; hij gevoelde zich daar, als het ware, in
den kring der zijnen, want in de niet geopende zijde derzelve waren vier nissen,
waarin zich de standbeelden zijner voorgangers, van Lagas, van Ptolomaeus I,
Soter, van Ptolomaeus II, Philadelphus en Ptolomaeus III, Evergetas bevonden,
waardoor zij mede een gewijd aanzien verkreeg.
Wanneer Ptolomaeus met de zijnen zich op het schip bevond volgde hem, gelijk
van zelf spreekt, een groot aantal slaven en bedienden. Deze werden met de menigte
roeijers en de talrijke equipage in het ‘schip zelf,’ waarop dit paleis gebouwd was,
gehuisvest; - dit is een voldoende maatstaf om de grootte van dat schip af te meten.
Men verbeelde zich nu dit gevaarte op den zilveren rug van een der armen der
Delta van den Nijl gedragen, zachtkens voortgestuwd door den zeewind, die in de
purperen zeilen blaast; overdekt met eene tentgordijn van byssus en goud, met
zuilengangen van zilver en ivoor omgeven en uitwendig versierd naar evenredigheid
van het inwendige, - dan zij het
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aan het oordeel van elkeen overgelaten of de grijze oudheid niet op meer dan één
Great Eastern te wijzen heeft.
Nog een derde schip van die tijden, - gelijk gezegd is, mede door den
werktuigkundige Athenaeus gezien en beschreven, - verdient allezins vermelding.
De bouw daarvan was door koning Hiero II van Syracuse, aan Archimedes
opgedragen. De naam alleen van den bouwmeester doet aan iets groots, iets
meesterlijks denken. Het was aanvankelijk bestemd om groote ladingen granen uit
de voorraadschuur der Middellandsche zee, Sicilië, naar de kustlanden te voeren,
doch spoedig werd het te groot bevonden om de meeste havens te kunnen
binnenloopen, waardoor het eene andere bestemming bekwam. Deze was. Door
Hiero aan den koning van Egypte met eene lading granen gezonden zijnde, werd
het door dezen gezien, overgenomen en even als de Thalamegen tot een Nijljagt
gemaakt. Bij deze gelegenheid veranderde het ook van naam, daar die van
‘Syracusaner’ in ‘Alexandryner’ verkeerde.
Toen het schip naar Egypte vertrok bedroeg zijne lading ruim 2000 lasten, (60,000
medimnen) granen, 10,000 vaten ingezouten waren en twee en een half millioen
ponden wol, met nog eene gelijke hoeveelheid gewigt aan andere artikelen, behalve
de benoodigdheden voor de equipage, die uit ongeveer 3000 man bestond, waarvan
er 600 altijd aan den achtersteven gereed moesten staan om op bevelen te wachten.
Schoon de Syracusaner eigenlijk een koopvaardijschip was, gelijk uit de
betrekkelijk geringe bemanning blijken kan, was het evenwel zoo ingerigt, dat het
zich in geval van nood verdedigen kon. Hiertoe waren er, langs de verschansing
aan beide zijden, vier torens gebouwd, op ieder van welken, bij vijandelijken aanval,
zes krijgslieden klommen, om steenen en pijlen, waarvan er in elken toren een
arsenaal was, te werpen en te schieten. Op het dek zelf waren ballisten geplaatst,
die door een werktuig van Archimedes in beweging werden gebragt, en steenen
van omtrent 400 ponden op een afstand van eene stadie wierpen, terwijl anderen
pijlen van twaalf elen lengte op denzelfden afstand schoten. Ook op de marsen der
drie masten bevonden zich andere slingertuigen en het schip schijnt daarbij,
tusschendeks, nog eene batterij van werpgeschut te hebben gebad. Het was geheel
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omgeven van eene ijzeren balustrade, insgelijks volgens eene uitvinding van
Archimedes, die den vijandelijken schepen verhinderde te naderen en dus het
enteren belette, hetgeen het gevaarlijkste was voor dit groote gevaarte, dat niet zoo
gemakkelijk te besturen was. Het had verscheiden roeren en twaalf ankers, waarvan
vier van hout en acht van ijzer.
Het kan wel niet anders of Ptolomaeus Philopator moest, zoodra hij dit reuzenschip
zag, wenschen het in zijn bezit te hebben. Dit leverde ook volstrekt geene bezwaren
op, daar het toch eigenlijk te groot voor de zee was, en door Hiero gereedelijk werd
afgestaan. Sinds dien tijd nam het, onder den naam van Alexandryner, eene
voorname plaats onder de Thalamegen in en werd, even als het reeds beschrevene,
op het prachtigst en kostbaarst ingerigt. Ook hier vond men zalen en gallerijen van
de uitstekenste pracht, kunst en smaak, glinsterend van zilver en goud, van schildpad
en ivoor, met rijk geborduurde gordijnen; ook hier was een tempel van Aphrodite,
studeervertrekken en eene keurige bibliotheek; maar behalve deze bevatte het nog
andere merkwaardigheden. Zoo waren de vloeren der verschillende zalen mozaïk
ingelegd en stelde de geheele geschiedenis der Ilias op het kunstigste voor. Zoo
vond men hier een tuin met allerlei bloemen en planten, met lommerrijke berceaux
van wijngaardranken, te midden van welke zich een groote zonnewijzer verhief,
gelijk aan dien van de Acradine (de citadel) van Syracuse. Nog vond men er eene
reeks van badvertrekken, aan wederzijde van het schip een stal voor tien paarden
met de daarbij behoorende fourage-magazijnen en eindelijk een grooten vijver
waarin 2000 metreten zeewater, om de zeevisschen in het leven te houden; - in
een woord mogt het vorige schip met het volste regt een drijvend paleis genoemd
worden, dit geleek op een drijvend landgoed met zijne aanhoorigheden, waarop
sommige diensten zelfs te paard schijnen te zijn verrigt.
Waar blijft na al het aangevoerde de Great Eestern, het zoogenaamde ‘wonder
zonder wedergade?’ Men vrage dit aan Athenaeus en de magtige stem der oudheid
zal zich doen hooren. Wat het uitwendige betreft kan hij met haar zelfs in geene
vergelijking treden; hier de dorre, eentoonige, zwarte ijzeren platen van de buid,
dáár het kunstigste beeld-
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houwwerk en de levendigste kleurschakering; - en van binnen? - hier verguldsel,
dáár goud.
Scherpenzeel, 7 April 1862.

Hoe een meisje in Perzië uitgehuwelijkt wordt.
In Perzië wordt het meisje op elf- of twaalfjarigen ouderdom gerekend den huwbaren
leeftijd bereikt te hebben. Heeft een man uit de volksklasse eene dochter die er
goed uitziet, dan kan hij er vast op rekenen tegen dien tijd een bezoek van een
huwelijksmakelaar te zullen ontvangen, om met hem over dat ‘artikel’ in
onderhandeling te treden. Deze tusschenpersoon is gewoonlijk een ‘moolah’ of
priester; in sommige gevallen biedt hij van twee tot vierhonderd goudstukken,
(ongeveer ƒ 1200 tot ƒ 2400) als koopsom voor de jongejufvrouw aan. Is de koop
gesloten dan wordt het meisje veelal tot den rang van echtgenoot van den een of
anderen ‘khan’ of opperhoofd verheven, rijk genoeg om zich zulk eene weelde te
veroorlooven, en daarenboven den makelaar voldoende voor zijne moeite te
beloonen. De vrouw wordt hier geheel als koopwaar beschouwd. De som voor haar
besteed komt even goed op den post van uitgaven voor, als de aankoop van een
Arabisch paard of van een Engelsch geweer met getrokken loop; - in het eerste
artikel is echter veel meer rijzing of daling der markt op te merken. Meestal zijn beide
partijen elkaar geheel onbekend. Eerst na de voltrekking van het huwelijk ligt de
bruid haar sluijer op en deze eerste kennismaking zal door den eenen echtgenoot
met een kreet van blijde verrassing begroet, en bij den ander een gevoel van
teleurstelling doen geboren worden.
Eenigen tijd eer de toekomstige bruid het ouderlijk huis verlaat, geeft men haar
overvloedig rijst en allerlei versnaperingen te eten. Zij moet er goed doorvoed en
welgedaan uitzien; en men neemt bovendien alle middelen te baat om hare
schoonheid te verhoogen. Eene bijzonder soort van zalf wordt aangewend om het
oog eene meer donkere tint en een eigenaardigen gloed te geven, men verstaat de
kunst om zelfs den vorm te wijzigen en het de langwerpige gedaante van een
amandel te doen aannemen. Het haar wordt met
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indigo koolzwart of met een zamengestelde kleurstof roodbruin geverwd; dit hangt
af van haar eigen smaak, of anders volgt ze hierin het verlangen van den makelaar.
De wenkbraauwen worden eerst dik besmeerd met eene soort pomade en daarna
met verw overstreken; men zou meenen een laagje pleisterkalk, in kleine boogjes
uitgesneden, op het gezigt aangebragt, te zien. Deze strepen loopen boven den
neus te zamen en vormen zoo ééne lijn. De kleur der wangen moet vooral vrolijk
en schitterend zijn, aan elke zijde wordt een kleine lok haar, met cosmétique in den
vorm van eene omgekeerde zes, op het gelaat vast geplakt. De handen en voeten,
de nagels van vingers en teenen worden licht bruin geverwd. Aldus toegetakeld,
heeft het arme kind moeite haar eigen gelaat te herkennen. Al die kunstmiddelen
maken haar reeds op twintigjarigen leeftijd tot eene oude vrouw, de huid heeft het
zachte en veerkrachtige verloren door al die smeersels en zalfjes, waarin vele
schadelijke bestanddeelen voorkomen.
De vreemdsoortige schoone is er nu op bedacht zich een rijk al is 't dan ook niet
een élégant toilet te kiezen, eer ze zich naar de vertrekken van haar echtgenoot
begeeft. De wijde broek komt 't eerst in aanmerking, ze heeft verscheidene soorten
van dit kleedingstuk voorhanden, om eene goede keus te kunnen doen, want daar
ze zeer trotsch is op het welgevormde been, zoo moet dit ligchaamsdeel vooral
goed uitkomen. Verder trekt ze een fraai geborduurd jakje met korte pandjes aan,
en een aardig chemisetje van dunne witte zijde met gouddraad gestikt; de armen,
beenen, en de hals worden echter niet bedekt. Ze tracht zich met zoo veel juweelen,
gouden muntstukjes en allerlei kleinodiën op te schikken als ze maar kan magtig
worden. Ze heeft eene bijzondere voorliefde voor paarlen en diamanten; 't is haar
't zelfde of het edelgesteente fraai van vorm en kleur is, als 't maar paarlen en
diamanten zijn. Dat aldus opgeschikte meisje kan zelden aanspraak maken op
beschaving. Hare opvoeding werd verwaarloosd, ze is niet met talenten begaafd,
maar ze kan nog al aardig snappen over bloemen en over nachtegalen, ze flapt er
alles uit en zoo hoort men van haar wel eens een geestigen zet. Men moet bij haar
echter geene fijne beschaving of vrouwelijke zedigheid zoeken. Ze weet
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van veel zaken, waarvan ze liever onkundig moest zijn gebleven, en in sommige
dingen zou ze den bejaarden man, met de kroon der grijsheid versierd, te slim zijn.
Een der eerste bezoekers die zich na haar huwelijk bij haar aanmelden is
gewoonlijk haar vader. Die komt haar vertellen, ‘dat 't bij hem aan huis nu zoo treurig
en eenzaam is, sedert dat zij de ouderlijke woning heeft verlaten, en dat hare moeder
zoo oud wordt.’ Het geheele verhaal is er op aangelegd om op haar gevoel te werken,
en het eerste geld dat ze als prijs voor hare liefkozingen van den echtgenoot verkrijgt,
af te troggelen om haar vader eene andere vrouw te koopen.
De Perziërs schijnen bijzonder op het schoone geslacht gesteld te zijn. Een
bedelaar die u in Perzië op straat om eene aalmoes vraagt, geeft als reden van
dringende behoefte op ‘dat hij te huis vijf vrouwen heeft, en er juist onlangs nog een
zesde bij heeft genomen.’ Een bediende, die vroeger niets had, waarover hij kon
beschikken, zal zorgvuldig het verdiende loon bijeen vergaren, om zich, zoodra de
som maar toereikend is, eene echtgenoot te koopen. De oudste, of althans de eerst
gehuwde vrouw vervult bij den man den post van huishoudster, ze heeft ook het
bestuur over alle huishoudelijke zaken. Ze deelt aan allen het noodige voedsel uit
en ze wordt vrij goed ontzien, somtijds zelfs gevreesd. Het moet aan deze vreemde
manier van handelen worden toegeschreven, dat het aantal der huwelijken zoo
verbazend is toegenomen. Dit verbond is in Perzië zoo wel voor de eene als voor
de andere partij zelden verbindend voor het leven. Men kan een meisje voor een
bepaalden tijd huren, even als men op deze wijze een huis in huur heeft en de
geestelijken die bij dit soort van contract goed bedacht worden, verzetten er zich
niet tegen.
De gewoonte om slechts voor korten tijd een echtverbond aan te gaan, wordt ook
door christenen die in Perzië hun verblijf houden, nagevolgd. Een mijner vrienden
vertelde mij dat hij zich eens met zulk een oogmerk naar Vannek, een dorp digt bij
Tehran gelegen, begeven had. Daar aangekomen ging hij met een vriend onder
een boom zitten, terwijl de dorpsmeisjes in eene lange rij langs hem been trokken.
Een priester regelde den optogt. Toen de keus op
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een der jonge deernen gevallen was, kwam men overeen omtrent den huurprijs en
er werd een behoorlijk contract opgesteld. Veertig ‘tomauns’ ongeveer ƒ 240 werd
toegestaan voor toilet-artikelen en kleinoodiën, en nog ƒ 360 daarenboven in geval
van echtscheiding. 't Was eene vrij hooge huur daar de prijs voor een Armenisch
meisje zelden de helft van deze som te boven gaat. Ze zijn soms zeer leelijk, en
niet zelden door de kinderpokken geschonden.
Jongelingen huwen gewoonlijk op twaalf of veertienjarigen leeftijd. Niet zelden
neemt de man zijn nichtje tot echtgenoot, in andere landen werkt dit ongunstig op
verdere geslachten, maar in Perzië schijnt men hiervan geene nadeelige gevolgen
te bespeuren.
Om een groot huisgezin te moeten onderhouden, is voor den huisvader in
beschaafde landen veelal een groot bezwaar, maar hier bekommert zich de arme
daarover in 't minst niet. Overal groeit er immers rijst, wat heeft men meer noodig,
en dan als een rijke een groot aantal kinderen heeft, wat beteekent dit dan nog als
't onder die allen verdeeld is? De arme wordt daarom in het Oosten volstrekt niet
minder geacht, dan zijn meer bevoorregten natuurgenoot, ja de armoede schijnt
hem zelfs eene soort van waardigheid te geven. Waarom zou de behoeftige niet
even goed mogen trouwen als de rijke? 't Zal alles wel teregt komen, de wereld is
groot genoeg, elk zal zijn weg wel vinden. - Zoo wordt er in Perzië geredeneerd.
Voor den ‘shak’ of koning is het echter soms moeijelijk om eene andere vrouw te
vinden. Een dezer gekroonde hoofden begeerde de dochter van een der magtigste
‘khans’ of stadhouders tot gemalin. Het meisje stond bekend als eene uitstekende
schoonheld. Haar vader verzocht echter van die hooge eer verschoond te mogen
blijven, want als zijne majesteit haar eene maand lang bij zich had gehad, dan zou
hij welligt verder niet om haar denken en haar gezelschap niet langer begeeren;
volgens de gebruikelijke zeden zou ze dan geheel haar volgend leven in den
weduwlijken staat moeten doorbrengen. De ‘shah’ was over deze weigering zeer
gebelgd en de stadhouder durfde het niet wagen, uit vrees van in ongenade te vallen
om zijne dochter uit te huwelijken eer er een geruimen tijd na dit voorval verloopen
was
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Eene echtverbindtenis die men hier eene ‘mesalliance’ zou noemen, wordt in Perzië
niet als zoodanig beschouwd. Een der vele zonen van koning Tat-ali, werd verliefd
op een vrij leelijk meisje uit den geringen stand, een meisje dat zelfs volstrekt niet
jong kon genoemd worden. De koning trachtte zijn zoon van besluit te doen
veranderen, door met zijn zonderlingen smaak den gek te scheren. En wat
antwoordde de jonge prins? ‘Als ge haar maar eens door mijne oogen kondet zien,
dan zoudt ge wel anders over haar oordeelen.’ Hiertegen viel niet veel in te brengen,
al was de tegenwerping vrij onbestemd. De Perziërs kunnen zich ook in dit opzigt
op het voorbeeld van den thans regerenden koning beroepen. Zijne meest
begunstigde vrouw, de koningin Geiron of Antèlope was eene boerendochter. De
koning zag haar eens toevallig toen hij door 't dorp reed waar ze woonde, raakte
op haar verliefd, en deze teedere gehechtheid bleef steeds voortduren, ja werd hoe
langer zoo meer innig en sterk. Het schijnt wel dat de hartstogt die hij steeds voor
haar gevoelt, invloed heeft op al zijne daden.
Eens werd er aan 't hof een groot feest gegeven, bij gelegenheid dat haar oudste
zoon tot vermoedelijken erfgenaam van den troon werd verklaard. Het geheele
vrouwelijk personeel was, prachtig uitgedost, daarbij tegenwoordig. Zijn oog dwaalde
onrustig in 't rond, eindelijk vroeg hij misnoegd: waar is de koningin? Alles was hem
onverschillig zoo lang zij niet in 't midden der feestvierenden was, zonder haar was
voor hem de vreugde uit zijn paleis verbannen.
De Perziërs zijn niet zoo jaloersch op hunne vrouwen als de Turken. Als de eerste
met u op een goeden voet verkeert, dan zal hij u aan zijne echtgenoot voorstellen,
en de vrouwenvertrekken worden in Perzië in geenen deele zoo zorgvuldig bewaakt
als de Turksche harems.
De Perzische dames brengen haar tijd door met 't beramen van kleine intrigues,
met rooken en baden en het ontvangen van bezoeken. Niet zelden hebben er
kibbelpartijen plaats over de nietigste onderwerpen, dan weder hoort men haar
gigchelen en snappen over haar toilet en hare kleinoodiën. Aan 't hoofd van deze
vrouwenschaar staat gewoonlijk eene soort van geneesheer en eene oude vrouw,
deze lieden beweren dat ze iets van zwarte kunst en tooveren verstaan,
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en liefdedranken kunnen bereiden. Men zegt dat de vrouwen, hare bedienden soms
uitermate wreed kunnen behandelen; en het vermoeden dat de Persische vrouw
soms in wreedheid met den tijger of den panther zou kunnen wedijveren is niet van
grond ontbloot. Nergens ter wereld vindt men zulke gevoellooze schepsels als onder
deze geblankette Oostersche dames. Een mijner kennissen miste eens eene
aanzienlijke som geld; hij begreep dat zijne Armenische huishoudster hem die
ontvreemd had. Onvoorzigtig genoeg deelde hij haar zijn vermoeden mede. Den
volgenden morgen, onder 't ontbijten hoort hij een vreemd geluid, het scheen uit
eene kamer aan de andere zijde van 't huis gelegen, voort te komen. Hij staat op
en begeeft zich naar dat vertrek. Hier vindt hij de Armenische vrouw; deze had den
waren dief gevonden, en hem met eenige harer vrouwen in eene kamer gelokt. Hier
werd hij op den grond geworpen, een bal in den mond gestopt en de armen en
beenen op den rug gebonden. Daarna scheurden ze kleine reepjes vleesch uit zijn
ligchaam, met kleine tangen, die ze in een kolenvuur gloeijend hadden gemaakt.
Met dezen liefelijken arbeid waren ze bezig om den dief tot bekentenis te brengen,
juist toen mijn vriend in de kamer kwam, en hierdoor hun oogmerk verijdelde.
In de vrouwenvertrekken heerscht over 't algemeen veel wanorde, alles ziet er
haveloos, smerig en verwaarloosd uit. Men vindt er fraai porselein, glazen en
kristallen voorwerpen, gouden kleinoodiën, pijpen met juweelen ingelegd, allerlei
versnaperingen, eene keur van dranken zooals koffij, thee, sorbet, heerlijke vruchten
enz. maar: alles ziet er even vuil uit.
De salons der dames zijn niet overladen met meubelen, uitgezonderd een aantal
tapijten, kussens en spiegels van het slechtste soort, de wanden en de zoldering
zijn echter gewoonlijk met eene ĺichte kleur geverwd, en dit geeft aan 't vertrek iets
vrolijks en gezelligs. Men moet nogtans de tapijten, draperiën, de kussens, shals,
ja de dames zelve maar niet op den keper beschouwen, want op zindelijkheid kan
daar niemand en niets aanspraak maken. Zelfs het gebruik van den tandborstel
schijnt aldaar onbekend te zijn, hoewel de vrouwen hare tanden door het eten van
veel suikerwerk en ook van gebraden knoflook bederven.
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Te Tehran is de manier van leven alles behalve stijf, de vrouw geniet daar eene
onbeperkte vrijheid; de voornaamste dames ontzien zich niet hare vrienden te gaan
bezoeken; dikwijls verkleeden ze zich dan als eene bedelaarster om geen argwaan
op te wekken. Het maken van visites tusschen de dames onderling, duurt den
ganschen dag door. Ze beginnen hiermede reeds ten zeven of acht uur des morgens,
ze rooken en eten onophoudelijk en snoeven en pogehen steeds op hare
echtgenooten en op haar toilet.
Men hoort zelden van publieke schandalen. Als een echtgenoot nu en dan niet
wat door de vingers zag, dan had hij kans vergiftigd te worden; mogt een minnaar
al te onbescheiden zijn dan was hij insgelijks niet zeker van zijn leven. Niet lang
geleden werd een magtig magistraats-persoon op klaarlichten dag door eene
onzigtbare hand eene doodelijke wond toegebragt, omdat hij zich op eene onwettige
liefdegeschiedenis beroemde.
Het gevolg van deze onbeperkte vrijheid is dat de vrouw in Perzië in alle publieke
aangelegenheden hare stem kan doen gelden, bij alles gebruikt ze haar invloed,
zelfs op staatkundig terrein. Ze weten den minister en den staatsbeambte aan haar
leiband te doen loopen, terwijl zij zelve worden beheerscht door waarzegsters en
tooverheksen die immer in de vrouwenvertrekken te vinden zijn.
Het is in Perzië goedkoop huishouden, men heeft niet veel noodig om in zijn
levensonderhoud te voorzien. Men treft hier niet zoo als bijna overal elders een
natuurlijk afgrijzen voor den dood en de dooden aan.
Als een misdadiger is ter dood gebragt, dan laat men zijn lijk maar op de openbare
markt liggen, ter prooi der honden, die het verscheuren. Mijn paard heeft dikwijls
gestruikeld over zulk een hinderpaal of er een zijsprong om gemaakt, maar het
ligtzinnig publiek dat elk oogenblik een dergelijk lot kan ondergaan, loopt er al
lagchende en pratende voorbij.
Zin voor huiselijkheid of teedere gehechtheid tusschen echtgenooten moet men
over 't algemeen in Perzië niet zoeken. Er heerscht in de gemeenschappelijke woning
geene orde, netheid of rust, er is niets wat iets aantrekkelijks voor den man zou
kunnen hebben, zijne vrouw is hem ook zelden eene vriendin of ‘eene hulpe
tegenover hem,’ zoo als de
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H. Schrift zegt. Eene bedaagde matrone zeide mij eens met een veel beteekenenden
blik: ‘Ja! weet ge, mijn man zou zich al lang hebben laten scheiden, maar ik kan
zoo naar zijn smaak koken.’ ‘Hij houdt zoo veel van mij,’ zeide eene andere dame
die in het dames salon eene eerste plaats innam ‘omdat ik zoo dik en vet ben.’ 't Is
ligt te begrijpen, dat daar de betrekking tusschen man en vrouw zoo weinig innig is,
de laatste zich bij de tegenpartij schaart als haar echtgenoot in ongenade valt, en
ze zich haast om eene echtscheiding te bewerken.
Sterft de man dan begeeft zijne weduwe zich naar zijn naasten bloedverwant,
deze is verpligt voor haar te zorgen, volgens een eeuwenheugend gebruik in het
Oosten. Is ze nog jong, dan zoekt hij voor haar een ander echtgenoot, anders moet
hij haar voedsel en huisvesting geven.
Behalve de erkende vrouwen heeft men nog eene soort van wettige bijwijven
‘Seegas’ genaamd; deze worden echter meestal als dienstbaren beschouwd; ze
eten niet aan tafel en zijn slechts zelden in de tegenwoordigheid van haar heer en
meester. Men zegt echter dat deze vrouwen in tegenspoed en in de ure des gevaars
meer trouw en gehechtheid aan den dag leggen dan hare meer bevoorregte zusteren.
Hare kinderen hebben gelijke regten op de nalatenschap als het kroost der wettige
echtgenooten.
Eer ik dit verslag over de Perzische vrouwen eindig, moet ik nog eene waarlijk
gebeurde en aandoenlijke geschiedenis verhalen, die wel in tegenspraak schijnt te
zijn, met al wat ik hierboven vertelde. 't Is waarlijk eene gunstige uitzondering op
den algemeenen regel. De voormalige eerste minister was gehuwd met de zuster
van den koning. Hij was algemeen bekend als iemand die een zeer ridderlijk,
regtschapen karakter had. In waarheid minister, oefende hij door verlichte kennis
een zegenrijken invloed uit op zijne landgenooten, die hij bijna met onbeperkt gezag
regeerde. Niemand had iets op zijn zedelijk gedrag of op geheel zijne levensmanier
aan te merken. Hij was grootmoedig, onomkoopbaar, vergevensgezind, vrijzinnig,
mild, in een woord, in de geschiedboeken van Perzië zal men moeijelijk een tweede
voorbeeld van zulk een uitmuntend karakter vinden. Daarenboven maakte hij nieuwe
wegen, moedigde landbouw
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en koophandel aan, hij bragt eene wijziging in de gruwzame strafoefeningen, stichtte
herbergen voor reizigers, ook rigtte hij magazijnen op. Hij was misschien de meest
merkwaardige wetgever die ooit in 't Oosten, aan 't bestuur is geweest.
Hij was echter misschien wel wat al te veel gesteld op weelde en het voeren van
een grooten staat, hierin ging hij even als Bacon, Wolsey en de kardinaal de Richelieu
zijne krachten te boven. Het zou echter de vraag nog zijn, of dit niet aan eene andere
reden dan alleen aan praalzucht moet worden toegeschreven. Door geheel de
wereld en vooral in Perzië hecht men veel aan ‘al wat voor oogen is,’ en iemand die
zich vooral dáár van de achting des volks wil verzekeren, moet zich noodwendig in
eene luisterijke omgeving bewegen. Men vertelde echter dat hij zich boven den
koning wilde verheffen. Een koksjongen moest uitstrooijen dat hij was omgekocht
om vergif te mengen in de spijzen die op de koninklijke tafel kwamen. Deze valsche
beschuldiging had ten gevolge dat de minister van zijn ambt werd ontzet, en zich
alleen door eene overhaaste vlugt moest zoeken te redden.
Door tusschenkomst van Europesche gezanten, werd zijn leven nog eenigen tijd
gespaard, maar hij mogt toch niet in de hoofdstad terugkeeren. Zijne echtgenoot,
eene schoone, lieftallige jonge vrouw, innig aan hem gehecht, vergezelde hem
overal. Dag noch nacht verliet ze hem, ze zorgde en steeds voor te zamen met hem
te eten, want ze wist wel dat men haar geen vergif zou toedienen. Om zeker te zijn,
leefden ze gedurende geruimen tijd slechts van gekookte eijeren. Maar zijne vijanden
hadden geen rust zoo lang hij leefde, daarom namen zij list te baat. Ze stelden een
van die hatelijke oude vrouwen in 't werk, die al het kwaad dat er in Perzië voorvalt
aanstoken; deze begaf zich naar de echtgenoot van den minister, en lokte haar in
den tuin, onder voorgeven dat een bode van den koning haar daar spreken moest.
Deze verteide dat haar gemaal gratie had gekregen, dat hij zich nu naar 't bad moest
spoeden, daar was een eergewaad voor hem in gereedheid, hiermede gekleed, zou
hij in zijne vroegere waardigheid hersteld worden. Vol vertrouwen laat ze haar
echtgenoot van zich gaan. Aan
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't bad gekomen vindt hij daar den scherpregter. De minister was iemand van
krachtigen ligchaamsbouw, een forsch sterk mensch. De scherpregter voelde zich
niet op zijn gemak, misschien hoorde hij ook de stem van zijn geweten, hij had toch
zijne betrekking, ja al wat hij bezat aan den gevallen staatsdienaar te danken. Maar
in Perzië wordt de wil des konings onbepaald geëerbiedigd, en zijne bevelen worden
soms met slaafsche onderdanigheid ten uitvoer gebragt. Den minister werd de keus
gelaten op welke wijze hij den dood wilde ondergaan; hij nam vergif in, dit werkte
echter niet schielijk genoeg, toen opende men aderen in de armen en in de dijen.
Terstond na zijn dood wilde men zijne weduwe uithuwelijken aan den zoon van
zijn opvolger. Ze was echter ontroostbaar; nimmer kon ze den echtgenoot vergeten,
wien ze zoo teeder beminde, en wiens leven ze ten koste van het hare had willen
redden.

Eene spookgeschiedenis.
In de herberg de Kroon, te Antwerpen, werd eenige jaren geleden een wit spook
gezien, eene lamp in de eene hand en een sleutelring in de andere houdende; deze
onaangename bezoeker was reeds door eene menigte reizigers, die langs den gang
gingen, gezien. De buren hielden stellig staande, dat een ongelukkige reiziger op
den een of anderen tijd in die noodlottige kamer door een der voormalige eigenaars
van het huis zoude vermoord zijn en het hôtel verkreeg gewoonlijk den naam van
de spookherberg en hield op door zijne oude patronen bezocht te worden.
De eigenaar bevond zich op den rand des verderfs en besloot om in de
spookkamer te slapen, met het uitzigt om de ongegrondheid van het verhaal te
bewijzen. Om de zaak zekerder te bewerken, zoo als hij zeide, noodzaakte hij zijnen
stalknecht om hem gezelschap te houden, voorgevende om een getuige te hebben
voor de ongerijmdheid van het verhaal; maar het was inderdaad uit lafhartigheid.
In het holle van den nacht, evenwel, juist toen de twee mannen besloten hadden
om in een bed te slapen, een ander hetwelk
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nog in de kamer was, onaangeroerd latende, vloog de deur open, en het spook
sloop ongemerkt binnen. Zonder af te wachten wat het ging doen, daar het zich
regtstreeks naar het andere bed begaf, vlogen de twee mannen uit de kamer en
door hulp te roepen, bevestigden zij meer dan ooit den slechten naam van het huis.
Onbekwaam om langer de kosten op te brengen van zulk een nadeelig huis,
maakte de arme eigenaar in de courant bekend dat zijn huis te koop was, waarin
hij en zijn vader geboren waren en hun leven hadden doorgebragt. Bieders en
klanten waren even schaarsch, de herberg bleef bijna een jaar te koop staan, in
welken tijd het spook van tijd tot tijd verscheen. Ten laatste kwam er een officier
van het garnizoen, die vroeger dikwijls in het huis verkeerd had, tot het besluit om
het geheim te onderzoeken door in de voornoemde spookkamer te slapen.
Zijn aanbod met dankbaarheid aangenomen zijnde, ging de officier in de
noodlottige kamer zitten, met eene flesch wijn, en een paar geladen pistolen voor
zich op de tafel, vast besloten om op welk voorwerp ook, dat de deur inkwam te
schieten.
Op het gewone uur te middernacht vloog de deur open, en het witte spook
verscheen weder met eene lamp in de eene hand en een ring met sleutels in de
andere houdende; toen greep de officier naar zijne pistolen, en terwijl zijn vinger op
het punt stond den haan over te halen, werd hij gewaar, dat de verschijning niemand
anders was dan de dochter van zijnen waard, een jong en lief meisje. Het stipste
stilzwijgen in acht nemende, zag bij haar de lamp nederzetten, hare sleutels
zorgvuldig op den schoorsteen leggen en zich naar het tegenoverstaande bed
begeven, hetwelk naderhand bleek, dat zij dikwijls, gedurende het leven van hare
overledene moeder, die in deze kamer sliep, gebruikt had. Zoodra zij zich te bed
had begeven, ging de officier, na de kamerdeur gesloten te hebben, haar vader en
vele andere getuigen halen, inzonderheid den waterschout van die gemeente, die
de voornaamste geweest was, om de berigten van het spookhuis rond te strooijen.
Het arme meisje vond men te bed in een vasten slaap gedompeld, en haar schrik
bij haar ontwaken gaf blijken genoeg aan de omstanders dat zij eene
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slaapwandelares was. Van dat oogenblik af werd het spook niet meer gezien;
waarschijnlijk omdat de dochter van den herbergier spoedig in haar eigen huis ging
wonen, en de spookvertellingen eindigden tot groot vermaak der buren in de
eenvoudige geschiedenis van een jong meisje dat in haren slaap wandelde.

De moed van eenen bottelier.
Eene dame, de vrouw van eenen rijken landedelman, stierf aan eene langdurige
ziekte, en op den avond van haar overlijden, wenschte haar echtgenoot eenige uren
alleen met het lijk door te brengen en zond de meid uit de kamer, die bij het lijk de
wacht hield. Voor dat er een uur om was, begon de bel, waarmede de overledene
gewoon was de meid te schellen, geweldig te bellen, en de vrouw, die niets anders
dacht als dat de weduwenaar plotseling ziek was geworden, spoedde zich terstond
naar de kamer. Hij zond haar toornig weg, door te verzekeren, dat hij niet gebeld
had. Korten tijd daarna, ging de bel voor de tweede maal, toen de vrouw tegen een
der bedienden zeide, dat zij niet meer naar het bellen wilde luisteren, daar de
edelman haar wederom zou verwijten niet te hebben gebeld, en haar alsdan zou
wegenden. ‘Het kan mijn meester nu niet zijn die gebeld heeft,’ antwoordde de
knecht, ‘daar ik hem op dit oogenblik in de gezelschapskamer gebragt heb.’ En
terwijl hij nog sprak, ging de bel uit de doodenkamer voor de derde maal, en nog
heviger dan te voren. De meid was nu geheel en al bevreesd om aan het bellen te
gehoorzamen, zoo dat zij aan eenige van de bedienden verzocht haar te vergezellen.
Ten laatste waagden zij het de deur te openen, zeker verwachtende dat zij een
verschrikkelijk schouwspel zouden gewaar worden. Alles was evenwel zeer rustig;
het lijk dat op het bed onder een laken uitgestrekt lag, was klaarblijkelijk heel stil.
Zoodanig was evenwel de angst van de arme meid, dat niets haar kon bewegen
om alleen bij het lijk te blijven en daarom stemde een der huismeiden toe om bij
haar in de kleedkamer te vertoeven. Naauwelijks waren zij er eenige minuten
geweest, toen de bel op nieuw ging; nu kon er volstrekt geene misvatting plaats
hebben, daar
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de beldraad die rond de kleedkamer ging nog in beweging was, en de bedienden
de trilling der bel konden zien. De bottelier van het gezin besloot terstond om den
moed van de verschrikte vrouwen te ondersteunen, door haar naar de kleedkamer
te vergezellen, waarin zij met de opene deur gingen zitten om een waakzaam oog
op het bed te houden. Deze voorzorg ontknoopte terstond het geheim. Er was een
draad gehecht geweest aan den knop der bel, voor het gemak der zieke vrouw om
zoo doende hare meid te bellen zonder van ligging te veranderen, welke draad nu
op den grond hing, en een lief katje dat dikwijls in de kamer gelaten werd om de
zieke genoegen te geven, was ongemerkt in de kamer gegaan, speelde nu met den
draad en was zoodoende de oorzaak van het gelui dat de meiden zoo zeer verschrikt
had.
Evenwel door den moed des botteliers was deze zaak tot een groot geluk voor
het familie-huis ontdekt, daar het anders zeker op de lijst van spookhuizen zou
gekomen zijn.

Herfstlied,
door F.F.C. Steinmetz.
Wie noemt mij schooner dagen
Dan als het loover geelt
Op 't veld, in woud en hagen,
En als de koolhaas speelt?
Wie maalt mij schooner luchten
Dan die Oktober schept,
Waarin gij keur van vruchten
En zoete druiven hebt?
Ik ken geen schooner dagen
Dan die het najaar biedt,
Wanneer m' in woud en hagen
De bladen vallen ziet;
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Dan mengen zich de kleuren
Van bruin en groen te saêm,
En in de najaarsgeuren
Haalt men een krachtige' aêm.
De dagen van 't voorleden
En al wat is geweest
Herroept het somber heden
Voor onzen stillen geest;
Al wat ons vroeger smartte
Of stof tot blijdschap gaf
Rijst dan weêr op in 't harte
Als uit een sluimrend graf.
Een straal van 't zachte maanlicht
Die breekt door 't graauwe zwerk
En neêrdaalt op ons aanzigt
Werkt dan op ons zoo sterk:
Dan leven wij de jaren
Der kindschheid nogmaals door,
Hervoelend wat we waren
En wat ons ging te loor.
De lange najaarsdraden,
Die zwieren door het bosch
En hechten, langs de paden,
Op bloem en kruid en mos,
Herinn'ren ons de stonden
Van blijd'ren levenstijd,
En al wat we ondervonden
In 's levens ernsten strijd.
o, 't Is een tijd voor 't harte
Dat op iets heiligs doelt,
Waarin het vreugd en smarte
Met dubble fijnheid voelt;
Waarin het doel des levens
Ons klaarder schijnt dan ooit,
En 'ts geestes kracht zich tevens
Naar 's ligchaams sterkte plooit.
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Dus voel ik in de dagen
Waarin het loover dort,
Dat, na de wintervlagen,
Met pracht herboren wordt.
Ik ken geen schooner dagen
Dan die Oktober biedt;
En schooner veld en hagen
Dan 's najaars ken ik niet!
Aarle-Rixtel.
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Over de zintuigen en derzelver bestaan in het dierenrijk.
Naar het Hoogduitsch van Professor Oscar Schmidt.
I.
Het is meestal eene der eerste pogingen van het kind om de jaargetijden, de dagen
der week en zijne vijf zinnen op te tellen, welke neiging, waartoe de kleine
natuuronderzoeker zich als gedrongen gevoelt, de moeder niet zelden bij hem poogt
te ontwikkelen. Ook de meest onbeschaafde mensch heeft bewustheid van de
beteekenis zijner zinnen en zinsorganen, en men kan van een ons dierbaar wezen
voorzeker geene hoogere genegenheid eischen dan door hetzelve, als de oogappel
bemind te worden. De krankzinnige, de zinnelooze mensch is daarom, wat de rede
betreft, als uitgesloten van de gemeenschap met de maatschappij, terwijl
daarentegen de mensch, die een gezond verstand bezit, vatbaar is voor alle goede
en verheven indrukken.
Wij zijn met zinnen begaafd, wil dus zeggen, dat wij in staat zijn, verschillende
van de ligchamelijke wereld buiten ons en van ons eigen ligchaam uitgaande
invloeden - het woord in den ruimsten zin genomen - als gewaarwordingen in ons
te kunnen opnemen en die tot voorstellingen te kunnen verwerken. Wanneer wij
zulks dus nader willen ontleden, zoo wil dit zeggen, dat reeds van te voren daartoe
bestemde deelen en organen van ons ligchaam tot de juiste ontvangst van die
indrukken en invloeden aanwezig moeten zijn en dat vervolgens die organen in
verbinding staan met het geheimste deel van ons ligchaam, namelijk de hersenen,
waar de tot op dat oogenblik nog geheel onopgehelderde verandering der invloeden
tot gewaarwordingen en voorstellingen plaats heeft.
Elk zintuig alzoo is verbonden aan zekere ligchamelijke deelen en inrigtingen,
werktuigen van den zin genaamd, en
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die, gelijk wij ligtelijk verstaanbaar zullen maken, twee wezenlijk verschillende
bestanddeelen uitmaken. Laat ons b.v. het oog nemen. Behalve de ter beschutting
van hetzelve dienende omhulsels, bezitten wij daarin eene reeks doorschijnende,
regelmatig gekromde ligchamen, van welke bij een iegelijk ten minsten het horenvlies
en de lins bekend zijn, en die van de voorwerpen buiten ons, door breking en
verzameling der van dezelve uitgaande lichtstralen een beeld daarstellen. Even als
in eene camera-obscura worden zoodanige beelden door het oog ontworpen, zoolang
dit nog met het levende ligchaam verbonden is; met het uitgestoken oog van een
kalf, en nog beter met dat van een uil kan men dadelijk de overtuiging bekomen,
dat ook de doode oogappel nog gedurende eenigen tijd, even als een mechanisch,
door menschenhanden vervaardigd instrument de voorwerpen afbeeldt. Men brenge
zulk een oog in eene kleine opening van een overigens geheel donker vertrek, en
de tegenoverstaande huizen en voorbijgangers zullen op den matdoorschijnenden
achtergrond van het oog afgebeeld worden, en dat wel in tegenovergestelde rigting.
Genoeg zij het te weten, dat wij het oog thans voor het grootste gedeelte als eene
inrigting, een toestel kennen, hetwelk beelden daarstelt. En ofschoon wij met honderd
dergelijke toestellen, allen in de regelmatigste orde voorzien waren: wij zouden
nogtans geheel blind wezen, indien niet aan dat gedeelte van het oog, hetwelk de
beelden voortbrengt, het tweede deel verbonden ware, namelijk de zenuw, waarop
het beeld gekaatst wordt en die het naar de hersenen in raadselachtige toedragten
overbrengt. Er bestaat ook immers werkelijk eene soort van blindheid in de ziekte
en ongeschiktheid der gezigtszenuwen, die blindheid namelijk, welke wij onder de
benaming van zwarte staar kennen, en dit, bij volmaakte helderheid en
doorschijnendheid der wegen, waarop de lichtstralen op den achtergrond van het
oog doordringen. De graauwe staar daarentegen wordt voortgebragt door verstoring
van een deel van het toestel, hetwelk de beelden voortbrengt, namelijk de lins. De
zenuw kanin dezen staat van blindheid volmaakt gezond zijn, zij neemt echter geene
beelden op.
Het bovengezegde tot algemeen nut willende doen strek-
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ken, hebben wij daarmede alleen willen aantoonen en duidelijk maken, dat elk zintuig
uit eene met de hersenen verbonden, of beter nog uitgedrukt, daaruit ontstaande
zenuw bestaat en een met het einde dezer zenuw in verbinding gebragt apparaat,
door hetwelk, al naar gelang der soort van het zintuig zekere van de wereld buiten
ons uitgaande uitvloeisels op de zenuwen overgebragt en op voldoende wijze
geconcentreerd worden.
Van de dierenwereld in tegenoverstelling tot den mensch maakt men wel eens
de onbepaalde voorstelling, als zoude zij zich alleen laten leiden door de indrukken
der zinnen, terwijl de mensch verpligt is om de ervaringen, die hij door het verstand
opdoet, tot een handelen naar grondstellingen in zijn eigen belang aan te wenden.
Zonder nu te willen onderzoeken, in hoeverre dit juist is, volgt daaruit, dat men in
het algemeen de werktuigen van den zin der dieren als de eigenaardige bemiddelaars
tusschen de wereld en de ziel erkent; indien ik echter den lezer zou durven vragen,
hoe hij daarover denkt, waar b.v. een sprinkhaan de ooren, of een kreeft den neus
heeft zitten, zou hij dienaangaande gewis in geene geringe verlegenheid geraken.
Welke schoone, die een wormpje met den voet vertreedt, denkt er aan, dat ook in
duizend adertjes van dit verachte diertje een rood bloed stroomt? En toch: zien kan
het niet; gehoor heeft het veelligt een weinig, reuk bezit het te naauwernood, smaken
kan het niet veel, maar voelen - ja, dat kan het diertje. Naar mijne innige overtuiging
is alzoo het thema, hetwelk wij ons hebben voorgenomen in deze regelen te
behandelen, van algemeen en veelzijdig belang, want het zal onze kennis verrijken
omtrent de schepselen, die ons zeer nabij komen en ons tevens in staat stellen,
een dieperen en meer helderen blik te slaan in den rang, dien wij in de schepping
bekleeden.

II. Het werktuig des gevoels.
Wij zullen, hebben wij daareven gezegd, door te pogen de werktuigen van den zin
der dieren te kennen, tevens
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een duidelijker inzigt bekomen in onze eigene natuurkennis. Doch omgekeerd zal
het ook dikwerf zeer nuttig en doelmatig zijn met ons zelven een begin te maken,
om een uitganspunt te hebben en tot den maatstaf der beoordeeling te geraken.
Het zintuig des gevoels staat met het opvatten der grofste ligchamelijke
aanrakingen in verband en wordt door het meerendeel der menschen slechts in
zeer kleine mate ontwikkeld; voor welk eene hooge ontwikkeling hetzelve intusschen
vatbaar is, leert het bezoek in een blinden-instituut, waar wij zien, dat het gevoegelijk
de plaats van het zoo edele zintuig des gezigts kan vervullen. Wij bezigen bij voorkeur
de vingertoppen om te voelen en te betasten; desniettemin is de geheele oppervlakte
des ligchaams werktuig van het gevoel, ofschoon op de eene plaats minder volkomen
dan op de andere.
Door eene zeer eenvoudige proeve kan men zich van de meer of mindere
deugdelijkheid en bruikbaarheid der huid, als gevoels-orgaan overtuigen. Men zette
de punten van een geopenden passer op eene plaats deerzelve naar verkiezing in.
Heeft men alsdan bij een matigen afstand, zonder daarnaar te zien, het bepaalde
gevoel van beide punten, zoo sluite men den passer steeds naauwer toe, de punten
derzelve afwisselend in de huid stekende of daaruit nemende, waardoor een afstand
der passerpunten zal ontstaan, die op de gekozen plaats der huid het gevoel geeft,
als werd zij slechts door ééne punt aangeraakt. Indien wij nu b.v.: de passerpunten
op den rug plaatsen, zoo kunnen zij op een duim afstands van elkander staan en
het gevoel is slechts als dat van ééne punt. Daarentegen op de vingertoppen
geplaatst, kunnen wij de geringste afstanden als twee afzonderlijke punten gevoelen.
Dat een timmermansgezel voor deze proefneming minder geschikt is dan een
horologiemaker of eene dame spreekt wel van zelve.
Onze huid is alzoo ons gevoel-werktuig, maar alleen daarom, dewijl tallooze,
buitengemeen kleine gevoelwerktuigen in dezelve aanwezig zijn. Deze zoogenaamde
tastligchaampjes zijn een van de belangrijkste ontdekkingen der nieuwere
mikroskopische navorsching. De nevenstaande

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

405
afbeelding stelt ons vergroot de doorsnede der huid van den vingertop voor.
Onder de uitwendige hardere en gevoellooze laag a ligt de dikkere zachtere b,
in welke verscheidene organen aanwezig zijn: als de zweetklieren c, wier gangen
uitwendig met de zweetporiën eindigen en het bewijs leveren, dat het een anatomisch
zeer gegrond gezegde is: de poriën openen

zich. Vervolgens is een neventakje d voorhanden, waarvan twee eindjes in eene
eigenaardige, tot in de bovenhuid reikende opzwelling e uitloopen. Dit zijn
tastligchaampjes, zinsorganen in de vroeger nader toegelichte beteekenis; zulk een
ligchaampje bestaat uit eene zenuw en uit een vezelachtig, knobbel- of
peperhuisvormig omhulsel, door hetwelk de reeds door de bovenhuid voortgeplante
drukking nog meer bijzonder op de zenuwen geconcentreerd en overgebragt wordt.
Zonder verder betoog zal het nu mijne lezers wel duidelijk zijn, dat eene huidplaats
des te fijner gevoelt, naarmate de tastligchaampjes in dezelve talrijker zijn. En dan
bekleeden de vingertoppen en over het algemeen de inwendige vlakte der hand en
het plat van den voet eene eerste plaats. De hand toch is in elk opzigt het
volmaaktste tast- en grijporgaan, het orgaan aller organen, gelijk een der
diepzinnigste wijsgeeren haar genoemd heeft.
Hoe nader de tastligchaampjes zich bij de oppervlakte bevinden, voor des te fijner
drukking zullen zij vatbaar zijn. Hoe grover handenarbeid een mensch verrigt, hoe
uitsluitender hij de hand als grijporgaan bezigt: des te meer vereelt en dikker wordt
de bovenhuid, die de genoemde ligchaampjes hedekt, en des te ongeschikter wordt
de hand om te voelen.
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Ofschoon men ook bij de dieren over het algemeen de huid als gevoels orgaan kan
aanwijzen, is zij het nergens zoo volmaakt als bij den mensch. In den eigenlijken
zin komen er echter wel hier en daar tastligchaampjes voor, zooals in de hand van
den aap; zelfs de kikvorschen bezitten nog echte tastligchaampjes. Doch reeds de
eenvoudige vermelding, dat in vele gevallen eene dikke bedekking van haar of
vederen, of een pantser van hoorn of been het ligchaam omhult, bewijst de zeer
onvolledige en ondergeschikte beteekenis, welke de huid als tastwerktuig in de
dierenwereld toekomt.
Even als wij, bijzonder in onze vingertoppen het gevoel aanwezig vinden, bezitten
evenzeer eene groote menigte dieren eigenaardige, in den regel aan den kop
aangebragte organen, die door den leek met de banaming van voelers en voelhorens
aangeduid worden.
De slak, die langzaam en voorzigtig haren weg vervolgt, trekt zich immers bij de
minste of zachtste aanraking van hare voelhorens, die zij als waarschuwende posten
aan haar ligchaam heeft, in het huisje, hetwelk haar omgeeft, terug. En wie zich de
moeite wil geven op het mos van een boom een kever waar te nemen, ziet diens
voelhorens in voortdurende beweging, om langs elken stengel den besten weg te
vinden. Onder de lagere diersoorten hebben ook de insekten en kreeften de
voelhorens als onderzoekers en wegwijzers noodig, hoofdzakelijk om de stijve,
skeletachtige hulsels, die hun ligchaam bedekken.

III. Het werktuig van den smaak.
Van alle etende en verslindende schepselen brengt de mensch het ontegenzeggelijk
het verste in de ontwikkeling van het zintuig van den smaak. Alleen hij heeft een
natuurlijken aanleg voor fijnen smaak; het dier wordt zelfs in vrijen staat nimmer
een lekkerbek.
De tong is als bezaaid met kleine wratvormige verhevenheden van verschillende
gedaante, waaraan de arts en anatoom eene afzonderlijke benaming geven. Door
het mikroskoop heeft men in het meerendeel dezer onbeduidende klie-
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ren een zelfden vorm leeren kennen, als in de vroeger besproken tastligchaampjes.
De tong wordt alzoo werktuig van den smaak alleen in hoedanigheid van bezitter
dier ontelbaar vele tastligehaampjes; de geheele oppervlakte van de tong proeft
echter niet even fijn, terwijl de tongwortel zich onder al die plaatsen door de grootste
ontvankelijkheid kenmerkt. Daarbij heeft de punt van de tong nog het fijnste
gevoelsvermogen, nog fijner zelfs dan de top des wijsvingers. Geen ander zintuig
bezit zulke groote individuele verscheidenheden als de tong; immers tot welke
bedrevenheid in den smaak brengt het de wijndrinker, waarbij men echter in het
oog moet houden, dat ook de neus daaraan zijn aandeel heeft.
De tong heeft echter ook nog andere, deels grover, deels edeler werkzaamheden
te verrigten; onontbeerlijk voor de vorming van de spraak en de stem, is zij ook
mede een werktuig, om het eten te vermalen, gelijk zeker arts eens tot grooten
schrik zijner tafelgasten, even wetenschappelijk als populair heeft uit een gezet.
Slechts weinige dieren hebben in de tong een zoo volmaakt en bruikbaar
smaakorgaan als de mensch. Zoo kieskeurig b.v. de geit is, even zoo weinig kan
zij zich op hare tong verlaten; het zintuig van den reuk stelt haar doorgaans in staat
om te beslissen. Naarmate de eigelijke smaakwratten minder op dezelve aanwezig
zijn, wordt de tong der dieren des te ongeschikter om te proeven, en juist in diezelfde
mate is gewoonlijk hare oppervlakte grover of harder, zij vermindert alsdan in rang
tot bloot hulpmiddel bij het opnemen van voedsel. Men kan dus in het algomeen
van de meerdere of mindere zachtheid der tong bij een dier, ook een meer of minder
fijn zintuig van den smaak afleiden. Een kikvorsch is ontegenzeggelijk een grooter
fijnproever dan een vogel, de papegaai zelfs niet uitgezonderd, die, zoo als men
weet, van al het gevogelte de beweegbaarste en met die des menschen het meest
overeenkomende tong heeft. Bij de slang daarentegen schijnt de tong geheel werktuig
van het gevoel te zijn geworden; zij wordt bij haar, in twee draadvormige punten
uitloopende, uit eene schede uit den mond voortgebragt.
De tong van een ander kruipend dier, namelijk van het
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kameléon, is zeer zonderling gevormd, gelijk bijgaande fig. aantoont. Zij eindigt
knodsvormig, kan tamelijk ver uit den mond gebragt worden en dient met derzelver
kleverige oppervlakte voornamelijk om insecten te vangen. Bij het uitsteken derzelve
mist het kameléon nimmer; bij het terugtrekken daarentegen ziet het niet zelden het
regte tijdstip voorbij en slaat zich alsdan met de tong in het gezigt.
Hoogst onvolmaakt en naauwelijks de moeite der bespreking waard is de tong
der

visschen; even als bij de meeste vogelen zoekt men ook bij deze te vergeefs naar
een, aan het doel beantwoordend werktuig van den smaak. Een ieder weet dan
ook, dat zoowel vogelen als visschen, hun voedsel zeer schielijk en ongemalen
verteeren, waardoor men een bewijs heeft, dat hun zintuig van den smaak op een
zeer lagen trap staat.
Nog minder is het gesteld met de werktuigen van den smaak bij de oneindig groote
menigte der lagere dieren. Men kan zich moeijelijk voorstellen, dat een dier, zonder
het bezit van een, zij het dan ook nog zoo onbeduidend, zintuig van dem smaak
zou kunnen bestaan, daar het leven zoo volstrekt afhangt van de opneming van
voedsel. Die moeijelijkheid wordt niet minder bij de waarneming, dat hen bijna even
zoo algemeen afzonderlijke werktuigen van den reuk schijnen te ontbreken, waarover
wij echter in de volgende afdeeling onzer verhandeling nader zullen spreken. Men
is diensvolgens bij deze lagere dieren (insecten, weekdieren, wormen, zeesterren
enz.) als het ware genoodzaakt aan te nemen, dat zij door de mondholte of enkele
plaatsen derzelve in staat zijn om te proeven. De onvermoeide pogingen der
natuuronderzoekers en de meer en meer vooruitgaande volmaaktheid van het
mikroskoop, zullen na verloop van tijd, gewis ook hier de onoplosbaarste en
wonderlijkste
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inrigtingen te aanschouwen geven; want het is ook nog slechts ettelijke jaren geleden,
dat de tastligchaampjes der hand zijn ontdekt.

IV. Het werktuig van den reuk.
De vereischten, onder welke de mensch zijn neus bezigen en aangename of
onaangename gewaarwordingen van den reuk door denzelven ontvangen kan, zijn
zeer gemakkelijk te verklaren. De nabijheid der riekende stof alleen brengt zulks
niet te weeg. De zeer fijne uitvloeiselen der riekende ligchamen of deze ligchamen
zelve moeten, wanneer zij luchtof gasyormig zijn, met den ademstroom door den
neus opgehaald wordne; want zoodra men den adem inhoudt, blijft men ook voor
den sterksten reuk ongevoelig. Men kan, loodregt op den rug liggende en met
achterover gebogen hoofd den in die houding van achteren gesloten neus met sterk
riekende vloeistoffen vullen, zonder nogtans de minste gewaarwording van reuk te
bespeuren. De algemeene ervaring leert verder, dat de neus door het snuiven zeer
benadeeld wordt in zijne reukdiensten, gelijk zulks bij ziekte van eenig orgaan ook
niet anders te verwachten is.

Ten opzigte van den fijneren bouw onzer reukorganen zijn in den laatsten tijd
eveneens zeer belangrijke ondekkingen gedaan. Tot nu toe moest men aannemen,
dat de riekende stoffen eerst de zachte bekleeding der neusholten, namelijk de
slijmhuid, moesten doordringen, alvorens de reukzenuwen en derzelver vertakkingen
aan te doen. Thans echter heeft men de overtuiging verkregen, dat de vezelen,
waarin de enuw zich splijt, niet slechts tot aan de oppervlakte rei-
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ken, maar ook in eigenaardige borstelige verlengingen boven dezelve uitsteken.
Door dit aantal zenuwborsels nu strijkt de ademstroom, die de reukstof leidt, heen,
terwijl daardoor tevens de reukzenuwen, zonder eenige de uitwerking verzwakkende
bemiddeling, van de reukstoffen aangedaan worden.
En ofschoon men uit de dagelijksche ondervinding weet, dat zeer kleine
hoeveelheden eener reukstof toereikend zijn, om den reuk op te wekken, zoo zal
toch de berekening, welke de physioloog Valentin opgesteld heeft, zeer belangrijke
uitkomsten opleveren. Men kan de te onderzoeken ligchamen, naar de wijze der
homoöpathen, tot bijna in het oneindige mengen en verdeelen, en men zal bevinden,
dat 1/5000 milligram zwavelwaterstof voldoende is om een zwakken reuk naar vuile
eijeren te veroorzaken; van de echte rozenolie houdt de genoemde physioloog
1/200000 milligram voor toereikend. Voor zeer vele reukorganen echter zal zoowel
het minimum van rozenolie als van zwavelwaterstof onverschillig wezen; de neus
is daaromtrent nog eigenzinniger dan de tong en over enkele reukstoffen zullen
althans de meeningen zeer verschillen.
Even gelijk de mensch hebben de zoogdieren, vogelen, amphibiën en visschen
ongetwijfeld werktuigen van den reuk, wier dienstbewijzen echter zeer verre uit
elkander loopen. Van onze huisdieren hebben de honden en herkaauwende dieren
de beste reukorganen, waarmede ook de inrigting hunner neuzen zeer goed
overeenkomt; derzelver bedoeling is om de reukzenuwen zich over de grootst
mogelijke vlakte te laten uitbreiden en daarmede de doorstrijkende reukstoffen, om
zoo te zeggen, op te vangen. Het is duidelijk, dat, wanneer bij het eene dier alleen
de afgebeelde met a aangeduide enkel gekromde vlakte ter opneming der reukstoffen
aanwezig is, het resultaat voor de gewaarwording van den reuk niet zoo nadrukkelijk
en fijn kan zijn, dan wanneer in plaats van die ééne vlakte, twee spiraalvormig
opgerolde bladen, zooals bij b, in den ademstroom geplaatst zijn. De laatst genoemde
is echter den eigenaardigen vorm van de neuspezen der geiten en andere
herkaauwende zoogdieren.
De vogelen hebben in den regel geen of althans een zeer slechten reuk; alleen
enkele roofdieren maken daarop eene uitzondering en worden op den buit, die voor
hun gezigtskring
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te verwijderd is, door het orgaan van den reuk opmerkzaam gemaakt. Over het
reukorgaan der amphibiën en visschen weet ik hier niet veel te zeggen.
De lagere of zoogenaamde wervellooze dieren schijnen zich meest in dien toestand
te bevinden als de mensch, wanneer hij zeer verkouden is - zij rieken namelijk
volstrekt niet. Alleen bij enkele, de inktslakken (sepiën, calamari), kan men met
eenige waarschijnlijkheid zekere aan den kop aanwezige groefjes als het orgaan
van den reuk aanwijzen. Ook bij de rivierkreeft kan de zoöloog den neus aanwijzen,
hoewel met veel minder stellige zekerheid. Van de insecten daarentegen kan men
niets bepaalds zeggen, hoewel het genoeg bekend en schier zeker is, dat velen
derzelve een uitmuntenden reuk hebben; want op een tot bederf overgaand ligchaam
vertoonen zich immers al zeer spoedig de zoogenaamde aasvliegen; evenzeer
worden de mestkevers door dien hun welgevalligen reuk geleid. En welk is nu het
reukorgaan dezer dieren? Men moet aannemen, dat hunne voelhorens, even als
om te tasten, ook ter opneming van reukopwekkingen geschikt zijn; met het
mikroskoop althans kan men daaraan kleine groefjes waarnemen, die eenige
zekerheid geven tot die onderstelling van den natuuronderzoeker, terwijl overigens
aan hun zoo duizendvoudig doorkorven ligchaam geene andere plaats aanwezig
of althans te vinden is, waaruit men zou kunnen opmaken, dat zij in staat zijn om
te ruiken.

V. Het werktuig des gezigts.
Wanneer wij met de vorenstaande ophelderingen der verhoudingen, die de
zinsorganen betreffen, met den mensch ten voorbeeld onzen lezers in staat poogden
te stellen, om een overzigt te verkrijgen, op welke wijze het voelen, smaken of rieken
plaats kon hebben, of met andere woorden, door welke inrigtingen en apparaten
de zenuwen van het gevoel, van den smaak of den reuk ter opneming der indrukken
voorbereid en ondersteund worden, en wanneer dit, naar het ons toeschijnt, hoogst
eenvoudig en bevattelijk was, zoo moeten wij tot ons leedwezen thans, nu wij over
het bestaan van het zintuig des gezigts in het dierenrijk willen spreken, afzien van
zulk eene populaire inleiding in de
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theorie van het zien. Het onderwerp is in werken, voor een meer uitgebreiden kring
van lezers bestemd, reeds dikwerf behandeld en het is zeer gemakkelijk eene reeks
wiskunstige teekeningen en anatomische afbeeldingen zamen te stellen, welke het
tot stand komen van het beeld in het menschelijk oog aanschouwelijk maken. Men
kan echter gerustelijk beweren, dat alleen een wiskunstige blik en de strenge
methode des natuuronderzoekers in het geheim van het oog vermogen in te dringen.
De leer van het zien is veelligt de moeijelijkste in de physiologie. Wij zullen echter
deze moeijelijkheden te boven pogen te komen, en met de onderstaande eenvoudige
afbeelding voor ons de inrigting van het menschelijk oog geheel oppervlakkig
bespreken en daarna over de dieren een overzigt nemen, hetgeen wij ons in deze
verhandeling meer bepaald ten doel gesteld hebben.

De uit derzelver beschuttende holte genomen, van de met haar verbonden en haar
bewegende spieren losgemaakte oogappel is een niet geheel en al regelmatige
kogel, waaraan vooral het voorste, doorschijnende, door het dus genaamde
horenvlies begrensde gedeelte eene meerdere kromming heeft dan de overige
deelen, welke laatste naar buiten begrensd en te zamen gehouden worden door
een dik, vast en ondoorschijnend vlies, sclerotica of hard vlies a. Om tot op den
achtergrond van het oog te geraken, moeten de lichtstralen door niet minder dan
vier verschillende, doorschijnende ligchamen gaan, namelijk het horenvlies e, de
waterige vochtigheid h, de lins f en het glazen ligchaam g, dat het grootste gedeelte
van den oogappel vult. Deze lichtbrekende ligchamen zijn volgens de door de
gezigtkunde voorgeschreven regelen en in de wederkeerige verhouding afgerond
en aan elkander gevoegd, zoodat zij van de, bin-
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nen den gezigtskring liggende voorwerpen een beeld voortbrengen, hetwelk bij
gezonde en gewone oogen juist op de gekromde vlakte van den ooggrond valt, en
welks zuiverheid onder anderen voorwaardelijk gemaakt wordt door de ronde met
het ziengat doorboorde blende d, welke als iris of regenboogvlies aan het oog
deszelfs eigenaardige blaauwe, bruine of graauwe kleur verleent.
Wanneer wij nu de onmiddelijke omgevingen van het glazen ligchaam in den
ooggrond nader beschouwen, zoo vinden wij in de eerste plaats aan de binnenzijde
van het harde vlies een door bloed-rijkdom en zwarte kleurstof gekenmerkt vlies,
namelijk het adervlies b, vóór hetzelve evenwel het meest gewigtige dezer lagen,
namelijk het netvlies c. Het is eene uiterst zamengestelde uitbreiding van de, door
eene achterste opening der sclerotica van uit de hersenen intredende oogzenuw o.
Men kan zich van den ingewikkelden bouw van dit orgaan eene voorstelling maken,
als men weet, dat de anatomen niet minder dan acht verschillende lagen in het eene
netvlies door het mikroskoop en in het algemeen door de aanwending der beste
hulpmiddelen ontdekt hebben. Op deze lagen nu valt in het gezonde oog het door
de vooropliggende doorschijnende deelen voortgebragte beeld. De daardoor te
weeg gebragte opwekking wordt door de zenuwen op de hersenen voortgeplant,
zoowel ter gewaarwording van het zien, als ter voorstelling der beelden. Op welke
wijze het geschieden kan, dat wij de beelden, welke verkeerd op het netvlies
geworpen worden, regt zien; welke ingewikkelde operatiën in ons plaats hebben,
dat wij de beelden buiten ons verplaatsen en zoo de voorwerpen aanschouwen waardoor wij in den regel door beide oogen slechts een beeld bekomen - deze en
andere vragen zijn niet slechts te wijdloopig, maar ook te geleerd om hier behandeld
te worden. Nogtans is het weinige tot nu toe gezegde voldoende, eenige der meest
alledaagsche onregelmatigheden en twee der gewigtigste krankheden van het oog
bevattelijk te maken.
Wij hebben aangewezen, dat in het gezonde normale oog het beeld regt op den
ooggrond of het netvlies geworpen wordt; als nu het horenvlies en de lins of te veel
gekromd of te vlak zijn, dan raken de beelden der voorwerpen uit de
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verte, hetgeen men voor het gezonde oog de vérziendheid noemt, iets voor of iets
achter het netvlies, waardoor in het eerste geval kortzigtigheid, in het andere
vérziendheid ontstaat. Om beide kwalen te gemoet te komen, heeft men brillen
uitgevonden, namelijk voor de kortzigtigheid met concave of holle, voor de
vérziendheid met convexe of bolle glazen, die des te geschikter zijn, naarmate zij
het toestel van het oog, dat het licht breekt en de beelden voortbrengt, naauwkeuriger
aanvullen, zoodat het beeld juist de vlakte van het netvlies bereikt. Gelijk wij reeds
boven aangemerkt hebben, kan het oog door verduistering der lichtbrekende
ligchamen geheel blind worden, hetgeen meestal met de lins f plaats heeft; zoodra
deze niet meer de eigenschap bezit van doorschijnend te zijn, ontstaat de krankheid,
onder den naam van graauwe staar bekend. Bij volkomen ontstentenis der
doorschijnende oogdeelen kan echter die andere meer gevreesde blindheid, namelijk
de zwarte staar ontstaan, waarbij het netvlies of de stam der zenuwen ongeschikt
zijn geworden.
Hetgeen voor den opmerkzamen waarnemer overal in de natuur zigtbaar is,
namelijk overeenstemming en al wat aan het doel beantwoordt, dat vinden wij
natuurlijk ook bij de verdeeling der organen van het gezigt in het dierenrijk weder.
Aan den kunstigen bouw van het beelden-voortbrengend menschelijk oog is een
verhevener en geschikter vorm verleend, die in staat stelt om levendige en
menigvuldige voorbereidingen op te nemen. Al wat langs den grond kruipt en zonder
bijzondere inspanning zijn voedsel vindt of zijn tegenpartij ontgaat: het dier namelijk,
heeft gewis ook meer eenvoudige, hetzelve niet zoo ten dienste staande oogen.
Zelfs zijn er eene menigte dieren, die dezelve bijna niet behoeven; zulks moeten of
kunnen wij ten minste opmaken uit het gemis aan oogen bij sommigen hunner, en
velen derzelve moeten zich vergenoegen met zoo eenvoudige inrigtingen des
gezigts, dat zij daarmede wel nog licht en duisternis van elkander kunnen
onderscheiden, maar daarmede hoegenaamd geene beelden opnemen.
Laat ons in de eerste plaats eenige eigenaardigheden van de gezigtsorganen der
ons het meest nabij komende hoogere dieren beschouwen, altijd in de
veronderstelling, hunne or-
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ganen in overeenstemming te vinden met de overige deelen van hun ligchaam, met
hunne bestemming en hunne levenswijze. Men moge tegen deze wijze, om de
zaken in de natuur als harmonisch verbonden te beschouwen, van de zijde der
strenge natuuronderzoeking al het mogelijke inbrengen, den leek is zij geoorloofd,
omdat zij overeenkomt met zijne dagelijksche ervaringen.
Hetgeen onder den grond in de duisternis graaft en krabt of in diepe, donkere
holen woont, en nimmer het daglicht aanschouwt: zulk gedierte heeft in den regel
geene of althans zeer gebrekkige oogen. Bij den mol immers is de oogappel reeds
zeer klein en ligt als het ware verscholen. Kleiner nog is zij bij het aantal veldmuizen,
die meestal tot de zuidelijk gelegen landen behooren. De in het zuiden van Rusland
gevonden wordende blindmol (spalax, typhlus) is bijna geheel blind, daar hare zeer
kleine oogappelitjes bovendien nog met een dikke huid overtrokken zijn. Zoo
moeijelijk vervreemdt zich de natuur van een orgaan, hetwelk bij eene zekere
dierklasse eenmaal in het algemeene bouwplan is op genomen. Men moet hierbij
onwillekeurig denken aan de looze vensters onzer gebouwen, die daarin enkel ter
wille van de onderlinge harmonie en symetrie aangebragt zijn. Blinde vogels, althans
van nature, vindt men niet. Onder de amphibiën merkt men de blinde, zoo
merkwaardige proteus uit de wateren der Karstholten op, en in eenige holenwateren
van Kentucky vindt men een blinden visch. Dat er van nature blinde vogelsoorten
kunnen zijn, zulks zal wel niemand durven denken, daar de blindheid zoo geheel
onvereenigbaar is met de hoofdbestemming van het vogelligchaam. Het meerendeel
der vogelen daarentegen bezit een scherp gezigt en hun naar verhouding groot oog
is meer dan dat des menschen of der zoogdieren geschikt, zijne kromming te
veranderen en hetzelve voor den blik op verschillende afstanden bruikbaar te maken.
Van eene menigte dieren wordt gezegd, dat zij in het duister kunnen zien; vooral
katten, uilen en dergelijk gedierte, dat in den regel des nachts op roof of avontuur
uitgaat, zijn daarvoor befaamd, daar hunne oogen ook in het duister vonkelen.
Hiervan nu is slechts zooveel waar, dat zij beter dan anderen van hun geslacht in
de duisternis
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kunnen zien; bij volslagen duisternis zijn zij echter even blind als een onzer. En wat
nu het vonkelen en lichten hunner oogen aangaat, zoo vloeit dit niet voort van het
uitstralen eener eigenaardige, van het dier uitgaande lichtstof, van phosphorischen
aard, gelijk men vroeger meende, maar ontstaat door de van buiten ingedrongen
en weder terug gekaatste lichtstralen. Hun oog is met eene bijzondere, spiegelende
laag van het adervlies toegerust, hetgeen waarschijnlijk ten doel heeft, de reeds bij
het indringen eenmaal het netvlies opgewekt hebbende stralen, ten minste
gedeeltelijk nogmaals van achteren door dezelve te laten terug treden, om den
indruk te verhoogen. Niet zelden heeft men willen beweren, dat deze gedurende
den nacht uitgaande dieren iets spookachtigs aan zich hebben, o.a. de vledermuizen,
die zich dan ook meestal in het duister vertoonen; wanneer men echter de waarheid
hulde doet, kan van de meesten naauwelijks iets gezegd worden, waardoor zij het
verwijt van die onaangename eigenschappen verdienen, welke men hun toedenkt.
Zoo worden niet zelden in diergaarden, onder den valschen naam van luiaarden,
kleine met apen overeenkomende dieren, van de Zuidzeeeilanden afkomstig,
vertoond, die, uit hunne dagrust opgeschrikt, de bezoekers met schuchteren blik,
onder uitrekken hunner lange ledematen en met zeker gezucht aanstaren. Desgelijks
is het met eenige, gelijk de eekhorens op boomen hun verblijf houdende
Nieuw-Hollandsche buideldieren, die gewoonlijk, vooral des daagd, jammerlijk in
een gekronkeld, in een hoek hunner kooi liggen. Maar van waar komt dit? Het
daglicht is hun te scherp, van daar hunne onvriendelijke manieren, die zij echter,
zoodra de schemering invalt, afleggen, om dan vlug en vrolijk hun zoeken naar
voedsel en gezelligheid voort te zetten.
Maar laat ons, na deze kleine uitweiding, weder onze eigenlijke verhandeling
vervolgen. Schrijver dezes vindt zich in zijne voorstelling door niets zoo zeer
belemmerd, dan dat hij bij den lezer geen geregeld en geordend overzigt over de
leding van het dierenrijk durft veronderstellen. Hij wenschte hem zoover gevorderd
in die grondstelling der systematiek, nog kortelings door leen zijner kinderen
blootgelegd, die op de vraag: ‘wie zijt gij?’ zeer snel het antwoord
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gereed had: ‘een werveldier!’ Wij hebben thans gesproken over de gezigtsorganen
der menschen en der werveldieren en moeten nu ook iets over de oogen der
wervellooze dieren in het midden brengen. Bij nog eene soort dezer lagere
schepselen is het oog in zoodanige groote en volmaaktheid aanwezig, dat de
hetzelve waarnemende en ontleedende navorscher, waarlijk daardoor getroffen
wordt. Men vindt dit namelijk bij de, den bewoners der zeekusten, welbekende
inktslakken, door sommigen, hoezeer ten onregte, inktvisschen genoemd. Onder
de benaming van calamari enz. komen zij dikwerf op de spijskaarten der restauratiën
in de Italiaansche zeeplaatsen voor. Door de visschers te koop gesteld, o.a. in Triëst
in zoo groote menigte, als men naauwelijks in Napels of Genua vindt, zijn zij voor
den vreemdeling een der aantrekkelijkste verschijnselen van de vischmarkt. In den
regel worden ze zoo versch en dikwerf levend ten verkoop gebragt, dat men zich
nog aan hun schoon kleurenspel verlustigen kan en niet zelden nog de beide groote
oogen glanzen. Men moet echter zulk een dier levend in een ruim vat hebben
waargenomen, om te zien, hoe het met de grootste vlugheid door het water schiet
en elke aanraking of benadering weet te ontwijken, de hand die het vatten wil, scherp
in het oog houdende; en dan eerst kan men zich onmiddelijk van de uitnemendheid
der oogen overtuigen, die wat aangaat de zamenstelling van bouw welligt voor die
des menschen niet onderdoen. Juist het oog der evengenoemde inktslakken is in
den laatsten tijd geraadpleegd en van gewigt geworden voor de verklaring der
moeijelijkste deelen van het menschelijk oog. De afbeelding in omstaande fig.
daargesteld, toont een der kleine inktslakken uit het geslacht der sepiën (sepiola
vulgaris); onder het den mond omringende tiental vangarmen ziet men de beide
oogen o.
Onder de overige weekdieren zijn de oogen meer bijzonder bij die soorten
algemeen aanwezig, welke een ieder onder den naam van slakken kent, en welke
deels tot het vaste land, deels tot het zoete, deels tot het zoute water behooren. Zij
bezitten nimmer meer dan twee oogen, welke zich of aan het achterste gedeelte
van twee voelhorens, of, gelijk in
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de bijgaande afbeelding zigtbaar is, op eene kleine afdeeling der voelhorens, of
eindelijk op de uiterste punt derzelve bevinden. In het laatste geval verkeeren al
onze gewone tuin- en wegslakken, die hunne oogen op de punt van de langste
hunner vier voelhorens hebben. Worden deze, even als de vingers van een
handschoen, uitgezet, zoo verschijnt ten laatste een zwart puntje, een welgevormd
oog, zoo als wij boven van de wijngaardslak hebben afgebeeld. De met een ziengat
voorziene oogappel a heeft eene sterke zenuw b.

De zamenstelling is derwijze, dat daardoor geschikte beelden ontworpen worden.
Bij een nog kleiner oog, van een in de zee levenden worm, verkreeg de zoöloog
Quatrefags te Parijs een dadelijk bewijs van deszelfs uitmuntende dienstbewijzing.
Hij bragt het onder het mikroskoop en het was toevallig zoo gunstig gelegen en de
omhulsels waren zoo doorschij-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

419
nend, dat men met het mikroskoop de beelden kon waarnemen, door het oog van
de naaste omgevingen ontworpen. Op den achtergrond van het oog spiegelde zich
de zeeoever, met al de naastbij gelegen boomen en rotsen op het scherpste af;
alzoo ziet de worm even zoo duidelijk, als zijn oog beelden ontwerpt.
Van voren en van achteren oogen te hebben is een wensch, die niet zelden door
menig kindermeisje geuit wordt, en die wensch zou haar nog billijker voorkomen,
indien zij wist, dat dit ideaal in de natuur verwezenlijkt is, en wel bij eene in de zee
levende wormsoort, onder den schoonklinkenden naam van Amphicora bekend. De
zoöloog bevindt zich bij haar waarlijk in verlegenheid, op welke wijze hij het best
het voor- van het achterdeel moet onderscheiden. Eene menigte wormsoorten zijn
door de natuur op kwistige wijze met een aantal oogen bedacht. In bijgaande
afbeelding ziet men eene wormsoort, die in de nabijheid van Grätz veelvuldig
voorkomt, van niet meer dan ½ duim lengte. Zulks moge nu voor den lezer van
weinig aanbelang zijn, het diertje is nogtans zeer merkwaardig van wege de menigte
zijner oogen, die zich als zoovele zwarte stippen op de vooren

zijranden bevinden. Aan één exemplaar heb ik vijf en zeventig oogen geteld, namelijk
aan dat, onder de benaming van Planaria cornuta of gehoornde platworm, van de
hoornachtige toppen aan den kop, bekend. In de afbeelding zien wij bij g nog de
hersenen en de daarvan uitgaande zenuwen, met een deel van het darmkanaal d
en de beide kiem- of eijerstokken e.
Dat echter de menigte niet altijd veel ter zake doet, zien wij bij de oogen van den
genoemden platworm bewaarheid, want inderdaad: zij zien zeer slecht. De bouw
hunner
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oogen is zeer onvolkomen, ofschoon daarin nog altijd eene lins voorhanden is, alzoo
een optisch lichtbrekend apparaat. Vele lagere dieren bezitten dit zelfs niet in de
eenvoudigste gedaante. Zij zijn alzoo blind, en daarbij toch ontvankelijk voor
lichtstralen, die op eene ons onbekende wijze op hen werken. Wanneer men b.v.
eene menigte infusiediertjes in een glas doet, dan verzamelen zij zich meestal aan
die zijde, welke naar het licht gekeerd is. Behalve aan de aantrekkingskracht der
warmte is dit vooral ook toe te schrijven aan de chemische werkingen der lichtstralen.
Ook de plant streeft naar het licht; want immers zij groeit omhoog als een voorbeeld
voor den mensch, die met al zijne krachten naar licht en opheldering moet pogen
en niet mag nalaten in te stemmen in de woorden, waarmede de grootste dichter
van onze eeuw de oogen sloot: Meer licht!

VI. Het werktuig van het gehoor.
Het mechanismus van het menschelijk oor is zeer gecompliceerd, en de wetenschap
is schier geheel en al in het onzekere, hoedanig zij de afzonderlijke afdeelingen en
deelen van het inwendige gehoororgaan moet verklaren, voor de tot stand brenging
der toongewaarwordingen. De overbrenging der luchttrillingen en luchtpersingen
op de gehoorzenuwen geschiedt in het binnenste van het vaste been van ons hoofd.
Terwijl een ieder de oogappel als iets zelfstandigs kent, heeft men van het
gehoororgaan slechts een zeer onbepaald gevoel, dat de toonen van uit de buitenste
ooropening ergens in den schedel geraken, hoewel niet in het voorhoofd noch het
achterhoofd, maar met de duistere voorstelling van het plaatselijk gesteld zijn der
gehoorgewaarwordingen houdt toch in der daad - ik beroep mij op de ervaring der
lezers - in den regel die kennis op.
Indien reeds de, hoewel ook slechts geheel oppervlakkige voorstelling van den
bouw van het menschelijk oog voor niet-anatomen nadenken moet opwekken, zoo
stelt het gehoororgaan schier eene nog grooter beperking daar. Intusschen zal men
zich bij eenige bevattelijkheid, naar de volgende beschrijving eene voorstelling van
dit edele zintuig kunnen maken, hetwelk voor de zedelijke ontwikkeling des menschen
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van hooger beteekenis is dan het oog, van wege deszelfs innigen zamenhang ter
ontwikkeling van de spraak. Een wijsgeer der oudheid heeft den mensch een gezellig
dier genoemd; de voornaamste bemiddelaar in huisgezin en staat is het oor en niet
het oog, want immers de meer edele en zachtere rigtingen van den geest en van
het hart worden bij blindgeborenen niet zelden op treffende en stellige wijze
aangetroffen. De doofgeborene staat in dit opzigt hierbij veel ten achter.
Doch laat ons thans tot de anatomie overgaan, om daarna, gelijk wij vroeger
deden, ook de dieren in oogenschouw te nemen. Wij dringen daartoe van buiten
naar binnen. De schelpvormige inwendige ruimte van het oor is een niet onaanzienlijk
sieraad van het hoofd; bij barbaarsche volken geldt het afsnijden derzelve, gelijk
bekend is, als beschimping. Het doel daarvan is wel te begrijpen, namelijk om de
toonen op te vangen en naar de opening van het oor te geleiden. Maar wanneer
men dit ook in het algemeen kan aannemen, zoo weet men toch even goed, dat
groote en kleine schelpen in hunne diensten niet zijn te onderscheiden; welk speciaal
nut de verschillende randen, verhevenheden en diepten daaraan hebben, is niet te
bepalen. Daar wij van kindsbeen af met allerlei soorten van hoofddeksels voorzien
worden, welke de oorschelpen, gelijk de mode en aesthetiek verlangen, zooveel
mogelijk tegen het hoofd drukken, verliezen de meeste menschen elk spoor der,
naar den aanleg aanwezige geschiktheid, om de oorschelpen eenigzins te bewegen.
‘De ooren spitsen,’ is nog alleen eene uitdrukking, die men aan de bewegingen der
ooren van de paarden en andere dieren ontleend heeft. Dat wij echter ook spieren
bezitten om de ooren te bewegen, wordt alleen in de anatomische gehoorzalen
voorgedragen, overigens is er niemand, die daaraan denkt; de meeste toehoorders
pogen dan, hoewel te vergeefs, de ooren op te zetten, hetgeen inderdaad een aardig
schouwspel aanbiedt. Menig lezer zal welligt, dit lezende, zulks ook beproeven,
hetgeen almede een eigenaatdig schouwspel zal opleveren.
Met de uitwendige opening van het oor neemt ook de uitwendige loop van het
gehoor een aanvang, het inwendige einde derzelve wordt door het trommelvlies
begrensd. Dat
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de toonen in dezen gehoorgang gebragt worden, waarvan de wanden waarschijnlijk
nog de voortgalming vermeerderen, is zeer duidelijk. Het trommelvlies is niet
doorboord, en het breken of scheuren daarvan heeft in den regel, ofschoon niet
altijd, het verlies des gehoors, namelijk doofheid, ten gevolge; achter het trommelvlies
ligt eene tweede afdeeling van het gehoororgaan, namelijk de trommelholte.
Personen, bij wie, hetzij ten gevolge van ziekte of dat zij daarmede geboren zijn,
het trommelvlies geborsten of met gaatjes voorzien zien is, kunnen langs dezen
weg door den mond rook door het oor uitlaten, hetgeen anders, gelijk gezegd, van
buiten af slechts tot aan het trommelvlies mogelijk is.
In de trommelholte ligt eene reeks van drie zeer eigenaardig aardig gevormde
beentjes, de kleinste van het menschelijke ligchaam, namelijk hamer, aanbeeld en
stijgbeugel, in de genoemde volgorde van dat tromnelvlies tot aan het eigenlijke
lijke inwendige gehoororgaan, het labyrinth reikende. Dat deze beweegbaar met
elkander verbonden beentjes in vereeniging eeniging met het trommelvlies evenzeer
ter meerdere verbreiding breiding en bevordering van den klank dienen, is zeker.
Tot zoover waren de anatomen in de zestiende eeuw doorgedrongen, gedrongen,
toen men het wonderlijk ineengeslingerde holtestelsel stelsel van het inwendige
oor, hetwelk, labyrinth genaamd, met de kiezelharde beenderen, het slaapbeen
verbonden is, ontdekte. Men zal zich van de drie afdeelingen van dit labyrinth uit
de bijgaande afbeelding ligtelijk een begrip kunnen maken. Het gehoorbeentje
volgende, zoo bereikt de laatste, die volkomen op een stijgbeugel gelijkt, en die
benaming daarvan ontvangen heeft, de ovale opening a, de ingang in het voorhof
van het labyrinth, hetwelk nog op eene tweede plaats b alleen door een dun vlies
van de trommelholte afgesloten is. Naar de eene zijde loopen uit het voorhof drie
kanalen, die wel niet regelmatig gebogen zijn,

maar toch over het geheel overeenkomen met de benaming van half cirkelvormige
kanalen. De einden daarvan zijn blaas-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

423
vormig opgezwollen c, d, e, f, twee derzelve loopen bij g in elkander. Aan de andere
zijde daarentegen gaat het voorhof in een gewricht over, hetwelk volkomen op een
slakkenhuis gelijkt en diensvolgens ook ‘slak,’ genaamd wordt. Hetgeen wij boven
omschreven hebben, zijn de wanden of grenzen van het beenachtig gedeelte van
het labyrinth. Zoo ver was men in de vorige eeuw in de anatomische kennis van het
oor gevorderd, toen de geleerde Scarpa te Pavia ook den inhoud van het beenachtig
gedeelte van het labyrinth ontdekte. Deze is gevuld met eene waterachtige stof,
waarin zich, naauwkeurig de omtrekken der beenachtige wanden volgende, het
zachte, vliezige labyrinth beweegt. Daarop en vooral op de spiraalplaat, welke de
wendingen der inwendige oorholte in twee wenteltrappen deelt, verbreiden zich de
uitloopende einden der gehoorzenuwen, waaromtrent in de laatstverloopen jaren
door het mikroskoop zeer belangrijke ontdekkingen zijn aan het licht gebragt.
Wanneer men de leesboeken der physiologie navorscht, dan komt men tot de
overtuiging, dat men over de beteekenis dezer afzonderlijke deelen niet dan enkel
vermoedens heeft. Daarentegen zijn over het vermogen van het oor, om toonen op
te vatten, zeer belangrijke proeven genomen. De verschillende kleuren en de
verhoudingen der toonen naar hoogte en laagte zijn analoge verschijnselen. De
lichtstralen, welke in hunne vereeniging het witte zonlicht daarstellen, maken een
zeer verschillend aantal wendingen in de seconde; of met andere woorden: de
lengten der klanken zijn zeer verschillend, de langste heeft eene roode, de kortste
eene paarsche kleur. De verscheidenheid der kleuren komt met de verschillende
toonhoogte overeen. De laagste toonen zijn die, welke de minste trillingen maken.
Men denke slechts, om zich hiervan de overtuiging te verschaffen aan eene
vioolsnaar, wier trillingen wij met de oogen niet meer kunnen volgen, terwijl wij de
lage toonen eener bassnaar in hare trillingen zien ontstaan. De laagste toonen
komen alzoo met de roode, de hoogste met de paarsche kleur overeen. Eene
orgelpijp van 32 voet lengte levert 16 stooten in de seconde; de hoogste toonen
echter, welke het menschelijke gehoororgaan kan opvatten, worden door trillingen
voortgebragt, van welke 60,000-70,000 in de seconde gaan.
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De muzikalische opeenvolging der toonen berust dan ook op dergelijke
mathematische verhoudingen. De terts maakt 1¼, de quint 1½, de octaaf twee maal
zooveel als de grondtoon, en ons oor vat omstreeks de wisseling van 12 octaven
op.
Even gelijk het oog, wijkt ook het oor der zoogdieren slechts in zeer onzekere
nevenverhoudingen van dat der menschen af. In een der meesterwerken van Hyrtl
vindt men de afwijkingen van het inwendige gehoororgaan der afzonderlijke
zoogdiersoorten. Geheel anders is de anatomische verhouding van het oor der
vogelen. Alleen de uilen, die door een bijzonder fijn gehoor uitmunten, bezitten eene
soort van oorschelp, welke door zeer regelmatig aanwezige reeksen van stijve
vederen aanzienlijk vergroot wordt. Bij alle overige vogelen is de buitenste opening
van het oor niet door een opvangapparaat voor toonklanken omgeven. De inwendige
verscheidenheden betreffen de trommelholte en het labyrinth. In hetzelve bevindt
zich in plaats der drie bij den mensch en de zoogdieren aanwezige beentjes slechts
een enkel, in het labyrinth is de oorholte schijnbaar onvolkomen gebouwd; het is
dan ook eigenlijk geene oorholte, maar slechts eene eenigzins gekromde buis. Zou
men dit wel kunnen vermoed hebben? De vogels zijn zoo oneindig meer muzikaal
dan de zoogdieren en hebben toch een zeer onvolkomen oor. Maar dat zulks niet
alleen afhangt van den bouw van het oor, daarvan hebben wij reeds bij den mensch
de meest overtuigende bewijzen. De aanleg tot muziek, het muzikale gehoor, ligt
geheel ergens anders dan in het oor. Er is gewis eene zekere anatomisch hooge
ontwikkeling van het oor noodig om de fijnheid en kracht der toonen te
onderscheiden, en het oor van den eenon is daartoe oneindig meer geschikt dan
dat des anderen, maar het is daarmede gelegen als met het goede en slechte gezigt.
Daarvan is echter de smaak en het gevoel voor harmonie en opeenvolging der
toonen hemelbreed onderscheiden en kan uit den bouw van het oor bij een persoon
niet verklaard worden. Daar helpt niet ‘goed hooren,’ maar men moet ‘een goed
gehoor hebben.’ Bij kinderen op vier- of vijfjarigen leeftijd ontwikkelt zich zulks al
spoedig. Er is b.v. een ondeugende knaap, die zeer uitnemende begaafdheden
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en hoedanigheden bezit, maar hij is niet in staat een aangeslagen toon te treffen,
terwijl zijn kleinere zuster daarentegen de chromatische toonladder dadelijk volgt
en zich met het grootste gemak de melodiën toeëigent. Eenige der grondigste
compositiën van Beethoven zijn, gelijk bekend is, in de dagen zijner hardhoorendheid
en doofheid vervaardigd, als inwendige openbaringen waarmede het zintuig des
gehoors niet meer in verband stond. Zoo het waarheid was dat het muzikale gevoel
zich naar de scherpte der zinsopvattingen moest rigten, dan zouden de wilden de
beste muziekanten zijn. Zulks hebben wij nu op de zoogdieren en vogelen toe te
passen. De uil hoort welligt scherper dan de nachtegaal, en bezit nogtans geen
muziekaal talent. Ook de raaf, wier keel naauwkeurig zoodanig gebouwd is, als die
der aangenaamste zangvogels, vat echter geene melodiën op, waarin de spreeuw
weder uitmunt.
De krokodil moet voor muziek niet geheel ongevoelig zijn. Een onvolledig oor te
hebben kan hier geene verontschuldiging zijn, daar de zamenstelling van de ooren
der krokodillen en schildpadden naauwkeurig met die der vogelen overeenkomt.
De stemorganen dezer dieren staan echter op zeer lagen trap en verbieden dezelve
dan ook ten eenenmale als zangers op te treden.
Nog veel eenvoudiger ooren als deze kruipende dieren bezit het geslacht der
kikvorschen. Het is juist toereikend, met bijzonder welgevallen het bekende
duizendstemmige concert in de warme lentenachten op te vatten. Dat ook de
visschen gehoor bezitten, is bekend. De karpers in een vijver laten zich niet zelden
door het geklep der klok ter voedering bijeenroepen. Uit de nog grootere
eenvoudigheid van hun gehoororgaan, dat diep in het inwendige van den kop ligt,
bij de meesten zonder eenige verbinding naar buiten, slechts tot de half cirkelvormige
kanalen beperkt, zonder eenig spoor van oorholte - uit deze eenvoudigheid zeg ik,
mag men nog niet opmaken, dat de visschen daarom minder fijn zijn van gehoor.
Men behoort hierbij zekere physikalische wetten in acht te nemen, waardoor het
hooren in het water vergemakkelijkt wordt. De physiek leert, dat van hoe meer
onderscheiden aard twee ligchamen zijn, des te moeijelijker de overbrenging der
klanken
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uit het eene in het andere ligchaam volgt, en de toonen dus des te zwakker worden.
De overbrenging heeft alzoo moeijelijker plaats uit de lucht in een vast ligchaam
dan uit het water. Dit op de gehoororganen toegepast, volgt daaruit: op de
gehoororganen der in het water levende dieren worden in het algemeen de
toonklanken uit het water gemakkelijker overgebragt, dan zij uit de lucht op de in
de lucht levende dieren overgaan; de in het water levende dieren zullen alzoo in
den regel eenvoudiger acustische apparaten noodig hebben, dan zij, die op het land
leven, waarvan natuurlijk niet uitgesloten is, dat ook in de lucht levende dieren niet
zeer eenvoudige en derhalve onvolkomene gehoorapparaten kunnen bezitten.
Bij de amphibiën, die door de longen lucht ademen, houdt de stemvorming geheel
op. Eene stem hebben alleen die dieren, welke willekeurig de door de longen
ingezogen lucht uitstooten en de in dezen stroom in den keelknobbel gespannen
vliezen willekeurig kunnen doen trillen. Onder de overige dieren zijn er eene menigte,
die op de eene of andere wijze toonen kunnen voortbrengen, de meesten zijn echter
ten eenenmale stom. In dien staat verkeeren ook de visschen; slechts enkele kunnen
knorrende toonen voortbrengen, door de wrijving der beweegbare beenachtige
kopen kiembedekkingen.
In de lagere dierenwereld zijn de gehoororganen bijna evenzoo, welligt nog verder
uitgebreid dan de oogen. In den regel bestaat het geheele orgaan in een doorzigtig,
met eene waterige vloeistof gevuld blaasje; ook eene of meerdere nietige
kalkkristallen zijn daarin aanwezig. Aan dit, ter opneming der toonklanken dienende
blaasje is de gehoorzenuw verbonden, en ik vertrouw dat mijne lezers reeds zooverre
vergelijkingen in de anatomie zullen kunnen maken, om te begrijpen dat dit blaasje,
mitsgaders de zenuw, het labyrinth bij de hoogere dieren uitmaakt. Daarmede zijn
de slakken, mosselen en vele wormen voorzien; hun gehoororgaan moge hen voor
gevaar kunnen waarschuwen: zij zullen daarmede wel geene bijzondere genietingen,
noch aangename gewaarwordingen kunnen opvatten.
In eene der bovenstaande afdeelingen heb ik gezegd, dat men geene zekerheid
heeft, waar zich het zintuig van den
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reuk der insecten bevindt, ofschoon zonder twijfel de meesten kunnen rieken. Bij
de kreeften, die aan de insecten zeer naauw verwant zijn, heeft men in
eigendommelijke, digt aan het voorligchaam liggende kegelvormige verhevenheden
eene structuur ontdekt, welke voor de aanwijzing dezer deelen als gehoororganen
eenige zekerheid geeft. Bij de meeste insecten worden de vermoedelijk daar
voorhandene gehoororganen geheel aan de navorsching onttrokken. Het is niet
onmogelijk dat bij velen, zoo niet bij de meesten de trillingen van het ligchaam
doorgaans het eigenlijke hooren moet vervangen. De doofstomme merkt het op
deze wijze ook, wanneer achter zijn rug viool gespeeld wordt. Slechts van eenige
insecten-familiën en vooral van diegenen, welke op dweepzieke wijze hunne
muzikalische producten ten beste geven, kent men de gehoorwerktuigen, zoo als
van de water- en grassprinkhanen. De eerste bedienen

zich bij het geluid voortbrengen van hunne lange achterpooten als strijkstokken en
strijken daarmede vrolijk tegen den kant hunner bovenste harde vleugelen, waardoor
alsdan een afgebroken gesjirp wordt voortgebragt. Hunne ooren liggen - men kan
het naauwelijks gelooven - aan het achterlijf o. Het trommelvlies, dat hetzelve aan
de buitenzijde afsluit, is zeer ligt te vinden en met het ongewapend oog te zien. De
tweede, onder aanvoering van den algemeen bekenden grooten groenen sprinkhaan,
brengen geluid voort, door het tegen elkander wrijven van de scherpe kanten der
vleugelen; en hetgeen nog verwonderlijker is! de ooren dezer dieren bevinden zich
bij de voorpooten, onmiddelijk onder de knieën.
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De moordenaar zijner kinderen uit liefde,
door J. Temme.
Ik voer mijne lezers naar de grenzen tusschen Hannover en Keur-Hessen.
Ik heb hun eene akelige, huiveringwekkende gebeurtenis voor oogen te stellen,
welke voor een zeer aanmerkelijk en wezenlijk deel hare aanleiding vindt in de
verbrokkeling van ons Duitsche vaderland en in de internationale betrekkingen der
op zich zelven staande Duitsche Staten onderling.
Digt bij de vermelde grenzen, op Hannoversch gebied, ligt het dorp Mollenfeld,
en op Keur-Hessischen grond het dorp Blikershausen.
Het dorp Mollenfeld was vroeger verdeeld tusschen Hannover en Keur-Hessen;
het is eerst later gansch aan Hannover afgestaan.
In den tijd toen het nog den beiden staten gemeenschappelijk toebehoorde,
woonde er een jong mensch, Frederik Theal geheeten, die er ook uit geboortig was.
Hij begaf zich, wat hem bij de eigenaardige betrekking van zijn geboortedorp geene
zwarigheid opleverde, naar het Keur-Hessische als knecht.
Hier maakte hij zich echter aan eenige diefstallen schuldig, en hij werd door het
IIessische geregt tot gevangenisstraf en tegelijk, daar Mollenfeld ondertusschen
geheel aan Hannover afgestaan was, als tegenwoordig Hannoversch onderdaan
tot verbanning na de doorgestane gevangenisstraf veroordeeld. Het werd hem onder
strafbedreiging verboden naar Keur-Hessen weder te keeren.
Ondertusschen was hij reeds voor deze ongelukkige gebeurtenis in kennis geraakt
met een meisje in Blikershausen, Louise Rottmeijer geheeten, dat ook hem genegen
was.
Het was een fatsoenlijk, vlijtig meisje, dat zelfs eenig vermogen bezat; want haar
behoorde in het dorp Blikershausen een eigen huis toe, al was het dan ook klein
en armoedig genoeg.
Frederik Theul en Louise Rottmeijer meenden in het
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huwelijk te treden, toen de gevangenis en de straf tusschen beide kwamen.
Het meisje liet hem desniettegenstaande niet varen; want hij was een ijverig man,
die duchtig werken kon; alleen had hij vaak zonderlinge luimen, waarin hij niet
werken wilde, en waarin hij dan ook tot de vermelde diefstallen gekomen was. Zij
hoopte hem te verbeteren en hem tot een regt geschikten mensch te maken.
Kort na het doorstaan zijner gevangenisstraf begaf Frederik Theul zich dus weer
naar Keur-Hessen en wel naar het dorp Blikershausen terug, waar hij bij Louise
Rottmeijer inwoonde.
Tegen hun huwelijk deed zich echter eene zwarigheid op; slechts eene, maar
eene zeer aanmerkelijke. Men wilde den Hannoverschen onderdaan, die
onvermogend en zelfs uit het land verbannen was, in Keur-Hessen niet opnemen,
men wilde hem niet eens een tijdelijk verblijf vergunnen. Op de bemoeijingen,
vertoogen en beden van hem en Louise Rottmeijer werd ten laatste geantwoord,
dat hij zich eerst moest laten ontslaan van zijne hoedanigheid als Hannoversch
onderdaan.
Daar deed hij pogingen toe en slaagde er in. Nu deden hij en Louise herhaaldelijk
aanvragen om hem de hoedanigheid van Keur-Hessisch onderdaan en toestemming
tot hun huwelijk te geven.
Beide werd afgeslagen.
In dien tusschentijd was Frederik Theul bij Louise Rottmeijer in Blikershausen
gebleven. Beiden hadden vastelijk op de vervulling hunner wenschen gehoopt, er
zeker op gerekend. Hadden zij daar ook geen regt op?
Zij hadden als man en vrouw te zamen geleefd. Dat had ten gevolge dat hij voor
de criminele regtbank gebragt en wegens onwettigen terugkeer naar Keur-Hessen
en vóortgezet concubinaat tot drie maanden tuchthuisstraf veroordeeld werd.
Na zijnen straftijd werd hij weder over de grenzen gebragt naar zijne
geboorteplaats Mollenfeld.
Maar hij had zich van den Hannoverschen staat doen losmaken, hij was geen
Hannoversch onderdaan meer. Hij vond ook in Hannover geene toevlugt, geene
woonplaats.
Hij verzocht dus weder Hannoversch onderdaan te worden.
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Te vergeefs. Hij bad er bij herhaling om en stelde voor, dat hij uit Keur-Hessen
verbannen was, dat hij er op tuchthuisstraf niet weder heen kon gaan, dat hij geen
ander vaderland had, dat hij toch in Hannover geboren en opgegroeid was, dat hij
toch niet zonder vaderland zijn kon, dat een mensch toch ergens een plekje in de
wereld hebben moet, waar hij werken, en als eerlijk man zijn brood kan verdienen,
waar hij leven kan. Vergeefs!
Hij vond dat plekje niet. De Duitscher vond geen vaderland op zijn' geboortegrond,
dien hij nooit verlaten had. Twee Duitsche Staten, welke hij beiden als geboortegrond
had kunnen groeten, weigerden hem dat plekje, wedijverden hem over hunne
grenzen te drijven, hem elkander wederzijds toe- en weder terug te jagen.
En dit geschiedde in de negentiende eeuw!
Hij werd een moordenaar.
Hij zocht vergeefs eene dienst als knecht, ook maar als daglooner, hij wilde
werken, hij wilde een eerlijk verdiend stuk brood eten; maar noch in Hessen, noch
in Hannover vond hij wat hij zocht. Hij was in de beide landen vogelvrij; openbaar
durfde niemand hem in huis nemen, in het geheim wilde niemand het.
En dat duurde vele jaren.
Slechts bij Louise Rottmeijer vond hij altijd weder eene heimelijke, maar ellendige,
angstvolle schuilplaats; de schuilplaats van een door jagers en honden gehitst wild
dier, dat zich ieder oogenblik in zijn toevlugtsoord vervolgd ziet en siddert opgespoord
te worden.
Eindelijk gelukte het hem eene dienst, altijd maar eene heimelijke te vinden.
In den omtrek van Blikershausen, te Oberode in het Keur-Hessische ontmoette
hij een kennis uit zijnen jeugdigen leeftijd, den houtvester Vollmer. Hij legde hem
zijn ongelukkigen toestand bloot. Vollmer was een braaf en moedig man. Overtuigd
dat hij er eene goede daad aan verrigtte en bewust van zijne goede bedoelingen,
dacht hij het met de overheid wel te zullen vereffenen, als men hem de overtreding
van eene policiewet zou aanwrijven. Hij nam Theul dus als knecht in zijne dienst.
Theul bleef drie jaren bij hem.
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Maar midden in Februarij 1844 stierf de houtvester Vollmer en Theul was weder
zonder dienst, zonder werk.
Een heenkomen vond hij weder, maar slechts hij Louise Rottmeijer in
Blikershausen.
En welk een?
Vroeger reeds, toen Theul alleen kwam om Louise te bezoeken en heimelijk het
dorp binnen geslopen was, had de burgemeester van Blikershansen hem in het oog
gehad op hem doen passen, en de gendarmen hadden dikwijls bij haar huiszoeking
naar hem gedaan.
Louise Rottmeijer verklaarde later dat, als hij bij haar geweest en de huisdeur
opengegaan was, zij en hij als van schrik versteend waren.
Nu had het hun door de regtbank ten laste gelegde concubinaat tusschen hem
en haar altijd voortgeduurd. Zij had hem vijf kinderen geschonken. Hendrik Christiaan
den 22 Sept. 1833; Hendrik Frederik den 9 Julij 1837, die echter reeds den 15 Jan.
1841 gestorven was; Christiaan den 14 Jan. 1839; Bernhard den 26 Jan. 1841;
Johannes den 25 Dec. 1842.
Eer ik tot het treurige verhaal van zijn misdaad overga, moet ik eenige woorden
over zijn karakter en dat van Louise Rottmeijer zeggen.
Louise Rottmeijer was eene ordelijke, werkzame, eenigzins strenge vrouw, die
geen moeite of arbeid ontzag, om zich zelve en hare kinderen eerlijk door de wereld
te helpen. Zij werkte buiten 's huis als dagloonster, en als zij dáár geen werk had
en hare eigene, armoedige huishouding bezorgd was, dan zette zij zich vlijtig en
onvermoeid aan het spinnen.
Theul had haar en de kinderen hartelijk lief.
Eene ordelijke, geregelde vrouw zijn en dan zoo vele jaren in onecht leven, zal
menigeen mijner lezers vragen?
Ik zal er niet met de boven vermelde bijzondere betrekking der beide arme lieden
op antwoordon.
Ik zal er alleenlijk aan herinneren hoe in vele Duitsche landen den armen man
het trouwen om regerings- en policieredenen zoo moeijelijk gemaakt wordt, dat hij
eindelijk het leven in onecht slechts als eene zedelijke betrekking beschouwt.
Terwijl ik dit schrijf toch, lezen wij in de dagbladen, dat naar statistieke opgaven
in het groothertogdom Meckelen-
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burg-Schwerin in tweehonderd plaatsen een derde der geboorten onechte waren,
in honderd plaatsen de helft, in negen en zeventig alle.
In het Zwitsersche kanton Glarus zijn er van de twaalf honderd geboorten slechts
vijftien onecht. Maar daar heeft men ook geene staatkundige of poiicie-wetten die
den echt verhinderen en geene bezitters van riddergoederen. Maar in dat landje
heerscht zooveel te meer werkzaamheid en welvaart.
Frederik Theul was als een arm daglooners-kind in een afgelegen oord aan de
grenzen opgewassen. Hij kon een weinig lezen en schrijven en verstond zijn werk
als knecht en als daglooner. Daartoe bepaalde zich zijne ontwikkeling. Hij werd door
bijna al zijne bekenden als een voorkomend, dienstvaardig mensch afgeschilderd;
men kende hem ook goedhartigheid toe, schoon er van den anderen kant van hem
gezegd werd, dat hij bij eene woordenwisseling ligt op zijne tegenpartij losgegaan
was. Zijn eigen broeder, die hem slechts als jongen knaap gekend had, zeide, dat
hij toenmaals ‘heel goed, maar ook hartstogtelijk’ geweest was. Wat hij met de
laatste uitdrukking bedoeld heeft is later niet opgehelderd geworden.
Hij had Louise en zijne kinderen altijd hartelijk lief. Hij zorgde voor hen als hij iets
had en arbeidde gaarne om voor hen te kunnen zorgen. Bij den houtvester Vollmer
had hij twee of derdehalve daalders in de week. Daar onderhield hij hen van.
Na den dood van den houtvester had hij volstrekt geene verdienste meer. Hij kon
nergens ter wereld meer een heenkomen vinden. Hij was wederom het gehitste
wilde dier; hij moest zijne toevlugt weder tot Louise Rottmeijer nemen; die wijkplaats
van eeuwigen angst voor opligting, voor tuchthuis, voor vernieuwde aanhouding,
vernieuwde tuchthuisstraf. Als een nimmer verdwijnend spooksel stond het tuchthuis
voor de oogen van den man, dien regeringsmaatregelen een vaderland ontzegden.
Eene huivering voer hem door het gebeente als de huisdeur van Louise Rottmeijer
openging; hij zag slechts den burgemeester binnentreden, en gendarmen hem
aangrijpen.
Daarbij was hij tot een onvrijwillig ledigloopen veroordeeld.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

433
Jaren geleden reeds had hij den brandenwijn niet kunnen wederstaan; dat had hem
ook tot den diefstal verleid, voor welken hij lang geleden in het Hessische gestraft
was. Hij had zich sedert dien tijd aan geen' diefstal weder schuldig gemaakt, het
blijkt ook uit het proces niet, dat hij zich in later tijd, te weten gedurende zijnen
driejarigen diensttijd bij den houtvester Vollmer ook slechts voor eenigen tijd weder
aan den drank overgegeven hebbe. Dat slechts wordt vermeld, dat hij menigmaal,
zonder eenige blijkbare oorzaak van het werk was weggeloopen.
In dien ongelukkigen tijd na den dood van den houtvester, gedurende dat heimelijk,
angstig, werkeloos verblijf bij Louise Rottmeijer, ontwaakte de neiging tot den drank
weder in hem. Geld had hij niet. En nu maakte hij een misdadig gebruik van het
armoedige goed van Louise om er zich jenever voor te bezorgen. Hij kon zelf het
huis niet verlaten en zich in het dorp laten zien. Maar als Louise uit werken was,
stuurde hij de kinderen met erwten, linzen, vlas, garen of dergelijken voorraad van
Louise om er jenever voor te halen. Het was voornamelijk de waard uit het dorp,
Jurgens, met wien hij in zulken handel stond. Het blijkt uit het proces niet dat hij
zeer beschonken geweest is.
Onder zulke omstandigheden was de huishouding van Louise Rottmeijer natuurlijk
ook al meer en meer achter uit gegaan.
Toen hij omtrent veertien dagen of drie weken - bepaalder deelen de
processtukken het niet mede - sedert den dood van den houtvester Vollmer bij
Rottmeijer geweest was, den 8sten Maart, den dag zijner ontzettende misdaad,
vond het geregt in het huis nog voorhanden: in den kelder eene hoeveelheid
aardappelen, op de vliering voor eenige daalders vlas en omtrent vijftig pond dun
touw. Buitendien was er kort te voren nog wat gesponnen garen en wat brood
geweest.
Geld was er niet.
Veertien dagen of drie weken hield hij den vreeselijken toestand uit. Hoe die
toestand moet geweest zijn, blijkt onder anderen uit de omstandigheid, dat hij in
een der laatste nachten den ganschen nacht wanhopig in het bosch rondgezworven
had.
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Eindelijk had hij het niet langer kunnen uithouden. Angst, kommer en wanhoop
overmeesterde zijn hart.
Het was 's morgens den 8sten Maart 1844.
Frederik Theul was toenmaals zes en dertig jaren oud. Maar eer ik verder ga,
moet ik de gelegenheid van het huis van Louise Rottmeijer doen kennen.
Het was eene zeer armoedige hut, het dak reikte tot aan de onderste verdieping.
In deze verdieping bevatte zij slechts eene kamer met twee vensters.
De gansche ruimte van de bovenverdieping was in de geheele lengte in twee
helften verdeeld, zonder verbindingsdeur. De eene helft van deze ruimte lag boven
de kamer, de andere boven het voorhuis. In de eerste kon men ook slechts uit de
woonkamer door middel van eenen trap komen; in de tweede slechts door een luik
met eene ladder.
In de ruimte boven de kamer was eene vliering. In de kamer stonden al wat er
meubelen in huis waren: een kagchel, waarop ook gekookt werd, twee tafels, een
bed van Louise, eene kist, een kastje.
Verder nog een bed, aan zekere Maria Reichhardt behoorende, eene niet meer
zeer jeugdige ongehuwde vrouw, die bij Louise inwoonde en even als zij dikwijls uit
werken ging.
Midden aan de zoldering van de lage kamer liep een zware balk, aan welks beide
zijden regts en links twee sterke spijkers geslagen waren om iets aan op te hangen.
Dergelijke spijkers waren er ook aan den balk boven op de vliering.
Op den morgen van den vermelden dag was de familie Rottmeijer, en ook Theul
en Maria Reichhardt vroeg, te zes ure, reeds opgestaan. Louise Rottmeijer en Maria
Reichhardt wilden zamen naar het bosch gaan, om hout te verzamelen.
Maria Reichhardt maakte er de toebereidselen voor en bereidde haar eigen ontbijt.
Louise Rottmeijer maakte het ontbijt voor zich en de haren gereed, en kleedde
te gelijk de jongere kinderen en waschte en kamde ze.
Daarop zette zij zich met Theul en de kinderen aan het ontbijt.
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Er werd koffij gedronken, men at er koude aardappelen bij, die nog van gisteren
avond overgebleven waren en brood. Aardappels en brood had Louise uit het kleine
kastje in de kamer te voorschijn gehaald. Het was het laatste brood, het woog nog
omtrent drie pond.
Enkel Louise en de kinderen aten en dronken.
Theul nam geen deel aan het ontbijt, hij gebruikte niets. Hij zat maar stil voor zich
te kijken.
Louise verklaarde later in het proces: ‘hij was stil en weemoedig,’ en zoo zat hij
in zich zelven gekeerd.
Naar hare verklaring hadden zij op dien morgen haast niet met elkander gesproken.
Dat schijnt niet juist te zijn.
Theul zelf beweert het tegendeel, en wat hij beweert is inderdaad niet
onwaarschijnlijk.
Toen zij de aardappels en het brood uit de kast haalde zeide zij: ‘wat nu gedaan?
dat is de laatste korst.’
Deze woorden moeten hem zwaar getroffen hebben. Hij antwoordde wel is waar:
‘Het zal wel beter gaan,’ maar van dat oogenblik af zat hij ‘zoo stil en weemoedig’
in zich zelven gekeerd en at en dronk niets. Toen hem later in het proces gevraagd
werd, waarom hij niets gebruikt had, zeide hij: ‘Het ging mij aan het harte, dat de
kinderen zoo weinig brood hadden; ik wilde mij later liever wat koken en den kinderen
het brood laten.’
Na het ontbijt ruimde Louise Rottmeijer de tafel op. Daarop gingen de beide
vrouwen in het bosch.
Frederik Theul was met de kinderen alleen.
Het oudste jongentje, Hendrik, elf jaren oud, ging bijna gelijk met de vrouwen de
deur uit, hij ging als gewoonlijk naar de school.
Theul bevond zich nu met de drie kleine kinderen alleen, van welke het oudste
vijf, het tweede omtrent twee, het jongste een jaar en een paar maanden oud was.
Hij zat altijd nog stil en peinzend in zich zelven verzonken.
Er was nog maar een klein overschot brood in huis; dat was van het ontbijt
overgebleven; Louise had het weder in de kast gezet.
Er was geen enkele cent in huis om nieuw brood te koopen.
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Waar moesten zij van leven, hij, Louise, de vier kleine kinderen?
Zij waren arm. Louise verdiende met uit werken te gaan maar bitter weinig. Hij
verdiende niets.
Bij zijne gedachten aan den ongelukkigen toestand der zijnen voegde zich weder
met verdubbeld geweld de kwellende gedachte aan zijn buitengewoon, treurig,
wanhopig lot.
Sedert den dood van den hontvester Vollmer had hij geen werk, geene verdienste,
zefs geene plaats meer, waar hij eene minuut veilig slapen kon. Uit Hannover was
hij naar Keur-Hessen, uit Hessen naar Hannover gejaagd. Waar een vreemd
menschelijk oog hem zag, werd hij als een wild dier nagejaagd, en als een zwaar
misdadiger in het tuchthuis gebragt. Nog in een' der laatste nachten had hij in den
angst ontdekt te worden, van den avond tot den morgen door weêr en wind in het
woud rondgedwaald.
En hij mogt zijne blikken wenden, werwaarts hij wilde, nergens kon hij het uitziht
op eene betere toekomst bespeuren.
Wat moest dat dan verder worden?
Wat zou er dan namelijk van zijne kinderen worden? Louise Rottmeijer kon voor
zich alleen het brood wel winnen, maar ook voor de kinderen, op den duur?
Voor al de kinderen, vraagde hij aan zich zelven, alle? Dat was eensklaps eene
vreeselijke gedachte. Het was de gedachte, waaruit eene ontzettende misdaad
sproot.
En zij ontkiemde ras en schoot snel op en droeg nog rasscher de bloedige vrucht.
Hij streed tegen de vreeselijke gedachte. Hij greep naar de middelen die het naast
onder zijn bereik lagen, het waren de heillooste middelen die hij vinden kon.
Zij werkten juist het tegendeel uit. In plaats van wapenen ter voorkoming der
misdaad, werden zij hem wapenen ter bevestiging van zijn' misdadigen wil.
De drie kinderen speelden in de kamer, de beide grooteren met het kleinste, dat
in de wieg lag; zij waren vrolijk en lachten.
Hij zag ze met treurige, akelige, onheilspellende blikken aan.
Die vraag: alle, was reeds bij hem opgekomen, hij werd rusteloos, hij kon het niet
meer op eene plaats uithouden.
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Hij wilde. hij moest die vraag met al de wanhopige gedachten, welke er aan
verbonden waren, uit het hoofd zetten. Telkens kwamen zij weder, vraag en
gedachte, voor zijnen geest.
Toen nam hij het eerste dier beide middelen ter hand.
In de lade der tafel lag Louise's gezangboek. Dat nam hij, hij zocht en las er in,
hij wilde er troost en opbeuring in zoeken. Drie liederen, die hij er in vond, boeiden
hem. Het eerste schijnt wel niet toepasselijk op zijn' toestand. Hoe de beide anderen
den naar den geest onontwikkelden, godsdienstig verwaarloosden, met zware
rampen strijdenden man, aangrijpen, verwarren, op nieuw en nog veel meer
verwarren konden, dat laat zich begrijpen.
Hij las:

Gezang 506.
In d'eenzaamheid heft zich mijn hart
O God, tot U naar boven,
't Is Uwe dienst alleen gewijd
'k Wil eeuwig, God, U loven.
Zie neer op 't kind dat tot U spreekt
Dat U om licht en sterkte smeekt;
Dat dáár slechts naar wil strewen
Naar Uwe wet te leven.
Lof zij en dank U, Schepper, God,
Gij gaaft mij, Gij het leven;
Dank zij U, want Uw eigen bloed
Hebt Gij voor mij gegeven! Lof zij den Geest ook, dank en lof,
Die mij, hier nog geboeid aan 't stof
Met licht steeds heeft omgeven,
Mij leidt en hoedt in 't leven.
Ik ben, o Heer, mijn God, Uw kind,
Mijn heil is 't U te minnen;
Och, geef dat 'k naar Uw' heil'gen wil
Mij schik' met hart en zinnen.
Laat mijne ziel, van U vervuld,
Bevrijd zijn steeds van zonde en schuld,
En zoeken al mijn' dagen,
U, Vader, te behagen.
Bcwaar mijn' jengd voor ijdelheid,
Maak zedig haar bescheiden;
Mijn roem, mijn tooiesel zij de zorg,
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M'op 't pad der deugd te leiden.
Geen tooisel, geen, dan reine deugd,
Och, geef het, geef 't aan mijne jengd
Dat 'k nooit door kleed of blikken
Zoek anderen te verstrikken.
Laat nooit de zucht tot ijdelheid
Mijn jeugdig hart verwonden;
Die lust is strijdig met mijn pligt,
Die lust leidt mij tot zonden.
Wat baat mij 's werelds lof en eer
Als 'k u mishaag, mijn God en Heer!
Door tucht wil 'k dan, bescheiden,
Door ootmoed mij doen leiden!
Rein zij mijn oog, gelijk mijn hart;
Nooit wuft, nooit ongebonden;
Verwekk' van mij geen dartel woord
Geheimen lust tot zonden!
De onschuld zij mijn' schoonste kroon,
Een goede naam mijn dierbaarst loon,
Dien elk mij graag wil schenken;
En niemand kan verdenken.
Geef dat 'k in stille huis'lijkheid
Graag ijdele tijdverdrijven Ze graag ontbere! - en altijd moog'
Tot 't goede ijvrig blijven.
Waar 'k ooit stond' aan verleiding bloot
Schuw 'kmeer dat huis, meer dan den dood;
Laat 'k als de pest die lieden,
Die woeste vreugde vlieden!
Met ware vromen moet ik mij
Door godsvrucht naauw verbinden;
Laat mij door U - hun vriendschap waard,
't Geluk daarvan ook vinden.
Hun omgang, zacht en rein en blij,
Strekk' tot een leerrijk voorbeeld mij,
Nooit geef' mijn' vergenoeging,
Mijn' vreugd, mij later wroeging.
Och, help mij altijd graag zoo doen;
Verhoor mijn smeeken, Heere!
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Och, dat 'k U, God, mijn hoogste goed,
U eeuwig, eeuwig eere!
U wijd 'k voor dengd en onschuld dank
Mijn leven lang, met zwakken klank;
Laat me eens bij U daar boven
Er beter U voor loven!

Gezang 507.
O God, trek vaderlijk U 't lot
Van weduw' aan en wees;
Maak nooit hun' hoop op U beschaamd,
Bescherm, verzorg ze steeds.
Wees zelf hun Vader, troost en raad!
De weduw zij 't haar vreugd
Haar kroost voor U te kweeken - zelv'
Vol eer te zijn, vol deugd.
Zij strek tot toonbeeld haar geslacht;
Ga rein en vroom daarheen;
Zij zedig, stichtend vol geduld,
Zij bouwe op U alleeu!
Haar helpe liefd'rijk wie 't vermag! Wie haar vertroost op aard
Wel hem! - hij is geen menschen slechts
Hij is U lief en waard!
Och help hen! Zijt der weezen God!
Leer vroeg hen in hun' jeugd
Beoefnen vlijt en nedrigheid,
En trouw en elke deugd.
Bewaar ze vroom, ook als hun oog
Verergerd 't booze ziet;
Neen! als bekoring hen belaagt
Verlaat ze, Heer! dan niet!
Dat elk zich in hun' dengd verkwik'
Hun graag ten raadsman zij;
Gelukkig hier - zijn ze eens bij U,
Daar boven, eind'loos blij!
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Gezang 508.
Hoe vroeg brengt, Heere, Uwe hand
Mij in een kommervollen stand;
En ach, op eene donkre baan
Vang ik den loop des levens aan.
Maar al begrijp 'k Uw' raad ook niet,
'k Begrijp toch dat mijn pligt gebiedt
In 't duister 't oog op U te slaan,
En willig uwen weg ie gaan.
Hoe liefd'rijk, Heer, Gij mij bewaart
Het wordt eens voor mijn oog verklaard,
Ligt nog, terwijl Gij hier mij leidt;
Gewis eens in Uwe eeuwigheid!
Geef kracht dat, U getrouw, ik graag,
God, mijn vroegtijdig lijden draag';
Laat mij den weg der deugd slechts gaan,
Op Uwe goedheid 't oog maar slaan!

Hij had de drie gezangen gelezen, hij las ze herhaaldelijk.
Hij had rust gezocht, hij had de wild en woest in hem oprijzende gedachten willen
verdrijven. Den ontroerden en onbeschaafden man vervulde hetgene hij van rampen,
van weduwen en weezen las met vernieuwde wilde en woeste gedachten; het bragt
hem eene schrede nader tot de wanhoop.
In een zijner verhooren zegt hij:
Eer ik er toe (tot zijne misdaad) kwam las ik in het gezangboek gezang 506 en
507, en nadat ik het gedaan had gezang 508. In die gezangen staat mijn gansche
noodlot geschreven.
In eene soort van briefje, hetwelk hij nog vóór de daad schreef, zette hij dit nader
uit een.
Hij sloeg wederom onheilspillende blikken op de kinderen, die zoo vrolijk lachten
en speelden. Zij waren gezond; zij hadden tot nog toe geen gebrek gekend, maar
wat zou er in de toekomst van hen worden? Toefden hun geen nood en ellende?
Louise kon hen niet allen onderhouden, en hij kon volstrekt niets voor hen doen.
Volstrekt niets?
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Hij nam het kleinste kind uit de wieg en speelde er mede op zijnen schoot.
Volstrekt niets? Kan ik volstrekt niets voor hen doen? Louise kan ze niet allen
voeden. Laat ik de zorg met haar deelen.
Hij zeide later in zijn verhoor:
‘Ik wilde de kinderen met Louise deelen. Terwijl ik in de kamer zat en het kleinste
op mijnen schoot had, bedacht ik dat ik toch niet voor de kinderen kon zorgen, en
dat zij overal weggejaagd zouden worden. - Och, God, mijne hersenen liepen zoo
door elkander; het was als of er eene digte wolk voor mijne oogen hing. - Toen
kwam het in mij op, dat ik nergens heen kon, ik had mijne kinderen toch zoo lief, en
ik wilde toch niet dat zij zouden stelen. Ik dacht hoe zij eenmaal de prooi zouden
worden van honger en kommer.
Nog eenmaal zocht hij de vreeselijke gedachte het reeds in hem opkomende
besluit te wederstaan. En dat zocht hij nu geheel op zijne wijze. De jenever, welke
hem reeds zoo dikwijls had moeten opbeuren, moest hem die gedachte nu ook uit
het hoofd zetten.
Hij had geen jenever in huis; hij had ook geen geld om te laten halen.
Maar daar ginds in de kamer lagen nog eenige strengen garen in de kast; die had
Louise gesponnen en bewaard om er brood voor te koopen.
Hij ging naar de kast, nam er eene streng garen uit, en gaf haar daarop met de
ledige jeneverflesch, die aan het venster stond, aan het vijfjarige knaapje Christiaan.
Hij beval het kind naar den herbergier Jurgens te gaan en voor het garen een half
pint jenever en een vierendeel pond spek te halen.
In het verhoor zeide hij: ‘Ik dacht, uw hoofd loopt om, laat u een slokje halen om
u wat op te beuren; anders dacht ik niets.’
Het knaapje ging en kwam na weinige oogenblikken weder.
Hij dronk den jenever haastig, driftig uit, de geheele halve pint.
Bij het spek nam hij het brood, dat er nog overig gebleven was, uit de kast en at
beiden bij den jenever op. Van het brood en spek deelde hij de kinderen wat mede.
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‘Toen ik den eersten slok gedronken had,’ zeide hij in het verhoor, ‘had ik het reeds
in den zin. De gedachte de kinderen om het leven te brengen, kwam in mij op toen
ik den jenever gedronken had.’
De gedachte was wel in hem opgekomen, maar wat tot nu toe slechts een duister
denkbeeld geweest was, dat was nu helder in hem geworden: het was tot een besluit
gerijpt.
Maar nu ontbrak hem den moed, de kracht om het besluit uit te voeren,
En de jenever die hem op zou gebeurd hebben, en toch slechts die ergere,
schrikkeljker gedachte tot eene heldere vlam in hem had aangeblazen, zou hem nu
den moed geven om juist deze schrikkelijke gedachte uit te voeren.
‘Toen ik de eerste halve pint gedronken had,’ zeide hij in het verhoor, ‘dacht ik:
gij zet er alles veel gemakkelijker mede uit uwe zinnen, laat er u nog een halen. Ik
stuurde den jongen dus nogmaals met eene streng garen weg en beval hem ook
wat worst mede te brengen.
De knaap kwam er mede.
Het was alweêr gaauw gebruikt, de jenever namelijk was weldra opgedronken.
En toen nu het herhaalde rassche drinken van eene ongewone portie van den
sterken, geestrijken drank hem al meer en meer geprikkeld, zijne zinnen verward,
zijn verstand beneveld, hem tot een stil, rustig nadenken onbekwaam gemaakt had,
nu had het besluit de kinderen, ten minste twee van hen om het leven te brengen,
‘de kinde-ren tusschen hem en Louise te deelen,’ zulk eene vastheid bij hem
verkregen, dat hij nu ook niet meer terugschrikte voor de uitvoering. Hij dacht er
zelfs niet meer aan dat hij eene onregtvaardigheid, eene misdaad beging.
‘De gedachte aan het kwaad,’ zeide hij in het verhoor, ‘is volstrekt niet in mij
opgekomen, ik had een' onwederstaanbaren aandrang het te doen. Gij moet het
doen, sprak het in mij, er moge van komen wat het wil. Ik moet wel krankzinnig
geweest zijn, ik had de kinderen zelfs nog nooit geslagen.
Maar zoo gaauw zou het nog niet geschieden.
Hij nam het gezangboek weder op. Hij las de boven aangewezen liederen weer
over.
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In de lade der tafel lag een afgescheurd blad papier. Hij zette zich neder en schreef
woordelijk:
Het 506de, 507de en 508ste gezang bevatte mijn lijden, hoe het mij gegaan is want waar moet ik heen - ik weet niet waar ik iets verdienen zal - maar wij zullen de
kinderen gelijk op deelen; ik ben toch alle dagen bij u, want ik heb geene plaats
waar ik rusten kan. In eene doodkist.
Hij schreide terwijl hij het schreef.
Daarop beschouwde hij de beide spijkers die regts en links in den balk zaten aan
de lage zoldering der kamer. Hij voelde er aan. Zij zaten vast in den balk.
Daarop ging hij langs den trap, die uit de kamer naar boven voerde, naar den
zolder. Daar lagen, zoo als hij wist, drie van twijngaren gedraaide touwen, welke
men, als men het bosch ingaat, om den hals slaat om zware vrachten te dragen.
Deze touwen haalde hij van den zolder.
Daarop sprak hij tot de kinderen.
Deze speelden weder te zamen, altijd nog vrolijk en dartelend.
Hij vraagde hun: ‘Wie van u wil met mij sterven?’
De twee kleinste kinderen lachten om die vraag. Maar hij moet er toch ontsteld,
zelf schrikwekkend uitgezien hebben, want het oudste kind, de vijfjarige Christiaan
riep dadelijk: ‘ik wil niet sterven,’ en liep toen ijlings het huis uit.
Het jongste, dat weinig meer dan een jaar telde, had zekerlijk, al lachte het, van
de vraag niets verstaan.
Het tweejarige knaapje, Bernhard, moet haar wel als eene grap van vader
aangezien hebben, want hij antwoordde lagchende:
‘Ja, vader, ik wil met u sterven.’
Nu plaatste hij het kleinste kind voor zich op zijnen schoot.
Nog éénmaal; eer hij tot de schrikkelijke daad overging, moest hij schreijen, ‘een
tijd lang,’ zegt zijn verhoor.
Toen sloeg hij het kind een der touwtjes om den hals, stond er mede op en hing
het aan een der spijkers aan den balk op.
Het andere kind liep ondertusschen lustig in de kamer rond.
Hij greep het, sloeg het ook een touw om den hals en hing het aan den tweeden
spijker.
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Het moet alles zeer snel achter elkander geschied zijn. In het verhoor zeide hij: ‘Het
geschiedde bijna gelijktijdig.’
Naauwelijks hingen de kinderen of zij waren ook reeds dood.
De ongelukkige heeft later in alle verhooren verklaard, dat hij de nadere
omstandigheden zijner daad niet beschrijven kon. ‘Hoe ik den strik omgeslagen
heb, weet ik niet. Ik weet niet wat ik dacht; dat alleen weet ik, dat ik hen aan den
balk hing.’
Maar al had hij ook eene naauwkeurige beschrijving kunnen geven, zij zou toch
te ijzingwekkend zijn, dan dat ik ze mijnen lezers zou durven verhalen, tenzij er
eenig licht door verspreid mogt worden over hetgeen er gedurende die daad in hem
omging en daaruit over de toerekenbaarheid zijner handelingen.
Met dit inzigt moeten ook de volgende daadzaken medegedeeld worden.
Nadat de kinderen een' tijd lang - naar hij meende omtrent vier minuten - aan de
spijkers gehangen hadden, nam hij ze af; hij wist niet meer te zeggen of hij hen
afgesneden of losgebonden had. Hij legde hen op den grond neder.
Daarop ging hij naar den zolder. Daar lag eenig stroo, hetwelk hij naar beneden
bragt.
Dit stroo spreidde hij op den vloer der kamer als een bed uit, en nam uit de wieg
een kussen om op het stroo te leggen.
Dáár legde hij de beide doode kinderen op. Hij plaatste hen naast elkander, de
aangezigtjes naast elkaâr gekeerd. Met een ander kussen bedekte hij hen.
Zij waren nog geheel gekleed, zoo als Louise hen 's morgens verlaten had.
Op de vraag, waarom hij de kinderen op dat soort van bed gelegd had, antwoordde
hij in het verhoor:
‘Ik dacht dat zij weder levend werden, want er was nog beweging in hen, toen ik
hen nederlegde.’
Op de tegenspraak in dit antwoord met zijne opgave, dat de kinderen reedsdood
waren toen zij nog hingen, is hij door den regter niet opmerkzaam gemaakt.
Hoe veel tijds hij met dat alles bezig geweest was; hoe laat hij er mede gereed
was, wat hij in de eerstvolgende oogenblikken gedaan had, daarvan blijkt in de
processtukken niets.
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Wat het eerst vernomen kon worden, was het volgende.
Des voormiddags ten half elf ure was het oudste jongetje Hendrik uit de school
te huis gekomen. Hij vond de huisdeur van binnen toegegrendeld. Dat was
gemakkelijk te verklaren uit Theul's angst voor de gendarmen, die hem altijd op de
hielen zaten. Op het kloppen van het knaapje deed Theul hem de deur open,
grendelde haar weder en zeide tot den jongen, dat hij in de kamer moest gaan. Hij
ging er zelf met hem in.
Hij zag de kinderen in den boven beschreven toestand op het stroo liggen en
vroeg: ‘Wat scheelt de kinderen?’
‘Zij zijn dood,’ antwoordde de vader, ‘zij zijn uit de wieg gevallen.’
Verder zeide hij niets. Hij zette zich op een bankje tegenover de kinderen en zag
hen onophoudelijk strak aan zonder een woord te spreken.
Het jongentje sprak ook niet.
Naar de verzkering van den knaap heeft dit een kwartier uurs geduurd.
Daarop zeide Theul tot hem dat hij naar vrouw Rockman moest gaan, eene zuster
van Louise, ook in dit dorp getrouwd. Hij gaf hem geene boodschap.
De knaap ging. Toen hij in de straat was, zag hij Maria Reichhart, die uit het bosch
terug kwam. Hij schijnt niet met haar gesproken te hebben.
Maria Reichhardt was wat vroeger dan Louise alleen uit het bosch teruggekeerd,
zij vond de huisdeur open, ging in de kamer, en zag de kinderen nog in denzelfden
staat.
Theul stond aan de tafel en staarde de kinderen aan. Hij had een geopend
scheermes in de hand.
‘Wat is dat?’ riep Maria uit.
Theul antwoordde: ‘Zij slapen.’
‘De kinderen zijn dood,’ schreeuwde zij.
‘Neen, zij zijn niet dood,’ antwoordde hij.
Hij plaatste zich met het open scheermes in de hand voor de deur, en zeide,
zonder dat zij een woord verder gesproken had:
‘Gij komt er niet uit, zij zijn niet dood.’
Maria bleef in doodsangst in de kamer.
Na eenigen tijd - Maria Reichhardt meende dat er wel een kwartier verloopen was
- hoorde zij dat er buiten voor
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de deur hout werd nedergeworpen. Het was Louise, die nu ook uit het bosch
wederkwam. Toen Theul haar hoorde ging hij de kamer uit.
Bij Louise's binnentreden trad hij haar reeds te gemoet.
Hij zeide tot haar: ‘Ik zal uw hout naar binnen dragen; ga gij maar in de kamer.’
Zij deed het, en zag er doodsbleek Maria Reichhardt staan. Zij zag de kinderen
op het stroo liggen.
‘Ik zag dadelijk dat zij dood waren,’ zeide de ongelukkige moeder.
Onmiddelijk kwam Theul in de kamer terug.
‘Wat hebt gij gedaan,’ riep zij hem toe.
‘Zij zijn niet dood,’ antwoordde hij haar ook.
Maar zij riep: ‘Ach God! zijt gij dan krankzinnig?’
Nu plaatste hij zich weder voor de deur en zeide met het mes in zijne hand:
‘Zij leven nog, zij slapen nog! Gij komt er niet uit.’
Maar de ongelukkige moeder stootte hem ter zijde en ijlde de kamer en het huis
uit naar hare zuster, vrouw Rockman.
Maria Reichhardt liep achter haar aan.
Er zijn helaas slechts weinige narigten over Theul's toestand in de
tegenwoordigheid der drie genoemde personen.
Het knaapje Hendrik verklaart: ‘Toen ik in huis kwam, zag Vader gloeijend rood
in zijn gezigt. Hij was dronken, dat zag ik aan zijn' scheeven gang.’
Maria Reichhardt verklaart: ‘Theul was blijkbaar dronken, dit besloot ik, toen ik
uit het bosch kwam, de kamer intrad en de kinderlijken vond, uit zijn' zwaaijenden
gang en ook daaruit, dat hij mij niet door wilde laten, ook dat er jenever stond, en
dat hij niet deed zoo als het behoorde.’
Louise Rottmeijer zegt alleenlijk: ‘Toen ik uit het bosch te huis kwam, zag ik het
hem dadelijk aan, dat hij dronken was, want hij was zoo razend.’
Toen Louise Rottmeijer en Maria Reichhardt heengegaan waren, nam Theul het
derde der touwtjes, van welke hij de beide anderen gebruikt had om zijne kinderen
op te hangen, en begaf zich daarmede en met het scheermes naar den zolder om
op de vliering te gaan.
Hij sloeg het touw om zijnen hals en maakte het aan eenen spijker in den balk
vast. Zoo wilde hij zich verhangen.
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Maar de touwtjes, sterk genoeg voor de kinderen, waren het voor hem niet. Het
touw brak. - Toen nam hij zijn scheermes en sneed zich in den hals. Hij had de
luchtpijp doorsneden en de slokdarm gewond.
Hij stortte neder.
Het is vreemd dat het nergens opgehelderd gevonden wordt hoe hij op de gedachte
van zelfmoord gekomen is. De regters hebben eenvoudig aangenomen, dat hij op
die gedachte eerst bij de terugkomst zijner huisgenooten gekomen is. Daar moet
de terugkomst van het knaapje Hendrik mede bedoeld geweest zijn; want toen Maria
Reichhardt in de kamer kwam, had hij het open scheermes reeds in de hand, en
niets bewijst dat hij het mes ergens anders voor dan om zich zelven het leven te
benemen uit de lade, waar het in gelegen had, genomen heeft. Er is ook geene
reden bijgebragt of waarschijnlijkheid, waarom juist de terugkomst van het knaapje
of ook die van Maria Reichhardt, of van Louise hem op die gedachte zou gebragt
hebben. Het geschrift integendeel, in hetwelk hij over de liederen uit het gezangboek
spreekt, legt er getuigenis van af, dat hij toenmaals reeds ook aan zijn dood gedacht
heeft. Dat geschrift eindigt met de woorden: ‘In eene kist - - -’ Het 507de gezang
spreekt slechts van weduwen en weezen.
Maria Reichhardt had het voorval bekend gemaakt aan den burgemeester der
plaats. Deze spoedde zich met een aantal mannen naar de ongelukkige woning.
Eerst zagen zij naar Theul om. Zij vonden hem in zijn bloed badend op den grond
liggen. Een van hen wilde gezien hebben, dat hij zich met het scheermes in den
hals sneed.
Hij werd naar beneden gebragt.
Hier wierp hij zich dadelijk op de lijken der kinderen. Hij streelde hunne wangen
met zijne bebloede handen, en weende en kermde daarbij.
Zijne wonde was gevaarlijk. Hij reutelde en kon slechts met moeite eenige woorden
uitbrengen.
Men legde hem te bed.
De geregtsdienaar die bij hem bleef, zeide: Zoo vaak Theul zijne oogen opsloeg,
zag hij naar de kinderen, en gaf mij door teekenen te verstaan dat hij hen naast zich
in 't bed wilde gelegd hebben, aan elke zijde één. Toen dit nu
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geschied was, zag hij zuchtend naar de spijkers in den balk en wees toen op den
hals der kinderen.
Den volgenden morgen bevond zich het geregt - uit het justitieambt Witsenhausen
- bij hem. Theul gaf door teekenen zijn vurig verlangen te kennen de kinderen nog
een te zien. Toen zij aan zijn bed gebragt waren, weende en jammerde hij, greep
naar hen en knikte op de vraag, of de strepen om de halzen der kinderen van de
touwen kwamen, waarmede hij hen opgehangen had, toestemmend, en wees naar
den spijker, waarmede hij het oudste en naar dien, aan welken hij het jongste
opgehangen had.
Hij was onmiddelijk onder geneeskundige behandeling genomen, en herstelde.
In de beide eerste verhooren van het hem aangedane criminele proces, legde hij
de volledige bekentenis van zijne gansche misdaad af, zoo als zij uit het boven
verhaalde blijkt. Later verklaarde hij zich van hetgene er sedert het drinken van het
tweede halve pintje brandewijn gebeurd was, niets meer te kunnen herinneren.
Hij werd in eerste instantie wegens moord op twee zijner verwanten gepleegd,
tot den dood, door middel van onthoofding, veroordeeld.
Hij appeleerde niet. Bij het bekendmaken van het vonnis verklaarde hij: ‘ik weet
dat ik, toen ik de daad verrigtte, niet bij mijne zinnen was; ben ik echter regtvaardig
veroordeeld, dan wil ik de straf lijden.’
Het vonnis moest intusschen van ambtswege aan een onderzoek onderworpen
worden van de hoogste regtbank in het land, het opperste geregtshof van appel te
Cassel.
Dit hof veranderde het vonnis, en veroordeelde den beschuldigde, ook wegens
moord op twee zijner verwandten, maar slechts tot dwangarbeid der tweede klasse
van vijf en twintig jaren.
De beide regters namen de toerekenbaarheid van den beschuldigde als volkomen
uitgemaakt en ontwijfelbaar aan. De tweede regter vond eene verzachtende
omstandigheid en sloot daarom de doodstraf uit. Bij het beschouwen der
toerekenbaarheid wordt het door de regters wel is waar toegestemd dat de daad
van Theul buitengewoon is, daar een moordenaar wel zijnen vijand, maar niet zijne
eigen kinderen tot slagt-
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offer kiest, ten minste niet zulke argelooze en weerlooze, jeugdige kinderen. Er
wordt toegegeven dat het zoo veel te meer aan eene aannemelijke beweegreden
tot zulk eene zware misdaad ontbroken heeft, daar Louise Rottmeijer niet geheel
onbemiddeld was en nog betrekkingen had die zich de kinderen konden aantrekken
en zulks ook gedaan hadden. Er wordt aangenomen dat zijn persoonlijke,
ongelukkige toestand zwaar op zijn gemoed en zijnen geest gedrukt moet hebben
en heeft; ook dat hij reeds vroeger ten gevolge van zijnen treurigen toestand enkele
handelingen verrigt heeft welke men als - haar doel moetende missen en in zoover
als onverstendig - moet aanmerken; zoo als namelijk zijn nachtelijk omzwerven in
het woud, zoo als zulks onlangs geschied was; als ook, dat hij voor korten tijd toen
hij nog bij Vollmer in dienst was, meermalen plotseling van zijn werk was afgeloopen.
Verder wordt er aangenomen, dat zijn gedrag na de misdaad, het zorgvuldige
bereiden van eene legerstede voor de doode kinderen en hunne liefkozing, in
tegenspraak schijnen te staan met de noodlottige daad; dat hij niet - gelijk andere
moordenaars - het tooneel zijner misdaad ont-vlugt was, maar zelfs getracht had
zich dáár van het leven te berooven. Als slotsom van dit alles kan het niet ontkend
worden, dat het in dit geval niet aan belangrijke sporen van eenen buitengewonen
toestands, waarin toerekenbaarheid aangenomen mag worden, van den
beschuldigden Theul ontbreekt.
Het oppermedicinaal-collegie van Hessen heeft daarbij verklaard, dat het
zelfbewustzijn van Theul verstoord geweest is, en hij de gevolgen zijner handelingen
niet heeft kunnen berekenen.
Tegen al die argumenten werd aangevoerd: ‘De beschuldigde digde heeft
onmiddelijk vóór en na de daad handelingen verrigt, welke hij bij zinsverbijstering
niet had kunnen verrigten. Hij was volkomen in staat, sterk en schrander genoeg de touwen op eene aan het doel beantwoordende wijze om den hals der kinderen
te slaan, en hen achtereenvolgens op te heffen. - Hij heeft verder gelezen en
geschreven.’ - Daarbij maakte hij eene ordelijke legerstede voor de kinderen gereed.
Zoo hij zijnen kinderen altijd liefde toedroeg en ze echter
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doodde, dan is zulks ten minste eene zeer verkeerde, eene onverstandige liefde,
en de opgegevene bedoeling, dat zij namelijk niet verhongeren zouden, is
ontoereikend tot verontschuldiging van zijn voornemen, en te gelijk in zoo ver
ongerijmd, dat hij om de kinderen voor eenen tegennatuurlijken dood te behoeden,
hun eenen anderen, zeker niet minder tegennatuurlijken dood heeft doen sterven.
Tot het wegloopen van zijn werk bij den houtvester Vollmer was er eene volkomen
toereikende beweegreden in zijne liefde tot zijne kinderen en in zijne onwrikbaar
standvastige, trouwe gehechtheid aan Louise voorhanden.
Eindelijk wordt er in het algemeen gezegd:
De beschuldigde had, toen hij tot de daad besloot en haar uitvoerde, de
hcerschappij over zijne kwade driften verloren, en dat zijne dronkenschap dit verlies
bestendigen moest, daaraan is wel niet te twijfelen. Maar juist daarom is er geen
ziektetoestand noodig om dien van zijn gemoed verklaarbaar te vinden. De zondige
neiging in hem was door zijn eigene schuld sterker geworden dan zijne rede en had
de - toch reeds op zich zelve zwakke - vroegere goedhartigheid gedeeltelijk op den
achtergrond geschoven, gedeeltelijk op eenen dwaalweg geleid; tot welk laatste
echter de wanhopige toestand van den beschuldigde de hoofdaanleiding gaf. Zoo
kon het zooveel te gemakkelijker geschieden dat hij, door den roes vervoerd, zijn
phlegmatiek karakter voor korten tijd verloochende.
Die verbijstering der dronkenschap, welke de eerste regter voorbij gezien had,
werd als de verzachtende omstandigheid aangenomen, welke de doodstraf uitsloot.
Het werd als bewezen aangenomen aan de eene zijde, dat de beschuldigde, die
vroeger zelden meer dan eene halve pint brandenwijn achter elkander gedronken
had, door het spoedig achter elkander inzwelgen van twee balve pinten, te meer
daar hij daarbij weinig gegeten en vooraf nuchter geweest was en bij zijnen toch
reeds geprikkelden toestand, zóózeer dronken, eigenlijk verbijsterd geworden is,
dat hij wel nog wist wat hij deed, zijne daden echter niet behoorlijk bedenken en
overleggen, noch ook al de er uit voortvloeijende gevolgen met helder zelfbewustzijn
kon berekenen; - aan de andere zijde echter, dat hij zich in dien toestand van
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verbijstering niet gebragt had om moed te vatten tot het stouter volvoeren van zijn
misdadig besluit; maar slechts om verlichting te vinden in zijne akelige
gemoedsgesteldheid. Onder zulke omstandigheden moet de dronkenschap zoowel
naar de gewone regtsgronden, (er wordt hier eene plaats uit de Romeinsche
pandekten aangehaald) als naar de gewone regtspraktijk, als eene belangrijke
verzachtende omstandigheid aangemerkt worden.

Eene novelle zonder titel.
Naverteld door C.Th.M.
't Is winter. - Ons verhaal voert den lezer op zekeren avond naar het stadje M. in
Saksen. - Het was dien dag bitter koid geweest; niemand, die zich niet door werk
of bedrijf daartoe genoodzaakt zag, had zich buiten gewaagd. Over het marktplein
liepen alleen nu en dan half verstijfde kinderen, met op de straat klapperende
klompen; heeren, digt in pelzen gewikkeld, en slechts zeer zelden zag men een
blaauw-rood damesgelaat achter de digte voile. 's Namiddags was er veel sneeuw
gevaleen, de strenge koude was daardoor minder geworden en over de vaste, witte
sneeuwvlakte gingen tegen den avond verschillende in mantils gehulde dames, die
door de burgemeestersvrouw op de thee verxocht waren, en zich in de goed
verwarmde vertrekken weldra als te huis bevonden.
Met praten en musicéren verliepen de uren,die ook nog dit voordeel hadden, dat
(1)
men kersgeschenken in het geheim af kon maken. Men zag daar bij de
burgemeestersvrouw vele ijverig gebogene kopjes, heerlijke bouquetten, en allerlei
soort van haad-, knoop- en breiwerken; tevens waren de tongen druk in de weer,
en menig vrolijk gelach deed jonge meisjes uit het gezelschap afscheid van de lieve
gast-

(1)

Zoo als men wect is het in Duitschland het gebruik om - zoo als hier te lande met St. Nicolaas
- met Kersmis elkander cadeaux te doen.
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vrouw. In hare mantels en voiles gehuld, traden zij naar buiten. Verblindend wit lag
het marktplein voor haar.
‘Een waar geluk, dat wij ons lantaarntje mede hebben genomen, Klaartje,’ sprak
het eene meisje, ‘men zou anders gevaar loopen, om in de sneeuw, die alles zoo
gelijkvormig maakt, te verdwalen.’
‘Ja,’ zeide de kleine lantaarndraagster, wier door het theedrinken en praten verhit
gezigtje niet met de voile bedekt was, ‘ik zou Emma Helling wel eens willen hooren
praten over “het onaangename eener kleine stad,” wanneer zij, zoo als wij nu, in
den donker over straat moest gaan.’
Hierbij deed de kleine op de grappigste wijze den hoogdravenden toon van eene
jonge dame uit de hoofdstad na, welke dezen avond waarschijnlijk die opmerking
gemaakt had. Het was een lief gezigtje, dat het onzekere licht den beschouwer liet
zien; een fijn neusje, heerlijke, schitterende oogen, en de toon der stem was zoo
zacht, dat men nog een tweeden blik behoefde, om zich te overtuigen, dat het eene
zeventienjarige, jonge roos was. De andere was langer en veel ouder, want als de
wind de voile nu en dan voor een oogenblik verwijderde, zag men het bleeke,
ernstige, niet schoone, doch aantrekkelijke gelaat van een omstreeks vijf en
twintigjarig meisje.
‘Gij hebt altijd iets tegen Emma Helling, Klaartje,’ zeide thans het oudere meisje
zacht. ‘Van avond waart gij meer dan eens zeer pikant tegen haar; ik zag u aan,
doch gij sloegt er geen acht op!’
‘Maar, nicht Theresia, hebt gij ook gehoord hoe zij over den nieuwen assessor
sprak, dien zij nog in het geheel niet kent?’
‘Kent gij hem dan zoo goed, Klaar, dat gij hem zoo verdedigt?’
‘Ofschoon dát het geval niet is,’ zeide de kleine, en de toon harer stem was veel
zachter, dan zoo even, ‘zag ik hem toch reeds twee maal, en heb met hem gedanst
en gesproken; Emma is alléén boos op hem, omdat hij haar op het laatste bal niet
geëngageerd heeft.’
‘Toch was het onvoorzigtig van u zoo zijne partij op te nemen; ik heb wel gezien
hoe Helena Mander en Elize fluisterden en lachten.’
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‘Och laat ze maar begaan!’ riep de kleine. ‘Ik kan geene onregtvaardigheid verdragen,
en wanneer men van een afwezige, die zich immers niet verdedigen kan,
kwaadspreekt, noem ik dat onregtvaardigheid!’
‘Daar hoort men de dochter van den regtsgeleerde weêr uit,’ zeide Theresia
lagchend; ‘nu, assessor Kroon moet u wel dankbaar zijn, als hij verneemt hoe gij
hem verdedigt!’
‘Gij drijft den spot met mij, Theresia,’ sprak de kleine; ‘maar in uw hart moet gij
mij toch gelijk geven, want ten eerste is hij zeer aardig en schoon, en ten tweede wat nog véél meer zegt - zeer beminnenswaardig. Emma Helling moet oppassen
niet alles en iedereen te laken, - hoogmoed komt voor den val, zegt het spreekwoord.’
Waar is toch op eens het lantaarntje en de kleine gebleven? Theresia stond daar,
en duisternis omringde haar; slechts schemerend verlichtte nu en dan de door den
wind heen en weder bewogene markt-lantaarn het plein, waarop zij zich bevond.
En Klaartje? - Eene zwarte gestalte rigtte zich thans op uit den grooten hoop sneeuw,
die den wind aan de hoek der straat, welke zij juist wilden inslaan, had zaâmgejaagd,
- of zij werd opgerigt, want plotseling zag men twee personen in plaats van één, en
eene welluidende mannenstem zeide:
‘Gij zijt zeker doodelijk verschrikt, maar gij hebt u toch geen pijn gedaan,
mejufvrouw?’
‘Neen,’ sprak een fijn stemmetje naauwelijks verstaanbaar, en Theresia, die half
lagchend, half verschrikt de sneeuw van Klaartje's mantel en bont afschudde, zeide:
‘Hartelijk dank, mijnheer, voor uwe verleende hulp. - Maar waar is het lantaarntje,
Klaartje?’
‘Ik weet het niet,’ zeide deze, nog altijd half weenend; toen de dienstvaardige
mijnheer bukte en zich al zoekende van haar afwendde, fluisterde zij snel: ‘het is
de assessor.’
‘Zoo?’ vroeg Theresia bedaard. ‘Nu, Klaartje, schud den schrik maar even spoedig
af als de sneeuw.’
Ondertusschen had de hulpvaardige cavalier het lantaarntje gevonden en wederom
aangestoken; hij beschouwde nieuwsgierig bij zijn licht het gelaat der beide dames,
terwijl deze van hare zijde het zijne konden zien. Klaartje had wel gelijk gehad: het
was de assessor, en een glimlach van
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vreugde speelde om zijne lippen, toen hij het blozende gezigtje herkende; zich thans
met verdubbelde beleefdheid tot de dames wendende, zeide hij:
‘Het verheugt mij zeer, u eene kleine dienst bewezen te hebben, dames! Veroorloof
mij thans mijn werk te voltooijen, en u naar huis te begeleiden.’
‘Gij zijt wel hoogst vriendelijk, mijnheer de assessor,’ sprak Theresia. ‘Doch gij
woont in het tegenovergestelde einde der stad, en in zulk een weêr een omweg te
maken, is niet raadzaam.’
‘Ik zal niettegenstaande uwe lieve tegenwerping toch medegaan!’ zeide hij zoo
hartelijk, dat het meisje zweeg, en het toeliet, dat hij haar vergezelde.
‘Mag ik u mijnen arm aanbieden, gij zijt zeker zéér verschrikt,’ sprak hij vriendelijk
en onbeschroomd. Klaartje legde, nog altijd stil zwijgende, haar handje op zijnen
arm, en onder een vrolijk gesprek tusschen Theresia en den assessor gingen zij
naar huis.
Wie kan de gevoelens beschrijven, die Klara's ziel vervulden? Gij, gij alleen, die
de stille zaligheid kent, om voor de eerste maal door den arm van den hartelijk
geliefde geleid en gesteund te worden, wanneer zijne stem vriendelijk en zacht in
uw oor en harte dringt, gij kunt met haar begrijpen en gevoelen, dat deze ontmoeting
de vonk der liefde tot eene vlam aanblies.
Bij het huis van het lid van de regtbank Talfen, den vader en oom van beide, nam
men afscheid van elkander, en de meisjes klommen den trap op. - Wat deed Klaartje
toch daar boven op de stoep? Zij had de donkere gestalte nagezien, die over de
witte sneeuw heên ging en - was het misleiding? - op het zelfde oogenblik was deze
blijven staan, en had - dus geloofde zij - naar het huis gezien. Theresia's geroep
dreef haar naar binnen, naar vader en moeder, aan wie de nicht in de beste luim
haar klein avontuur mededeelde, ofschoon Klara haar wel een weinig onvriendelijk
aanzag, toen zij er mede begon.
‘Waarom zou ik het niet vertellen, Klara?’ vroeg Theresia verwonderd, toen beide
naar haar kamertje gingen.
‘Ach, den naam van den assessor hadt gij niet behoeven te vermelden, Theresia!’
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‘Mogten uwe ouders dien niet weten? - Klaartje, Klaartje; wat moet gij toch
verbergen? - Hoor, kleine,’ zoo vervolgde zij, het ter neder gebogen hoofdje omhoog
heffende, ‘reken hem deze kleine dienst niet te hoog aan; hij zou haar gaarne aan
ieder bewezen hebben; geloof mij!’
‘Wie zegt dan, dat ik daaraan denk? Dat valt mij zelfs niet in. Mijne hand doet mij
alleen wat zeer; ik ben er op gevallen - daarom zag ik u zoo onvriendelijk aan daarom - -’
‘Waarom hebt gij er mij te voren ook geen woord van gezegd, lieve Klara?’ vroeg
Theresia zacht. ‘Laat mij de hand eens zien, dan zal ik ze eens inwrijven.’
‘Neen,’ riep Klaartje met buitengewone heftigheid, en trok de hand uit die harer
nicht; ‘laat mij aan mij zelve over, en vraag mij niets meer!’
Theresia zweeg; - zij toch kende het ontkiemen der liefde; zij wist, dat er tijd toe
behoort om te beproeven of een ontvangen indruk niet van ras voorbijgaanden aard
is. En - dit moest zij bekennen - het was toch eene vreemde ontmoeting met den
assessor geweest, juist op hetzelfde oogenblik, dat zij zoo hartelijk over hem sprak;
- geen wonder, dat Klara's ziel daarvan werd aangedaan. Dit alles zeide zij als tot
zich zelve en in den toon harer stem, toen zij Klaartje ‘goeden nacht’ wenschte, lag
alle teederheid en zucht tot verzoening van een liefderijk hart. - De wijze waarop
Klara antwoordde was minder hartelijk.Theresia ging te bed; reeds begonnen hare
gedachten zich te verwarren, toen zij twee kleine, warme lippen op haar voorhoofd
voelde, en eene lieve stem fluisterde:
‘Goeden nacht, beste Theresia; och, wees niet boos; ik kon niet inslapen,voor ik
wist, dat gij mij weêr toegenegen waart!’ - Hee spoedig vervloog thans bij Theresia
de slaperigheid; zij rigtte zich op, drukte het meisje hartelijk aan hare borst, en nadat zij haar verzekerd had, dat zij volstrekt niet boos op haar was, zond zij haar
spoedig naar haar ledikant terug. - Doch de slaap was aan beide voor eenige uren
ontvloden; allerlei gedachten doorkruisten hare ziel, tot eindelijk dat denken in een
droomen overging, eaaruit zij door de zonnestralen en het morgengezang van haren
kanarie-vogel gewekt werden.
Weinige uren later zaten de beide meisjes in de woon-
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kamer. Het was een lief gezigt: aan ieder raam eene bekoorijke gestalte; het geheele
vertrek was keurig, echt meisjesachtig ingerigt, zoodat men zeer gemakkelijk
begrijpen kan, dat mama zéér tevreden was, toen zij hare blikken door de kamer
liet weiden en daar dochter en nicht zag zitten. - Mama was weder heên gegaan de tot kersgeschenkan bestemde handweerken werden wêr voor den dag gehaald.
Toen Theresia eens van haar werk opkeek, om Klaartje iets te vragen, zag zij een
zoo hoog blozend gelaat, dat zij vroeg:
‘Wat is er toch, Klaar?’
‘Ach,’ zeide de aangesprokene glimlagchend, en toch verlegen, ‘hij ging daar
voorbij.’
‘Wie toch, Klaartje?’ vroeg de onbarmhartige Theresia, die wel merkte, wie bedoeld
werd.
‘Ach, nu - de sneeuwman,’ zeide zij lagchend; en, ja wel - daar ging de assessor
heên; hij zag juist om, en groette Theresia. Dagen verliepen; het kleine avontuur scheen vergeten; ten minste de meisjes
spraken er niet meer over. Op zekeren middag averhaalde mijnheer Talfen opgeruimd
aan tafel, dat de assessor Kroon hem bezocht, en een brief gebragt had vna den
geheimraad Schön, te Hij roemde des assessors beminnenswaardigheid, en zeide
labchend:
‘Ik moet daarbij onwillekeurig aan uw avontuur denken. Ik heb hem tegen zondag
op de thee verzocht. 't Is toch goed, mama?’
‘Zaeker, beste Willem,’ antwoordde Klaartjes moeder, en terwijl zij dit zeide, stond
Klara op, om de borden weg te nemen.
‘Lief kind, wij beginnen pas te eten,’ zeide mama, en zonder iets te zeggen, doch
met eene hoog roode kleur, keerde de dochter naar hare plaats terug. - Doch waarom
was Theresia zoo ernstig en stil geworden, waarom zoo bleek, toen haar oom
mededeelde, welk bezoek zij aanstaande zondag te wachten hadden? - Aan
Klaartje's oog was deze verandering ook niet ontsnapt, en in haar onschuldig harte
ontkiemde een bitter kruid nevens de teedere pas ontluikende bloem der liefde: de
jaloezij verduisterde haar vroeger zoo helder blindend kinderoog. -
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‘Ik wil Mathilde Helldorf eene visite gaan maken, lieve tante,’ zeide Theresia 's
namiddags, en met een hartelijken afscheidsgroet verwijderde zij zich.
Anders was Klara nooit medegegaan naar Mathisde; het veel oudere meisje was
haar te trotsch en te wijs; dezen keer echter beviel het haar niet, dat Theresia haar
niet had uitgenoodigd, haar te vergezellen. - Het waren stille uren, die zij zoo alleen
zonder Theresia doorbragt; vooral het schemeruurtje was zeer onpleizierig voor
Klaartje, daar mama met eene vriendin was uitgegaan om dersgeschenken te
koopen. - Reeds dacht zij er aan, de lamp aan te steken, toen haar blik op twee
presonen viel, die het huis naderden. Één oogenblik was voldoende, - zij herkende
Theresia en den assessor, naar het scheen in een druk gesprek gewikkeld. Half
ademloos schoof Klara zachtjes het raam open en luisterde naar hen. Slechts al te
duidelijk onderscheidde zij zijne stem, zag hoe Theresia hem de hand gaf, die hej
haastig greep, en hoorde hoe hij zeide:
‘Maar, niet waar! vertrouwen om vertrouwen; - gij zwijgt?’
‘Ik zal aan u denken en zwijgen!’ hoorde de arme luistervink aan het raam, en
even zacht als zij het open geaxhocwn had, deed zij het weêr toe. Zij zag hem
ditmaal niet na; har haar harte was gewond, haar oog duister!
Korten tijd daarna trad Theresia de kamer binnen.
‘Hoe, nog in den donker, Klaartje? - En hebt gij geen groet voor mij?’ vroeg zij
hartelijk aan het meisje dat daar, haar gelaat met de handen bedekt, onbewegelijk
aan het raam zat.
‘Gij zijt zeer lang uitgebleven, Theresia. Gij zult wel veel genoegen gehad hebben;
ik zat intusschen mij hier te vervelen.’
‘Waart gij maar medegegaan, lieve,’ zeide Theresia, ‘maar sedert gij mij gezegd
hebt, dat Mathilde u te geleerd was, heb ik er u niet weêr toe uitgenoodigd. Het was
er werkelijk aardig; assessor Kroon was er ook,’ zoo vervolgde zij, zonder de
ontsteltenis van het jonge meisje te bemerken; ‘hij is een neef van Masthisde.’
‘Bragt hij u niet naar huis?’ vroeg de kleine, vol argwaan haar hoofdje opheffende,
terwijl zij het kalme, bedaarde gelaat van Theresia beschouwde.
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‘Zeker, Klaartje; tot aan de deur. Hij verzocht mij ook, u zijne complenten over te
brengen.’
Deze openhartige verklaring beschaamde Klaartje en gaf haar dien avond hare
opgeruimdheid terug. Was het soms ook den groet van den assessor, welke die
tooverachtige uitwerking te weeg had gebragt? Kortom, zij was weder vergenoegd
en vrolijk, en huppelde en zong, zoodat vader en moeder elkander verheugd vroegen:
‘Wat heeft Klaartje toch, dat zij zoo levendig is?’ De zondag was dáár, eindelijk had de klok den door het jeugdig meisje zoo vurig
verlangden theetijd aangekondigd. - Nog nooit had Klaartje zooveel tijd voor haar
toilet noodig gehad; toen zij Theresia zoo spoedig gereed, zoo eenvoudig en toch
zoo net gekleed zag, wakkerde hare ijverzucht weêr aan.
‘Iedereen moet zij beter bevallen dan ik!’ mompelde de kleine; doch toen Theresia
met een liefderijken blik naar haar toetrad, hare kleeding prees, en haar frisch
gezigtje streelde en kuste, verdween wederom deze aanvechting van nijd uit haar
edel hart; zij wierp zich aan Theresia's borst, en riep:
‘Ach, Theresia, ware ik toch zoo als gij!’
‘God beware er u voor, dat al mijne menigvuldige verkeerdheden nooit de uwe
zijn of worden mogen!’ zeide de nicht.
‘Gij,’ sprak Klaartje, ‘gij hebt geene verkeerdheden! Was ik slechts zoo kalm, zoo
goed van humeur als gij!’
‘Lief kind,’ zeide Theresia, ‘spreek niet zoo. Ik heb met veel, zeer veel moeite en
tranen de kalmte gekocht, die gij zoo roemt. God beware lu voor al den bitteren
alsem, dien ik, vijf en twintigjarige, reeds heb moeten drinken!’ - Zij sprak met eene
van aandoening trillende stem, en Klara zag twee parelen in hare schoone oogen
opwellen.
‘Lieve Theresia,’ sprak zij hartelijk, ‘wie u ziet, bemint u!’ en ditoogenblik was het
het goede kind als zoude zij alles, ja zelfs den zoo vurig beminde, aan hare vriendin
ten offer hebben kunnen brengen, zoo teeder beminde zij haar thans, nu zij zag,
dat ook Theresia geleden en gestrenden had. - Zwijgend drukte het oudere meisje
hare lievelinge aan het hart, toen er gescheld werd. Zij spoedden zich naar de
receptie-kamer, en waren daar reeds bedaar gezeten, toen de knecht mijnheer den
assessor Kroon aandiende. Zijne
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vriendelijke begroeting, zijne onbeschroomde, doch hoogst fatsoenlijke manieren,
namen al de aanwezigen voor hem in. Hij sprak de jonge dames des huizes met
hartelijkheid aan, en dikwijls klopte Klara's hart zoo luide, dat zij meende, dat hij het
hooren moest, wanneer hij zich met haar onderhield, haar vertelde van zijne jeugd,
in het ouderlijke huis doorgebragt, van het zoo smartelijke gemis van eene bevriende
familie in eene hem nog vreemde stad; en dikwijls als zij hem antwoorden wilde,
weigerde hare stem haar van aandoening deze dienst. Wanneer zij sprak sc heen
hij zoo vrieddelijk en deelnemend toe te hooren, en zijn blik rustte met een zigtbaar
welgevallen op haar gelaat, zoodat een verrukkelijk gevoel haar harte vervulde.
Dezen avond was Klaartje gelukkig, en slechts toen Theresia op de piano speelde
en zong en de assessor vol geestdrift haar voor het geschonkene genot dankzeide,
schitterde er in haar oog een heldere traan. Anderen hielden het voor een bewijs
van haar diep gevoel voor de muziek, maar zij zelve wist het beter: zij had opdat
oogenblik gewenscht in Theresia's plaats te zijn. - Bij het eenvoudig souper zat
Theresia naast den assessor, en Klaartje werd door een jong mensch ten disch
geleid, dien zij altijd met onderscheiding behandelde, doch wiens bemoeijingen om
haar dezen avond te behagen, niet gelukken mogten, want haar oog en hart waren
bij haren overbuur, en zoo mogelijk haar oor ook - doch hat gesprek werd zacht
gevoerd. Eens zag zij hoe de assessor hare nicht iets influisterde, deze blozend
haar glas ponam en met haar klonk alvorens hij het zijne weder neêrzette, zag hij
evenwel naar Klaartje. Zij staarde hem in dat zelfde oogenblik aan, en een vurige
blik trof haar, zijn opgeheven glas zocht het hare, - en de ontkiemende jalouzij was
weder uitgeroeid. - Het ging vrolijk toe aan tafel, en men vertrok eerst laat in den
nacht.
Toen de beide meisjes hare slaapkamer betraden, en Klaartje met heur haar
bezig was, zeide Theresia:
‘Van avond zaagt gij er heel lief uit, mijn hartje, en ik geloof, dat ik de eenige niet
was, die dat vond.
‘Meent gij dat?’ vroeg Klara blozende en haar gelaat afwendende. ‘Heeft u dan
iemand dat gezegd?’
‘Neen, mijn kind; ik denk het maar. - Maar, daar
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schiet het mij te binnen, dat de assessor mij zeide, dat gij hem levendig aan zijne
zuster Margaretha herinnerdet.’
Aam zijne zuster! - Hij had haar dus vergeleken met iemand die hij beminde! Ach,
ware slechts zij zijne zuster! Dat wenschte zij zoo vurig als een mensch iets
wenschen kan; indien hij nu Theresia beminde, en boven alle verkoren had, dán zoo dacht zij - was hij immers haar bloedverwant, dán mogt zij hem als zoodanig
beminnen; en - o, hoe innig wilde zij dat! - Sedert het hierboven vermelde bezoek werd de assessor dikwijls gezien in het
huis van den heer Talfen, en was op bals als anderzins zltijd de ca valier der jonge
dames. - Klara was het vrolijke, onbekommerde kind van vroeger niet meer. Een
treurig waas lag over het lieve gelaat, en hare eertijds zoo helder oogen, warne bij
de minste aanleiding met tranen gevuld. Hoe opmerkzaam en voorkomend de
assessor ook voor haar was, toch verbeeldde zij zich altijd, dat hij Theresia met
meer vertrouwelijkheid behandelde, en hunne dikwerf fluisterend gevoerde
gesprekken vervulden het beminnend hart met ijverzuchtige nieuwsgierigheid.
Wanneer zij toch Theresia naar het onderwerp van hun gesprek vroeg, kreeg zij
altijd een ontwijkend antwoord.
Op zekeren avond ging Klara alléén uit. Theresia had bedankt, omdat zij nog iets
af moest maken. - Het levendig gesprek verstomde eensklaps toen Klara het vertrek
binnentrad. Zij gevoelde het oogenblikkelijk, dat men van haar gesproken had; dit
maakte haar verlegen. Niet lang zou zij in de onzekerheid blijven van welken aard
dit onderhoud geweest was.
‘Waarom is uwe nicht niet medegekomen, Klaartje?’ vroeg eindelijk eene snippige
brunette, hiermede het teeken van algemeenen aanval op Klara gevende.
‘Ach, die komt thans niet meer op dames-kransjes; zij heeft beter gezelschap,’
sprak eene andere, nog vóór Klara kon zeggen, dat Theresia voor de uitnoodiging
hedankt had, omdat zij nog iets af moest maken.
‘Die nieuwe assessor dweept met haar - en zij met hem,’ lachte eene verwelkte
schoonheid.
‘Ik dacht eerst, dat gij hem zoudt krijgen, Klaartje;
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hij maakte u toch eerst het hof,’ zeide de dame, die het gesprek had aangevangen.
‘Klaartje ziet er bleek uit; ik vind het onverantwoordelijk coquet van Theresia haar
haren beminde zoo afhandig te maken,’ sprak de uitgebloeide roos, met gehuicheld
medelijden.
En bij al deze op- men aanmerkingen zat Klaartje met gloeijende wangen op haar
werk te staren, en kon slechts met moeite hare tranen bedwingen.
‘Houdt thans toch op met over Klaartje en dien assessor te praten,’ zeide een
tenger, jong meisje, de dochter des huizes nu, ‘zij verdient een beteren echtgenoot
dan dien vlugtigen vlinder van een assessor!’ Dit zeggende ging zij naar Klara toe
en omhelsde haar hartelijk. Konden de spotternijen van daar straks hare tranen niet
doen vlieten, thans weende zij bij deze hartelijkheid van hare vriendin, verborg het
schoone kopje aan haren boezem, en snikte luide. - Dit alles had de uitwerking, dat
de babbelaarsters zwegen, ofschoon de scène aan de dames een sterk bewijs
leverde dat fhare overtuiging de ware was, dat Klara beminde zonder wederliefde,
dat de in het geheim met hare nicht verloofde assessor, de uitverkorene was van
haar harte. Dat leverde weêr een heerlijk onderwerp op voor hare babbelzucht, doch
voor het oogenblik trachtten allen evenzeer de arme, die zij door hare scherpe
tongen gewond hadden, te troosten en te bemoedigen. - Spoedig had Klara zich
wederom hersteld, doch zij ging vroeg naar huis vroeger ten minste dan zij door
Theresia verwacht was, want deze verschrikte toen zij dinnentrad. Zij had haar
lessenaartje op tafel staan, en verzegelde juist een brief; daarnaast lag de prachtige
portefeuille, die zij gemaakt had en omtrent wier bestemming zij alle opheldering
weigerde te geven. Zij wierp er haastig een vel papier over heên, en sloot den
lessenaar, na alles er ingelegd te hebben. Klaartje begaf zich meer dan bedroefd
en treutig te bed, en weende tot dat de natur haren tol vorderde.
Ach, al haar vertrouwen op Theresia was verdwenen; zij had haar ook niet verhaald
van hetgeen dien avond was voorgevallen; ook sprak zij nooit meer over den
assessor, en Theresia deed dit evenmin ofschoon zij vroeger dikwijls met

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

462
Klaartje over hem gepraat had. Er bestond thans eene zekere spanning tusschen
de beide nichtjes.
Op zekeren morgen - korten tijd na het hierboven medegedeelde - ontmoette
Klara den knecht met een net pakje.
‘Kersgeschenken, Johan?’ vroeg zij hem in het voorbijgaan.
‘Slechts een pakje van jufvrouw Theresia voor mijnheer den assessor, mejufvrouw!’
antwoordde hij.
Een enkele blik was voldoende, om hare overtuiging onwankelbaar te maken.
Het was de kostbare portefeuillem dat stond vast bij Klara. - Zoo verre was het dus
reeds gekomen!
Onder gedachten, vermoedens en twijfelingen van allerlei aard naderde eindelijk
het Kersfeest. - Hoe kinderlijk blijde was Klaartje vroeger den avond vóór hetzelve
geweest, en hoe was zij thans veranderd! Deze droefgeestige stemming moest hare
ouders vreemd voorkomen; zij spraken er met bezorgdheid over en kwamen tot het
besluit, om het goede kind voor eenige weken in eene andere omgeving te brengen.
- Eenige dagen in het nieuwejaar zeide de moeder tot Klara:
‘Hoor, mijn kind, uw utizigt bevalt ons niet. Papa meent, dat gij eenige verstrooijing
moet hebben, en thans biedt zich daartoe de beste gelegenheid aan; want tante
Margot, uit de hoofdstad, verzoekt u voor eenige weken bij haar te komen logéren,
om de genoegens, die zij heeft met u te deelen.’
Het bleeke gelaat der dochter gloeide als vurige kolen bij deze woorden der
teedere moeder: zij vreesde, dat hare zoo geheime, heilige liefde verraden was. Hoe zou vroeger zulk een voorstel haar verrukt hebben, en hoe koel bleeft zij er
thans onder. Want niettegenstaande de hopeloosheid harer liefde, vond zij het nog
bovenmate bitter, om de plaats te verlaten, alwaar hij woonde, alwaar zij hem toch
somwijlen zien en van hem hooren kon. Doch het verstand behaalde de zege, en
na verloop van weinige dagen was Klara gereed om de reis te ondernemen. - 't Was
nog pik donker, toen papa en mama hunne dochter naar de diligence bragten, en
in het kantoor onder de teederste liefkozingen, en met menigen stillen traan, afscheid
van haar namen. Reeds te huis had Theresia haar ‘goede reis’ toe-
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gewenscht, en had zij het jonge meisje herhaaldelijk omarmd en schreijend
ingefluisterd:
‘Geloof aan mijne liefde en toegenegenheid jegens u, en wees gelukkig! Alles
keert zich feens ten beste! Vaarwel! Adien!’
Deze woorden koonken nog in Klara's ooren, toen de zware diligence afreed. Het
raampje was nog open; Klaartje tuurde de gestalten van hare ouders na zoo lang
zij kon. Was dat papa, die nog zoo vlug den wagen achterna kwam? Maar, die kon
niet zoo snel loopen. - Zou zij iets vergeten hebben? - - Naauwelijks had zij zooveel
tijd om deze gedachten te vormen, toen een welriekende, groote ruiker in haren
schoot viel. Eene donkere gestalte zag zij nog toen zij naar guiten keek, en deze
zag het voortrollende rijtuig na; het was haar als wenkte deze, doch papa was het
niet, dát wist Klaartje zeker. - Wie dan? Die twee woordjes maakten het hoofdje en nog meer het hartje - genoeg te doen. Ach! hoe gaarnn zou zij zich zelve ten
antwoord gegeven hebben:
‘Hij was het, dien ik bemin!’ - ‘Doch - hij bemint immers Theresia,’ zoo sprak zij
in zich zelve - ‘en uit medelijden, neen, uit medelijden wil ik zijne bloemen niet!’ En
toch, hoe werden deze bloemen in de warme, fluweelzachte hand vastgekneld! Bloemen in den winter! - Ach, de geurige bloesems, hoe spoedig zullen zij verwelken;
hoe spoedig zal de ijskoude lucht ze dooden, - en was het niet even zoo met haar
gesteld? De bloem harer liefde had toch midden in den winter gebloeid, en nu had
de koude vorst haar reeds getroffen! - - Zoo dacht zij, en als zachte dauw viel daarbij
de eene parel na de andere uit het schoone oog op de bloemen. Deze tranen
verligtten haar hart, want te midden van de geur, die de bloemen verspreidden,
moede geweend, sliep zij in, en droomen van lente en liefde vervrolijkten haar weder.
- Spoedig had zij het doel harer reize bereikt, en door eene liefderijke hand
gekoesterd en verpleegd, verliep de ééne week na de andere; ja, maanden spoedden
henen. Roeds naderde de lente met haar jeugdig groen; Klara was nog bij hare
goede tante, en poogde in den glans der hoofdstad het heimelijk verlangen van
haar ziek harte te vergeten. -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

464
Te vergeefs getracht! Hoe moeijelijk is het te vergeten, waar men bemint!
Thans bragt op zekeren morgen de postbode aan Klara een brief van Theresia,
die in hare ziel de grootste aandoeningen te weeg bragt, en wel waardig is, dat wij
dien met haar lezen.
‘Lieve Klara,’ zoo schreef zij, ‘ik ben u opheldering verschuldigd van het vele u
onverklaarbare; ik moet u bekennen, het is mij moeijelijk genoeg gevallen, om
tegenover u het stilzwijgen te berwaren, doch het was niet alléén mijn geheim; ik
mogt ter wille van anderen niet eerder tot u spreken. - Thans is het mij echter
geoorloofd, thans mag ik u mededeelen, dat ik gelukkig ben in het bezit van een
edelen, voortreffelijken man. Sedert twee dagen ben ik verloofd met Richard Schön,
den sedert lang beminde; en daar ik u vol verbazing vragen hoor: ‘wie is dan toch
die Richard?’ - deel ik het u reeds bij voorraad mede. Toen ik voor vier jaren bij oom
te B. was, leerde ik Richard Schön, zoon van den geheimraad van dien naam aldaar,
kennen en beminnen, Wij zwoeren elkander plegtig trouw, doch daar Richard in die
dagen zijn laatste examen in de regtsgeleerdheid zou afleggen, bleef ons
engagement geheim. Een bal, dat de studenten jarlijks geven, had plaats,f en ik
was onvoorzigtig genoeg, om een dans, dien ik reeds aan een ander had toegezegd,
aan Richard op zijn herhaald verzoek te geven. Ik hoopte door een vriendelijk woord
den misleide te doen zwijgen, doch dit viel anders uit. - Het orchest preludiëerde,
mijn eerste danser kwam toesnellen. Ik stamelde verlegen, dat ik mij vergist had;
maar mijne zigtbare verwarring bad, in plaats van hem tot bedaren te brengen, eene
tegenovergestelde uitwerking. - ‘Het schijnt, dat gij met mij niet wilt dansen,
mejufvrouw; welnu, dan wil ik ten minste wachten, tot dat de gelukkige komt, aan
wien deze schoonheid zal toebehooren!’ - Hij bleef achter mijn stoel staan, en begon
zich spotachtig over mijn danser uit te laten. Richard was door een ouderen heer
opgehouden, doch kwam spoedig. - Ik weet niet regt meer, wat gezegd en wat
geantwoord werd; slechts dit herinner ik mij, dat er heftige, ofschoon zacht
gemompelde woorden tusschen de beide heeren gewisseld werden, en Richard mij
eindelijk
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met eene hoogroode kleur ten dans voerde. - Ik dacht er volstrekt niet aan, dat dit
voorval gevolgen zou hebben, toen ik den volgenden dag een paar regels van
Richard's hand ontving, waarin hij mij meldde, dat hij een duel had moeten
aannemen. Dien morgen had het plaats gehad. Eeme ligte wonde verhinderde hem
uit te gaan; zijne tegenpartij was eveneens slechts ligt geblesseerd, zoodat de zaak
nu bijgelegd was. - Met doodsangst en sidderend las ik deze regels; ongbeschrijfelijk
ongelukkig gevoelde ik mij als de oorzaak van het duel, dat de verschrikkelijkste
gevolgen kon gehad hebben. - Ach, Klaartje, wat heb ik toen geleden! - Maar het
ergste kwam nog achter aan. Een ‘goed vriend’ had Richard's vader van het duel
zijns zoons, met allerlei opsieringen en bijvoegselen - wat de aanleiding betreft kennis gegeven. - De geheimraad was een gezworen vijand van het duëlleren. Hij
hield het voor zonde, en Richard had hem moeten beloven, zich nimmer met een
tweegevecht in te zullen laten. Een brifef van zijnen vader sloeg den beminnenden
zoon diep ter neder. Lang moest ik bidden en smeeken alvorens hij de oorzaak van
zijne buitengewone neerslagtigheid mededeelde. Eindelijk zeide hij mij, dat zijn
vader hem wilde vergeven, doch in gestrenge, harde bewoordingen geschreven
had, dat zijn zoon er nooit aan hehoefde te denken, om het moisje, ter wier wille hij
zulk eene tegen goddelijke en menschelijke wetten strijdende daad had begaan,
ooit als dochter in huis te brengen. Nimmer zou hij haar als zoodanige erkennen! Zoo hadden dan al onze zalige droomen een einde, want ik was vast besloten, mij
eerder den zoo vurig beminden Richard te ontzeggen, dan hem tot
ongehoorzaamheid tegen zijnen vader te verleiden, of er in toe te stemmen! - Ja,
ik wilde afstand van hem doen, ofschoon met een gewond harte! - Klaartje, ik heb
veel, zéér veel geleden, en had toen alle hoop op geluk voor immer opgegeven.
Gods goedheid heeft alles echter wijselijk bestierd. en de jaren van beproeving zijn
niet zonder zegen voor ons beide geweest! - Natuurlijk konde ik het te B. thans niet
langer uithouden; ik, arme wees, vond in uw ouderlijk huis weldra een rustig eveblijf.
Door Mathilde Helldorf, eene bloedverwant van mijnen Richard, vernam
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ik altijd van hem, die tot griffier te W. aangesteld werd. Aan haar schreef hij, doch
voor mij was ieder woord. Zijne trouwe liefde heeft mij dikwijls geroerd en gelukkig
gemaakt. Hij hoopte nog altijd zijn goeden papa over te halen, om zijne toestemming
tot ons huwelijk te geven, zoodat ik soms ook nieuwen moed, nieuwe hoop opvatte.
- Toen kwam de assessor Kroon - herinnert gij u hem nisschien nog? - in onze stad
wonen; hij was Richard's neef, zijn vertro uwde en boezmvriend. Met het
enthousiasmus van een edel hart had hij besloten geen moeiten te ontzien, om ons
beide gelukkig te maken. Van daar zijn herhaald fluisteren met mij, zijn zoo verkeerd
uitgelegd opzoeken van mijn persoon, en - herinnert gij u nog den grief en het pakje
voor hem? Gij kwaamt juist binnen, toen ik het gereed maakte. Ik zond toen Richard
voor de eerste maal sedert drie jaren een kersgeschenk. Hoe speet het mij, u er
niets van te kunnen zeggen! - Doch hoe kon ik het, en wat zou het ook gebaat
hebben? - Gij hebt mij toen verkeerd beoordeeld; thans zult gij mij in uw hart wel
om vergeving vragen voor de slechte gedachten, die gij omtrent mij koesterdet.
Want hij bemint u, mijn Klaartje; hij bemint u, en heeft u altijd bemind, zoo trouw en
vurig als slechts iemand kan liefhebben; naauwelijks kan hij uwe afwezigheid langer
verduren; kom dus terug, kom spoedig! - - - Doch hoor nu de oplossing van de
mocijelijkheden, die tusschen mijnen Richard en mij stonden. - Uwe goede moeder
had ik na uw vertrek alles medegedeeld; en zij en oom beraamden daarna een
plannetje, waarvan zij mij niets zeiden. - Op zekeren avond hield een rijtuig voor
onze deur stil, en spoedig daarop trad, met een luiden, vrolijken groet, een oud heer
de woonkamer binnen. - ‘Daar ben ik nu, mijn vriend!’ riep hij, en lag in uws vaders
armen. - - - Dat was eene vreugde, een vragen, een vertellen! - Het was de
geheimraad Schön, de vader van mijnen Richard, door wiens stijfhoofdigheid ons
levensgeluk bijna schipbreuk had geleden. Stel u mijnen toestand voor, Klaartje,
en ook mijn schrik toen uw papa mij als zijne dochter Klara voorstelde. - Met
hartelijkheid trok de geheimraad mij tot zich, en weldra waren wij de beste vrienden.
Ik speelde mijne rol
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zoo goed mogelijk, liet mij Klara noemen, en toen ik op zekeren avond voor den
beminden vader van Richard eenige van zijne lievelingsliederen zong, sprong hij
op en riep: ‘meisje, gij moet mijnen Richard huwen, - ik wil het! - Zeg, wilt gij het
ook?’ - ‘Volgaarne, beste, beste papa!’ riep ik en begon, door mijn gevoel
overmeesterd, te weenen. - ‘Nu, nu, wat is er toch?’ vroeg hij verwonderd. En thans,
lieve Klaartje, verklaarden hem oom en tante alles; mijne betraande oogen deden
het overige - Hij scheen zeer misnoegd te zijn, en ging mompelend de kamer op en
neder. - ‘Daaraan herken ik uwe streken weêr, Willem; daarom lokte mij de sluwe
vos naar zich toe,’ - Eenkslaps bleef hij voor mij staan. ‘Kleine heks,’ zeide hij, en
zijn gelaat werd al opgeruimder en vrolijker, ‘eigenlijk was de jongen toch zoo dwaas
niet; ik weet niet, wat ik in mijn tijd niet om zoo'n paar bliksemende raketten als gij
in uw hoofd hebt, zou gedaan hebben! En, weet gij, het is goed, dat gij niet zijne
dochter zijt, want nu kan ik alléén u mijne dochter noemen. - Zeg, wilt gij zoo heeten?’
- ‘Van ganscher harte, gaarne, lieve, beste vader!’ riep ik, en viel om zijnen hals. Toen hij mij zoo liefderijk aan zijn harte drukte, o, Klara! toen was ik eerst regt
gelukkig. - ‘Laat nu echter den jongen dadelijk komen,’ riep hij, ‘bezorg mij Richard.
- Gelukkig is uw klein, van gas en spoorweg vergeten nest van eene stad toch nog
in één opzigt met den tijd medegegaan telegrapheer! Laat hem overkomen! - Maar,
waar hebt gij toch uw Klaartje; want deze,’ op mij wijzende, ‘is de valsche,
ondergeschovene; deze is Theresia, mijne dochter. - Laat haar ook komen, want
mijn neef Herman, de assessor, schijnt mij toe, vurig naar haar te verlangen! - Aha!
nu begrijp ik zijne dwaze beschrijving van blonde vlechten, lichtblaauwe oogen, en
daarom was ik zoo verbaasd git zwart haar en donkere kijkers te vinden! - Oude,
sluwe kerel, waar hebt gji uw gezond verstand toch gehad!’ zeide hij als tot zich
zelven. ‘Thans eerst gaat mij een licht op! Laat ze komen, oude vriend! Laat ze
komen, en wij vieren twee verlovingen!’ - Bij gevolg genoeg, mijn Klaartje. Gij weet
thans alles. - Gij wordt verwacht, en hoe verwacht, liefste?! - - Van avond komt mijn
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Richard, en morgen moet gij hier zijn. Hoort gij lief en geliefd meisje! Ach, hoe
verlang ik naar u.
Uwe gelukkige Theresia.’
En wat deed Klara, nadat zij dezen brief geIezen had? Zij kuste hem onder duizend
tranen, legde hem op haar kloppend hart em hield hare handen er over heên
gevouwen; in haar gelaat lag de zaligste verklaring van haar geluk en van hare
liefde te lezen. Hare bange twijfelingen waren opgelost; al haar leed was ten einde.
- ‘Eeuwig Gode gedankt;’ riep het in haar binnenste, ‘hij bemint mij!’ Den volgenden dag gingen vijf personen de lngzaam voortrollende diligence
tegen: twee oude heeren, een gelukkig paar en een jeugdig man, vwien het geluk
uit de oogen straalde. - Hoe geheel anders was het komen als het gaan. Toen was
het winter en nog duister, ook in het hart van Klara; thans - eene lieve lente. Even
als iedere grashalm het verkondigde, zoo klonk het nu ook in dit hoopvelle harte:
‘de lente is daar; de winter is voorbij gesneld!’ Daar zag men een rozenrood gezigtje
ver door het raampje reiken; eene kleine hand trachtte te vergeefs het portier te
openen, - zeker iemand kwam toespringen, deed het open en ontving haar in zijne
armen. Een oogenblik hield hij deze ligte gestalte zoo vast, en vier schitterende
oogen hadden elkander ontmoet, overtuigd van wederzijdsche liefde! Zonder een
enkel woord, - zonder eenige verklaring hadden zij elkander verstaan! - O, zalig
wedervinden, gelukkige t'huiskeer, waar liefde en vertrouwen ons te gemoet komen!
Dat was eene vrolijke begroeting van alle zijden; en toen Klaartje te huis gekomen
aan de borst harer teedere moeder lag, toen vatte eene hand de hare, en eene
zachte stem vroeg: ‘en zal Klara mij veroorloven deze liefderijke moeder ook als de
mijne te begroeten?’ - Het antwoord bleef niet achter; in een handdruk, in het omhoog
heffen van een zalig, blij gezigtje, ontving hij hare toestemming. Eenige dagen later baarden twee engagementen magtig veel opzien te M.; men
kan begrijpen hoeveel aanleiding tot praatjes dit op dameskransjes gat. - De
gelukkigen stoorden zich niet aan het gepraat - het was hum ook vrij onverschillig
wat er van hen gezegd werd. Hand in hand zaten zij in de vriendelijke woonkamer
en verhaalden elkan-
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der de eenvoudige geschiedenis van hunne liefde en van hun lijden. Met van
vergenoegdheid stralende oogen zagen de ouders op de gelukkige kinderen, en
toen de geheimraad, Theresia tot zich trekkende, zeide: ‘God zij gedankt, mijn
dochtertje; Hij zette mijne eigenzinnigheid te regt. - Ook u mijn trouwe vriend dank
ik voor mijne misleiding’ - toen ging het meisje naar de forte-piano en zong uit den
grond van haar hart de heerlijke compositie van Richhardt bij Goethe's woorden:
‘Vreugdevol en smartvol, vol gedachten te zijn!’
En toen zij vol geestdrift eindigde, waren de toehoorders geroerd en hadden het
gevoeld en verstaan:
‘Ja, gelukkig alléén is de ziel, die bemint.’
Z......, Augustus, 1862.

Verloren leven,
door J.K. de Regt.
Ziet gij dezen jongen man daar alleen, doodelijk bleek en met ingevallen wangen,
wien de oogappels tot diep in de kassen zijn gezonken? - Welnu, die jonge man
was vroeger de levenslustigheid zelve, gepast vrolijk ging hij altijd tevreden zijn weg
en mogt al eene enkele maal een storm hem boven het hoofd losgebarsten zijn,
altijd ging hij welgemoed zijnen weg en overwon zoo elke mogijelijkheid.
En nu, wat is dat alles veranderd, hij die vroegen de vrolijkste was; hij heeft de
tering.
Verschrikkelijke gedachten.
Prijs gegeven aan de zekerheid eerlang te moeten sterven aan eene ongeneeslijke
kwaal, geheel afhankelijk van allen die hem omringen, en zij, die hij zoo gaarne bij
zieh had, is verre zeer verre van hem, en gelukkig onder een ander dak.
Zie, nu en dan rolt traan uit die blinde oogen, veel tranen heeft de arme man niet
meer, want het verdriet en het lijden zijns harten, heeft elken traan van hem hegeerd.
Enkele malen vloeit nog van zijne bleeke lippen, ‘waan zijt gij? Och mogt ik nog
maar eene enkele maal u zien, nog maar eene enkele maal uwe stem hooren, maar
belaas, mijn leven is verloren, de lamp is bijna uitgeblusccht.’
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Arme jonge man.
Kom, dat ik u meêdeel wat er in het leven van dezen mensch is voorgevallen, het
is eene geschiedenis maar met een treurig eind.
In den bloei zijner jaren ontmoette hij bij een' zijner vrienden bij gelegenheid van
een avondpartijtje, eene jonge dame, wier aanblik hem tot in de ziel trof.
Met een vrolijken lach trad hij de gezelschaps-zaal binnen, en was, zoo als altijd,
welkom, ja zelfs verlangde men naar hem, omdat hij op allerhande wijze het
gezelschap wist te boeijen.
Aan de zijde dier jonge schoone gezeten, was het of hare nabijheid hem bezielde,
wat men hem vroeg gaf hij, en alles lukte hem volkomen.
Gedurende die avondstonden had hij reeds meer dan eens aan zich zelven
afgevraagd, wat is toch dat gevoel in mij, dat zoeken naar de jonge dame? zou dat
liefde zijn? O neen! dat is onmogelijk! het is voor het eerst dat ik haar zie en ofschoon
hij wel begreep dat het hart hier zijne regten zocht te verkrijgen, ging hij voort het
lieve meisje allerhande oplettendheden te bewijzen.
En toen hij haar naar huis geleidde, hare arm den zijnen drukte, was het of hij
zijne gansche ziel zich leeg storten wilde in haar hart; 't was hem moeijelijk van haar
te scheiden, zonder de belofte meê te mogen nemen, dat hij haar nog wel eens
ontmoeten mogt; die vergunning werd verkregen en van het oogenblik dat hij alleen
stond werd hij stil en diep nadenkend zelfs, bij zijne schreden huiswaarts. Beurtelings
met de hand op het hart en over het hoog gewelfde voorhoofd strijkende, sliep hij
in, droomende van haar die hem zijne rust, zonder dat zij het wilde, ontnomen had.
Dagen achtereen werd geen lied van hem gehoord en was hij in weerwil der vele
vermaken die hem omgaven het liefst alleen en dan dacht hij aan de schoone, die
hij, hij gevoelde het nu, met zijn gansche hart beminde.
Vrolijk van harte, was hij de vriend van allen die hem omgaven, en was het dus
ook niet zelden, dat hij in gezelschap van jeugdige losbollen zijnde, wel eens te veel
wijn dronk en met hen voortholde; dan was er geen toomen aan zijne luidruchtigheid
en pochte hij op zijne overwinningen bij
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het schoone geslacht, ontzag zich niet rijp en onrijp meê te deelen, en vond hij bij
die vertellingen steeds de meeste aansporing.
Zoo liep hij gevaar in toomelooze woede voort te hollen en was het zelfs reeds
zoo verre, dat er sommigen, meer bedaarden, hem niet meer achten konden en hij
zoo doende de liefde van weldenkenden verbeurde.
't Was geene behoefte aan losbandigheid, die hem zoo verleidde, maar 't was
een meeslepen van menschen die hem aan zijne zwakke zijde wisten te treffen, en
wanneer zij hem maar zoo ver hadden dat hij met den roemer voor zich zat, dan
waren zij van een vrolijken avond verzekerd.
De lieve wist dat alles, toen zij hem voor het eerst ontmoette.
Meer dan eens had zij van hem gehoord, en nu zij hem op dat avondpartijtje
ontmoette, wilde zij hem eens goed gade slaan; de avond in vrolijkheid doorgebragt,
gaf evenwel weinig aanleiding, doch daar de vergunning was gegeven haar
meermalen te ontmoeten, had zij, door hare gesprekken zoo in te rigten, dat zij alles
vernemen kon, ruimschoots gelegenheid om een blik in zijn hart te slaan.
Zij gevoelde zich werkelijk gelukkig en zij begreep dat de bolster ruw, maar de
kern zuiver was en ofschoon zij geene de minste liefde voor den jongen man
gevoelde, gaf zij uit belangstelling hem menigen goeden raad en wist door haren
invloed het zoo verre te brengen, dat hij tot nadenken kwam en de vrolijke
bijeenkomsten verzuimde; wel scheurde hij zich niet van geoorloofde vermaken af,
doch de drinkgelagen werden niet meer door hem bezocht.
Eens op een avond, toen beiden uit den schouwburg kwamen, scheen de maan
in haren vollenfluister aan den hemel. Geen windje ruischte er door de toppen der
boomen en tal van wandelaren, mannen en vrouwen, zochten hun genot in den
goddelijken avondstond.
Het was in den schouwburg drukkend warm geweest en daarom stelde onze
vriend zijne schoone voor in den heerlijken avondstond nog een eindje om te
wandelen waaraan zij dan ook, daar het nog vroeg was, gevolg gaf.
Geheel alleen met den man die haar vriend geworden was waagde zij het hem
te wijzen op zijn afgelegd leven; met al haar vermogen hield zij hem de gevolgen
darvan voor oogen en
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vermaande hem een ander mensch te worden. Zij zeide hem eerlijk wat de menschen
van hem spraken en nu zij hem had leeren kennen van eene andere zijde, voelde
zij zich geroepen hem dit mede te deelen.
Een oogenblik stond hij stil, wees op de maan die haar schijnsel zoo weldadig op
het menschdom straalt, en met ontbloot hoofd bezwoer hij haar zijne liefde, en van
nu af aan alles te vermijden wat zijn naam schadelijk kon zijn.
Dat het lieve meisje van deze bekentenis schrikte, is te begrijpen, en dat een
uitlokken van zulk eene bekentenis haar doel niet was weten wij zeker, en toen zij
om verklaring van zulke voornemens vroeg, vloeide er in zielvolle bewoordingen
eene decharatie vanzijne lippen, die hij sedert lang terug gehouden had; zijne
gansche ziel stortte hij voor haar uit en parelde, hem een traan in de oogen, als de
eerste tolk zijner liefde, als het bewijs dat hij waarheid sprak.
Was haar deze bekentenis onverwachts, zij kon daarom ook geen antwoord geven
en bleef koel en ontwijkend, en ofschoon zij later meermalen in gezelschap te zamen
waren, ontweek zij steeds.
En waarom? zal men welligt vragen.
Vooreerst gevoelde zij geene liefde voor den man, ofschoon zij hem om zijne
goede hoedanigheden veel achting toedroeg, en ten anderen bestond er tusschen
beide eene groote klove die welligt nimmer over te komen was.
Doch welk vrouwelijk hart is bestand tegen den man die werkelijke liefde heeft,
en zoo was het ook hier, als met eene fluweelen tong sprak hij steeds met warmte
van zijne liefde, van zijne wenschen en van zijn gevoel, hij verklaarde haar plegtig,
dat hij niet meer zonder haar leven kon en bad om hare liefde met eene warmte,
die het meisjesharte wel moest overwinnen. En toch weigerde zij niet alleen, maar
verbood hem allen verderen omgang met haar.
Daar stond hij als door den donder getroffen, en droevig was het afscheid.
Vele dagen zag hij haar niet en treurde. Als tot niets in staat doorliep hij, in zich
zelven gekeerd, de straten der stad en zagen zijne kennissen hem met verwondering
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na, zoo bleek en vermagerd als de arme man er uitzag. Geene enkele publieke
plaats werd door hem bezocht en verzuimde hij voedsel en rust, tot hem eindelijk
de koorts op het ziekbed wierp.
Geheel alleen bij vreemden, had hij niemand aan wien hij zijn boezem lucht kon
geven, bij niemand kon hij troost en raad vinden en klaagde hij zijn nood aan de
steenen die hij somber en zonder doel betrad.
En zij?
Het duurde niet lang of zij wist de mate van zijn lijden en nog onverschillig noemde
zij dat alles komedie.
Zij geloofde het niet, dat een man zoo lief kon hebben, maar toen men haar in de
gelegenheid stelde, hem te zien, kwam zij tot bezinnen en gevoelde diep medelijden
met den man die door haar zoo veel leed.
En dat medelijden werd liefde zelfs, eene liefde zóó sterk als het harte der vrouw
die maar gevoelen kan.
Geloof evenwel niet dat zij nog toegaf, zij streed tegen haar zelven want de
onmogelijkheid bestond nog met dien man een wettig huwelijk aan te gaan en hem
toe te behooren met hare gansche ziel, hem trouw te beloven bij wat er ook gebeuren
mogt, dat wilde zij niet al verlangde zij hem te zien en te spreken; en dat gaf voor
zijn gestel eene gunstige verandering.
De winter ging langzaam voort toen onze vriend eene uitnoodiging ontving den
oude-jaarsavond in eene hem wel bekende familie te vieren, en vernemende dat
ook zij genoodigd was, nam ook hij de uitnoodiging gretig aan.
De twaalf slagen van den 31 December-nacht klonken van verschillende torens
door het luchtruim.
De glazen der gasten werden volgeschonken en door den gastheer werd eene
herinnering aan het verleden jaar uitgesproken en deed hij in hartelijke taal een
wensch bij de intrede van het nieuwe jaar, aan elk in het bijzonder.
Toen de beurt van spreken ook aan hem kwam, die daar met een gebroken hart
mede aanzat, kon hij geene woorden vinden, want in het afgeloopen jaar had hij
veel moeten lijden en dat jaar was misschien wel het belangrijkste in zijn leven; hij
sprak eindelijk een zegenwensch uit en toen hij gedaan had, zonderde hij zich af
en geheel alleen zijnde,
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stroomde een weldadige tranenvloed hem langs de wangen Er was geen stuiten
aan den vloed en langen tijd bleef hij alleen.
Medelijdend kwam er iemand tot hem, legde hare hand op zijn schouder en sprak
hem troostrijke woorden toe, en toen hij het betraande oog opsloeg zag hij wie het
was, en zeide met eene nokkende stem: ‘laat mij alleen, o mijn God ik lijd zoo veel.’
En toen werden ook hare zwarte wimpers nat en drukte zij den geliefden man
aan haar hart, ja, nu kon zij hare liefde ook niet meer tegen houden, nu zag zij het
hoe zeer zij bemind werd, en van dat oogenblik scheen zij besloten, hem al hare
liefde en al hare trouw toe te wijden.
Geen gelukkiger sterveling op den oude-jaarsavond dan hij.
Onze vriend had dus overwonnen, maar daarom was de klove niet gedempt en
waren beiden verpligt hunne liefde geheim te houden, en wanneer zij eens te zamen
waren, dan strekten hunne wandelingen zich uit tot het stille gedeelte der stad of
daar buiten.
Zoo ging meer dan een jaar voorbij en waren er oogenblikken, waarin beiden zich
gelukkig gevoelden, voor haar gaf het menigen strijd.
Tranen werden er gestort en menig verwijt werd gedragen gen al bleef daardoor
de balans hunner liefde niet altijd in evenwigt.
De beurt van lijden was nu aan haar. Zij wist het, dat zij zich verbonden had, zij
gevoelde het iederen dag dat zij lief had en de indruk dien haar vriend, haar geliefde
op haar gemaakt had onuitwisbaar was, maar het tal van bezwaren dat zich telkens
voor haar opdeed, maakte haar nu en dan wankelmoedig en zoo ging langen tijd
hun beider leven voort, de een in eene voortdurende ongerustheid, de andere
strijdende tegen pligt en nieging.
Het verkeer met elkander was dus niet altijd even aangenaam en ofschoon zij
herhaalde malen eene voordeelige partij had afgeslagen, was zij bevreesd den man
dien zij lief had in het ongeluk te storten.
Door de betrekking die hij vervulde was hij dikwijls van zijne geliefde verre
verwijderd, maar dan bleef de briefwisseling haren geregelden gang gaan; de laatste
brief dien hij
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ontving bevatte iets, waardoor zijn volgend lot voor altijd zou beslist worden.
In de stad hunner inwoning is de kermis aangekondigd, tal van vermakelijkheden
worden gepublicerd en heeft zij twee jaren lang aan de aanzoeken van anderen,
om de kermis mede te genieten, het hoofd geboden, nu is zij gedwongen aan de
verzoeken van een haar onbekend man gevolg te geven. Men veroordeele haar
niet omdat zij spellen en kramen doorwandelt aan den arm van een vreemde; er
zijn in familiën zoo vele omstandigheden, waardoor een meisje gedwongen wordt
aan de eischen van ouderen toe te geven, zoo was het ook hier. - Aan den eenen
kant werd zij drongend aangezocht door iemand die zich bemind had weten te
maken, en aan de andere zijde het verre, verre verschiet, ja bijna de onmogelijkheid
met den beminde haars harten gelukkig te kunnen zijn; ziedaar de drang der
omstandigheden, waaraan zij toegaf en het leven van een ander opofferde om hare
familie genoegen te geven.
Nog eenmaal na de noodlottige kermis sprak hij haar en daar nu die lang
gewenschte brief kwam, het opschrift was: Mijn Heer! en hield werder in, dat zij,
door hare familie gedwongen, moest besluiten alle gemeenschap met hem af te
breken, zijn portret zou zij als een blijvend aandenken, aan de gelukkige uren die
zij met hem doorgebragt had, behouden, en zij telkens in hare avondbede hem
gedachtig zijn, zij zou hem blijven lief hebben, maar daarom toch aan de verpligtingen
jegens haren echtgenoot getrouw blijven.
Ware de wereld vergaan, zoo dat mogelijk is, niet sterker zou hem dat getroffen
hebben, als dit berigt zoo ongedacht, en zoo verschrikkelijk; van hare liefde meende
hij zeker te zijn, en nu, op eens wordt hem alle hoop ontnomen, zij de vrouw van
een ander, o, de gedachte alleen ledit tot razernij.
Door de verschillende schokken die zijne zenuwen hebben ondergaan, heeft dat
niet gunstig gewerkt op zijn gezigtsvermogen en waren de sporen van eene
ongeneeslijke oogziekte reeds aanwezig.- Geene magt die hem helpen kon, dan
zij alleen; was het nu te verwonderen, dat deze ongesteldheid er niet beter op werd,
maar wel het verdriet, het ongeluk grooter maakte.
Wij zouden in een tal bijzonderheden kunnen treden, doch
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waartoe zou dat noodg zijn, de langzame vermeerdering van zijn lijden was te
langdurig om die in al hare bijzonderheden op te noemen, of te volgen.
De mededeeling van dat berigt had hem zoo getroffen, dat van dat oogenblik af
aan, zijne armen slap hingen en hij tot geen werken meer in staat was; van dag tot
dag verduisterde zijn gezigt, en maakte eene groote moedeloosheid zich van hem
meester. Het vleesch werd hem van het ligchaam gereten, zijn gang werd traag,
zijne geestvermogens verminderden en het scheen of hij krankzinnig was.
Hij vloekte de menschheid en hare trouweloosheid, hij bad om het einde van zijn
leven en toch, dat leven moest langzaam wegkwijnen.
Aan de hand van een hem toegenegen vriend, genoot hij nu en dan nog den
weldadigen invloed der vrije natuur, maar van al haar schoon zag hij niets meer.
En als hij dan het gekweel der vogelen hoorde, of de liederen der lentejeugd zijne
ooren troffen, dan slaakte zijn boezem een bangen en benaauwden zucht.
Niet lang duurde het of de arme blinde werd door de tering aan het ziekbed vast
geklonken.
Stil en in zich zelven gekeerd lag hij daar, de medicijnen die hem aangeboden
werden, slorpte hij op, maar het bewustzijn dat hij weldra sterven zoude, was hem
te zeker. En wanneer zijne familie en zijne vrienden aan zijne bedstede gezeten
waren, hem vertroostende door de heerlijkheid die hij te gemoet ging, dan was zijn
antwoord vaak: neen! mijn paradijs is hier verloren gegaan, hoe zou ik een ander,
gelijk aan dat kunnen wedervinden.
Langzaam, maar met zekeren tred ging de kwaal voort den blinde te verwelken.
- Maar toch, tot in zijn stervensure toe, hield hij het geheim zijns harten venborgen,
en daar de hoop nog in zijne ziel leefde, dat zij zijne laatste stervensstonde zou
komen verzachten, was juist de doodstrijd hem des te zwaarder. - Iedere voetstap
die in zijne ziekenvertrek werd gedaan, beproefde hij te herkennen, ieder fluisterend
woord ving hij op, maar noch de voetstap, noch het geluid harer stem, bragt hem
vrede voor den doodstrijd dien hij streed.
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O hoe vaak wordt er met de liefde gespeeld, en hoe weinig wordt er gelet op den
diepen indruk dien zij te weeg brengt, hoe vaak wordt het gevoel des harten miskend
en heeft men meer op met het klatergoud der intrigue dan met het uitwerksel des
harte.
Vrouwe! zoo gij den stervenden man, daar hadt kunnen zien liggen, dan had ge
gezien wat een enkele indruk van u vermag.
Het oogenblik nadert. - De ontknooping is nabij.
De lijder strekt zijne armen uit, de blinde oogen rigten zich naar den ingang der
deur die hij kende, en met de bede op de stervende lippen, ‘vaarwel, wees gelukkig,’
werd zijne ziel den schepper toevertrouwd.
En wat is er van haar geworden? wie weet het?
De lijder ging in de kracht van zijn leven heen, en heeft zij al aan hem gedacht,
misschien zal zij nooit iets van zulk een einde vernemen.
Wie zoo strijden moet, en de dierbaarste wenschen zijns harten onbevredigd
moet zien, van dien kunnen wij wel zeggen, bij zijn einde, - dit was een verloren
leven.
5 Oct. 1862.
J.K. DE REGT.

De vermiste kleederen.
Eene werkelijke geschiedenis.
Een aanzienlijk baronet, die zeer bekend was in het graafschap H...., was eenige
jaren gelden bijna tot krankzinnigheid gebragt, door de vreemde zaak die iederen
nacht plaats had, daar hij iederen avond behoorlijk gekleed in zijn nachthemd naar
bed ging, en iederen morgen naakt wakker werd,zonder het minste spoor van zijn
vermist kleedingstuk, of iets dat vermoeden van zijne verdwijning te kennen gaf.
Honderde hemden verdwenen op deze wijze, en daar er geen vuur in die kamer
was, was het onmogelijk om verklaring van dit geheim te geven. De bedienden
geloofden dat hun meester gek was, en zelf begon hij er aan te denken dat er iets
van waar was, en ten laatste meende hij werkelijk krankzinnig of betooverd te zijn.
In deze omstandigheid,
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verzocht hij eenen innigen vriend om met hem in de kamer te slapen en te
onderzoeken door welk soort van geheime bezoekers zijne kleedingstukken zoo
vreemd weggenomen werden. De vriend stemde hierin toe, en nam volgens afspraak
zijnen intrek in de spookkamer; en ziet! toen de klok één uur sloeg, stond de
ongelukkige baronet, die zeer stellige bewijzen gegeven had, dat hij vast sliep, van
zijn bed op, stak de kaars aan, deed de deur open en verliet de kamer. Zijn
verwonderde vriend volgde hem, zag hem achtereenvolgens verscheidene deuren
open doen, door verscheidene gangen de open plaats overgaan, en eindelijk de
mestvaalt bereiken, waar hij zijn hemd uittrok, en het, door middel van eenen
mestvork, er in begroef. Dit werk volbragt hebbende, zonder den vriend te hebben
bemerkt, die er bij stond en zeer goed zag dat hij in zijnen slaap wandelde, keerde
hij vervolgens naar huis, sloot zorgvuldig al de deuren en deed zeer goed het licht
uit, ging weder naar bed, alwaar hij den volgenden morgen wakker werd, en als
naar gewoonte. zonder zijn hemd aan te hebben.
De verwonderde ooggetuige van dit zonderlinge tooneel, in plaats van den
slaapwandelaar te verwittigen van hetgeen plaats gehad had, verzocht dat er den
volgenden nacht een medgezel bij hem zoude blijven, om zoodoende werkelijke
getuigen te bezitten van de ontdekking die plaats zoude hebben; doch dezelfde
zonderlinge gebeurtenis vernieuwde zich weer, zonder de minste verandering.
De twee getuigen verhaalden wederkeerig alles wat zij gezien hadden aan den
baronet, die alhoewel in het eerst zeer onwillig het te gelooven, duidelijk overtuigd
werd, toen hij naar de mestvaalt ging en zeer veel dozijnen hemden ontdekt werden,
hoewel er vermoed werd, dat de anderen door een der noodhulpen weggenomen
waren, die deze ongewone linnenkast ontdekt had, en waarschijnlijk den schat
aangezien had voor eenige gestolen goederen, aldaar door eenen dief verborgen,
en het als eene wonderdadige wijze beschouwde om zijne eigene kleederenkamer
te vermeerderen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

479

Oudejaars-avondzang,
door F.F.C. Steinmetz.
De wereld gaat voorbij met hare bekoorlijkheden, en wij met haar.
De maan schijnt klaar, en vredig is de nacht;
Hel-tintlend is de gouden sterrenpracht;
Kalm is de stroom en rustig slaapt het woud,
Waar, in dit uur, de stilte zetel houdt.
Doch hoort! daar klinkt van 't gindsche torendak,
Aan de overzij' van 't slingrend watervlak,
Een sombre klank met doffen nagalm af Zóó dof, als klonk hij neder in een graf:
Ja, in het graf van d'eeuwen-ouden tijd,
Waarin GODS hand een jaar weêr nedersmijt,
Met al zijn goed, met al zijn leed en smart,
En zegening en heil voor 't menschlijk hart.
De gindsche klok galmt twaalfmaal mij in 't oor:
Bij ied'ren galm treedt mij een beeldt'nis voor: Mijn geest herziet, in sombren nevelschijn,
De lange reeks van hen die niet meer zijn
Der mijnen, en voor wie de duisternis
Der levenssmart reeds opgehelderd is
En blijdschap schept in 't rijk der eeuwigheid.
Hoe menig vriend, door aardsche vreugd gevleid,
Zat nog vóór kort in onzen breeden kring;
Doch slaapt thans dáár, waar ieder sterveling,
't Zij vroeg of laat, van's levens arbeid rust;
Wiens vriend'lijk oog, voor eeuwig uitgebluscht,
Ons in dit uur niet meer met ernst begroet
En 't hart verkwikt, dat trouwe vriendschap voedt.
Maar o! hoe spreekt dan ook met zacht gebons
Een zuiv're stem, die nimmer liegt, in ons
Een oirdeel uit: - of wel het aardsche leed,
Dat GOD ons zond, tot Hem ons bidden deed
Om sterkte en moed - en of wel ons Zijne eer
Het hoogste woog - en of Zijn gunst wel weêr

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

480
In dankbaarheid tot Hem ten hemel klom,
Die de oirsprong is van 't schoon geschapendom,
En ook het doel waarvoor het menschdom leeft,
Dat, in Zijn geest, een hemelroeping heeft;
En of wij wel, in't geen is doorgestaan,
In zelf-volmaking zijn vooruitgegaan;
En of ons hart Zijn milde zegening
Wel steeds met liefde en needrigheid ontving; En of wij wel, in 't ons bedeelde lot,
Genaderd zijn aan't heilig doel van GOD?
Wel hem, die bij dit denkbeeld niet verbleekt,
En in wiens hart geen bange siddring spreekt,
Die de aanklagt van zijn pligtverzuim vermeldt,
Aan Hem, die elk naar 't geen bij doet vergeldt.
En driewerf hefl den zondaar ook, wienst geest
Tot hier nooit GOD gezocht heeft, noch gevreesd,
Maar bij den laatsten klokslag van het jaar
Terugdeinst voor zijn zondig leven, waar,
Alëer hij 't denkt, en zonder naberouw,
De bittre dood op volgen kunnen zou!
Dus voortgeleefd, wij, die op aard nog zijn.
De HEER is goed. Nòg geeft Hij zonneschijn
En regen, nòg aan ieder menschenhart
't Hem noodig deel van levensvreugd en smart;
Zijn wil tot wet, Zijn woord tot steun en staf,
Treên wij gerust door 't leven - tot aan 't graf.
Eens naakt de stond voor ieder onzer, dat
Deze aard' voor 't hart geen schoonheid meer bevat,
Maar wij, verrukt, in 't geestelijk gewaad,
Met hooger gloed op 't engelengelaat,
Den VADER zien vol hemelmajesteit,
Die bei de raadslen - TIJD en EEUWIGHEID,
Slechts half verklaard in't zoenbloed van Zijn ZOON,
Ons oplost in Zijn liefde vóór Zijn troon!
Ophemert, 1858.
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Boekbeschouwing.
Preekproeven van C.G. Slotemaker, te Cats. (Te) Middelburg, (bij)
J.C.W. Altorffer, 1861. In post 8vo., 132 bladz. Prijs ƒ 0.90.
Wat kan de bedoeling geweest zijn van den auteur met de uitgave van dit werkje?
Hij zelf geeft geen woord tot verklaring, daar hij zijn boek zonder voorrede in het
licht heeft gezonden; en de vrij onbepaalde titel verschaft ook niet veel opheldering.
Preekproeven - het is een zeer leelijk woord en wij twijfelen er sterk aan of het zuiver
Hollandsch kan heeten; - maar bovendien, wat wil dat zeggen? Moeten wij uit dit
boekje leeren, hoe er te Cats gepreekt wordt; of hoe da. Slotemaker preekt? Ons
dunkt dat het publiek daarbij al zeer weinig belang heeft. Het aanhangsel proeven
belet ons te gelooven, dat de auteur zijne preken als modellen wil beschouwd
hebben. Wij weten dus geene betere onderstelling dan deze, dat de heer Slotemaker,
begrijpende dat zijne manier van preken niet de gewone is, die manier aan het
oordeel des publieks heeft overgegeven; welligt ook met het doel om zelf zijn
voordeel te doen met de aanmerkingen, die op zijn werk gemaakt zullen worden. Is deze onderstelling juist, dan moet eene vrije, ernstige en onpartijdige kritiek den
schrijver aangenaam zijn. Wij hopen dat deze eigenschappen niet geheel ontbreken
aan onze aankondiging.
Wij willen, liever dan al de zeven redenen uit het bundeltje achtervolgens stuk
voor stuk te beschouwen, datgene waardoor zij onderscheiden zijn van de meeste
preken, die tegenwoordig gedrukt worden, datgene wat het kanselwerk des heeren
Slotemaker kenmerkt, pogen in het licht te stellen. Het eerste, wat den lezer terstond
bij het doorbladeren duidelijk wordt, is dat ds. Slotemaker een ijverig aanhanger en
voorstander is van de moderne theologie. Om deze reden echter zullen wij zijn werk
evenmin prijzen als laken. Het is natuurlijk dat ieder leeraar het evangelie verkondigt
naar
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zijne opvatting, dat ieder zijne denkbeelden voor de ware houdt en daarom wenscht
aan te bevelen en voort te planten; dat is een pligt waaraan niemand zich kan
onttrekken zonder tegen zijn eigen geweten te handelen. ‘Wij gelooven, daarom
spreken wij;’ moet de regel zijn voor elken prediker.
Bovendien de waarde der leerredenen wordt in geenen deele bepaald door de
theologische rigting, die de prediker aanhangt; bij orthodoxen en liberalen (in den
gebruikelijken zin der woorden) zijn evenzeer zoowel uitstekende predikers als ook
minder begaafden. Daarom alleen in de eischen der homiletiek mogen wij den
maatstaf zoeken ter beoordeeling van hetgeen op dit gebied geleverd wordt. Dien
maatstaf willen wij dan ook aanleggen.
Vooreerst dan komt ons het voorschrift in de gedachten, dat elke preek een tekst
moet hebben. Dat wil zeggen, niet maar: dat er een uitspraak der H.S. boven
geplaatst wordt, maar dat het onderwerp, in de preek behandeld, uit den tekst moet
ontleend zijn; zoodat de tekst als het ware, gelijk professor Muurling het zoo juist
uitdrukt, de wortel is waaruit de gansche preek als een boom opwast. Alleen wie dit
vereischte in het oog boudt, zal bijbelsch of evangelisch, dat is goed kunnen preken.
Naar ons bescheiden oordeel heeft de heer Slotemaker daaraan niet voldaan. 't
Komt ons voor dat hij de onderwerpen door hem behandeld niet aan de teksten
ontleend, maar teksten voor die onderwerpen gezocht heeft. Hij had, dunkt ons, wel
zoo goed, misschien beter, zonder tekst kunnen spreken. Natuurlijk geldt deze
aanmerking van de eene preek meer dan van de andere; dat ze evenwel niet
ongegrond is, willen wij trachten te bewijzen door het een en ander meê te deelen
uit de eerste preek. Het opschrift luidt: een woord van Gods welbehagen. Dat is
zeker tamelijk algemeen en onbepaald. Het doel van den spreker is aan te toonen,
dat God een welbehagen heeft in de menschen. Met dat oogmerk nu kiest hij tot
tekst Jesaia XL: 5-9. Na zeer breedvoerig over de eigenlijke beteekenis dezer
woorden te hebben gesproken, waarbij hij twee verschillende verklaringen opgeeft
en als minder juist verwerpt, verklaart hij ze op zijne wijze. Ofschoon wij ons niet
met de uitlegging van Slotemaker kunnen vereenigen, maar de voorkeur blijven
geven aan die.
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van Knobel bijv., willen wij daarover niet twisten; maar vragen alleen, wat hem regt
geeft om ‘het woord onzes Gods,’ d.i. de belofte der vrijmaking Israëls uit de slavernij
zoo te generaliseren, ja wij zouden zeggen; te verwateren; dat het wordt het woord
van Gods welbehagen in menschen. Wil hij dat onderwerp bepreken, goed; maar
is er dan geen teks te vinden die daarvoor beter past? De geheele tekstverklaring,
die verscheidene bladzijden beslaat, staat nu niet dan in los en verwijderd verband
met het eigenlijk thema. Dat kunnen wij niet goedkeuren. Daarenboven zoo wordt
de noodzakelijke eenheid, die in geene redenering ontbreken mag, gemist. En
hiermede hebben wij reeds een tweede vereischte genoemd, waaraan in de preken
van Slotemaker niet wordt voldaan. Wij kunnen nu ook onze aanmerking
regtvaardigen door te wijzen op de eerste leerrede uit het bundeltje. Wie zou toch,
als hij dezen tekst hoort aflezen, verwachten dat er o.a. zal gesproken worden van
de bewijzen voor het bestaan van God? - Dat gebrek aan eenheid vermoeit de
hoorders en brengt hen ligt in verwarring. - Maar wij gelooven dat ds. Slotemaker
over het algemeen niet zeer veel heeft gedacht aan de vatbaarheid zijner hoorders;
want schoon wij gaarne bekennen volkomen onbekend te zijn met de gemeente te
Cats, durven wij toch betwijfelen of er daar velen zijn, in staat om den leeraar te
volgen en te begrijpen als hij hun de denkbeelden der moderne theologie voorhoudt
en aanbeveelt. - Eindelijk onze laatste bedenking - zij betreft den stijl. Wij zijn nog
niet zoo doordrongen van afkeer tegen den ‘preektoon’, om nu platte uitdrukkingen
en triviale spreekwijzen in eene leerrede goed te keuren. Met Tiele (zie zijn opstel
over J.H. van der Palm, in den Spectator) verlangen wij dat de taal der leerrede
gemeenzaam zij, maar gezuiverd, de taal des dagelijkschen levens, maar veredeld;
en daarom stuitten ons uitdrukkingen als: ‘ik geloof wel dat wij hem maar hadden
geraden wat water in zijn wijn te doen, wat te plooijen en te schikken, ook om de
kerk bij elkander te houden. Maar Paulus zou ons hebben zien aankomen met zulke
voorzigtigheidsmaatregelen’ (p. 81). - Of ook: ‘daarom kon Jezus getuigen - - van
den Vader te worden lief gehad’ (p. 46) enz.
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Nog iets. Waarom heeft onze auteur de gewone benaming leerredenen niet aan
zijn werk gegeven? Wie ook iets tegen dien naam mag hebben; Slotemaker moest
dien, dunkt ons, erkennen als den meest geschikte voor zijne toespraken; bij hem
staat wel degelijk het leerend element op den voorgrond. Het oratorische ontbreekt
in zijne preken bijna geheel, zoo zelfs dat men ze niet geheel on juist godgeleerde
verhandelingen zou kunnen noemen. Ziet daar de aanmerkingen die wij ons verpligt
gevoelen op dit bundeltje te maken. Wij houden het er voor, dat de aangewezen
gebreken alle ontspringen uit dezelfde bron; namelijk dat de prediker zich niet
genoegzaam bewust is gebleven van het doel, waarmeê de evangeliedienaar
optreedt voor zijne gemeente; dat hij te veel getracht heeft zijne godgelee rde
begrippen duidelijk en als gegrond aan zijne hoorders voor te stellen en te verdedigen
tegen de gevoelens van andersdenkende n. Van daar dat hij heeft moeten zoeken
naar teksten, waaraan het vooraf bepaald onderwerp kon worden vastgeknoopt.
Van daar dat hij zich, niet zonder zelfbehagen, meer dan eens een liberaal
godgeleerde noemt en zoo sterk drukt op het onderscheid tusschen zijne
denkbeelden en die van anderen.
Ons oordeel over deze ‘preekproeven’ is dus niet gunstig. Zij kunnen niet
aangemerkt worden als voorbeelden ter aanwijzing hoe een modern theoloog preken
moet; doch de heer Slotemaker heeft ook zeker de pretensie niet, ze daarvoor uit
te geven. Immers hij kan niet onbekend zijn met wat op dit gebied voortreffelijks
geleverd is, bijv. om eenige vaderlandsche coryphaeën der moderne theologie te
noemen, door Scholten, Hoekstra, Rauwenhoff e.a. Evenwel meene niemand, dat
wij deze proeven als geheel mislukt beschouwen. Integendeel wij geven gaarne de
verzekering dat wie deze preken met aandacht leest, daarin veel goeds zal
opmerken; dat menigeen door de lezing zal opgewekt worden om zijne eigene
overtuiging aangaande zoovele hoogst gewigtige waarheden des Christendoms
nog eens te onderzoeken en te toetsen; dat zoo het boekje zeer nuttig werken kan
en bijdragen tot verspreiding van licht en waarheid. Slotemaker zelf is er verre af
geloof te vragen op zijn woord, hij wil juist zijne hoorders, en nu ook zijne lezers,
aansporen tot zelfstandig onderzoek, opdat hun geloof ruste op
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eigen, innige overtuiging. Die poging juichen wij van ganscher harte toe, en vurig
wenschen wij dat ze niet vruchteloos blijve! Daarom bevelen wij deze preken aan
bijzonder aan hen, die het woord des apostels in gedachtenis houden en behartigen:
‘Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij lieden, wat ik zeg.’
R.
V.

Wat de hemel belooft. Uit het Fransch van Mevr. de Gasparin, door
A.W. Bronsveld, Litt. Hum. et Theol. Cand. (Te) Utrecht, (bij) Kemink
en Zoon, 1861. In post 8vo., 184 bladz. Prijs ƒ 1,60.
Een lief, keurig net uitgevoerd boekje, zoo als wij dat van de heeren Kemink gewoon
zijn. Het doet ons leed, dat wij niet zoo goedkeurend van het inwendige kunnen
spreken; maar de opregtheid verbiedt het ons: noch de inhoud, noch de vorm zijn,
naar ons oordeel, lofwaardig. Met goede verwachting namen wij het boekje ter hand;
het ‘woord vooraf’ van den vertaler versterkte ons in de hoop hier iets voortreffelijks
te zullen vinden. Immers in de Revue des Deux Mondes was het werkje met lof
aangekondigd door den heer Moutegut, in Frankrijk is er reeds een derde druk van
uitgekomen en nadere kennismaking had den heer Bronsveld doen instemmen met
die gunstige opinie van den recensent en het publiek in Frankrijk. Of het nu aan de
vertaling ligt, durven wij niet beslissen, maar wij hadden nog maar enkele bladzijden
gelezen, toen wij reeds een gevoel van teleurstelling ontwaarden; desniettemin
zetteden wij de lectuur voort, doch moeten bekennen dat het ons groote inspanning
heeft gekost; alleen een vaste wil weêrhield ons aan den meermalen opgewekten
lust, om het voor goed neêr te leggen en niet meer in te zien, weêrstand te bieden.
De auteur spreekt over het leven na den dood, zij wil troost verschaffen aan hen,
die treuren over geliefde afgestorvenen. Dat doel is edel en boezemt ons gunstige
gedachten in aangaande het beminnelijk karakter van mevr. de Gasparin. Maar wie
over een zoo gewigtig en moeijelijk onderwerp goed schrijven wil, heeft meer noodig
dan goede bedoelingen. Wie meêspreken wil over wetenschappelijke
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zaken, over theologische geschilpunten, moet zich daartoe voorbereiden door
ernstige studie; zonder dat wordt hij of zij teregt onbevoegd daartoe genoemd. Dat
heeft de schrijfster niet genoeg bedacht. Zij beroept zich op den bijbel om de
waarheid te verdedigen harer voorstellingen; maar heeft zij ook den zin der
bijbelwoorden goed verstaan? Zoo niet, dan zweeft immers het betoog in de lucht,
in plaats van te rusten op stevigen grondslag.
Dat de lezer zelf oordeele! Wij willen tot voorbeeld iets meêdeelen uit het
hoofdstuk, dat tot opschrift heeft: ‘De opstanding des ligchaams.’ Het moge tevens
dienen tot eene proeve van den stijl, die den vertaler zoo prijzenswaardig toeschijnt.
‘Verwoesting van het ligchaam! dat is de vloek, dat is de ontroering van hem, die
iemand sterven ziet.’
‘Wat belooft Jezus? De opstanding des ligchaams. De Sadduceën glimlagchen
en leggen Jezus een vraagstuk voor, dat hem bespottelijk maken moet.’
‘Wat beloven de apostelen? De opstanding des ligchaams. Een onsterfelijke ziel
kan er nog door, dat kan worden toegestaan, men zegt het algemeen. Maar 't is
toch een treurige onsterfelijkheid, nu eens is zij vernietiging, dan weder een
teugellooze vaart door verschillende toestanden, maar toch de ziel is er, de
onsterfelijkheid is er, stel u daarmeê tevreden.’
‘Hoe, dat is niet genoeg! gij verlangt de opstanding des vleesches; gij wilt het stof
onsterfelijk maken. Weg met die waanzinnigen, naar de gevangenis met die
tollenaars, die visschers, die lieden vol verachtelijke denkbeelden! De Joden slaan
zulke droomers in boeijen. De Atheners met den Areopagus, beschaafde en
ontwikkelde menschen, halen de schouders op. Festus en Agrippa kunnen zich niet
bedwingen: “Gij zijt onzinnig Paulus, uwe groote geleerdheid voert u tot razernij.”
Men ziet het, de opstanding des vleesches wordt hier, in overeenstemming met
sommige oude belijdenisschriften, als een onloochenbaar leerstuk des evangelies
verdedigd.
En wilt gij weten, mijn lezer! hoe mevr. de Gasparin den bijbel verklaart; zic hier
iets uit een ander hoofdstuk, waarin betoogd zal worden, wat naar mijne meening
en immers ook naar de uwe, in onze dagen geen betoog meer behoeft,
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namelijk: de ziel slaapt niet, als het ligchaam gestorven is. Wij staan stil bij Abrabam.
Te midden der nachtelijke duisternis, viel hem eene verschijning te beurt. De Eeuwige
spreekt: Gij zult heen gaan tot uwe vaderen. - Is hier sprake van de beenderen van
den Aartsvader, zal men deze naar Paddan-Haran voeren uit het land van Kanaän
naar het land zijner geboorte? Neen. Abraham in een vreemd land gestorven, wordt
begraven in de spelonk van Hebron. Daar rust zijn ligchaam, zijn gebeente zal niet
terugkeeren naar de vlakten van Mezopotamiën. Er is sprake van de ziel, de ziel
leeft, en de ziel gaat derwaarts, waar de vadereu zijn heengegaan.’
‘David roept uit met luide stem: Gij zult mijne ziel niet verlaten in het graf! - Als
profeet voorspelt hij de opstanding van den Messias; als geloovige drukt hij de
volheid uit zijner overtuiging. En de Prediker antwoordt hem: Het stof keert terug tot
de aarde, maar de geest keert terug tot God, die hem gegeven heeft.’
‘Geruimen tijd eerder trad, om op Sinaï zich met Mozes te onderhouden, de
Eeuwige te voren uit Zijne tienduizenden heiligen, die leefden, geenszins sluimerden.
Geruimen tijd later stonden, op Ezechiëls bevel, doodsbeenderen weder op, maar
ziet. de geest was in hen nog niet weêrgekeerd.’
‘Wie rijst daat te Endor op voor den verschrikten Koning? Is 's een verschijning?
Neen, Samuël zelf, de richter Israëls. Waarom hebt gij mij verontrust? Gij zult morgen
bij mij zijn, gij met uwe zonen.’
‘Wie verscheen op den berg der verheerlijking? wie onderhield zich met den van
gedaante veranderden Jezus? Twee gestorvenen: Elias, wiens ziel en ligchaam
opgenomen waren in den hemel, en Mozes, wiens stof nog verborgen is in de bergen
aan gindsche zijde van den Jordaan. - Slapen zij? Hebben zij geslapen? Neen.
Beide komen uit het land des levens, beide keeren herwaarts terug, de heerlijkheid
des hemels onthaalt hun aangezicht.’
Doch reeds genoeg geciteerd. Wat dunkt u, lezer? Zijn hier nog nadere
aanmerkingen noodig? Willen de Franschen dergelijk geschrijf hoog schatten, bij
het Nederlandsche publiek zal het toch zeker niet veel opgang maken. Mogt
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de heer Bronsveld nogmaals lust gevoelen om iets te vertalen, dan hopen wij zal
hij wat zorgvuldiger zijn in de keuze van zijn werk. Er worden in ons land zooveel
stichtelijke boekjes uitgegeven, dat men het getal daarvan waarlijk niet behoeft te
vergrooten door prullen uit den vreemde.

Onze kinderen in den hemel. Troostwoorden voor treurende
ouders, verzameld door J.J.L. ten Kate, predikant te Amsterdam.
(Te) Leeuwarden, (bij) G.T.N. Suringar, 1860. Prijs ƒ 1,80.
Treffend is de omstandigheid, ons door den verzamelaar en den uitgever van dezen
schoonen bundel in hun voorberigt medegedeeld. Terwijl zij reeds bezig waren met
uitvoering aan het plan tot zamenstelling te geven, werden den eerste twee zijner
kinderen als van den rand des grafs teruggeschonken, en werd den tweede, een
veelbelovende zoon, op achtienjarigen leeftijd ontomen. De lezer ontvangt hier dus
eene gave ter vertroosting, van mannen, die weten wat daartoe noodig is.
Met groote ingenomenheid beveelt Ref. deze voortreffelijke verzameling aan,
vooral aan allen, wier ouderhart op pijnlijke proef is gesteld, wien God geliefde
kinderen ontnam. Is reeds de medegedeelde omstandigheid, en zijn de namen van
ten Kate en Suringar bij eene uitgave als deze waarborgen van veel goeds, - naar
Referents meening beantwoordt de verzameling aan de grootste en beste
verwachting. Men zal hier een rijkdom van troostwoorden vinden, in prosa en in
poësie, verzameld op een zeer uitgebreid veld, - de uitheemsche lettervruchten
overgebragt in onze taal, door een man wiens meesterschap door allen erkend
wordt - een rijkdom van troostwoorden, welke nagenoeg allen als uit het hart tot het
hart spreken. Om den lezer eenig denkbeeld te geven van den inhoud des bundels,
schrijft Ref. van de inhoudsopgave de namen af der auteurs, die door den
verzamelaar op schatting zijn gesteld.
De prosaschrijvers zijn deze: Henry Robbins, John Abbot, Hopkins, Jean Paul,
Jeremias Gotthelf, H.C. Andersen, Leigh Hunt, Erskine, W.H. Suringar, John Angel
James, Ed. Young, Matthias Claudius, Doddridge, Borger, Henry Rogers, v.d. Palm,
Dr. J.M. Mason, Dr. Watts, J.J.L.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

9
ten Kate, Dr. F. Theremin, Prof. J.J. Engel, Fried. Ehrenberg, Fénélon, William Trail,
R.C. Trench, Carolina Perthes geb. Claudius, H. Hooker, John Newton, Friedrich
Perthes, Sam. Irenaeus Prime, Abm. des Amorio v.d. Hoeven Jr., William Temple,
Prof. J.P. Lange, Flavel, Abm. des Amorie v.d. Hoeven, Hannah More, J.F. Blaauw,
Dr. A. Tholück.
En de dichters deze: Thomas Moore, W.B.O. Peabody, Theodor. Storm,
Shakspere, H. Beecher Stowe, Tennyson, Leopold Schefer, Vondel, L.H. Sigourney,
J.J.L. ten Kate, J.L. Nierstrasz. Jr., H. Tollens Cz., Emily C. Huntingdon, Welby,
Longfellow, Victor Hugo, Fanny Fern, Alaric A. Watts, Antonides van der Goes, Dirk
Smits, H. Kz. Poot, H.C. Andersen, William B. Bradbury, C. Herloszohn, D. Hardy,
Albert Knapp, Simon Bornmeister, S. Ingen, Thomas Ward, Rhijnvis Feith, Fanny
Fales, Bilderdijk, Felicia Hemans, William Story, Ed. Young, Vrouwe K.W. Bilderdijk,
J.B. Wellekens, Alford, Southey, Steele, A. von Hulzhoff, Milton, Cats, William Trail,
Jean Reboul, Paul Gerhardt, Charles Sprague, Abr. de Haen, H. Robbins, J. van
Eichendorff, Abm. des Amorie van der Hoeven, Edmondson, R. Cecil, B.Ph. de
Kanter.
Dat eene bloemlezing, verzameld en vertaald door onzen ten Kate, uit zulke
auteurs, voortreffelijk wezen moet, - de lezer zal er niet aan twijfelen. Ofschoon alles
zich op één terrein beweegt, is toch de verscheidenheid zóó groot, dat niemand die
den bundel in handen neemt, over eentoonigheid klagen zal.
Nogmaals, vertrooste deze verzameling menig ouderharte, dat door het verlies
van dierbare panden ter neder gedrukt is. Ref. wil zijne aanbeveling aandringen,
door den lezer van dit tijdschrift twee proefjes uit den bundel mede te deelen. Het
eerste is een allerliefst versje van Tennyson:

De liefde een zegen, ook waar zij verliest.
‘O waarheid, in tranen geboren,
Bij 't gapende graf van mijn éénigste kind:
'k Heb liever bemind en verloren,
Dan nimmer verloren maar - nimmer bemind!’

Het andere is een fragment uit een brief van rouwbeklag
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door Ds. J.F. Blaauw, aan een rijk gezegenden, thans zwaar beproefden vader
gezonden:

Onze toekomst reikt zoo ver!
- - - ‘En met welke woorden zal ik u troosten? Gij zijt niet zonder troost. Ik lees in
uw brief: ‘hij (uw ontslapen zoon) gaf ons rijke stof tot oudervreugde en blijde
verwachtingen voor de toekomst.’ Maar wij zijn christenen. ONZE TOEKOMST BEIKT
ZOO VER, ZIJ HEEFT GEENE GRENZEN. UWE VERWACHTINGEN VAN UW KIND WORDEN NIET
MET ZIJN LIJK BEGRAVEN. Gij bewaart die en verheugt er u in. Uwe zonen die God u
behield, zijn uwe glorie op aarde. Maar deze zal het zijn in den hemel. Ook de
anderen volgen u daar, gelijk wij hopen; maar hij die nu is heengegaan en is
opgenomen onder de kweekelingen van de beste hoogeschool in de wijsheid die
naar de godzaligheid is, zal daar misschien de professor zijn. Zwijg dan Gode stil.
De VADER heeft het gedaan ‘Dankbaar voor het genotene’ en blijde in het vooruitzigt
van wat gij genieten zult, ‘berust gij geloovig in de beschikking van Hem, wiens
wijsheid en liefde uwen zeventienjarige riepen tot een leven, waar geen dood meer
zijn zal.’

Christelijke toespraken van Ch. Kingsley, schrijver van: Twee jaren
geleden enz., voorafgegaan door een woord over sommige
vereischten der hedendaagsche prediking van J.H. Gunning Jr.
(Te) Dordrecht, (bij) P.K. Braat, 1861, Prijs ƒ 1,00.
Kingsley en Gunning! Zou een werk, waarvan de titel met deze twee namen prijkt,
nog aanbeveling behoeven? Kingsley, de beroemde schrijver van Hypatia, van Gist
en Twee jaren geleden, en Gunning, de auteur van Gordel en wijnkruik, zonder van
andere werken te gewagen. Wij meenden dan ook met de enkele aankondiging der
bovenstaande uitgave te kunnen volstaan, doch achten ons thans verpligt nog iets
daarbij te voegen. Thans zeggen wij, want daar het werkje gedurende enkele weken
op onze schrijftafel heeft gelegen, zijn andere tijdschriften ons met de recensie
voorgegaan, en is het juist het verschillend oordeel over het boekske, dat ons stoffe
geeft tot enkele opmerkingen. Immers terwijl het Volksblad, hoewel op een geheel
ander standpunt geplaatst dan Ds. Gunning, echter zijne rigting niet wilde ignoreren
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en de schets van den Hilversumschen, nu 's Gravenhaagschen leeraar over het
hooge gewigt van het godsdienstig leven in de gemeente schoon en uitnemend
noemt, en het Leeskabinet verklaart, dat, wat hij laat voorafgaan, in overweging
verdient te worden genomen door hen, die in de heilige bediening als woordvoerders
optreden, wordt het stuk van Gunning in de Europa veroordeeld op eene wijze, die
onze ergernis opwekte. Terwijl het Volksblad zich aangetrokken gevoelt, door veel
dat in de geschriften van Ds. Gunning voorkomt, en met hem het individualisme
verwerpt, dat elk oogenblik een nieuw aanvangspunt stelt; - terwijl het Leeskabinet
aanprijst om ter harte te nemen, wat hij bij de uiteenloopende gevoelens en het
zonderling toepassen van het transscendente en immanente in God, zoo zeer naar
waarheid zegt; - beschuldigt de Europa hem, dat hij, in weerwil van de objectiviteit,
die hij zoozeer aanprijst, in zijne zaak al zeer subjectief blijkt te zijn, en tevens, dat,
‘hoezeer hij 't individualisme verwerpt, de natuur bij hem nog al vrij wat boven de
leer gaat.’
Wij willen niet als scheidsregters optreden; en Ds. Gunning behoeft ook onze
verdediging niet, maar wij meenen, dat het woord van den recensent in de Europa
niet is vrij te pleiten van in overijling geschreven te zijn, en wij durven de beslissing
ook aan zijn oordeel te onderwerpen, zoo als hij aan de lezers doet: ‘of het niet beter
ware, met “helder denken” te beginnen, als men zijn toevlugt gaat zoeken tot een
verward en onbedenkelijk schrijven en veroordeelen.’
Ten volle vereenigen wij ons met de aanprijzing van J.H.S. in het Leeskabinet.
‘Dit dubbele werk van den Engelschman en den Nederlander houdt verstand en
hart bezig, zonder een van beider regten te kort te doen, wat men niet van elk
voortbrengsel op religieus gebied zeggen kan.’
A.
H.

De vinger Gods. Eenige verhalen, medegedeeld door W.O. von
Horn. Uitgegeven door de Christelijke Vereeniging in Noordelijk
Duitschland. (Te) Amsterdam, (bij) Gebroeders Binger, 1860. Prijs
ƒ 1,30.
De verhalen van von Horn hebben ook in ons vaderland
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een welverdienden naam. Zij zijn eenvoudig, en zoo doortrokken van een echt
godsdienstigen geest, dat wij naauwlijks andere kennen, welke we even gaarne in
de handen des grooten publieks zien. Doorgaans bevatten zij in zeer aangenamen
vorm eene soort van morale en action, welke uit den aard der zaak op de harten
der eenvoudigen meer invloed moet uitoefenen dan zedekundige vertoogen kunnen
uitwerken.
De verzameling welke wij thans aankondigen is lang niet van het minste dat wij
van den vruchtbaren schrijver lazen. Wij laten de argumentatie welke de kern der
verhalen uitmaakt op hare plaats. Al twijfelen wij niet aan het bestaan van God, en
al gelooven wij met den schrijver en den vertaler, dat die God acht slaat op der
menschen daden, de zonde straft en de deugd beloont - wij zijn ongeloovig evenzeer
ten opzigte van den vinger Gods, welken de legende het mene tekel op de wanden
van Belsasars paleis laat schrijven, als van elke andere vertooning van den vinger
Gods welke in de bestaande orde van zaken ingrijpt. Tegen de argumentatie pleit
ook dit, dat tegenover zoo vele feiten welke moeten bewijzen: dit is de vinger Gods,
die de deugd beloont en het kwade zijne straf doet ondervinden, schier even zooveel
andere staan, welke ons tot de gevolgtrekking zouden moeten brengen, dat God
niet altijd acht slaat op der menschen daden, niet altijd de deugd beloont, niet altijd
het kwade straft. - Daarom - wij zijn geen groote voorstanders van de
vinger-Gods-theorie, door von Horn in deze verhalen geromantiseerd; eene
eenzijdige empirie kan op deze wijze tot geloof brengen, doch op dezelfde wijze
langdurige ondervinding en naauwkeurige observatie tot ongeloof.
Maar, zooals we zeiden, wij willen die argumentatie op hare plaats laten, en
verschil van opinie kan ons neit weêrhouden om hulde te brengen aan den goeden
geest die in deze verhalen heerscht.
De vertaler heeft zich over 't algemeen goed van zijne taak gekweten. Hier en
daar was hij minder gelukkig, o.a. op pag. 47, waar wij ons in één volzin aan
verscheiden dingen ergerden. Men leest daar: ‘de geheele policie was op den been,
maar de booswichten wisten zich zoo goed te
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verbergen, hunne stukken waren zoo sluw en voorzigtig gespannen en berekend:
dat men er zich over verwonderen moest (,) en de policie, die zich gedurig bespot
zag, bijna tot wanhoop verviel.’
De uitgave is van de heeren Binger en dus keurig, maar zij is wel wat duur, ten
minste wanneer men ze met de Guldens-editie van Thieme vergelijkt.
D.

De vuurtong of de ware kracht des christendoms van William
Arthur. Naar het Engelsch, door Jhr. Mr. A.M.C. van Asch van
Wijck. (Te) Utrecht, (bij) Kemink en Zoon, 1860. Prijs ƒ 1,50.
Dit boekje inziende, verbaasde ik mij over het verschil van behoeften en smaak
onder de menschen. Ik stelde mij voor, hoe zeer velen reeds alleen op het gezigt
van den titel zouden gesticht worden, en die zelfde titel schonk mij het vooruitzigt
van eenige uren van poenitentie, welke ik zou moeten doorbrengen met het
doorbladeren van dit werk. Sommigen dorsten naar lektuur als deze, en anderen
willen zich er o zoo gaarne van spenen.
De voorrede van den vertaler lezende werd ik bevestigd in hetgeen de titel mij
deed vermoeden. Misschien zijn er onder de lezers van ons tijdschrift, die bij het
lezen van woorden als deze hetzelfde zouden ondervonden hebben als ik: ‘Indien
wij wat meer den toestand onzer (Ned. Herv.) kerk in verband met dien der geheele
Christelijke kerk en met indaling in ons eigen hart beschouwd hadden, en zulks bij
het licht, hetwelk ons Ezechiël 34 geeft, zouden wij niet zoo noode er toe gekomen
zijn, om het eenig en waar middel te kiezen, en zouden wij reeds lang voor goed
alle andere middelen, die tot niets hebben geleid dan tot verergering der kranke,
vaarwel hebben gezegd. Het geheele vischnet is gescheurd en vol gaten, en van
daar dat er zoo weinige zielen gevangen worden. De Heer alleen kan het weder
herstellen. Er moet om het vuur des hemels en de vuurtong gebeden, om dat vuur
en die tong in den gebede ten bloede toe gestreden worden.’ (Voorrede bladz. V).
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Wie Arthur's werk inziet, zal spoedig opmerken, dat er eene naauwe
geestverwantschap tusschen den schrijver en den vertaler bestaat. Ik heb niet veel
meer gedaan dan het doorbladeren, maar toch genoeg om de verzekering te kunnen
geven, dat de Vuurtong overvloeit van dierbaarheid, en dus aan hen die daarop
gesteld zijn mag worden aanbevolen. Ik geloof dat zij er meer goed dan kwaad uit
zullen leeren. Voor de overigen is het boek ongenietbaar - ik vraag pardon voor dit
germanisme - eene spijze te zwaar om te verteren; de vertaler en de uitgevers zullen
het echter voor dit profanum vulgus niet bestemd hebben, zoodat het boek
vermoedelijk alleen in handen zal komen van daarvoor geschikte lezers, behalve
wanneer het verzeild raakt bij een of anderen ongelukkigen referent, die eens
anderen geestes kind is.

Uit eene pastorie in den Achterhoek, door Is. de Waal, laatst
predikant te Aalten. (Te) Deventer, (bij) A. ter Gunne, 1860. Prijs ƒ
1.60.
De schrijver van dit boekje verklaart het meeste van 't geen hij ons onder
bovenstaanden titel aanbiedt, te hebben geschreven gedurende de jaren welke hij
in eene pastorie van den Achterhoek doorbragt, en dat ook dáár het plan rijp werd
tot het opstellen van het overige. Ref. deelt dit mede, opdat de lezer niet wane iets
in het genre van De pastorie van Mastland te zullen ontvangen, wat de titel zou
doen vermoeden. 't Is waar, den meesten stukjens uit deze verzameling is 't wel
aan te zien, dat een predikant ze opstelde, maar de titel doelt toch alleen op de
plaats waar ze geschreven werden; men moet dien woordelijk opvatten. Ref. zou
zich aan overdrijving schuldig maken, zoo hij het werk van den Aaltenschen leeraar
uitstekend noemde, en de bescheiden toon welke door het geheele boekje heerscht
doet hem vermoeden, dat de eerw. schrijver geene pretentie op zulk een oordeel
maakt. Toch verdienen de schetsen van den heer de Waal aanbeveling; zij behooren
tot de stichtelijke lektuur, maar hebben niet den akeligen vorm, waarin men deze
hier te lande gewoonlijk opdischt. Zij toonen aan, dat de schrijver niet te vergeefs
onder de menschen ver-
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keerd heeft, en de oogen niet gesloten heeft voor het vele eigenaardige dat het
leven der menschen te aanschouwen geeft. De blik welken hij rondom zich heeft
geworpen is wel niet die van een geniaal man, die van alle handelingen welke hij
waarneemt de motiven zoekt en vindt, - maar met aandacht en belangstelling heeft
hij toch waargenomen, wat de wereld waarin hij zich bewoog vertoonde. Niemand
zal het hem euvel duiden, dat hij de schatten op deze wijze verworven niet in 't brein
of in de portefeuille besloten hield, maar door ze uit te geven er nut mede poogde
te stichten. En dit zullen ze zeker doen. De schetsen zijn geheel onder het bereik
ook van de eenvoudigen in den lande, en hebben onderwerpen, welke meest allen
de belangstelling van velen zullen wekken. Ook handelen sommige stukjes over
zaken, welke overal voor het eenvoudige publiek wel eens ter sprake mogen worden
gebragt. Zoo is er b.v. een - Pastoor Wernink - waarin een R.C. priester wordt
geschetst als een uitnemend zielzorger, een sieraad der christenheid. Kan een
dominé zoo over een pastoor praten? Bravo, Ds. de Waal, dat gij het doet, niet
alleen toont gij daardoor beter te gegrijpen, wat christelijke liefde is, - maar uwe
lezers kunt gij daardoor van een akelig vooroordeel los maken, en in hunne harten
het zaad der verdraagzaamheid en der liefde strooijen.
Een ander stukje is getiteld: Was het in de dagen der vaderen zooveel beter?
Daarin wordt een braaf, welmeenend man ten tooneele gevoerd, die als velen de
dagen van voorheen terugwenscht, omdat er toen meer deugd en godsdienstzin
gevonden werd dan tegenwoordig. Een predikant brengt hem op zeer eigenaardige
wijze tot andere gedachten; hij leest hem citaten voor uit Brakel en Smytegeld, de
mannen zoo in eere bij die laudatores temporis acti, waarin zij steen en been klagen
over de goddeloosheid hunner dagen. Ook dit kan menigen lezer van dit boekje
terug brengen van een dwaas vooroordeel.
Moge de geheele bundel in veler handen komen, en dit het succes van den
eerwaarden schrijver zijn, dat velen door zijne schetsen waarlijk gesticht worden.
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Gedenkboek van den Watersnood, in 1861, waardoor een groot
gedeelte van Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen
geteisterd werd, door J.C.W. Quack. Met lithographiën naar
teekeningen van W. Hekking Jr. (Te) Dordrecht, (bij) J.P. Revers,
1861. Eerste en tweede gedeelte. 94 pag. roijaal 8vo formaat. Prijs
per vel druks ƒ 0,15.
Het waren voor een gedeelte onzer landgenooten benaauwde dagen, die kort na
de intrede van het vorige jaar voor hen aanlichtten. Het water, die vreeselijke vijand
voor Nederland, waartegen wij altijd te strijden hadden en dat ons onophoudelijk
bestookt, om den grond van hem ontwoekerd, weder terug te winnen, kwam, thans
tot ijs gestold door dijk en dam dringen en overstroomde de schoonste akkers en
weligste landsdouwen, verwoestte de bezittingen der bewoners en bragt rouw en
ellende, waar kort te voren nog blijdschap en rijkdom gezeteld waren. En als ware
het nog niet genoeg, dat ons land of een gedeelte daarvan door het water geteisterd
werden, - daar rolt van uit onze overzeesche bezittingen weinige weken later ons
op nieuw de kreet in de ooren: ‘Watersnood!’ Wel is het waar, wat iemand ons
schreef: van nabij en verre worden wij bijna overwonnen door onzen verwonneling!
Doch te midden der ellende bleek ook de waarheid der gulden spreuk: ‘de
rampspoed der ellende doet den wezentlijken mensch kennen.’ Iedereen beijverde
zich om het lot der ongelukkigen te verzachten en zonder te vragen naar rang of
stand, geloofsbelijdenis of overtuiging, offerde ieder het zijne op het altaar der liefde
tot verligting van den algemeenen nood. Voorgegaan door den koning, die meer
dan immer, toonde het hoofd des lands, en de vader zijner onderdanen te zijn, was
er een edele wedijver onder zijne kinderen om 's vorsten voorbeeld na te volgen,
en de dagen van den watersnood van 1861 hebben het op nieuw bewezen, dat de
Nederlandsche natie den naam van weldadig volk ten volle waardig is.
Bij de bladzijden van jammer, die genoemde dagen in onze geschiedenis zullen
beslaan, hebben zij dan ook menigen schoonen trek geleverd, en het geheel is wel
waardig aan de vergetelheid onttrokken te worden.
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De heer Quack, reeds zoo gunstig bekend door onderscheidene lettervruchten, die
in tijdschriften en weekbladen of afzonderlijk het licht zagen, heeft die taak op zich
genomen, en drie afdeelingen van zijnen arbeid liggen voor ons. Hij kon ook gezegd
worden daartoe beter dan menig ander in staat te zijn. Immers, hij deelde met de
plaats zijner inwoning in ruime mate in de jammeren van den watersnood, en zijne
gemeente ondervond zoodanig het ellendige der overstrooming, dat hij met zijne
geloofsgenooten onder den hemel moest te zamenkomen tot uitoefening zijner
godsdienstige pligten, bij gemis en onbruikbaarheid van het kerkgebouw.
In de inleiding van het werk ontwikkelt de heer Quack zijn plan van bearbeiding.
Hij noodigt zijne lezers in den geest op den vier en twintigsten Januarij 1861 aan
het veerhuis te Brakel, toen Willem III daar aankwam om persoonlijk de dijkbreuken
in oogenschouw te nemen, en nu wil hij den vorst vergezellen op zijnen togt, ten
einde de geschiedenis der onderscheidene doorbraken te leeren kennen; de daardoor
veroorzaakte ellende te zien; en de weldadigheid te roemen, die landgenoot en
vreemdeling bezielde, om, ieder het zijne, bij te dragen tot leniging der rampen van
den watersnood.
Het idee is schoon; het plan juist; en dat de heer Quack voor zijne taak berekend
is, bewijst het afgewerkt gedeelte dat voor ons ligt. Zonder in eene dorre opsomming
van feiten te vervallen, wordt de lezer in dit gedeelte getuige gemaakt van
onderscheidene doorbraken in ons vaderland, terwijl in de tweede aflevering tevens
eene schets der overstrooming in Oost-Indië voorkomt.
Wij hebben het afgewerkt gedeelte met veel genoegen gelezen en hopen, dat
een ruim debiet den uitgever moge in staat stellen, ons het vervolg te leveren, terwijl
wij den vervaardiger lust en kracht toewenschen, om op den ingeslagen weg voort
te gaan en ons met het gedenkboek van den watersnood, tevens een gedenkboek
van Nederlands weldadigheid te leveren.
De uitgever heeft voor eene sierlijke uitvoering zorg gedragen. Trouwens de naam
van den heer Revers waarborgt ons dit. De prijs is zeer gering en zal, volgens het
berigt
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op den omslag, voor het geheel niet meer dan DRIE GULDEN bedragen, terwijl voor
elke plaat slechts 20 cents wordt in rekening gebragt, iets wat bijna aan het
ongeloofelijke grenst, vooral wanneer de volgenden aan de thans geleverden gelijk
zullen zijn.
Later komen wij op dit werk terug.
A.
H.

Erwin van Steinbach of de kunst en het leven. Een roman in den
hoogeren stijl. Vrij naar het Hoogduitsch bewerkt, door J. Busch
Keiser. Te Groningen, bij A.L. Scholtens, 1860. In gr. 8vo., 2deelen.
Prijs ƒ 5,00.
‘Een roman in den hoogeren stijl!’ Waarlijk, referent wil wel bekennen, dat hij in den
eersten oogopslag niet wist, wat daarvan te denken, terwijl het overige van den titel
hem mede niet zeer duidelijk voorkwam. Erwin van Steinbach of de kunst en het
leven. Dit alleen laat zich goed lezen. Het spreekt van zelve dat de bouwmeester
van den Straatsburger toren een geschikt onderwerp is voor eene beschouwing van
de kunst en haren invloed op of hare betrekking tot het leven. Het is ook niet
onduidelijk, dat zulk een persoon stoffe aanbiedt voor een romantisch verhaal.
Eenige jaren geleden lazen wij met genoegen eene novelle, die den bouwmeester
van den Utrechtschen dom tot onderwerp had en waarin de bouw van dat
vaderlandsch kunstgewrocht het hoofdbestanddeel uitmaakte. Maar de titel: Erwin
van Steinbach of de kunst en het leven, met de bijvoeging: ‘een roman in den
hoogeren stijl,’ - neen! het wilde er maar niet in. Wij konden niet begrijpen wat de
schrijver of liever de bewerker (want het is eene navolging van de Hoogduitsche
uitgave) bedoelde.
Begeerig dit te vernemen, sloeg referent het titelblad om en nu bleek het, wat de
bedoeling met den titel niet alleen, maar ook wat de inhoud van het werk was. Het
voor ons liggende boek is eene vrije bewerking van eene Hoogduitsche uitgave,
die voor vijf en twintig jaren bij Perthes te Hamburg het licht zag onder den titel van:
Erwin von Steinbach oder der Geist der Deutschen Baukunst; ein Roman von
Theodor Melas. Zie, had de bewerker der Nederduitsche
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uitgave dezen titel maar getrouw of vrij overgezet, dan zou het dadelijk duidelijk zijn,
wat men in dit boek verwachten kon.
Intusschen heeft de heer B.K. reeds in den aanvang zijner voorrede een groot
abuis, als hij zegt, dat het werk onvertaald bleef, want zoo als ons bekend was, en
door het Leeskabinet in zijn bibliographisch album van Augustus 1861 wordt
medegedeeld, verscheen, kort na de oorspronkelijke uitgave bij Meijer Warnars te
Amsterdam eene vertaling, ‘díe echter geen debiet vond en dan ook gestaakt werd,
nadat twee van de vier oorspronkelijke deelen uitgekomen waren.’ De tegenwoordige
Ned. uitgave heeft echter niets met gene gemeen, want de heer B.K., onbekend als
hij met gene was, heeft het Duitsche boek in verkorten vorm omgewerkt, en wel,
omdat ‘in den laatsten tijd weder meer gehandeld wordt over de betrekking tusschen
kunst en godsdienst, de verhouding waarin beide tot elkander staan, den invloed
dien zij beiden op elkander behooren (uit) te oefenen’ en ‘de geuite gedachten over
genoemde onderwerpen’ hem nog altijd ‘eenzijdig en als in de lucht zwevende
voorkomen, omdat men zich meer door individueel gevoelen, dan door vaste
beginselen laat leiden.’
Het is dus een schoon doel, dat de heer Busch Keiser met zijne omwerking had.
De groote vraag, die nu beantwoording eischt is echter: heeft hij dat doel bereikt?
En dan mogen wij gerust neder schrijven: Ja. De gedachten over kunst, of liever
over de kunst, worden hier medegedeeld, waardig den naam van hem, die zijn naam
aan het boek moest leenen. Hij brengt onderscheidene beoefenaars van de bouwen schilderkunst met menschen van allerlei stand in aanraking, waardoor
levendigheid aan die gedachten en eene uitnemende vloeijing aan den stijl
geschonken worden.
Wij onthouden ons van eene schets der romantische intrigue, dewijl dit slechts
toevoegsel is. Wie het werk leest, moet het doen om den eersten titel, zonder op
den tweeden te letten. Het geheel verdient echter in veler handen te komen en wie
aanspraak wil maken op beschaving en kennis, kan de lezing van dit werk niet
ontberen.
De overbrenging is over het algemeen zuiver, ofschoon
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enkele germanismen aan de pen des bewerkers zijn ontvloeid. Dit zijn echter kleine
vlekjes, waarvoor wij eer de schuld aan den corrector willen geven.
DIXI.

De Huisvriend. Levensvragen voor ouders en opvoeders,
beantwoord door Dr. Moritz Schreber. Naar het Hoogduitsch. (Te)
Leeuwarden, (bij) G.T.N. Suringar, 1861. In post 8vo., 98 blz. Prijs
ƒ 0,75.
‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs!’ Zoo sprak eens
de wijze koning van Israël, om het gewigt van het werk der opvoeding aan te toonen,
en reeds de oudheid vergeleek het kinderlijk gemoed bij eenen nieuwen aarden
pot: de reuk der eerste kruiden, daarin gekookt, gaat nimmer verloren; of bij een
stuk was, dat in de zon ligt; iedere indruk, daarin te weeg gebragt, kan nimmer
worden uitgewischt, zonder algeheele hervorming. Het blijkt uit die gedachten, hoe
zwaar en veelomvattend de taak der opvoeding toen reeds werd geacht.
Bij den voortgang der beschaving en de meerdere eischen, die aan den mensch,
door de meerdere ontwikkeling in alle vakken van kunst en wetenschap gedaan
worden, is die taak niet in gewigt verminderd, maar veel meer in omvang
toegenomen. En terwijl de school, in het algemeen slechts het onderwijs tot haren
werkkring rekent en de opvoeding aan de huiskamer overlaat, is het eene gewigtige
vraag voor ouders en bestuurders van huizen van verpleging: ‘hoe moeten wij onze
kinderen en toevertrouwden opvoeden?’
De beantwoording der vraag is geene gemakkelijke. Meermalen is zij beproefd,
doch geheel opgelost is het problema nog niet. Dr. Moritz Schreber heeft zich op
nieuw aan de oplossing gewaagd en zijn arbeid is door den wakkeren Suringar voor
Nederlanders bewerkt. Uit welk oogpunt schrijver en vertaler de opvoedkunde
beschouwen, blijkt uit het motto, dat op den titel staat vermeld: ‘In jeden Mensche
liegt ein Gottesfunke. Ihn auf naturlicher Grundlage zu entwickeln, ist:
Erziehungskunst; ihn selbständig unbegrenst fortzubilden: Lebenskunst.’ Ja in den
mensch ligt eene Godsvonk: de apostel Paulus haalde reeds een der Atheensche
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dichters aan, die gezegd had: Wij zijn van Gods geslacht. Die vonk op natuurlijke
grondslagen te ontwikkelen is opvoedkunde en deze gaat naauw gepaard met
levenskunst. Opvoeding is niets anders dan de inwerking van eenen vrijen
ontwikkelden geest op een wezen, dat men vormen wil. En ofschoon daarbij al wat
naar formalisme zweemt, moet geweerd worden, kunnen echter goede
opvoedkundige werken veel bijdragen om de ouders te vormen tot goede opvoeders.
En daartoe is het bovenstaande werkje uitnemend geschikt. Als een oud huisvriend
komt de schrijver tot vaders en moeders; als een arts, voor het welzijn van hun en
hunne kinderen, als een opregt gemeend raadgever omtrent het heil van ligchaam
en geest.
Hij verdeelt zijne opmerkingen in vier deelen, genomen naar de tijdperken van
den kinderlijken leeftijd, als: Eerste levensjaar, Zuigelings tijdperk. Tweede tot
zevende levensjaar, Speeltijd. - Achtste tot zestiende levensjaar, Leertijd. Zeventiende tot twintigste levensjaar, Jongelings- en Jonkvrouwelijke jaren.
Wanneer dit werkje aandachtig gelezen en met zelfstandigheid van oordeel
toegepast wordt, kan het van onberekenbaar nut voor het huisgezin niet alleen,
maar ook voor de maatschappij zijn.
Van druk, papier en uiterlijk spreken wij niet. De naam des uitgevers is voldoende
om daarvan alles goeds te verwachten.
A.
H.

Jagt- en reisavonturen in Amerika. Naar het Hoogduitsch van
Armand, door J.J.A. Gouverneur. Tweede druk, met 19 platen. (Te)
Utrecht, (bij) B. Dekema, 1861. In gr. 8vo. Voorwerk en 461 pag.,
in prachtband. Prijs ƒ 4.80.
Armands jagt- en reisavonturen in Amerika, vertaald door Gouverneur, zijn bij ons
reeds te zeer bekend, dan dat wij van de uitgave nog eene aankondiging zouden
behoeven te geven. En de tweede druk, die voors ons ligt, bewijst, dat ons publiek
nog niet verwend is door allerhande wateren melkkost, die het dagelijks wordt
toegediend, om afkeerig te zijn van de degelijke en vaste spijze, die het nu en dan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

22
wordt voorgezet; want onder de laatste durven wij gerust deze vrucht der pers van
den heer Dekema rangschikken. Wij zullen dan ook in geene beschouwing treden
over den inhoud, daar die voor een tweeden druk niet gebruikelijk, en voor dezen
niet noodig is. Immers waar het pnbliek zelve als recensent optreedt, door eene
tweede oplage te doen verschijnen, één jaar na dat de eerste het licht zag, kunnen
wij, ons bedunkens volstaan, met de vermelding dier, in ons land voor dergelijke
werken zoo ongewone daadzaak.
Het genoegen, dat ons de lezing verschaft, dwingt ons echter deze uitgave een
goed woord mede te geven, en wij meenen niet beter dit te kunnen doen, dan de
recensie van den eersten druk over te nemen en daarbij te voegen, dat zij in ons
oog niets te veel van het werk zegt.
De uitgever vermeldt op den papieren omslag de volgende beoordeeling: ‘De
schrijver heeft reeds door zijne geschriften over Amerika zich een naam gemaakt
in de geheele beschaafde wereld; het is dus onnoodig hier iets tot aanbeveling van
zijn talent te zeggen.’
‘Voor jongelingen is ons geen geschikter boekgeschenk bekend.’
‘Liefhebbers van grootsche natuurtafereelen en jagtavonturen, waarvan het
jagersleven in onze gewesten, met al zijn lief en leed, een gering en ondergeschikt
deel uitmaakt, vinden in dit werk eene onderhoudende lectuur, waar veel uit te putten
valt, om den weetlust te voldoen.’
‘Verbeeld u, eene prachtvolle natuur in maagdelijken dosch, gebergten waarvan
de toppen zich in de wolken aan het gezigt onttrekken, met smalle paden langs
steile rotswanden, waar een enkele misstap jager en paard in den afgrond stort.
Ondoordringbare wouden en bosschen, waardoor men zich een weg met de bijl in
de hand moet banen. Onafzienbare prairiën: doorsneden door kronkelende rivieren
en stroomen, waar men soms uren lang moet zoeken naar eene waadbare plaats
of andere gelegenheid, om den overkant te bereiken. Watervallen, die ieder
onwillekeurig in bewondering houden opgetogen, en beken, waaraan duizende
buffels en andere diersoorten zich soms te gelijk komen verkoelen en laven. Eene
gedurige jagt van diersoorten op elkander; en dan de Indiaan. Op eenen zoo
vruchtbaren bodem, in
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plaats van dien te behouwen, leert hij in zijnen natuurstaat het jagen, valt met
overmagt of in hinderlaag den Indiaan van eenen anderen stam en vooral een blanke
aan, dien hij op zijne jagtgronden ontmoet, om zich van zijnen scalp, zijne wapens
en zijn paard meester te maken, enz.’
Ten slotte nog iets over de uitvoering. De druk van het werk is zeer goed, jammer
dat de platen geene beter lithographische uitvoering erlangden; wij hebben
houtsneêgravuren gezien, die er fraaijer uitzagen dan deze steendrukplaatjes. Zij
strekken dan ook de inrigting van den heer Konings te Zutphen niet tot eer; doch
het prachtvolle uiterlijk geeft daarvoor eene ruime vergoeding. De prijs is niet te
duur, neen, goedkoop te noemen en ten einde het voor leesgezelschappen
verkrijgbaar te stellen, kunnen de twee deelen, waaruit de eerste druk bestond,
afzonderlijk bekomen worden.
A.
H.

Twee verhalen door Frans Hoffman, schrijver van Arm en Rijk; Pieter Lunssel, - Loango, - de zoon van den smokkelaar, - het
Bijbelblad enz. Met platen. (Te) Amsterdam, (bij) J.D. Sybrandi.
(Zonder jaartal.) 198 pag. postformaat. In prachtband. Prijs ƒ 1,80.
Frans Hoffman! - indien men niets anders van een werkje wist, dan dat de titel dien
naam als schrijver voert, zou dit, onzes bedunkens, reeds genoeg zijn, om het boek
aan te bevelen. Wij bezitten van Hoffman vele geschriften, die door onze jeugd met
graagte ontvangen en gelezen worden. De lijst, achter zijn naam, hierboven
afgeschreven, bewijst dit ten volle, zelfs al stond er niet eens een enz. bij. Trouwens,
hij verdient dan ook de achting en toegenegenheid van ons lezend publiek ten volle.
Hij weet zoo natuurlijk en tevens zoo menschkundig te schetsen, dat wij niet weten,
wat meer te bewonderen, of het eenvoudige van zijne schetsen, of het leerrijke en
moralische dat hij daarin heeft weggelegd.
Ook in de voor ons liggende verhalen heeft H. zijn ouden roem gehandhaafd.
Meent niet, dat wij eene schets van die verhalen zullen geven; want wij zouden
vreezen te ver
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achter te staan bij de heldere frischheid, die in de vertellingen is weggelegd. Het
zal genoeg zijn te vermelden, dat hij op zijne eigenaardige wijze in het eerste verhaal
het loon der trouw doet uitkomen en in het tweede bewijst, hoe vroomheid, vlijt,
spaarzaamheid, en wederkeerige, hartelijke liefde de hechtste pilaren zijn van
aardsch geluk.
De typographische uitvoering is net en de plaatjes zijn een waar sieraad van het
werkje, terwijl de heer Giltaij te Dordrecht voor een lief uiterlijk heeft gezorgd.
Als St. Nicolaas- of hoogtijd-geschenk bevelen wij het werkje zeer aan, dat
overigens verdient in veler handen te zijn.
A.
H.

Handwerk en Industrie. Roman door Paul Stein. (Te) Dordrecht,
(bij) J.P. Revers. In gr. 8vo. 352 pag.
De tijd, waarin wij leven, is een tijd waarin alles met reuzenschreden, (neen, dit
woord is verouderd, - met stoom) voorwaarts gaat, Bijna iederen dag brengt nieuwe
uitvindingen en nieuwe inrigtingen tot stand, om de behoeften der beschaafde
menschheid te bevredigen. Op de vleugelen van den stoom hebben zich in de laatste
jaren, handel en nijverheid tot eene vroeger ongekende hoogte verheven.
Stoomschepen doorkruisen in weinige weken, de grootste zeeën, en stellen tusschen
de verst verwijderde en vreemdste volkeren een geregeld verkeer daar. Locomotieve
vliegen met de snelheid van den wind door effen vlakten en ontoegankelijke
gebergten en verplaatsen den bewoner van het Noorden, uit zijn ijs en sneeuw,
binnen eenige dagen in de dreven van palmen en oranjeboomen. Van duizenden
torenhooge schoorsteenen waait onafgebroken in alle streken der aarde eene
rookzuil ten hemel, die den mensch den vooruitgang predikt. Kortom: overal zien
wij de ontwikkeling die handel en nijverheid gemaakt hebben en dagelijks maken.
Alles roept ons toe dat deze beide hoofdpilaren der moderne beschaving niet moede
worden, om nieuwe behoeften te scheppen en gelijktijdig voor hunne vervulling te
zorgen. En hoe grooter voortgang de beschaving maakt, des te meer verlangt de
beschaafde mensch. Onze tijd gelijkt het bodemlooze vat der Danaïden; niets
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houdt stand, niets is van langen duur. De eene ontdekking verdringt de andere;
eene schijnbaar uiterst nuttige en voldoende onderneming is binnenkort als
ongenoegzaam verouderd. Altijd verlangt men iets nieuws; iets, dat nog niet was;
even als de vlinder, die van de eene bloem op de andere dartelende, immer
aangenamer, immer interessanter bezigheid verlangt.
En toch, niettegenstaande die zucht naar vooruitgang, naar ontwikkeling, naar
beschaving, die zich alom openbaart, zijn er nog menschen, die het oude boven
het nieuwe verlangen; die een onuitstaanbaren afkeer hebben van alles, wat de
oude vormen wil of dreigt te verdringen. Zij houden zich aan den slakkengang en
het woord: vader en grootvader deden het zoo, is op hunne lippen bestorven.
Dezulken hebben zich dan ook in het dagelijksche leven den naam verworven van:
menschen uit den tijd der trekschuiten.
Het kan geene verwondering baren, dat deze menschen geene rust, geene
genoegdoening kunnen erlangen, wanneer zij met de beoefenaars der
vooruitstrevende praktijk in aanraking komen. En moge hunne gehechtheid aan het
oude eenigen tijd de kracht van het nieuwe kunnen trotseren, weldra zal die
gehechtheid toch moeten zwichten, en zullen zij, of zich met de denkbeelden van
de anderen moeten verzoenen, - of wanneer zij te trotsch zijn om dit te bekennen,
toch hunne eigene denkbeelden veel minder waarde dan vroeger toeschrijven.
Wil men dien strijd, en de hevigheid waarmede hij soms gevoerd wordt, leeren
kennen? Wil men dien strijd gadeslaan, zonder dat men zich ergert aan ontwikkeling
van technische theoriën, die de oningewijdde niet begrijpt? Wil men zich aan de
theetafel, of in het salon overtuigen van de noodzakelijkheid der overwinning van
de industrie op de oude sleur?......Men schaffe zich dan het boekwerk aan, welks
titel wij hierboven afschreven.
De roman van Paul Stein is geene dorre schets, geene drooge opsomming van
voordeelen des stooms boven den handenarbeid. Neen! het is eene levendige,
bezielde schildering van den bedoelden strijd, eene aangename liefelijke teekening
van de zegepraal, - alles gedoscht in het kleed
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van den roman, dat u het werk met genoegen doet ter hand nemen en lezen.
Verwacht niet, dat wij den gang van het verhaal zullen schetsen. Het doel van
den schrijver hebben wij uiteen gezet en indien hij niet zoo gelukkig als thans ware
geweest in de openbaring van dat doel, - dan nog zouden wij de woorden van onzen
Tollens er op toepassen: ‘Men rekent d' uitslag niet, maar telt het doel alleen!’ Doch,
wij hebben niet noodig dit te doen, daar èn het doel, en de uitslag allergelukkigst
zijn.
Wij hopejn, dat dit boek een ruim debiet moge ten deél vallen, daar het, zoowel
voor den fabrikant als den leerling, voor den man van rijpe ervaring, als voor de
dames eene goede en aangename lectuur oplevert.
Van de uitvoering zeggen wij niets. De naam des uitgevers waarborgt genoeg,
dat deze goed, ja, net is te noemen, en de heer Revers heeft dat vertrouwen op zijn
naam niet beschaamd.
Een schoon zinnebeeldig titelvignet versiert het werk.

De Virginiërs. Een verhaal uit de vorige eeuw door W.M. Thackeray.
Uit 't Engelsch vertaald door Dr. M.P. Lindo. Te Rotterdam en
Arnhem, bij H. Nijgh en D.A. Thieme, 1860. In gr. 8vo. Prijs ƒ 9,00.
Al wordt vaak beweerd, dat onze tijd bij uitnemendheid practiesch is, dat wil zeggen:
tot leuze heeft ‘eerst geld dan deugd;’ ik twijfel of dat onbepaalde toestemming
verdient. Daar gelaten, dat 't eene hoogst oppervlakkige elassificatie moet wezen,
die de tijden in practiesche, theoretische, revolutionaire en wat niet al verdeelt, de
eeuwen in eeuwen van barbaarschheid, van geloofsvervolging, van gisting enz.,
enz., weet ik niet of men onzen tijd wel bepaald practiesch kan noemen, als men
let op de uitgestrektheid der improductieve consumtie en ziet, dat alleen dezen
zomer hier te lande op zoo grooten voet is feest gevierd, dat de naam ‘practiesch’
op onzen tijd toegepast dezer dagen althans ironie schijnt. Maar er is meer. Als 't
lezen van romans ook practiesch is, zwijg ik, maar indien niet, dan is er een ander
bewijs tegen die oppervlakkige benaming, d.i. de
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vele romans, die bij ons tegenwoordig worden gedebiteerd, ze zijn legío: hoe ze
nog allen aan den man worden gebragt, begrip ik met, toch is 't gewis, welke uitgever
zou ze anders in het licht zenden?! En als t alleen degelijke lectuur was, die ons uit
den vreemde wordt aangeblden, voedsel, krachtig voedsel voor den geest, dan was
't nog in zoo verre te verklaren, dat men zijne verstandelijke ontwikkeling onmisbaar
acht en daarom zoo veel mogelijk in zijn voordeel wenscht te gebruiken; maar neem
nu eens een boek als ‘de Voorletters,’ wat geeft de lezing van zoo'n boek voor
verstand of hart? En wordt 't toch niet menigvuldig gelezen, in hoe weinig
leesgezelschappen wordt 't gemist, hoe weinig leden zullen 't half doorgelezen ter
zijde leggen! Of is de practiesche man soms tevens een nietswaardige, iemand die
degelijk alleen op klinkende munt, verstandig alleen op industrie toepast? Wie zal
't beweren! ‘Practiesch’ in den goeden zin des woords, wie is dat niet. wie moet dat
niet wezen, wil hij op den naam van goed burger aanspraak maken en wie rekent
den naam ‘praktiesch’ voor onzen tijd niet een eerenaam, als men daardoor verstaat,
dat hij leert woekeren met de kostbare uren, dat hij al wat ijdel en onvruchtbaar en
doel- en heilloos is gering acht, en hem zalig spreekt, die niet alleen weet, wat goed
is, maar 't ook doet. Zal men onzen tijd ‘practiesch’ noemen, omdat de stoffelijke
welvaart algemeener wordt, door alle rangen en standen der maatschappij verspreidt
wordt, de eenzijdige ontwikkeling van vroeger plaats maakt voor eene veelzijdige,
zoodat ook de burgerman 't goede der aarde kan genieten: men zal dan meteen
eene lofrede op hem gehouden hebben. 't Zal dan verder gekomen zijn dan tot de
bloote theorie, ze zal zijn toegepast en leven! Inderdaad, wat schoon en goed en
edel is, wordt in dezen tijd niet als oud vuil verworpen en niet gerekend tot de praktijk;
integendeel, de belangstelling daarin wordt grooter; er wordt meer en beter gelezen;
ook de kring van lezers wordt uitgebreider. Vandaar dat er zooveel boeken in ons
klein landje uitkomen, zoo van studie als van uitspanning; naauwelijks heeft de
vreemdeling iets gezegd of men neemt er kennis van; is men zijne taal niet magtig,
er zijn tolken in overvloed, die ieder oogen-
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blik bereid zijn u te helpen; de drukpers is geene minuut in rust. Ook wat de
vreemdeling ijdels fabelt ejn opvijzelt, wordt overgezet: is 't niet nuttig voor den lezer,
vertaler en uitgever denken er vaak anders over. 't Is daarom niet te verwonderen,
dat niet alle boeken, en hier bedoel ik in het bijzonder romans, practiesch zijn, er is
veel kaf, heel veel kaf, maar toch ook koren.
Ik heb gemeend dat weinige te moeten laten voorafgaan, omdat ik nu met een
paar woorden mijne opinie over ‘de Virginiërs’ zeggen kan. 't Boek is een praktiesch
boek in den besten zin des woords, een boek, waarmede wij winst kunnen doen
voor ons denken, spreken, handelen; een boek, dat den lezer boeit en klimmende
belangstelling blijft inboezemen, dat hem in de allerbevalligste vormen menige
nuttige leering en opmerking kleedt, dat zijn oordeel over maatschappelijke en
huiselijke toestanden verheldert en scherpt, dat hem wapent met ware
menschenkennis, zoo onmisbaar in het dagelijksch leven, en hem in staat stelt den
vorm van den inhoud, den schijn van 't wezen te onderscheiden. Voeg daarbij,
zooals Dr. Lindo teregt zegt, dat de schrijver diepe blikken slaat in maatschappelijke
toestanden en in het bijzondere en openbare van vele der beroemdste en bekendste
mannen, dat hij cene verbazende kennis bezit van zeden en gewoonten tot in de
kleinste bijzonderheden; weet dat 't stuk speelt in de laatste helft der vorige eeuw
en herinner u twee jaartallen uit de geschiedenis van Amerika en Frankrijk 1787 en
1789, ik geloof, dat ik er niet veel meer behoeft bij te voegen om belangstelling te
wekken voor 't werk van den beroemden Thackeray. In détails treed ik niet, eene
mededeeling van den inhoud zou een onvolledige namencataloog worden, even
onbelangrijk als vervelend. 't Zij genoeg te zeggen, dat de karakters der
hoofdpersonen tot 't laatst toe perfect zijn volgehouden en verscheidene deugden
en ondeugden in al hare vormen en schakeringen haarfijn zijn geschilderd; ik denk
onwillekeurig aan die zekere famille, die ‘zes maal per week naar de kerk ging,
inteekende voor alle openbare inrigtingen, maar een armen, eerlijken neef verachtte,
omdat hij een treurspel gemaakt had, en zijne vrouw liet verhongeren.’ Hun ras, hun
gebroedsel, al achttien honderd jaren oud, bestaat helaas nog, ik

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

29
geef 't Thackeray gaarne toe, maar hoe heilzaam is 't, dat zulk vok, zulke menschen
‘van de leer’ eens duchtig en voorbeeldig aan de kaak gesteld en in al hunne
verfoeijelijkheid vertoond worden!
Ze zullen, zooals hij profeteert, steeds nog den hemel danken, dat ze niet zoo
zijn als anderen en tevens de zieken en ellendigen ter verzorging aan die anderen
overlaten; maar gelukkig, dat wij ze, zooals men zegt: ‘in de gaten krijgen.’
Buitendien heeft Thackeray eene aardige manier van schrijven, heel origineel en
toch ongekunsteld en in het minst niet gezocht. Midden in het verhaal rust hij dan
schijnbaar een beetje uit en gaat wat met den lezer keuvelen naar aanleiding van
't geen hij verteld heeft. ‘Lieve beste lezer,’ zegt hij dan, ‘met wien ik zoo gaarne
van tijd tot tijd babbel, van het tooneel afstappende, waarop onze personaadjes
spelen in 't gewaad en met de taal van vroegere dagen’ enz.; waarna dan eene of
andere ironiesche opmerking te volgen pleegt over den kwaden ouden tijd en de
zooveel betere (?!) dagen van het Heden, vol bijtende satiere en harde waarheid,
maar volstrek niet overdreven of vergroot.
Ik beken gaarne, dat die uitweidingen voor mij iets bijzonder aantrekkelijks hadden;
als men door 't verhaal medegesleept vergeet den honig uit de bloem te zuigen,
herinnert Thackeray u telkens zelf daaraan, ja, wijst u den honig aan als met den
vinger, zoodat gij maar voor 't nemen hebt. Vooral komt zoodoende duidelijk aan
het licht, hoe verkeerd het is den ouden tijd bovenmate op te hemelen of den nieuwen
tijd per se beter te achten, omdat men de vervlogen eeuwen doorgaans slechts ten
halve kent en omdat men op de maatschappelijke ladder eene sport of wat hooger
geklommen dikwijls in der daad nog niet hooger staat; hoe juist wijst hij soms aan,
dat 't vaak alleen de vorm was, die veranderde, maar de zaak zelve in stand bleef,
dat eene of andere ondeugd zich thans anders voordoet dan vroeger en men dikwijls
meent haar door strijd te hebben uitgeroeid, terwijl ze, maar onder een anderen
naam, in omvang en kracht gewonnen heeft. Zijn werk wordt daardoor een spiegel,
waarin men zich niet aan zijn naaste, dus op zijn zachtst, spiegelen kan, maar aan
zich zelven.
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Van den stijl van 't werk slechts dit, dat hij meesterlijk is; 't eenigste wat bepaald
hinderlijk en voor 't vrouwelijk personeel (ook voor een deel van 't mannelijk) uiterst
bezwarend moet wezen, is de menigte van mythologiesche toespelingen en latijnsche
citaten, ik bedoel daarmede niet, dat de citaten niet juist van pas zijn ingelascht en
alleraardigst bijgebragt, o neen, dat laat niets te wenschen over, maar zij sieren den
stijl niet, integendeel, mijns inziens mag men ze over 't algemeen slechts schaarsch
gebruiken en in 't geheel niet, als ze, zoo als hier 't geval is, 't genoegen van vele
lezers verkorten.
De mythologie der Grieken en Romeinen is gelukkig in onze litteratuur niet meer
in de mode: men behoeft maar even een onzer poëten van de vorige eeuw door te
bladeren, om er al 't onuitstaanbare en walgelijke van te ondervinden.
Wat de vertaling betreft, de vertaling is van Dr. Lindo, wie kent zijne vertalingen
niet!
L.

Jonkvrouwe van Sterrenburg. Een verhaal, door P.F. Brunings,
kapitein der infanterie. Twee deelen. (Te) Kampen, (bij) K. van
Hulst, 1861. In 12mo. 865 bladz. Prijs ƒ 4,90.
Het verschijnen van een oorspronkelijken Nederlandschen roman is zoo zeldzaam,
dat wij met belangstelling de Jonkvrouwe ran Sterrenburg ontvingen. Aan des
schrijvers Nevel en Zonneschijn, die wij niet in de gelegenheid waren te lezen,
hadden wij een middelmatigen lof hooren tockennen, zoodat onze verwachting niet
zoo hoog gespannen was dat wij den auteur zeer zware eischen stelden; maar des
te meer genoegen smaakten wij, toen wij in de Jonkvrouwe van Sterrenburg een
verdienstelijken roman aantroffen, die ons spoedig boeide en daarna tot het einde
toe kluisterde.
De Jonkvrouwe van Sterrenburg, een der hoofdpersonen, heeft aan het werk den
titel gegeven, hoewel, naar onze meening, George van den Berg als de held der
historie moet beschouwd worden. Het karakter van dezen edelen, fieren jongeling,
die ouderloos en zonder fortuin alleen in de wereld staande, met veel leed heeft te
strijden, maar ein-
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delijk voor zijn edel gedrag het verdiende loon verwerft, is verdienstelijk geteekend;
de toestanden en de omgeving, waarin hij geplaatst wordt, wekken de belangstelling
en spannen de verwachting. Met niet minder talent wordt de Jonkvrouwe van
Sterrenburg geschilderd, terwijl de nevenpersonen, die rondom deze beide hoofd
personen gegroepeerd zijn, in hunne onderscheiden karakters zeer goed uitkomen.
Met veel tact en juistheid zijn de toestanden gekozen en met bekwaamheid
uitgewerkt, zoodat de tafereelen waar en natuurlijk zijn, hetzij ze het leven voorstellen
in keuken en stal, of in het burgegezin, of in de groote wereld op het kasteel
Sterrenburg. De auteur heeft een lossen, vloeijenden stijl, en slaat een aangenamen
familiaren en luimigen toon aan, waardoor men, zoowel als om het veelal waarlijk
geestige, dat zijn schrijven kenmerkt, met genoegen hem hoort, als hij gedurig zijn
verhaal door opmerkingen en beschouwingen afbreekt; want men vindt zijne
gedachten in zulk een prettigen vorm medegedeeld, dat men vergeet dat zij zich in
het algemeen noch door diepte, noch door nieuwheid onderscheiden.
De strekking van het verhaal is zoodanig, dat het niet kan gelezen worden, zonder
een weldadigen indruk te maken en liefde voor de deugd in te boezemen; en hoewel
wij gelooven dat de auteur nog beter zjn doel zoude bereikt hebben, indien hij zijn
held meer had laten zwoegen en werken, eer hem ambten en fortuin werden in den
schoot geworpen, vonden we toch te veel dat het harte goed doet, om dit belletristisch
product, ook wat de moraal betreft, niet een voortreffelijk werk te noemen.
Wij besluiten met de verklaring: dat wij de Jonkvrouwe van Sterrenburg
rangschikken onder de degelijke, interessante echt Nederlandsche romans uit het
dagelijksch leven, welke geen leesgezelschapsdirecteur of bibliotheekhouder, die
het goede van eigen bodem weet te waarderen, eene plaats mag ontzeggen.
Wat het uitwendige betreft: hoewel de vignetten en de druk zich niet door fraaiheid
onderscheiden, leveren ze toch ook geene stof tot berisping op.
P.D.
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Constance en Elize, of de ongehuwde en weduwlijke staat. Uit het
Fransch van de schrijfster van Réalités de la vie domestique. (Te)
Tiel, (bij de) Wed. D.R. van Wermeskerken, 1860. In gr. 8vo. Twee
deelen, te zamen 633 blz. Prijs ƒ 5,60.
Toen de schrijfster van het met regt beroemde werk: Réalités de la vie domestique,
in 1845, dit onnavolgbare voortbrengsel van haren vromen christelijken zin, te
Genève, bij Mesd. Beroud Guers, in het licht gaf, had zij zich in de literarische wereld
doen kennen door onderscheidene verdienstelijke werken, onder welke Emma, ou
la prière d'une Mère; Tablevux de Famille en Récits d'une Grand' Mène, door
Referent in vroegere jaren met groot genoegen, en niet zonder nut voor zijne eigene
vorming, werden gelezen. Het motto voor de Réalités geplaatst:
(‘Il y aurait un orgueil plus que téméraire à présenter au public le fruit de
ses observations, sans y joindre sincére aveu que c'cst dans son propre
coeur que I'on a fait les plus tristes découvertes’)

was reeds à priori een zedelijke waarborg van de opregtheid der schrijfster. Evenzoo,
mogen wij thans, door verkregene ondervinding, betrekkelijk den echten
godsdienstzin der auteur, voorgelicht; uit den inhoud van het motto, dat Constance
en Elize karakteriseert,
(‘Heer! Gij hebt voor U ons geschapen en ons hart is onrustig, tot het
zijne rust bij U gevonden heeft.
Augustinus’)

met eenige zekerheid besluiten, dat dit jongste werk van Mad. Long denzelfde geest
van reinen zielenadel en christelijke waarheidsliefde ademt.
Dit nieuwe geschrift: Veuvage et Célibat, heeft in al de beschaafde kringen der
Protestantsche wereld in Europa een' verbazenden opgang gemaakt, en zelfs de
Roomsche geestelijkheid heeft het zonder tegenkanting onder hare gehoorzame
schaapjes laten circuleren. De oorspronkelijke uitgave is, binnen een' betrekkelijk
korten tijd, geheel uitverkocht geworden, en wij prijzen den maatregel der welbekende
Tielsche firma, die besloot, om den Nederlanders, die het
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origineel niet bezitten, of het in de Fransche taal niet volkomen kunnen begrijpen,
in de gelegenheid te stellen kennis te maken met eenen arbeid, welke in alle opzigten
aanbeveling verdient. Het hierboven aangekondigde werk. is het resultaat van den
wensch, die de Wed. D.R. van Wermeskerken aanspoorde, om het
Zwitsersch-Fransch: Veuvage et Célibat, onder een Nederlandsch gewaad in ons
Vaderland eene (naar wij hopen gelukkige) reis te laten doen.
Waarom men den oorspronkelijken titel: Veuvage et Célibat heeft omgekeerd, of
gelijk onze Duitsche naburen (Referent woont niet ver van de grenzen!) zouden
zeggen: umgeschaffen, is ons niet duidelijk. Of voorts de uitgeefster verstandig heeft
gehandeld, door, bij de verschijning van het tweede deel, eene aanbeveling te
voegen van den overigens zeer achtenswaardigen predikant R. van Beuningen van
Helsdingen, te Ommeren, willen wij liefst niet beslissen. - Immers, luidens dit berigt,
is de vertaling bewerkt ‘door een waardigen grijsaard, die er zich in zijne stille uren
meê bezig hield,’ terwijl zij naderhand ‘nagezien, hier en daar nog al aanmerkelijk
veranderd, en verbeterd’ is dor genoemden Ds. van Beuningen van Helsdingen,
die daarenboven ‘het opzigt over den druk’ op zich genomen heeft. Ons dunkt, eene
aanprijzing van dezelfde hand gelijkt zeer veel op eene Fransche réclâme, en zouden
niet durven beweren, dat het oordeel, door dien heer uitgebragt, als dat van een'
geheel onpartijdigen regter kan beschouwd worden. Onze ambtgenoot, Dr. J.A.
Wijnne, schreef reeds in 1856 de volgende woorden, die wij in dit geval tot de onze
maken: ‘Een boek mag den schijn niet op zich laden naar een' vreemden steun te
zoeken, dien het in zich zelf moet ronddragen.’
Laat ons inmiddels zien, wat het werk van Mad. Long bevat. Deze schrijfster staat
sedert lang bij het letterlievende publiek van Nederland, vooral bij de vrouwen uit
den beschaafden stand, bekend, als iemand, die een zuiver en godsdienstig gevoel
bij eene rijke verbeelding paart, en die de moeijelijke kunst verstaat hare denkbeelden
op eene boeijende wijze voor te dragen, zoodat hart en geest tegelijk voedsel vinden
bij het aandachtige lezen harer geschriften. Den lezers van dit Tijdschrift zal het dan
ook, naar wij ver-
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trouwen, niet ongevallig wezen met ons een' vlugtigen blik te werpen op het
romantische verhaal, dat ons in den vorm van ‘Handschriften’ en ‘Brieven’ wordt
aangeboden.
Constance Darnay had reeds op jeugdigen leeftijd het ongeluk gehad hare moeder
te verliezen, en haar vader, een welgesteld landedelman; had het bestuur zijner
huishouding toevertrouwd aan eene zuster, die aanvankelijk de zorg der opvoeding
van Constance op zich nam, welke naderhand op ene kostschool werd geplaatst,
waar zij Elize leerde kennen, met wie zij de naauwste vriendschap aanknoopte.
Zeventien jaren oud zijnde, verliet Constance de kostschool, en vond weinig
genoegen in het waarnemen der huishoudelijke pligten, die hare tante, eene knappe,
verstandige vrouw, haar oplegde. Constance verloor kort daarop deze tante, en nu
rustte het huishouden van haren vader geheel op haar. Zij behartigde dit niet naar
behooren, en gaf zich over aan het verderfelijke romanlezen, hetgeen oorzaak werd,
dat zij een huwelijksaanzoek miste, waarmede zij anders vereerd zoude geworden
zijn. Eenigen tijd daarna, kwam hare blinde grootmoeder van moederszijde bij haren
vader inwonen; deze, eene oude methodiste vrouw, oefende veel invloed uit op de
vorming van haar karakter en boezemde haar beginselen in, die weldadig werkten
op haren verderen levensloop.
Constance kwam in kennis met een' grijsaard, Guérin genaamd, die bij eene zijner
dochters ging inwonen. Hij had nog eene kleindochter, welke hij aan Constance
toevertrouwde, op verzoek van deze, die veel belang stelde in dit meisje, Balbine
geheeten. Guérin stemde gaarne hierin toe, omdat de dochter, bij wie hij zijn verblijf
zou vestigen, getrouwd was met eenen roomschen man, wiens geest van
proselyten-makerij hij met regt vreesde.
Constance hechtte zich spoedig aan het ouderlooze meisje. Intusschen was
Balbine weinig aan orde en leeren gewoon, zoodat het Constance veel moeite en
ìnspanning kostte haar tot het goede te leiden. Constance zond nu Balbine naar de
gemeenteschool, hetgeen ten gevolge had, dat zij en hare vrome grootmoeder zich
met de dorpsjeugd bemoeiden, en er eene Zondagsschool tot stand kwam, welke
veel toebragt tot de zedelijke verbetering in hare woonplaats.
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Drie jaren later vestigde zich in hare buurt eene Engelsche familie, bestaande uit
kapitein William Clifton en zijne twee zusters. Deze omstandigheid bragt veel bij tot
het aangename in het leven van Constance, dewijl beide families, door
gemeenzamen omgang en het wederzijdsch aandoen van velerlei genoegens, zich
den naam van goede buren trachtten waardig te toonen. Echter was zulks alleen
des zomers, daar de familie Clifton den winter in de stad doorbragt. Na verloop van
een paar jaren, moest kapitein Clifton naar zijne landgoederen in Ierland vertrekken,
waar onlusten waren uitgebroken en zijne tegenwoordigheid noodig werd geacht.
Hij vroeg Constance ten huwelijk, die weigerde, omdat zij in het denkbeeld verkeerde,
dat haar oude vader van hartzeer zoude sterven, indien zij hem verliet, In Ierland
gekomen, wordt kapitein Clifton opgeroepen, om zijne dienst waar te nemen, en
vertrekt naar Indië, waar hij later in een' slag tegen de opgestane Hindoes sneuvelt.
Constance blijft dus ongehuwd.
Constance gaat op reis met haren vader, en ontmoet hare vriendin Elize met twee
zonen. Elize was toen weduwe, en beloofde Constance de lotgevallen te doen
kennen, die haren levensloop hadden onderscheiden. Deze komen op het volgende
neder:
Elize huwde, zes maanden nadat zij de kostschool verlaten en hare intrede in de
wereld gedaan had, met Frederik Mahussier, (den zoon van eenen rijken koopman)
die echter eene slechte opleiding had genoten en zich zelden met de kantoorzaken
bezig hield. Elize woonde bij hare schoonmoeder in, ging niet met de huishouding
om, en kreeg zoo doende weinige kennis van de pligten, die op eene getrouwde
vrouw rusten. Zij maakte met haren man en eene vriendin, Lucy genaamd, een
uitstapje naar de wereldstad, Parijs, en had, helaas! al te spoedig aanleiding om
zich over het gedrag van Mahussier te ergeren. Aldaar ontmoette zij eene oude
kennis uit Marseille, Adrienne Serre, die stil in het hedendaagsche Babylon woonde,
en die later veel invloed had op haar karakter. Frederik vervreemde zich hoe langer
hoe meer van zijne vrouw, waartoe haar eigen gedrag veel aanleiding gaf. In dien
toestand, wordt een zoon geboren; beide grootmoeders betwisten elkander
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het bestuur der opvoeding, en Elize besluit haren eigen weg hierin te bewandelen.
Daardoor geraakt zij in ongenoegen met beide families, zoowel aan haren kant als
aan dien van haren man.
Door het onverwacht overlijden van den ouden heer Mahussier, komt Frederik in
de zaken; doch hij is er in geene deele voor berekend, en denkt meer aan het
najagen van vermaken dan aan den handel, zoodat hij spoedig den kreeftengang
betreedt. Elize, door den boekhouder en eersten bediende Darent, onderrigt zijnde
van de treurige waarheid, besluit haren vader te raadplegen; doch deze was juist
door een zenuwtoeval getroffen, zoodat zij zich verpligt ziet Frederik er over te
spreken. Deze bekent schuld en belooft beterschap; maar het blijft bij woorden, en
Frederik zet zijne ongeregelde levenswijze voort. Hij maakt kennis met zekeren
Jamson, die van alles verstand zeide te hebben, doch Frederik nog verder in de
war hielp. Frederik gaat met dezen man naar Parijs, om eene nieuwe onderneming
op touw te zetten. De vader van Elize komt te sterven, en Frederik keert naar huis
terug, om de erfenis van zijne vrouw te vereffenen. Hij doet zijne eigene zaken aan
kant, en......................
Wij willen deze schets niet verder voortzetten, om u, geachte lezers en lezeressen,
het genoegen niet te ontnemen, hetwelk u eene nadere kennismaking met Elize's
lotgevallen ongetwijfeld zal verschaffen. Ook wacht u nog menige verrassing bij het
lezen der levenswisselingen, die Constance en Elize nog inniger aan elkander
verbonden. Wij bepalen ons daarom, ten slotte, u opmerkzaain te maken, dat dit
verhaal hoofdzakelijk dienen moet, om ons het goede en het kwade, zoowel van
den gehuwden als den ongehuwden stand, levendig voor oogen te stellen, en ons
vooral te doen begrijpen en leeren inzien, dat onze Vader in den hemel, alle
menschelijke zaken en wereldsche omstandigheden doet zamenloopen, om ons
tot Hem te brengen.
Onze lezers hebben het, door de voorafgaande korte schets, kunnen zien; de
inhoud van Constance en Elize is hoogst, belangwekkend en nuttig. De
verscheidenheid der levenstoestanden, de omvang der karakterschilderingen, de
ruimte van den gedachtenloop, alles verraadt den diepzinnigen blik
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eener ervarene menschenkenster. Meer dan waarschijnlijk zijn de brieven en
handschriften verdicht, die ons den merkwaardigen levensloop en de verschillende
lotgevallen onzer twee heldinnen voorstellen; doch deze mededeelingen zijn zoo
afwisselend en verrassend, dat wij het Ds. van Beuningen van Helsdingen mogen
nazeggen: ‘de smaak van hen, die slechts geschiedenis of roman verlangen, wordt
er volkomen door bevredigd, hunne belangstelling gewekt en hunne nieuwsgierigheid
geprikkeld.’
De karakters der personen, die in het boek voorkomen, zijn met een' zeldzamen
takt volgehouden; hunne toestanden worden, naar gelang der omstandigheden, in
welke zij verkeeren, logisch ontwikkeld, en de stijl waarin ons zulks wordt verhaald
(vooral die van het oorspronkelijke: Veuvage et Célibat), is zeer levendig en bevallig.
Wat echter Constance en Elize bijzonder onderscheidt, is, gelijk wij het hierboven
reeds aanstipten, de licht- en schaduwzijde van den ongehuwden, den echtelijken
en den weduwlijken staat. Beide vrouwen vertellen elkander, in dagboeken en
brieven, de zwakheden, die haar ontsieren, en de gebreken, waarmede zij behebt
zijn, en doen elkander opmerken welke middelen de goede God heeft aangewend,
om haar tot de rust der ziele en den inwendigen vrede in den Heere, Jezus te
brengen. Dit werk van Mad. Long beeft dus, even als de Réalités de la vie
domestique, en gelijk de heer van Beuningen van Helsdingen naar waarheid getuigt:
‘eene godsdienstige strekking en predikt een evangelisch en gemoedelijk, een
levend en werkzaam Christendom. Nooit aanvallende, bestrijdende, of iemand
veroordeelende, maar onpartijdig en liefderijk hare eigene overtuiging uitsprekende,
geven Constance en Elize, of hare vriendinnen, nergens aan andersdenkenden
aanstoot of ergernis.’
Summa summarum: Constance en Elize verdient gekocht, gelezen en herlezen
te worden. Moge deze aankondiging hiertoe het hare bijdragen, en de firma Wed.
D.R. van Wermeskerken, voor de zorgen en kosten aan de uitgave besteed, naar
verdiensten beloond worden!
Z. October 1861.
L.A.H.
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Silas Marner, de wever van Raveloe, (;) door George Eliot, schrijver
van Adam Bede. Uit het Engelsch (;) door Mevrouw van
Westhreene. Met een vignet. (Te) Amsterdam, (bij) P.N. van
Kampen, 1861. In gr. 8vo. 305 blz. Prijs ƒ 2,90.
Dit werk van Miss Evans, die, onder den pseudoniem van George Eliot,
onderscheidene verdichte verhalen heeft geschreven, onder welke Adam Bede voor
het best geslaagde wordt gehouden, heeft de Engelsche literatuur met een nieuw
voortbrengsel van hare welversnedene pen verrijkt. Silas Marner, de wever van
Raveloe, heeft in Engeland en in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika veel
opgang gemaakt, en Referent, die het boek met groot genoegen in het
oorspronkelijke heeft gelezen, was het aangenaam te vernemen, dat de bekwame
Mev. van Westhreene op zich had genomen, de gedachten van Miss Evans, voor
hare landgenooten, die geen Engelsch geleerd of onthouden hebben, in een
Nederlandsch kleed over te brengen.
‘Silas Marner’ is opgeweld uit een vroom, rein en warm gevoel voor het schoone
en goede. Wegslepend weet de schrijfster te schilderen wat het hoogste geluk van
's menschen leven uitmaakt; zuivere liefde tot het kind, dat men opgevoed en
gekoesterd heeft, in tegenstelling van de vuige liefde tot het goud, die zooveel
ellendelingen schept. - Wel is waar, zijn het beelden, die alleen uit het brein der
schrijfster zijn ontsproten, maar die beelden zijn naar de natuur geteekend, en de
merkwaardige gave van fijne opmerking, die in Adam Bede schittert, vindt men ook
in dit werk terug.
De held van het verhaal is, in den aanvang, een onbemiddelde wever. Hij leeft
armoedig in de onaanzienlijkste buurt van eene dier fabrieksteden, waarop het
trotsche Albion roem draagt. Hij is lid van eene kleine maatschappij van dissenters,
welke in Engeland nog talrijker zijn dan in ons vaderland, en gaat voor vroom door,
hetgeen hij ook wezentlijk is. Een valsche vriend van Silas weet zijne beminde van
hem te vervreemden, en haar tot zijne vrouw te maken. Deze Judas begaat een'
diefstal aan het collectengeld van het dissentersgenootschap, en legt het zoo
behendigen listig aan, dat de arme Silas voor den dief wordt ge-
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houden. Men is dan ook op het punt Silas uit de broederschap te verstooten, toen
een der leden voorstelt, om vooraf God te raadplegen!? Het lot wordt geworpen;
het beslist tegen Silas, en alle broeders houden hem voor schuldig. Dit is voor den
armen Silas te veel om te verdragen. Hij verandert van woonplaats, en vestigt zich
in het afgelegene dorpje Raveloe.
Nog niet lang heeft Silas in Raveloe gewoond, of hij ondervindt het onaangename
van zijnen toestand. Hij is een wever onder boeren, een dissenter onder anglikanen.
En zoo als het, helaas! ook in Nederland gaat, men schuift hem, zachtjes aan, op
zij, die niet met den grooten hoop wil meêdoen, en het beneden zich acht, om te
veinzen en te kruipen. Door zijn kennis der geneeskracht van zekere in het veld
groeijende kruiden, is Silas in de gelegenheid geweest, om hier en daar goed te
doen; men houdt hem, doordien hij weinig spreekt, en stil voor zich heên leeft,
spoedig voor een duivelskunstenaar, dien men ontwijken moet.
Door zijne noeste vlijt en zijnen onafgebrokenen arbeid, zelfs op zon- en
feestdagen, gevoegd bij zijne stille levenswijze. die weinige behoeften vordert, weet
Silas langzamerhand een klein vermogen te verwerven. Hij werkt voort, zondert zich
hoe langer hoe meer van het gezellige verkeer met zijne dorpsgenooten af, verheugt
zich in het aanschouwen en het betasten van zijn zuur verdiend goud, en gelijk het
in soortgelijke omstandigheden rationeel is, wordt....een vrek! - Hij wordt dof van
geest, en de inwoners van Raveloe zien hem voor een' gek aan. De schrijfster zegt:
‘Marner's gelaat en gestalte hadden zich vertrokken en gebogen, in gestadige
werktuigelijke verhouding tot de doeleinden van zijn leven, zoodat hij een
soortgelijken indruk gaf als een handvatsel of eene gebogen pijp of buis, die op zich
zelven genomen nutteloos schijnen. De uitpuilende oogen, vroeger zoo trouwhartig
en droomerig, zagen er nu uit alsof zij slechts bestemd waren om één klein voorwerp
te bekijken, alsof zij bij voorbeeld overal naar een graankorreltje zochten; hij zag
zoo perkamentachtig, dat de kinderen hem altijd den “ouden baas Marner” noemden,
ofschoon hij nog geen veertig jaren oud was.’
Wij zijn gekomen tot het belangrijkste keerpunt in het
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leven van Silas Marner. Zijn God, neen! zijn afgod was het goud!! - Welnu, deze
ontvalt hem. Een liederlijk mensch, Dunstan Cass, besteelt hem, en de arme man
moet alles ontberen. Dunstan, die vroeger gewoon was zijn' ouderen broeder om
geld te plagen, komt ellendig om; doch zijn rampzalig einde blijft nog vele jaren bij
iedereen onbekend. De dief van Marner's goud is nergens te vinden, en het goud
zelf is verdwenen.
De broeder van Dunstan, Godfrey genaamd en, even als eerstgenoemde, zoon
van den landheer of Squire van de buurt, had zich in het geheim gemesalliëerd, en
hield desniettemin (of welligt daarom?) veel van vrouwen en drank. Algemeen houdt
men het er voor, dat hij op Nancy, een schoon en aanzienlijk meisje uit den omtrek,
verliefd is. Deze heeft evenwel vast besloten nooit iemand te huwen, die zich niet
honorabel gedraagt, en Godfrey's reputatie is niet van de beste. Inmiddels komen
zijne zaken aan het licht. Zijne vrouw Molly, die hij moede is, en niet zeer liefderijk
behandelt, begeeft zich naar den Squire, om zich als wettige echtgenoot van den
oudsten zoon des huizes te doen erkennen. Doch ziet de peripetie; zij sterft
onderweg, en Marner, in wiens huis haar kindje bij den dood der moeder, als door
instinkt gedreven, een toevlugtsoord had gezocht, neemt het jonge meisje tot zich,
en noemt het Eppie, naar zijne diep betreurde overledene zuster Ebziba.
Met dit kind van Godfrey en Molly begint voor Silas een nieuw leven. Het motto,
dat het oorspronkelijke Engelsche werk van Miss Evans opsiert en karakteriseert,
is aan Wordworth ontleend, en geeft dezen plotselingen ommekeer in het zieleleven
van onzen held genoegzaam te kennen. De Nederlandsche vertaalster had, naar
ons bescheiden gevoelen, deze woorden ook wel voor haren arbeid mogen plaatsen.
Zij luiden aldus:
‘A child, more than all other gifts
That earth can offer to declining man,
Brings hope with it, and forward-looking thoughts.’

Godfrey komt tot inkeer, verandert van levenswijze en krijgt Nancy tot vrouw. Zij
zijn echter niet gelukkig; want het eenige kind, dat hun geboren werd, is jong
gestorven.
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Godfrey had daarna Nancy voorgesteld, een ander kind te adopteren, hierbij het
oog hebbende op Eppie, maar zijne vrouw sloeg zulks af, bewerende, dat men door
een vreemd kind aan te nemen, omdat men zelf geene kinderen bezat, de wijze
Voorzienigheid tartte en zijn eigen lot koos, tegen Hare beschikkingen in.
Eppie is middelerwijl bij den ouden baas Silas tot een deugdzaam, schoon meisje
opgegroeid. Onverwachts ontdekt men een geraamte in eene naburige, verlatene
steengroeve. Het waren de overblijfselen van Dunstan, die in den nacht, waarin hij
Silas bestolen had, door de duisterternis misleid, in die groeve was gevallen en
omgekomen.
Voilà le doigt de Dieu! Alles wordt duidelijk, en Silas weet eindelijk, wie de dief
van zijn' schat is geweest, daar men bij het geraamte al de hem toebehoord
hebbende goudstukken met de rijzweep van den misdadiger heeft gevonden. Nu
bekent Godfrey aan Nancy, dat Eppie zijne dochter is, en vraagt haar, om het
bloeijende meisje te adopteren. Nancy stemt er in toe, en Silas laat Eppie vrij te
handelen, zoo als zij goedvindt. Eppie weigert, blijft bij haren pleegvader en trouwt
naderhand met Aäron, den zoon eener godvruchtige vrouw, Dolly geheeten. Zij
gaan bij Silas inwonen. Eppie, Silas en Aäron zijn gelukkig in hunnen stand. De rijke
Godfrey en Nancy blijven kinderloos.
Over de vertaling is met grond veel aan te merken. Het geheel heeft wat stijfs en
nu en dan onduidelijks. Taalfouten zijn er niet zeldzaam. Zulks in bijzonderheden
aan te wijzen, zou ons te ver leiden; doch het zal iederen beschaafden lezer spoedig
bij de lectuur in het oog vallen. - Het vignet, dat Silas vorstelt, op het oogenblik toen
hij ontdekt, dat men hem zijn goud heeft ontstolen, is vrij aardig; de trekken eens
wanhopigen gierigaards zijn, naar wij meenen, zeer juist afgebeeld.
Z.
L.A.H.

De Rarekiek van ‘de Dorpschoolmeester.’ Eene humoristische,
politieke redevoering. Te Kampen, bij J.M. van Nes, 1861. In kl.
8vo., 27 bl. Prijs ƒ 0.25.
‘Il est un Dieu pour les aveugles,’ riep ik onlangs uit, met
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eerlijke toepassing op mij zelven. Gelooft daarom niet, geachte lezers, dat ik blind
ben, naar het ligchaam; maar ik heb, helaas! een gebrek met velen mijner
natuurgenooten gemeen, namelijl: dat ik wel eens bijziende naar den geest ben,
en......ja, het moet er uit: dan ook gevaar loop knollen voor citroenen aan te zien.
Deze voorafspraak heeft eenige nadere elucidatie noodig. Luistert dan. Op den
22 Julij 1861, bevond ik mij in de societeit, niet in ‘de Witte,’ want dan wist gij al
dadelijk waar ik woon, en dit acht ik voor het oogenblik niet noodig. - ‘Jan? - Meneer!
- De Haarlemsche Courant? - Asjeblief, meneer!’
De opregte par excellence werd mij ter hand gesteld, en onder de rubriek:
Advertentiën, las ik er den titel van bovenstaand werkje, met de volgende rélâme
of puff, die bij onze zuidelijke en westelijke naburen à l'ordre du jour is, maar in ons
kleine land nog niet zoo goed is geacclimateerd:
‘Degelijke kost, geestige scherts, attisch zout, spranken van vernuft als vonken,
door het staal uit de klei gelokt; eene uitmuntende bijdrage, onder anderen voor
leeskringen en nut-vergaderingen.’
Jongens! - dacht ik, - dat is een kolfje naar mijne hand. Ik heb de onvoorzigtigheid
gehad, om eene leesbeurt in het Nut voor den volgenden winter op mij te nemen,
en nu behoef ik niet naar de stof te zoeken. Als een ander mij maar niet vóór is, ben
ik uit de klem. Kom, dadelijk een briefje naar mijn' boekverkooper v.S., en het werkje
ontboden!
Het sloeg half drie: het klokje van gehoorzaamheid, zoo als men hier zegt: De
vrouw wacht op vader om te eten, en de kinderen moeten om half vier naar school.
Dus, haast gemaakt.
‘Moeder is er ook iets voor mij gekomen? - Ja wel, een pakje van Gokum! - Kom,
dat is goed; ik zie met genoegen dat van der Mast mij niet vergeet.’
Ik begon deze aankondiging met u te zeggen: ‘Il est un Dieu pour les aveugles!’
En, dit ondervond ik nu; want, onder de mij ter recensie toegezonden werkjes,
bevond zich ook ‘de Rarekiek van “de Dorpschoolmeester.” Eene humoristische
politieke redevoering.’
Met graagte ging ik aan het lezen, dacht over den inhoud na, en las het boekje
voor de tweede maal. - ‘Een goed
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teeken!’ zult gij misschien zeggen; doch, in dat geval, zou uw besluit voorbarig zijn.
Ik wilde mij alleen overtuigen, of de lof, in de Haarlemmer Courant over het werkje
uitgesproken, op waarheid steunde.
Ref. heeft met genoegen kennis gemaakt met de ‘Rarekiek van ‘de
Dorpschoolmeester,’ en ofschoon de aanbeveling der Haarlemsche Courant (d.i.
van de advertentie in dat blad geplaatst), niet van overdrijving is vrij te pleiten, bevat
het boekje een aantal aardige zetten, die het der lezing wel waardig maken. Humor
is hier en daar te vinden, namelijk Nederlandsche humor, à l'allure paisible. Den
naam van redevoering verdient echter het werkje niet, of men moet dit woord ironisch
opvatten, en dan hebben wij er vrede mede. Persifflage is er ook in aanwezig, doch
van zeer onschuldigen aard. Men oordeele:
Meester Ganzenburg bekleedt sedert eene reeks van jaren de gewigtige
betrekkingen van onderwijzer der jeugd, doodgraver, aanspreker, dorpsontvanger,
klokluider, voorlezer en voorzanger. Hij wordt geroepen, om voor den gemeenteraad
te compareren, bij welken eene klagt tegen hem hangende is. Hij verschijnt op den
bepaalden dag, in de gelagkamer van de dorpsherberg, die in eene raadzaal is
herschapen. De burgemeester, een deftig heer, die tevens de functiën van schout
van den dorpspolder, secretaris der gemeente, ambtenaar van den burgerlijken
stand, hoofd van de dorpsjustitie, lid van de plaatselijke schoolcommissie, enz.
waarneemt, spreekt den beklaagde op de volgende wijze aan:
Meester, volgens artikel 23b van de wet op het lager onderwijs van 13 Augustus
1857, Staatsblad 113, maakt gij u aan schandelijke nalatigheid schuldig. Dit
wetsartikel luidt toch gedeeltelijk: De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren,
te doen of toe te laten (op dit toe te laten drukte de burgemeester bijzonder) wat
strijdig is met den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van
andersdenkenden.
Meester Ganzenburg zette zich eenigermate in ontzagwekkende houding en,
onder herhaald gekuch, bromde hij:
‘Wel zoo burgemeester, en dat is?’
Nu was 't weer de beurt van zijn edel achtbare om te spreken. Er heerschte eene
verbazende stilte en de boertjes knikten elkander reeds toe, nu ze den schoolmeester
met
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zijne basstem hoorden brommen, en de burgemeester er zeer gekleurd en boos
uitzag.
‘Hebt ge den niet,’ hernam de burgemeester, ‘in de vorige week, toen wij na
schooltijd de school bezochten, opgemerkt dat we de kinderen, die het middaguur
overbleven, goed inspecteerden, en dat de jongen van Klaas Bol op een afgescheurd
vel, waarop de 12e Zondag van den Heidelbergschen Catechismus, zat te turen?’
De dorpschoolmeester antwoordde zeer leuk: ‘Dat heb ik niet opgemerkt,
burgemeester; want van eene schoolcommissie, die na schooltijd de school komt
bezoeken, neem ik weinig notitie. ‘Maar’ zo vervolgde mr. Ganzenburg iets duidelijker:
‘wees niet bevreesd, edel achtbare heeren, het waren slechts der boterhampapieren
en de lui, die je daar bij den naam hebt opgenoemd, kennen nog geen letter!’
De boeren knikten elkander weer toe en begonnen zelfs te lagchen, iets dat den
burgemeester niet te best bolde. Daarom begon hij nog al kras:
‘Dat doet er niet toe, lezen of niet lezen, het beginsel moet gehandhaafd worden.
Ik althans duld geen schoolmeester, die zich vergrijpt aan de wet. Jelui kost ons
door dat ellendige ding genoeg moeite en geld. Wij hebben besloten u voor de
eerste maal zes weken te schorsen.’
‘Ik dank je wel, burgemeester!’ antwoordde mr. Ganzenburg. ‘Maar hoe zal het
met de school gaan?’
‘Dat is onze zaak!’ onderrigtte de burgemeester zegevierend. ‘Wij zullen zorgen,
dat alles geregelder gang gaat dan bij u.’
Even statig en deftig, als mr. Ganzenburg gekomen was, verliet hij de vergadering.
‘Wat zult ge nu in die zes weken uitvoeren?’ schreeuwden eenige boeren van
Mastvliet.
‘Nu ga ik mijn rarekiek vertoonen,’ antwoordde mr. Ganzenburg, en......hij deed
alzoo.
Nu gaat meester Ganzenburg tot het vertoonen zijner rarekiek, ten einde
gedurende zijne suspensie den kost voor vrouw en kinderen te verdienen, met wie
hij dan natuurlijker wijze meê eet. Als wij u nu haarklein gingen verhalen, wat voor
moois hij vertoont, en welke snedige gezegden hij er bijvoegt, zoudt gij het boekje
niet behoeven te koopen, en zou de uitgever ons met het volste regt van
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plagiaat, of, op zijn minst, van ongeoorloofde reproductie van zijnen wettigen
eigendom kunnen beschuldigen. Wij bepalen ons daarom tot de mededeeling van
een paar staaltjes, waaruit de lezer zelf zal kunnen oordeelen, of hij een Hollandsch
kwartje tot de aanschaffing van de ‘Rarekiek van de Dorpschoolmeester’ over heeft.
I. ‘Naauwelijks had mr. Ganzenburg zijne aanmerking geëindigd, of Frans viel er
dadelijk in:
‘Meester, er wordt aan je rarekiek geklopt. Er is een wijnhandelaar, om je
noodzakelijk te spreken.’
‘Potsdauzend jongen, laat de goede man vooruit komen. Een
wijnhandelaar!......Wat is er van je begeerte, vriendje?’
‘Ik heb een wissel van ƒ 80, door den boekhandelaar Willems op u getrokken!’
(Mr. Ganzenburg zacht)...‘Dat is gek, dat is verduiveld gek! (Duidelijker.) 't Is
eigenlijk niet fatsoenlijk om me voor het publiek zoo aan de kaak te stellen! En......en
eigenlijk bij gewigtige bezigheden kan ik me nu met zulke bagatellen niet ophouden!’
‘Ik heb anders volmagt om den wissel te laten protesteren.’
(Mr. Ganzenburg heel zacht). ‘Nuwordt 't nog gekker...
(Hoorbaar.) Maar vriendlief, aan wien is eigenlijk die wissel?’
‘Wel aan den dorpschoolmeester van Mastvliet.’
‘Ja, zieje,....dacht ik 't niet,...ik wist 't wel...(Luid.) Eene groote vergissing mijnheer!
Ik ben op dit moment de dorpschoolmeester niet, ik ben eigenlijk...ja, wat ben ik?...Ik
ben eigenlijk de eerste martelaar van de nieuwe schoolwet. - Maar weet je wat je
doet? Ga naar den burgemeester, die heeft bij de schorsing gezegd, dat het hunne
zaak was en dat zij zouden zorgen dat alles geregelder gang ging dan bij mij. Toon
hem den wissel, hij zal dan dat varken ook wel weten te wasschen!...Ik heb de eer
uw dienaar te zijn, mijnheer de wijnhandelaar! Adio!’
II. ‘Nu zal ik je iets intressants voor den dag halen,’ bromde de rarekiekvertooner,
en te gelijk had hij alweer eene sierlijke steendrukplaat. Aan de eene zijde zaten
eenige heeren om eene met groen laken bekleede tafel, vergaderd; aan de andere
zijde zag men eene kooi, waarin allerlei soorten van dieren, zoo als kalveren, honden,
schapen, katten, leeuwen, beeren, vossen en tijgers. Mr Ganzenburg begon
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weer. ‘Daar hebt ge nu twee menagerietjes! Aan de regterzijde
volkvertegenwoordigers van een land, dat ik niet noemen durf; aan de linkerzijde
eene menagerie, waarin allerlei wilde en tamme dieren.’
‘Wat is dit nu weer voor eene combinatie, meester?’
‘Ja jongen, 't is brutaal, ik moet het zelf zeggen, want om de hooge gezanten van
een volk op ééne lijn te stellen met eene dierenmenagerie, is wat al te kras. Enfin,
het is eenmaal zoo, en ik dien er dan toch iets van te maken.’
‘Men heeft in die menschenmenagerie ook wel lui, die, ja zoo zoet zijn en zoo
zacht als schapen, en zoo lobbesachtig als kalvers, en flinke lui, die als leeuwen
het hoofd opheffen, zoodra ze tot den strijd zich gereed maken, en wier waaridige
houding den leeuw evenaardt, die zijne lange manen schudt, maar ge hebt er ook
lui, die blaffen als schoothondjes, krabben gelijk dameskatjes, wonderlijk slim zijn
gelijk vossen, blazen als tijgers en brullen als beeren.’
‘Meester, ik heb laatst gehoord, dat er voor eenige jaren een man in Brussel
woonde, die wilde en tamme dieren in één en hetzelfde hok opsloot, zonder dat er
tusschen deze lui twist ontstond. Dreigden enkelen om ruzie te maken, dan behoefde
die man zich maar even te vertoonen en dan waren allen zoo stil als muizen!’
‘Wat zegt ge daar Frans! Jongen, ge moest er eens even naar Brussel loopen,
om te hooren of die goede man nog in het leven is, en zoo ja, doe hem dan de
groete van “de dorpschoolmeester van Mastvliet,” en vraag of hij eens even bij ons
wil komen, we hcbben hier ook zoo'n karreweitje. Wel jongens, binnen twee maanden
zouden alle ontwerpen, gewijzigd of niet, aangenomen, alle werkzaamheden
afgeloopen zijn, en dan kon die fatsoenlijke menschenmenagerie, tot groot gerief
van 's lands schatkist, daar ze zoo sterk voor ijveren, met onbepaald verlof naar
huis!’
En hiermede, wenschen wij meester Ganzenburg vele kijkers.

Bijbelsch Lees- en Leerboekje (,) voor jonge kinderen (;) door A.
Rutgers van der Loeff, theol. doct. en predikant te Leijden. Tweede
druk. (Te) Leijden, (bij) D. Noothoven van Goor, 1861. In 12mo, 64
bl. Prijs ƒ 0,20.
De schrijver van dit boekje, de verdienstelijke Leidsche
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predikant van der Loeff, is, volgens hetgeen hij in zijn voorberigt te kennen geeft,
uitgegaan van de overtuiging, dat kinderen reeds vroegtijdig niet slechts in de kennis
van den hoofdinhoud van den bijbel geoefend moeten worden, maar dat zij ook met
het kostbaarste erfdeel onzer vaderen bekend moeten worden gemaakt, en dat zij
bijgevolg dit voortreffelijke boek zelf behooren te leeren lezen en begrijpen.
Bravo! geachte van der Loeff. Uwe meening is de onze. Al heeft, volgens
sommingen, de wet van 1857 den bijbel uit onze scholen verbannen, het getal is
legio van hen, die vast gelooven, dat onze wetgevende magt op eenige min duidelijke
bepalingen dier schoolwet zal terugkomen, en de meerderheid eener christelijke
natie niet zal belemmeren in het behartigen der teederste belangen van de lieve
panden, die God haar geschonken heeft. Mogen die denkbeelden spoedig
zegevieren! Wij zullen er blijdschap over gevoelen in den Heere Jezus.
Het werkje van den kundigen evangeliedienaar van der Loeff is bestemd, om tot
leiddraad te dienen voor de, in onze oogen, onmisbare kennis van het Woord Gods.
Het behelst de nuttigste en bevattelijkste verhalen der Heilige Schrift, en de volgorde
dier verhalen is zoodanig ingerigt, dat deze tevens een beknopt overzigt geven van
de geschiedenis van het Rijk Gods onder het Oude en het Nieuwe Verbond.
Ten einde zijne subjectieve wijze van voorstelling nog aangenamer en leerrijker
te maken, heeft de schrijver bij elk hoofdstukje eenige korte bijbelteksten of spreuken,
met een of ander vers uit eenen psalm of een gezang gevoegd. Deze spreuken en
verzen behooren, bij het gebruik van izjn werkje, door de kinderen gelezen en
zooveel mogelijk van buiten geleerd te worden. Mogt zulks evenwel, om bijzondere
redenen, die het uiterst moeijelijk is à priori na te gaan, don onderwijzers die van
dit boekje gebruik zullen maken, minder raadzaam of doeltreffend (niet doelmatig,
geachte lezers; want dit woord is en blijft een afschuwclijk germanisme!) voorkomen,
dan kunnen die teksten en verzen, in alle geval, tot nuttige wenken dienen, en
gereede aanleiding geven tot praktische opmerkingen.
Het werkje bevat 46 hoofdstukjes, van welk 23 de ge-
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schiedenissen van het Oude Verbond tot onderwerp hebben, terwijl de wederhelft
aan de behandeling van verhalen uit het Nieuwe Testament gewijd is. Daarop volgen
de tien Geboden, het ‘Onze Vader’ en het register van de boeken des Bijbels, welke
de schrijver, tot gemakkelijker onthouden voor de kinderen, verdeelt, als volgt:
A. Boeken van het Oude Testament.
1. Geschiedkundige boeken.
2. Dicht- en Zedekundige boeken.
3. Profetische boeken.
B. Boeken van het Nieuwe Testament.
1. Geschiedkundige boeken.
2. Brieven.
3. Profetisch boek.

Referent is zeer ingenomen met dezen arbeid van Ds. van der Loeff. Hij wenscht
het boekje bij voortduring eene goede ontvangst in alle Protestantsche huisgezinnen,
en heeft het hem gezonden exemplaar aan zijne jonge kinderen gegeven, die het
reeds met veel genoegen hebben gelezen en er, naar hij hartelijk hoopt, onder
biddend opzien tot onzen Heer Jezus Christus, veel nut uit zullen trekken.
Zutphen, 1861.
L.A.H.

Korte Mededeelingen.
Keur van Scherts en Luim uit onderscheidene Nederlandsche dichters, verzameld
door J.W. van Zeggelen. Te Arnhem, 1860. 2 dl. ƒ 2,60. - Bij deze nieuwe uitgave
der in 1855 verschenen bewerking van deze keur van Scherts en Luim, heeft de
heer v. Zeggelen niets te voegen dan en groet aan den genegen lezer. Ook wij
hebben ditmaal niets te zeggen, dan een groet aan den welwillenden verzamelaar,
en eene dankzegging uit naam van alle liefhebbers van dit genre van literatuur. De
boekjes toch zijn te zeer bekend blijkend de behoefte aan een herdruk, om onze
aanbeveling te behoeven; terwijl eene eigenlijke beoordeeling wel in geen geval
meer te pas kan komen. Zoo voegen wij dan bij onzen groet den wensch dat de
beide nette, sìerlijke deeltjes, met haar bonten schat van luimige, meer of minder
geestige poëzij, ook ditmaal hun' weg en een gunstig onthaal mogen vinden.
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Boekbeschouwing.
Onze Vader. Voor weinig centen den grootsten schat. (Te)
Amsterdam, (bij) Joh. W. Braun. In 12mo., 16 bladz. Prijs ƒ 0.10.
Op den titel afgaande en ziende op den weinig aantrekkelijken vorm, namen wij dit
geschriftje met eenige ongunstige meening ter hand. Wij dachten hiermêe een van
die zoogenaamd stichtelijke veroogjes te zullen vinden, zoo als wij ze meer gezien
hebben, waarin onder den naam van godsdienst allerlei verwarde zaken en duistere
begrippen, meestel in de tale Kanaäns, worden rondgevent. Het doet ons zeer groot
genoegen te betuigen, dat wij ons bedrogen hadden. Ofschoon wij de uitdrukking
op het titelblad blijven afkeuren, ‘voor weinig centen - den grootsten schat;’ de
schrijver bedoelt toch immers neit, dat deze uitlegging, dit boekje, dat voor weinig
centen te koop is, de grootste schat moet heeten; hij denkt aan het gebed des
Heeren zelf, en de waarde daarvan is niet in centen uit te rekenen, het wordt niet
betaald, het is zoo als de schrijver zelf zegt: ‘om niet te verkrijgen.’ Doch wij willen
geene aanmerkingen maken; wij achten dit kleine geschrift een gunstig oordeel en
aanprijzing waardig. Het bevat in eenvoudigen, helderen stijl eene populaire
verklaring van het ‘Onze Vader,’ met welke zij over het algemeen geheel instemmen.
't Is te hopen, dat het boekje in veler handen komen. Het onder het volk te
verspreiden zou een goed werk zijn.

Leerrede over het hooge gewigt eener 25jarige
Evangelie-verkondiging voor den leeraar en zijne gemeente, naar
1 Petr. 1: 25. Uitgesproken bij de viering van zijne 25jarige
Evangelie-dienst in de gemeente Beverwijk, op den 14 April 1861,
door H. Berkenbosch, (ten voordeele van de armen der gemeente).
Te Beverwijk, bij W.A. Antonysen, 1861. In gr. 8vo., 28 bladz. Prijs
ƒ 0,30.
Bij eene feestrede voegt geene strenge kritiek. De heer
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Berkenbosch heeft volkomen gelijk, als hij zegt: ‘het hart van eenen leeraar is bij
zulk eene gelegenheid zoo vol en hij heeft daarbij zooveel te zeggen, dat het
moeijeljk, ja schier onmogelijk is , aan al de voorwaarden der kunst te beantwoorden
, door excursiën daartegen niet gedurig te zondigen.’ En zijne preek wordt niet
uitgegeven als eene proeve van kanselwelsprekendheid, maar als eene gedachtenis
voor de vrienden en betrekkingen, die met hem zich verheugden op zjnen feestdag;
bovendien, als een middel om zijne feestviering tot eene oorzaak van blijdschap te
maken voor de armen zijner gemeente. Vinde zijn hartelijk, ernstig woord vele
koopers, dat de dankbare vreugde van leeraar en gemeente verhoogd en bevestigd
worde!

Christus ons alles. Woorden van raad en bestuur in deze dagen
van godsdienstige opwekking: bestaande in een achttal
onuitgegevene leerredenen van wijlen Robert M'Cheyne, in leven
predikant te Dundee. Uitgegeven en vermeerderd met eene
inleiding aan den heilbegeerigen lezer , door William Reid, M.A.
Uit het Engelsch vertaald. (Te) Amsterdam, (bij) P.M. van der Made,
1860. In 8vo., 206 bladz. Prijs ƒ 2.00.
Het werk onder bovenstaanden langen titel in het licht gezonden, zal zeker welkom
en zeer ‘dierbaar’ zijn aan alle aanhangers der streng orthodoxe kerkleer, maar voor
andere lezers is het dan ook bepaald ongenietbaar. Dit geldt niet alleen van de
preken des ontslapen leeraars, die met hoe groote stichting ook eenmaal
aangehoord, zonder eenige schade ongedrukt hadden kunnen blijven en begraven
worden in de vergetelheid; maar vooral niet minder van de zeer breedvoerige en
langdradige inleiding, alsmede van de op den titel niet genoemde verhandeling over:
‘den doop met den Heiligen geest,’ beide door den heer Reid geschreven.
Wat kon toch den uitgever bewegen om zulk een geschrift uit het Engelsch te
laten vertalen en in ons land te verspreiden? Is Nederland dan zoo arm aan
stichtelijke lectuur? Is dan hetgeen hier op dat gebied voortgebragt words niet over
het algemeen van beter gehalte, zoowel
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naar vorm als inhoud, dan deze vrucht van vreemden bodem? Waarlijk er is niets
voortreffelijks, niets uitstekends in dit werk; zelfs de versjes, die er in voorkomen,
ofschoon ze door de zoo bevoegde hand van Ds. J.J.L. ten Kate in het Hollandsch
zijn overgezet, kunnen niet meer dan middelmatig heeten. Ons oordeel kan niet
anders dan afkeurend zijn.

Het Evangelie der Apostelen tegenover de twijfelingen en de
wijsheid der wereld. Drie Leerredenen door P. Hofstede de Groot,
Hoogleeraar te Groningen. (Te) 's Gravenhage, (bij) M.J. Visser.
1861. In gr. 8vo. 63 blade. Prijs ƒ 0,75. Jezus Christus, gisteren en
heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Leerrede, uitgesproken te 's
Gravenhage op Zondag 14 Julij 1861 door H.J. Spijker, Theol. Doct.
en Predikant te Amsterdam. (Te) Amsterdam, (bij) Johannes Müller,
1861. In gr. 8vo. 32 blade. Prijs ƒ 0,30.
De leerredenen, waarvan wij de uitgave bij deze aankondigen, zullen waarschijnlijk
vele lezers vinden. De namen der auteurs zijn algemeen bekend en beroemd; men
kan verwachten dat zij niet ligtvaardig hebben toegegeven aan het dringend verzoek
van vrienden, die wenschten het gesproken woord in druk te bezitten; zij zouden
daaraan niet hebben voldaan als zij niet zelven overtuigd waren dat hun werk eene
meer dan voorbijgaande waarde heeft. Zij weten te goed, dat niet alle preken, die
met belangstelling, met stichting aangehoord worden, verdienen te worden gedrukt.
- Onze tijd doet den christenleeraar geheel bijzondere eischen. Terwijl allerwege
wordt gestreden over de godsdienst , zoo velerlei verschil van rigting, van
denkbeelden en gevoelens de cbristenen in verdeeldheid brengt, terwijl de
theologische stridvragen openlijkt, in de volkstaal, op populairen trant worden
behandeld, ook dezulke die diep ingrijpen in het wezen des geloofs, terwijl niemand,
die op eenige ontwikkeling aanspraak maakt, zich meer buiten dien strijd kan houden;
- mag voorzeker thans minder dan ooit, de prediker zich tevreden stellen met het
stichten zijner hoorders, hij moet leeren, inlichting geven omtrent de meest
besproken, gewigtigste vragen, hij moet der gemeente dui-
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delijk aanwijzen en verklaren, wat dwaling en wat waarheid is. - Er zijn er velen in
onze dagen, die zulke aanwijzing behoeven en verlangen. En van wie zou die eerder
worden begeerd dan van mannen als professor de Groot en Dr. Spijker, die beide
èn wegens hunne geleerdheid èn om hunne rijpe ondervinding, zoo teregt bevoegd
geacht worden om een helder leerzaam oordeel uit te spreken over hetgeen
tegenwoordig zoo veler christenen hoofden en harten vervult. - Beide sprekers
hebben dan ook - hoe kon het anders? - de behoefte des tijds erkend en getracht
die op hunne wijze te vervullen. - Tijdens de vergadering der Algemeene Synode
zijn beide heeren na elkander voor de Haagsche gemeente opgetreden; en beide
werden aangezocht om hunne daar gehouden leerrede uit te geven. Prof. de Groot
gevoelde één bezwaar tegen de aanneming van dat verzoek. De preek door hem
in 's Hage uitgesproken, was namelijk de tweede van een drietal, 't welk hij in
Groningen achteréén had gehouden, en dat in zijnen geest één was en met elkaâr
een geheel uitmaakte. Dat bazwaar verviel toen hij besloot de drie preken alle te
zamen voor den druk af te staan. - Zoowel dit bundeltje ald de leerrede van Spijker
zal gewis aan velen zeer welkom zijn.
Wij hebben gemeend het werk van beide predikers in één artikel te kunnen
bespreken, dewijl zij beide in de keuze van het onderwerp en de wijze van
behandeling geleid werden door de gedachte aan de tegenwoordige gesteldheid
van godsdienst en theologie in ons vaderland, en evenzeer zich ten doel stelden
hunne hoorders gerust te stellen omtrent den uitslag van den stijd en te bevestigen
in de liefde voor het christendom. Dat er evenwel nevens deze overeenkomst ook
aanmerkelijk onderscheid in hunnen arbeid te bespeuren is, zal niemand
bevreemden. 't Is bekend dat de Groningsche hoogleeraar, de overmoeide
woordvoerder der Groninger school, wat zijne theologische zienswijze en begrippen
betreft, vrij ver afwijkt van de rigting, welke de liberale Amsterdamsche predikant is
toegedaan. Bovendien geeft ook reeds de opgaaf der door hen behandelde
onderwerpen te kennen, dat zij niet eveneens denken en spreken over dezelfde
zaak. Hofstede de Groot treedt op als bestrijder van de twijfelingen en de
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wijsheid der wereld; Spijker daarentegen stelt zich buiten den kamp der verschillende
partijen, en spreekt een woord van bevrediging en bemoediging ten behoeve van
hen, die ‘wegens de teekenen der tijden met onrust en kommer zijn vervuld.’
Prof. de Groot behandelt in de eerste preek van zijn drietal Hand. I:8, en noemt
daarnaar zijn onderwerp: de Evangelieprediking eene getuigenis omtrent Jezus
Christus. In het eerste deel wordt de waarheid dezer stelling in het licht gesteld, en
in het tweede aangetoond, dat hierin juist de wereldoverwinnende kracht der
Evangelieprediking is gelegen. Wij lezen hier veel schoons en goeds. Belangrijk
vooral is de geschiedkundige aanwijzing, dat overal waar de prediking in de
christelijke kerk dit haar eigenaardig karakter verloor, waar zij de afkondiging is
geworden van eene wet, de aanbeveling eener wijsbegeerte, of de instelling van
eene kerk, zij ook krachteloos werd en niet behouden kon wat zij had gewonnen.
De groote verdienste der Groninger school treedt ook hier duidelijk in het licht en
wordt waardig gehandhaafd. De tekst van de tweede preek is Joh. VII: 25-27, en
haar onderwerp: de twijfeling der wereld omtrent het Evangelie. Het doet ons leed
aan dit stuk niet zoo grooten lof te kunnen geven. De hoogleeraar zegt in de
voorrede, dat hij hier niet oordeelt wat men moderne theologie noemt. Twijfelarij is
volgens hem de zucht om over alles twijfelingen op te werpen, en onder wereld
begrijpt hij allen, die niet of nog niet vast in den Heer gelooven. Maar zal dan toch
niet menigeen bij de voorstelling door den hoogleeraar van de wereld gegeven aan
de moderne theologie hebben gedacht? Is het billijk, de gemoedelijke en
wetenschappelijke bezwaren van sommige geleerden onder dagen tegen de
historische geloofwaardigheid van de geschiedverhalen des bijbels geopperd, gelijk
te stellen met de tegenspraak, de beschimping en den hoon, die de Heiland
ondervond van zoo velen zijner tijdgenooten: Wij lezen hier: ‘Indien wij het Nieuwe
Verhond raadplegen, zien wij, dat de hoogere of wijsgeerige critiek, gelijk zij heet,
van onze dagen reeds zeer oud is, en het haar moeijelijk zal vallen thans iets tegen
het Evangelie in te brengen, dat niet reeds voor avhttien eeuwen is gehoord.’ Tegen
dien uitval moe-
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ten wij protesteren. De critiek heeft niets in te brengen tegen het Evangelie en wil
dat volstrekt niet; integendeel zij poogt juist het Evangelie zuiver te leeren kennen
en te ontdoen van de onzuivere bijvoegselen en traditiën, waarmeê het vermengd
is. - Prof. de Groot zelf erkent dit regt der eritiek, als hij zegt: ‘het is noodig, niet alles
wat zich als waar voordoet, dadelijk als waar te vertrouwen; wij moeten ons oordeel
opschorten, tot dat wij de zaak hebben onderzocht, en is dit geschied, dan nog vaak
zeggen: ik weet het niet. Ook is dit alleen eigen bezit, wat wij ons zoekende en
kampende, twijfelende en gissende zelve hebben verworven, niet wat wij anderen
nazeggen. Erven kan men wel op het gebied der aardsche bezittingen, niet op dat
des geestes, hier moet men alles door eigen studie en inspanning ervaren.’ Dat zijn
schoone en ware worden, maar hoe stemt met zulk eene overtuiging de klagte
overeen, die wij een paar bladzijden vroeger vernemen? ‘De twijfelingen der
tijdgenooten van den Heer en der apostelen zijn herhaald, maar weinig vermeerderd.
Alleen is er een nieuw voorwerp voor de twijfelzucht gegeven in de boeken des
Nieuwen Verbonds. Niet alleen zijn deze, gelijk betaamt, vrijmoedig onderzocht,
maar ook, gelijk onbehoorlijk is, uit de hoogte beoordeeld en vaak beschuldigd,’
enz. - Hoe kan de hoogleeraar zich ergeren aan die twijfelingen, (wij zullen de harde
woorden: beschuldigen en verwijten, die even onjuist zijn als onbillijk, maar laten
rusten) daar hij zelf hare matuurlijkheid en haar nut erkent? Immers zegt hij: ‘het
Evanglie is iets zoo geheel eenigs en vreemdsoortigs in de wereld, dat het de
twijfelarij opwekt. Deze is als een gedurig hernieuwde storm of onweder, die vele
verwoestingen aanrigten, doch ook de schadelijke dampen wegvagen. De
benaauwde en drukkende lucht van kerkelijke regtzinnigheid, de heerschappij van
den volkswaan van den dag, de inmenging der overheid wordt door die twijfelarij
op den duur onmogelijk. Telkens worden nieuwe bezwaren ingebragt of oude
herhaald; wat op vasten grondslag rust en stevig is opgebouwd, houdt zich staande,
kaf, hooi en stoppels vliegen heen.’ Hoe hangt dit nu zamen met het overige, waarop
wij gewezen hebben? Eindelijk nog ééne aanmerking, het is de iaatste op deze
preek. Hofstede de Groot wil aantoo-
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toonen, hoe juist tegenover de twijfeling der wereld de grootheid uitblinkt van het
Evangelie, en zijn eerste argument is: het Evangelie is groot, want het is Gode
waardig. Die Godewaardigheid (eene zeer onbepaalde eigenschap, daar ieder ze
natuurlijk denkt in evenredigheid met zijn eigen Godsbegrip) wordt hier bewezen
daaruit, dat het Evangelie zwarigheden aanbiedt, welke de wereld niet kan oplossen,
dat het veel duisters bevat. Dus de onbegrijpelijkheid een bewijs voor de
Godewaardigheid. Gredo quia absurdum est.
De derde leerrede heeft tot thema: de verwerping van het Evangelie door de
wijzen der wereld, eene reden van dankbaarheid voor ons aan God; - en tot tekst
Lukas X: 21-24. - Niet alleen de hoofdzaak maar ook de verdeeling is geheel ontleend
aan den tekst, - hetwelk wij als eene verdienste aanmerken; terwijl wij bovendien
gaarne erkennen deze preek met groot genoegen gelezen te hebben en te
beschouwen als een uitmuntend stuk. Wij misten hier ook hetgeen ons in de
voorgaande rede hinderde, aangezien hier het Evangelie eigenlijk van de
godsdienstige en moreele zijde en niet enkel historisch wordt voorgesteld. De
vijanden die hier bestreden worden zijn dan ook niet dezelfde, die ter sprake gebragt
worden in de tweede preek. - Wat het drietal in zijn geheel betreft; het brengt ons
op nieuw het aanmerkelijk verschijnsel voor den geest, dat professor de Groot,
eenmaal de vurigste bevorderaar van het vrije onderzoek, de onvermoeide
kampvechter voor de bevrijding der godsdienst uit de boeijen van het kerkelijk
leerstelsel, de aanvoerder der liberale godgeleerden; thans de stem verheft tegen
de vrije wetenschap, optreedt als verdediger van het gezag des bijbels en zich
beklaagt over hen, die in de vrijzinnige rigting wat verder gaan dan hij.
Dr. Spijker houdt zich buiten de polemiek, hij wil degenen die zich bekommeren
en bozorgd maken over de hedendaagsche verdeeldheid onder de christenen een
woord van geruststelling doen hooren. Hebreën XIII: 8 is zijn tekst, en het thema
der preek: de onveranderlijkheid en onvergankelijkheid van het christendom, blijkbaar
in Christus. Hij stelt vooral in het licht, hoe de meeningen en denkbeelden der
menschen omtrent den persoon en de verdien-
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sten des Heeren, omtrent de waarheid door hem verkondigd en omtrent het geestelijk
heil door hem aangebragt, gedurig aan veandering onderhevig geweest en
afgewisseld zijn zoolang de christelijke kerk bestaat; maar dat daarom toch de Heer
zelf, de waarheid en het heil in geenen deele zijn veranderd. Het is van belang het
onderscheid wel in gedachten te houden tusschen het subjectieve en het objectieve
zijn der dingen. Daardoor kan men alleen kalm toezien op den strijd en zijn geloof
ongeschokt bewaren. Duidelijk en klaar is de geheele ontwikkeling van het
onderwerp. De eenvoudige schoone stijl is boeijend, terwijl menige gewigtige
opmerking de belangstelling van den lezer verhoogt. De prediker mengt zich niet
in den strijd, maar verbergt evenmin angstig zijne gevoelens. Rondborstig spreekt
hij het uit, dat hij een voorstander is van het vrije onderzoek ook in de godsdienst.
Laat ons eene proeve meêdeelen. De schrijver van den brief aan de Hebreën is
onbekend, doch zegt Spijker: ‘zijn wij in waarheid vrij, vrij van alle banden van
menschelijk gezag, dan hangt voor ons de waarde van het geschrift niet van den
naam des schrijvers, maar van zijnen inhoud af; want daaruit moet het blijken, of
het heilig en onveranderlijke woord Gods, hetwelk de waarheid is, ons daarin wordt
meêegedeeld. Als historisch gedenkschrift waarderen wij den hrief, om dat wij daarin
de getuigenis lezen van hetgeen in den leeftijd, die aan de eeuw der apostelen is
opgevolgd, zij welke het naaste waren aan hen, die den Heer Ohristus zelven hadden
gehoord, geloofden en leerden aangaande Ohristus, zijne verdiensten en het door
hem aangebragte heil. Voor ons godsdienstig geloof nemen wij uit dezen brief
gaarne over, hetgeen ons in overeenstemming met den geestelijken zin van het
Evangelie, zij het ook onder joodsche vormen, welke niet meer zijn van onzen tijd,
herinnerd en geleerd wordt van de voortreffelijkheid des Evangelie's, de duurzame
waarde des christendoms, de eenheid des waren geloofs en de heiligende strekking
der apostolische prediking.’ - Doch genoeg, wie belang stelt in het christendom, zal
hier veel vinden wat hem goed is voor verstand en hart beide; wie deze preek met
aandacht leest, zal zeker nut daarvan trekken. Wij wenschen dat zij in veler handen
komen!
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Beknopte geschiedenis van het Protestantisme. Een huis- en
handboek, door M.A. Perk, predikant te Dordrecht. Met eene
voorrede van den hoogleeraar B. ter Haar. (Te) Dordrecht, (bij)
P.K. Braat, 1861. In kl. 8vo. Prijs ƒ 2,75.
Met genoegen hebben wij kennis gemaakt met dezen, in vele opzigten voortreffelijken
arbeid van den heer Perk. Het voorziet ten onzent waarlijk in eene behoefte, want
zijn de vertaalde en onvertaalde geschriften over de geschiedenis van de hervorming
talrijk, eene geschiedenis van het protestantisme bezaten wij nog niet. Dat dit werk,
hoe ingenomen wij er ook mede zijn, geheel in die behoefte voorziet, mogen wij
echter niet getuigen. In een betrekkelijk kort bestek wordt hier wel een groote rijkdom
van feiten medegedeeld, maar de proporties zijn te weinig in acht genomen, en de
pragmatiek is te veel verzuimd. Het is als of de heer Perk, toen hij begon te schrijven,
zelf niet heeft kunnen begrijpen, dat hij niet eene historie der reformatie, maar eene
geschiedenis van het protestantisme ging opstellen. Immers veel te groot is de
ruimte, welke de hervorming zelve inneemt; hoe belangrijk ook de wording van het
protestantisme genoemd moet worden, er mogt aan hare geschiedenis niet meer
plaats zijn ingeruimd, dan de evenredigheid toeliet.
Wat het verzuim van de pragmatiek der geschiedenis betreft, - men heeft het
boek maar in te zien, om te bespeuren, dat wij niet ten onregte klagen. Wel keurt
de schrijver hier wat goed, en daar wat af, maar dat is nog niet pragmatiseren. De
5½ bladzijden van het besluit kunnen dit verzuim niet goed maken.
Wat wij dan roemen in dit boek? De stijl? Neen, die is niet bijzonder fraai. Maar
't is de flinke, loyale geest, welke de pen van den schrijver heeft bestierd, de echt
christelijke zin, welke overal in zijn werk doorstraalt. Onverholen komt hij overal voor
zijne vrijzinnige gevoelens uit, maar altijd op eene bescheiden, liefderijke wijze,
zoodat niemand der tegenpartij er aanstoot uit nemen kan. Daarom, en omdat het
boek met naauwkeurigheid de meest belangrijke feiten der geschiedenis van het
protestantisme in een
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kort bestek vermeldt, bevelen wij den arbeid van Ds. Perk als huis- en handboek
met alle ruimte aan.
De uitgave van den heer Braat verdient lof.

Bijbelsch catechisatieboek, voor huisselijk gebruik; eene
handleiding voor ouders en anderen, die zelf aan hunne
huisgenooten en kinderen onderrigt in de godsdienst wenschen
te geven; door A. Rutgers van der Loeff, theol. doct. en predikant
te Leyden. Derde druk. (Te) Leyden, (bij) D. Noothoven van Goor,
1860. In kl. 8vo., 486 bladz. Met platen ƒ 5,00, zonder platen ƒ 1,90.
Het zal wel onnoodig zijn vele woorden te bezigen tot aanprijzing van het voortreffelijk
boek, waarop wij bij deze de aandacht onzer lezers wenschen te vestigen. De
verschijning van den derden druk bewijst voldoende, dat het door zeer velen wordt
gebruikt en hoog geschat. Zoowel door den vorm, als wegens den inhoud is het zoo
uitnemend geschikt voor het oogmerk, dat de geleerde schrijver zich bij de
zamenstelling had voorgesteld. Aan allen, die het nog niet mogten kennen, bevelen
wij het dringend aan.
De prijs is zoo gesteld, dat het boek in bijna alle huisgezinnen eene plaats kan
vinden. Het eenige onderscheid tusschen de goedkoope en de duurdere uitgave
bestaat in de plaatjes, die de laatste versieren. Tot de bruikbaarheid van het werk
doen de plaatjes weinig af. Evenwel hebben wij gaarne een woord van lof over voor
de waarlijk schoone staal-gravures; en wie het niet behoeft te laten om de kosten,
dien zouden wij altijd aanraden, de uitgave met platen te koopen.

Onze Vader. Rede van T. Colani, over Mattheus V: 9. Uit het
Fransch vertaald, door M.A. Perk, predikant te Dordrecht. (Te)
Dordrecht, (bij) P.K. Braat, 1861. In 8vo., 22 bladz. Prijs ƒ 0.30.
Wie kent Colani niet, den talentvollen woordvoerder der moderne theologie, den
begaafden redenaar? Wie heeft niet althans eenige van zijne preken gelezen, en
met groot genoegen gelezen? Een vrij groot aantal zijner redenen is reeds in het
Hollandsch vertaald; en wij kunnen het
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niet vreemd achten, dat dit aantal nog steeds aangroeit. Wij twijfelen ook niet of de
preek, door den heer Perk vertaald, zal in Nederland door velen met graagte worden
ontvangen en grooten bijval vinden. Stelde de vertaler zich vooral ten doel, om een
nieuw bewijs te leveren van de ongerijmdheid der beschuldiging, tegen de moderne
theologie ingebragt, dat zij onbekwaam zou zijn om stichtelijk te prediken: wij
gelooven, dat hij dit doel volkomen heeft bereikt; want stichtelijk, in den waren zin
des woords stichtelijk, is deze preek van Colani zonder twijfel. Op treffende wijze
wordt hier de invloed geschetst, die de erkentenis van den Almagtige als onzen
hemelschen Vader - eene waarheid, die weêrklank vindt in ons binnenste, zoodra
wij haar hooren uitspreken - oefent op geheel ons leven. Zij maakt eene sombere
levensbeschouwing onmogelijk, zij alleen stelt ons in staat, den aardschen voorspoed
waarlijk te genieten en biedt ons echte vertroosting in den tegenspoed. Het geloof
in den hemelschen Vader geeft ons lust om de verzoeking te bestrijden, vervult ons
met opregt berouw over de zonden, doet ons werkzame liefde betoonen jegens de
medemenschen. Zich een kind te gevoelen van God, als een kind jegens Hem
gezind te zijn, dat is godsdienst.
Waarlijk men behoeft geen modern theoloog te zijn om sympathie te gevoelen
voor den man, die zulke denkbeelden koestert en ze op ernstigen, hartelijken toon
verkondigt. Moge de overtuiging, die Colani hier verbreiden wil, meer en meer
algemeen worden, dat in het evangelie dit hoofdzaak is: God is onze hemelsche
Vader! Waar deze overtuiging regt diep en levendig de harten doordringt, daar zal
verschil van meening en zienswijze ten opzigte van andere zaken, weinig schade
doen.

De nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de
Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, verzameld
en met een uitvoerig register voorzien, door H. Uden Masman Jr.,
predikant te Groningen. Tweede druk. Te Groningen, bij J.
Oomkens, J. Zoon. Boek- en Steendrukker, 1861. In 12mo., 240
bladz. Prijs ƒ 1,50.
De heer Uden Masman heeft de moeite door hem ten

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

60
koste gelegd aan de zamenstelling van dit boekje, - eene moeite, die te zwaarder
moest vallen, naarmate de arbeid drooger en vervelender was, beloond gezien door
de gunstige ontvangst, aan zijn werk ten deel gevallen. Een tweede druk is daarvan
noodig geworden. Men zou verwachten, dat deze tweede druk nu ook herzien zou
zijn en in overeenstemming gebragt met de sedert het verschijnen van de eerste
uitgave veranderde of vernieuwde reglementen. Dit is echter zoo niet. Men vindt
hier onveranderd, al wat in den eersten druk was opgenomen, en dus sommige
reglementen wel, die thans niet meer van kracht zijn, en daarentegen anderen niet,
die tegenwoordig gelden. Het boekje heeft daardoor veel van zijne bruikbaarheid
verloren. Evenwel kan het ook nu voor velen eene gemakkelijke en nuttige
handleiding zijn.

Kerkelijke toespraak ter herdenking aan vijf en twintig-jarige
ambtsbediening in de gemeente, uitgesproken door B.T. Lublink
Weddik, op den 23sten Junij 1861, des avonds, in de Nieuwe kerk
der Evang.-Luth. gemeente te Amsterdam. (Mede uitgegeven ten
voordeele van een zeer behoeftig huisgzin.) (Te) Amsterdam, (bij)
J.H. Scheltema, 1861. In gr. 8vo., 33 bladz. Prijs ƒ 0,30.
Gelegenheidsredenen zijn gewoonlijk, hoe treffend ook voor den spreker en zijne
hoorders, niet zeer belangrijk voor het publiek. De uitgave van zulke redenen
geschiedt dan ook gewoonlijk op verzoek van vrienden en betrekkingen, die gaarne
eene gedachteuis wenschen te hezitten van het voor hen zoo plegtige uur. Zoo is
het ook met deze ‘Toespraak’ van den Eerw. Lublink Weddik. Hij heeft echter nog
een ander oogmerk daarmeê verbonden. Zijne vrienden een genoegen
verschaffende, wilde hij tevens eene weldaad bewijzen aan een behoeftig gezin.
Moge hij zijn edel doel bereiken! Zulk eene handeling is geheel in overeenstemming
met de gevoelens, die hij in zijne feestrede heeft geopenbaard. Naar aanleiding van
den tekst, Ps. CXVI: 12, 13, 14 heeft hij op regt hartelijken, gemoedelijken,
stichtelijken toon zijn ootmoed, zijne dankbaarheid en zijn heilig voornemen
uitgesproken. Gaarne wenschen wij
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den waardigen man de kracht toe, om zoo nog menig jaar zijne bediening in de
gemeente te blijven vervullen.

Het kruis des Verlossers, door J.H. Gunning Jr. (Te) Amsterdam,
(bij) H. Klijn, 1861. In 12mo., 60 bladz. Prijs ƒ 0,15.
‘Dit geschriftjen is overgedrukt uit het tijdschrift Berea met eenige uitbreiding;’ lezen
wij in den aanhef van de inleiding. Ref. moet belijden, dat het bestaan van genoemd
tijdschrift hem tot hiertoe onbekend was gebleven, hij gelooft echter ook, dat velen
die onkunde met hem gemeen hebben. De heer Gunning heeft ook zeker den kring
der lezers van Berea te beperkt geacht voor zijn werk, daar hij het afzonderlijk in
wijder ruimte laat verspreiden. Wie verlangt nader bekend te worden met de
theologische denkbeelden van den talentvollen kampvechter der orthodoxie; zal dit
boekje met genoegen en met vrucht doorbladeren. De voornaamste christelijke
leerstukken komen hier ter sprake. Gunning handhaaft de echt orthodoxe
gereformeerde leer, maar verklaart hare uitspraken dan ook op zijne wijze. Hij is,
naar ons bescheiden oordeel, met de meeste voorstanders van ‘de leer der vaderen’
meer eenstemmig in de woorden, dan in de begrippen. Zijn boekje zij der overweging
aanbevolen aan allen, die belang stellen in den strijd, welke in onze dagen gevoerd
wordt op theologisch gebied. De warme ijver en het innig godsdienstig geloof des
schrijvers wekken belangstelling op. Jammer maar, dat zijne taal niet wat
naauwkeuriger en zijne stijl zoo duister is.

Nieuwe Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie, onder
redactie van Dr. D. Harting, pred. te Enkhuizen. (Te) Utrecht, (bij)
Kemink & Zoon, 1860. Derde deel, derde en vierde stuk.
Na een langdurig stilzwijgen, komen in dit tijdschrift de ‘Nieuwe Jaarboeken voor
Wetenschappelijke Theologie’ weder ter sprake. En even als wij na eene lange
afwezigheid een lieven vriend met te meer vreugde begroeten, zoo ook voldoen wij
met innige blijdschap aan de ons opgelegde taak tot beschouwing van dit
wetenschappelijk geschrift. Gere-
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digeerd dor den kundigen Harting en ondersteund door eene schare van
medewerkers, wier namen den titel versieren, en die der Christelijke kerk onzer
dagen tot eere zijn, kan het niet anders, of men mag hooge eischen aan dit werk
doen, maar kan men tevens met regt verwachten, dat die eischen niet vruchteloos
zullen zijn.
Bij hetgeen wij daar nederschreven en dat onze waarachtige overtuiging uitmaakt,
zal men ons wel niet beschuldigen van voor- of tegeningenomenheid omtrent het
werk van Dr. H. Gerust durven wij verzekeren, dat, mag de recensent zich nimmer
door hartstogt laten vervoeren, en in het bijzonder niet met de twee genoemde
driften behebt zijn, hij vooral bij de beschouwing van een boek als het onderhavige
en nog minder in onze dagen van strijd op het gebied der wetenschappelijke
theologie, eenige partijdigheid mag voeden. Neen, zoo immer, dan is het voornamelijk
bij alles wat dien strijd betreft, dat hij de strikte onzijdigheid moet bewaren, en noch
ter regter-, noch ter linkerzijde gaande, alleen de vraag van den heidenschen
hoofdman moet voor oogen hebben: ‘Wat is waarheid?’
‘Wat is waarheid?’ Die vraag, ten allen tijde gedaan en nog nimmer voldoende
opgelost; wat meer zegt, tot nog toe niet bevredigend beantwoord, bezielde ons
steeds bij de beschouwing der bovenvermelde stukken van de ‘Jaarboeken.’ En
waarlijk, de onderwerpen in deze stukken behandeld, gaven er ons wel aanleiding
toe.’
Al dadelijk worden wij op eene ‘question brulante’ gewezen. Naar aanleiding van
drie preekbundels (Dr. J.J. Prins, Leerredenen; Dr. J.I. Doedes, Twaalf Preken en
Dr. T. Modderman Az., Geloofsgetuigenis) levert de Deventersche predikant W.B.J.
van Eyk, eene homiletische paragraaf. Uitgaande van het gezegde van Alex.
Schweizer, in diens Homiletik der Evangel. Prot. Kirche: ‘Die Homiletik ist unter allen
Disciplinen der praktischen Theologie am frühsten angebahnt und am meisten
bearbeitet worden, ohne jedoch vor der Reformation eine irgend genügende Reife
zu erreichen,’ beschouwt hij de Homiletiek vóór en na den tijd der Hervorming en
doet uitkomen, dat zij in beide tijdvakken, ofschoon in geene tot volkomene rijpheid
gekomen, echter zeer verschillend was, terwijl hij tevens aantoont, dat ook
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na de reformatie de Homiletiek verre was van hetgeen zij wezen moest. In eene
doorloopende en beknopte schets der kanselwelsprekendheid in de zestiende en
zeventiende eeuw, somt hij hare gebreken en leemten op, en dit niet bloot, als uit
de lucht gegrepen, maar alles door bewijzen gestaafd en spreekt daarna met eene
zekere toejuiching van de reactie, die met de achttiende eeuw aanbrak. De
Wolfisch-Leibnitsche philosophie was het Spener-Franckische pietisme te gemoet
gesneld, en vereenigd in Johann Lorenz von Mosheim, scheen de homiletiek eene
schoone toekomst tegen te gaan, - althans er vertoonde zich een heilvoorspellende
dageraad aan de kimmen. De tweede helft dier eeuw zou echter dit vertrouwen
teleurstellen, en teregt merkt de heer v.E. op, hoe in dien tijd van kritisch rationalisme
en speculatieve wijsbegeerte het positieve christelijke element werd prijs gegeven,
om bij de algemeene begrippen van voorzienigheid, deugd, vrijheid en
onsterfelijkheid, zijn heul en zijn heil te zoeken. Volkomen stemmen wij dan ook met
den geleerden schrijver in, als hij zegt: ‘De evangelieprediker was niet meer dan
een geestelijke commissaris van policie. Zijne kanselproducten ontaardden in
zedekundige vertoogen en redevoeringen, of in voorlezingen over
landhuischoudkunde en makrobiotiek.’ Daardoor werden alle preken als het ware
met een gelijk waas overtogen, en was alle frischheid en levendigheid van den
kansel geweken. Zoo naderde de 19de eeuw, en voor deze scheen de homiletische
vrijheid en zelfstandigheid te zijn weggelegd. Hier noemt de schrijver het eerst den
genialen Lavater, en na hem eene reeks van mannen, die teregt als de profeten
eener nieuwe en betere toekomst begroet worden, waarna hij eindigt met op
onderscheidene beroemde kanselredenaars van onze dagen te wijzen. ‘Wat er in
de jongste dagen door Harms, Tholuck, Hüffel, Nitzsch, Palmer, Ficker, Gustav
Baur, Alex. Schweizer, Alex. Vinet, Ath. Coquerel, L.F. Bungener, Colani, N. Roussel
en anderen in 't werk gesteld is, om het ware wezen der christelijke
kanselwelsprekendheid in zijn eigenaardig licht te stellen, is te bekend, dan dat wij
er langer bij behoeven te verwijlen. Wie het zich, voor zoo veel Duitschland betreft,
in korte maar krachtige trekken geschetst, voor het geheugen herroepen wil, leze
slechts
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't belangrijk opstel van Dr. J.J. van Oosterzee: ‘Theorie en Praktijk der
Evangelieprediking, enz.’ Nieuwe Jbb. v. Wet. Th.D. II, bl. 263 v.v. En wat er in den
loop dezer eeuw door onze vaderlandsche homileten is bijgedragen, om theorie en
praktijk eener zuiver-evangelische preekmethode ingang te doen vinden, weet een
iegelijk, wien de namen van Boers, Heringa, Clarisse, v.d. Palm, Broes, Abm. des
Amorie v.d. Hoeven, v. Hengel, Muurling, v. Oosterzee, Moll enz. niet onbekend
zijn.
Na deze wandeling door de homiletische wereld, waarmede de heer v.E. geen
ander doel had, dan om aan te toonen, dat het eigenlijke streven naar emancipatie
van de heidensche rethoriek pas dagteekent van het begin dezer eeuw, gaat hij
over om eene paragraaf te leveren uit een nieuw door hem bedacht Handboek voor
Homiletiek, welks zamenstelling hij echter als veelomvattend en gewigtig beschouwt,
en dat hij gaarne van meerbevoegden verlangend te gemoet ziet. Alvorens echter
tot het schrijven dier paragraaf - wij hopen dat de heer v.E. zich niet zal laten
afschrikken om meerdere hoofdstukken uit zijn handboek mede te deelen - spreekt
hij het beginsel van alle kanselwelsprekendheid uit. ‘Dat beginsel nu is: gelijk bij
Jezus, onzen éénigen Meester, het prediken de uiting, de openbaring en vrucht van
Zijn wezen is, - zoo ook dient de Evangelie-verkondiger zich zelven uit te storten
en weer te geven, onbelemmerd en vrij. En staat het vast, dat Jezus persoonlijkheid
de bron zijner geheel eigenaardige welsprekendheid was, dan moet de subjectiviteit,
de individualiteit van zijn getuige op aarde het eerste en het hoogste zijn, waarvan
men bij de theorie en praktijk der gewijde welsprekendheid uitgaat.
Het ligt niet in ons doel en ook ons bestek gedoogt het niet, dat wij den heer v.E.
op den voet volgen bij de behandeling van zijn compendium, te meer, daar wij ook
nog den blik moeten werpen op de andere opstellen, die in deze stukken voorkomen.
Doch wij willen toch de bestanddeelen, die hij aanvoert, opnoemen, ten einde onzen
lezers een - zij het dan ook slechts oppervlakkig - denkbeeld te geven van de juistheid
der begrippen en de helderheid der gedachten van den geleerden schrijver. Met
toepassing op de bovengenoemde bundels leerredenen, beschouwt hij ‘het regt der
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eigenaardige persoonlijkheid van den Evangelieprediker,’ en wijdt die beschouwing
voornamelijk aan de belangrijke vraag: ‘in hoe verre de individualiteit van den
kanselredenaar door zijn gehoor wordt beschränkt en geleid.’
Het goed regt van ieders individualiteit bij de theoretische en practische beoefening
der predikkunde te handhaven, ziedaar het eerste punt dat v.E. behandelt, en hij
doet dit met eene juistheid en wegslepende welsprekendheid, die ons hem doen
verklaren, dat wij het eerste gedeelte van zijn climax tegenspreken, doch het tweede
volmondig toestemmen. De schrijver zegt namelijk: onbekend is 't nij, of deze schets
met de werkelijkheid overeenkomt. Doet zij het niet, dan is het een bewijs, dat onze
gevolgtrekkingen niet juist zijn, doch bewijst nog in geenen deele tegen 't principe,
waarvan wij uitgaan. Doet zij 't wel, dan werpt zij niet weinig gewigt in de schaal en
getuigt voor de zaak, die wij voorstaan.’ In ons oog heeft hij het beeld van den
Evangelieverkondiger naar waarheid geschetst, en gaarne stellen wij ons ook den
oragus van Gods woord voor. zoo als hem zich Prof. Prins dacht, t.w.: ‘dat hij zich
gemakkelijk beweegt op den kansel, zich daar op zijne plaats gevoelt, rustig en
kalm blijft, zelfs met eene eigenaardige plegtigheid, statigheid en deftigheid, afgepast
en bedaard, spreekt en alle mogelijke vormen in acht neemt, die den indruk zijner
taal bij de hoorders verhoogen kunnen. Nu en dan weet hij door zijne uiterlijke
voordragt kracht bij te zetten aan zijn woord, vooral waar het gevoel zicb gelden
doet. Maar stand, stem, gebaarmaking, gelaatstrekken, enz. het heeft alles iets, dat
zijn gehoor het luisteren gemakkelijk maakt, en ze aangenaam bezig houdt.’ Indien
dat beeld van den prediker in de werkelijkheid gevonden wordt, dan kan het niet
anders, of de vrucht der kanselwelsprekendheid zal niet achterblijven, maar zijne
gevolgen in het bezielde leven der gemeente doen ondervinden.
Het tweede gedeelte der paragraaf wordt met niet minder juistheid en helderheid
behandeld. Als eerste voorwaarde voor het behoud en de handhaving der
individualiteit van den prediker, stelt v.E. teregt, dat hij zich steeds op het gebied
der christelijke waarheid hebbe te bewegen. Waar of wanneer hij van deze, ook
slechts in de verte, afwijkt, en
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zijn eigen woord; het systeem van dezen of genen geleerde, een kerkelijk leerstelsel
of philosophemata der godgeleerdheid boven het Evangelie - Gods openbaring in
Christus - plaatst, daar of dan kan hij verzekerd zijn, die individualiteit, zoo al niet
te verliezen, dan toch zeker te zullen benadeelen.
Tot hiertoe spraken wij alleen over de beschouwingen van Dr. van Eyk over de
homiletiek in het algemeen. Thans nog een enkel woord over zijne bedoeling. Met
de drie bundels, hier boven genoemd, in de hand, tracht hij zich het beeld te vormen
der drie predikers, en aangezien 34 van de 36 leerredenen in de gemeente
Rotterdam zijn uitgesproken, zich den toestand dier gemeente voor oogen te stellen.
En wij moeten betuigen, dat, heeft hij wat het eerste betreft, de spreuk ten volle
bewaarheid: la style - c'est l'homme - zijne schets, wat het tweede aangaat, door
niemand die Rotterdam eenigzins van nabij kent, zal worden tegengesproken.
Wij eindigen onze beschouwing van dit opstel, met onzen dank te betuigen aan
den schrijver voor de genoegelijke oogenblikken die hij ons verschaft heeft, en terwijl
wij met hem den wensch uitspreken, dat de grondslag onzer homiletiek mogt zijn,
zoo als hij die heeft aangewezen als te behooren, gelooven wij gaarne, even als
hij, dat zoo doende het woord van Dr. Palmer in vervulling zal treden: ‘So allein werd
der gesammte Chor christlicher Prediker jene Mannigfaltigkeit der Gaben und Kräfte
darstellen, die zur Vollkommenheit und Herrlichkeit der Kirche Christi gehört, damit
der unendliche Reichthum seines Wortes und Geistes sich in ihr offenbare.’
Nog vervuld met den indruk, die het bovenbeschouwde stuk op ons gemaakt had,
sloegen wij de laatste bladzijde van v.E.'s opstel om, en wij vonden eene bijdage
van een der drie predikers, wier leerredenen den schrijver stof tot zulk eene schoone
paragraaf gegeven had. Het was Prof. Prins, die naar aanleiding van twee uitgaren
van den brief aan de Galatiërs, het hooge gewigt, den rijken inhoud en de diep
ingrijpende strekking van dit gedeelte des N.T. doet uitkomen. Wij kunnen noch
willen in eene breedvoerige behandeling van dit opstel treden, doch mogen toch
niet onvermeld laten, dat ons bij de werken van Dr. Winer en Dr. Wiseler ongeveer
hetzelfde is voorgekomen, als hem
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bezielde. Ook ons scheen het dat de editio quarta van den eerste niet die brommende
voorrede verdiende, als waarmede de uitgever haar aankondigt, daar zij geen kennis
draagt van de nieuwere werken over het onderwerp, en zeer weinig van de tertia
verschilt. Veel beter voldeed ook ons Ds. Wiseler's geschrift, wien men geene
belezenheid kan ontzeggen. De beschouwingen van Dr. Prins getuigen echter niet
minder van bekendheid met zijn onderwerp en wij hopen, dat de Leidsche
hoogleeraar spoedig tijd en lust moge hebben, om ons te vergasten op eene
verklaring van Gal. III: 19, daar ook wij ons niet kunnen begrijpen, hoe de bedoeling
van Paulus, indien deze is: ‘durch Wirkung der mosaischen Gesetzgebung ist meine
Befreiung vom mosaischen Gesetz eingetreten, sofern sie nämlich selber durch die
Erfahrung ihrer die Sünde aufdeckenden und verdammenden, aber zu einer religiös
sittlichen Wiedergebuhrt unzulänglichen Wirksamkeit in mir das Bedürfniss einer
volkommnern Heilsamstalt erweckte,’ - hoe deze, zeggen wij, reeds bij Paulus heeten
kon νόμῳ ὰπέϑανον.
Dr. A. Pierson werpt een blik op de algemeene ontwikkelingsgeschiedenis der
Christelijke Kerk, van het begin der IV de, tot het einde der VIde eeuw, en zulks
naar aanleiding van het bekende werk van Dr. F. Chr. Baur. Doch die blik is verre
van oppervlakkig, terwijl hij in het derde stuk afgebroken en het vierde niet vervolgd
wordt en dus op het slot doet wachten. Gaarne komen wij op Dr. Piersons
beschouwing terug, als zij geheel in ons bezit is.
Het vierde sluk wordt geopend met een opstel over de nieuwste uitgaven van de
Septuagint, door D.E.W. Wolff, dat de lezing en bestudering overwaardig is en dat
wij gerust durven aanbevelen. Rijkdom van gedachte en gemakkelijkheid van
uitdrukking, kenmerkt dit stuk in hooge mate en menige weiuig opgemerkte
bijzonderheid wordt ons over die uitgaven medegedeeld.
Op deze grondige bijdrage volgt een niet minder grondig opstel van Dr. Holwerda
over Tischendorfs Editio 7ma Noci Testamenti, waarin de schrijver hevig te velde
trekt tegen verkeerde uitlegging der H. Schrift. En ofschoon wij moeten erkennen,
niet in alles met Ds. Holwerda van gelijke gedachten te zijn omtrent de door hem
aangehaalde plaatsen,
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moeten wij hem op vele andere punten toestemmen, en beamen ten volle wat hij
als slotsom van zijn onderzoek zegt, dat de tekstcritiek van het N.T. nog op lange
na niet is wat zij wezen moest en wezen konde. Eerst dan wanneer het N.T. zuiver
philologisch behandeld wordt, zal er een einde komen aan die wihekeurige uitlegging
der H. Schrift, die tot zooveel verwarring aanleiding geeft, en waardoor men de
gewijde schrijvers maar al te dikwijls dingen laat zeggen, waaraan zij zelfs van verre
niet hebben gedacht, dikwijls ook dingen, die zij òf vreemd vinden, òf met afschuw
verwerpen zouden.
Eindelijk vinden wij in de voor ons liggende stukken, nog twee kwestiën van den
dag behandeld. De eene is: godsdienstig geloof en geloof aan geschiedverhalen,
door Sibmacher Zijnen, naar aanleiding van het werk van Prof. Julius Köstlin: Der
Glaube, scin Wezen, Grund und Gegenstand, seine Bedeuting für Erkennen, Leben
und Kirche. Kwam het boek van Köstlin ons bij zijne verschijning in 1859 reeds zoo
belangrijk voor, dat wij ons bijna aan de overzetting gewijd hadden, en ons daarvan,
alleen door andere bezigheden lieten onthouden, - gaarne geven wij den heer Zijnen
de eer, dat hij den geest van dat werk zeer goed heeft doorgrond, en ons bedunkens,
het hoofdpunt van de hedendaagsche godsdienstige twistgedingen heeft behandeld
op eene wijze, die zijne kennis en helderheid van voorstelling op eene voordeelige
wijze doet uitkomen. De andere is eene vraag van D.S. Gorter, over de redelijkheid
der Christelijke opstandingsleer.
Eenige boekbeoordeelingen besluiten de beide bundels die voor ons liggen. Ook
deze zijn even als al de andere stukken, geene drooge vruchten van dorre studie,
maar laten zich allen met genoegen lezen, en de schrijvers toonen hun onderwerp
geheel meester te zijn.
Bij het begin onzer recensie schreven wij, dat wij onzen ouden vriend met vreugde
hebben begroet. Met een blijden groet nemen wij thans afscheid van hem, doch
met de stille hoop, van hem spoedig weder te ontmoeten. De ‘Jaarboeken van Dr.
Harting’ is eene van die tijdschriften, die men niet, dan met een zeker gevoel van
eerbied in de handen neemt, en eenmaal begonnen met het onderzoek naar zijn
inhoud, niet kan nalaten zich meer en meer daarin te ver-
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diepen, omdat het gezonde kost voor hoofd en hart beide aanbiedt. Wie op de
hoogte onzer wetenschap van de theologie wil blijven, kan dit tijdschrift niet ontberen,
en wel niemand zal aan den redacteur de geschiktheid ontzeggen, om zijnen lezers
bestendig op die hoogte te doen blijven.
Moge den waardigen Enkhuizer leeraar de lust steeds geschonken zijn, om voor
de wetenschap te werken en een ruim debiet den uitgevers in staat stellen, om de
Jaarboeken ons voordurend aan te bieden. Dan weten wij, dat wij telkens en bij
vernieuwing iets goeds, iets degelijks mogen verwachten en in eenen vorm en een
gewaad dat allen behaagt.
H.

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, hun omvang, bevolking
en staatkundige indeeling, met het oog op den dreigenden
burgeroorlog. Met twee kaartjes. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon,
1861. In groot 8vo., 20 bladz. Prijs ƒ 0.50.
De statistieke opgaven aangaande de Vereenigde Staten, in dit stukje tabellarisch
opgenomen, zijn ontleend uit de bekende Mittheilungen van Petermann en moeten
vooral dienen om de zaak der slaven-abolitie in het licht te stellen. Met de cijfers
wordt er dan ook in bewezen, dat de zoo te noemen slaven-staten in bevolking,
rijkdom, welvaart en ontwikkeling ver door de niet slaven-staten worden overtroffen.
Het stukje is een belangrijk toevoegsel tot de courantenliteratuur van den dag. De
kaartjes stellen voor: het eene de Vereenigde Staten, het andere hunne oostelijke
kust met de aangrenzende landen, op grooter schaal.

Wandelingen door het leven aan de hand van den Bijbel. Een boek
voor vrouwen en meisjes, door Caroline Specker. Uit het
Hoogduitch, door J. Tichler, Theol. Doct, en Predikant te Leiden.
Te Amsterdam, bij ten Brink en de Vries. In post 8vo., 155 bladz.
Ofschoon de titel gansch iets anders doet verwachten dan de inhoud geeft, en men
op dien titel afgaande, geleid wordt om aan eene beeldengalerij van bijbelsche
vrouwen of zoo iets te denken, mogen we toch dit lieve boekje met alle
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vrijmoedigheid aanbevelen. Het geeft, na eene algemeene inleiding over den invloed
van de vrouw op het huiselijke leven, aan het meisje, de echtgenoote, de vrouw als
moeder en opvoedster harer kinderen en in haren zegenrijken invloed op de
menschelijke zamenleving, vermaningen, besturingen en wenken, die evenzeer
getuigenis dragen van christelijke godsvrucht als van eene zoo naauwkeurige kennis
van het vrouwelijke gemoed, als men vooral van eene christelijkbeschaafde vrouw
kan verwachten. De eerw. Tichler heeft met de vertaling een goed en zoo wij hopen
nuttig werk verrigt. Het lieve, keurig net op fraai papier gedrukte boekje is een
uitmuntend geschenk aan jonkvrouwen van den beschaafden stand; doch daartoe
moest het dan ook van eenen netten band voorzien zijn en op snede verguld wezen,
hetgeen de kostbaarheid niet veel verhoogen en het ‘cadeau’ meer aanvevelen zou.

Een woord over het adres door de literarische faculteit te Leiden
in Sept. 1860, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
aangeboden. Te Zwolle, bij W.E.J. Tjeenk Willink, 1861. Prijs ƒ 0,40.
't Is ontwijfelbaar zeker dat, als men eene wet houdt voor de geformuleerde
volksovertuiging, niets heilzamer en doelmatiger is voor hare geboorte dan adressen,
brochures, beoordeelingen enz. Immers daardoor wordt de publieke opinie als 't
ware bewerkt en versterkt: 't onderwerp daarin vervat, wordt overdacht, besproken,
bepaalt, tot ten laatste ‘du choc des opinions jaillit la vérité.’ Of we spoedig de wet
van 1815 op hooger en middelbaar onderwijs tot de geschiedenis zullen kunnen
rekenen, weet ik niet; zeker is het dat er dringende behoefte aan eene nieuwe
bestaat en de tegenwoordige inrigting van hooger en middelbaar onderwijs op zijn
zachtst gezegd, zeer veel te wenschen overlaat.
't Vorig jaar hebben de hoogleeraren van de liter. faculteit te Leiden in een schrijven
aan den minister van binnenl. zaken voor het middelbaar onderwijs, speciaal voor
het gymnasiaal onderrigt een middel ter verbetering aangewezen en wel dit: de
verheffing der gymnasien tot staats-
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scholen. Dat middel bespreken wij hier niet, te minder, omdat de schrijver der
brochure het met de adressanten eens is. Wat 't boekje zelf aangaat, dit heeft niet
veel om 't lijf, ik kreeg bij de lezing er van de impressie, dat de auteur op zijne teenen
getrapt, zoo als men zegt, zijn point d'honneur wil handhaven, 't koste wat 't wil 't Is
eene apologie van de docenten der gymnasien: en beklaagt een hunner in
pathetiesche bewoordingen zijne collegen en zich zelven over het onregt (?) hun
door de Leidsche professoren aangedaan, hij wreekt zich en...werpt de schuld van
zich af op de leerlingen-studenten en professoren-docenten! zie b.v. bladz 11. 12,
13, 14, 22, 23. Verder krijgt ‘het hoofd der Leidsche literarische school’ (ik merk
even aan, dat zoo'n hoofd eene fictie is!) eenige hatelijkheden te slikken (bladz. 6,
7, 8), en wordt een lid derzelfde faculteit door eene straatui, in een bespottelijk licht
gesteld, (bladz. 4).
Maar er is meer. De klagt, dat de jonge lieden voor een groot gedeelte
onvoorbereid aan de academie komen, bewijst volgens den schranderen steller
alleen (bij voegt er bij ‘mogelijk’) dat er aan de academie (waar dezelfde jonge lieden
naauwelijks één nacht gelogeerd hebben om op den tijd present te zijn voor 't
admissie-examen! ‘thans minder gestudeerd wordt dan vroeger!’ Krachtig en logisch
bewijs, uitstekend geschikt voor eene cacographien! Maar de logiea is geene
hoofdstudie van den steller geweest! Men leze bladz. 14: ‘de faculteit verzoekt eene
wet op het middelbaar onderwijs, als of het hooger onderwijs er geene noodig had!’
Fijne conclusie! wie iets vraagt, beweert, dat iets dergelijks of anoloogs onnoodig
is! Ik zou wel lust hebben zijne excellentie een adres aan te bieden voor eene school,
waar logica van staatswege gedoceerd werd met schoolpligtigheid voor alle
toekomstige docenten!
Wij gaan over tot de categorie ‘apodiktiesch.’ Op bladz. 11 lezen wij, dat de jongens
dezelfde zijn en blijven als altijd, maar dat de kollegies vast slecht of vervelender
gegeven worden dan vroeger en de examens onhandig afgenomen worden. Gij
ziet, er wordt stoutweg gesteld, dat de jongens, (d.i. de jongelui, die aan de academie
komen) niet veranderen, wie zal nu nog durven twijfelen, of de gymnasien minder
goed worden, dan ze vroeger waren!
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Want let wel: ‘als de gymnasien niet gaven wat zij moesten, dan deden zij zulks
vroeger ook niet;’ (bladz. 13) met andere woorden: alles verandert en verkeert hier
beneden, de gymnasien: alleen niet, vraagt gij naar bewijzen, gij vraagt vergeefs.
Van de categorie inconsequent en pedant zwijgen wij. De karakteristiek der
hedendaagsche studentenwereld (bladz. 12, 13) is beneden alle kritiek, het middel
van verbetering, bladz. 15, aangegeven, grenst aan het onzinnige; de academie
zou zoodoende tot 't rubriek jongejufvrouwen-scholen gaan behooren. Verder
bedanken wij in 't vervolg voor communicaties als die op bladz. 19, dat er in het
geheele land geen gemeenteraad is, welke het onderwijs bepaald benadeelen wil:
want wij houden een gemeenteraad voor iets beters dan een hoop schelmen, die
er zich op toeleggen 't onderwijs te gaan benadeelen en gelooven, dat de leden
vaak meer indirect dan direct benadeelen, maar toch altijd benadeelen.
De steller vond 't ongepast te zeggen, waarom of waarin het nadeelig is, dat de
gemeenteraden de benoeming van doeenten aan zich hebhben: mij dunkt dat zoo
in eenig boek 't hier in deze brochure allermeest en allereerst van pas was, maar
dit is een verschil van minder belang. De schrijver bad beter gedaan zijne geheele
brochure voor ongepast te verklaren en zich 't genoegen te ontzeggen ‘de se voir
ipmrimeé.’

Alphabetische opgave van onderwerpen over staatkunde,
staathuishoudkunde, koloniale aangelegenheden enz. behandeld
in het bijblad van de Nederl. Staats-Courunt, tijdschriften en
dagbladartikelen, bewerkt door J. Boudewijnse, stenograaf bij de
kamers der Staten-Generaal. lste aft. (Te) 's Hage, (bij) M.J. Visser,
1861. Prijs ƒ 1 00.
Een boekje minder broodnoodig dan wel nuttig en gemakkelijk. De titel is zoo
duidelijk, dat ik niet weet hoe beter en juister den inhoud te beschrijven, dan men
't daardoor te weten komen kan.
Al heeft 't boekje zeer veel van eene ezelsbrug, ik durf niet beweren, dat alleen
ezels over zoo'n brug gaan, maar bovendien het is iets meer, het is van practisch
nut. Wie
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zich niet terstond herinnert in welk tijdschuuft of dagblad hij over een der aangegeven
onderwerpeu iets gelezen heeft, zal met succes dit boekje raadplegen en veelal zijn
geheugen te gemoet gekomen vinden. Viermaal in 't jaar krijgt men eene aflevering,
dus dikwijls genoeg. Ik heb den schrijver evenwel nog eenen raad te geven, d.i. dat
hij het tijdschrift voor statistiek van den heer Sloet, de Gids, de Tbemis en de
Tijdspiegel zoo mogelijk doorloope, want zijne hulpmiddelen zouden daardoor in
overvloed, geloof ik, toenemen, zijne artikelen vollediger worden. Naar 't Zondagsblad
zal hij niet meer behoeven te zoeken, want 't is dood. En ‘brochures en publieke
werken’ raad ik af: als hij ook die wilde raadplegen, zouden de afleveringen veel te
uitgebreid worden.
Overigens zal wel de hoofdvoorwaarde van alles wezen, dat de citaten
naauwkeurig en volledig zijn, want daarvan hangt 't bestaan van 't werkje stellig af.

Verslag van de commissie der koninklijke akademie van
wetenschappen, tot het opsporen, het behoud en het bekend
maken van de overblijfsels der vaderlandsche kunst uit vroegere
tijden. (Te) Amsterdam, (bij) C.G. van der Post, 1861.
Wij vinden hierin den brief (bilage A) waarin de commissie hare benoeming haar
doel en de middelen, waardoor zij dat doel zou trachten te bereiken, ter kennis bragt
van het algemeen en het schrijven aan autoriteiten, enz., waarin zij verzocht dien
brief te willen verspreiden. Verder krijgen we eene opgave van de ligchamen enz.,
waaraan dat schrijven werd gestuurd, van de dagbladen, waarin 't werd opgenomen,
en vernemen wij 't resultaat van dat alles.
De synodale commissie wordt ter loops of neen opzettelijk (bladz. 13) berispt, dat
zij voor de goede zaak zoo weinig gedaan heeft; maar mij dunkt, dat zij die berisping
toch niet verdient, want die zaak kan haar als zoodanig niet interesseren: men moet
billijk zijn. Vervolgens geeft de commissie te kennen, dat er voor goede teekeningen
enz. geld noodig is en bij uitbreiding van briefwisseling een bezoldigde secretaris
en medewerking van gemagtigden of correspondenten in de provinciën door de
commissie of 't akademie-bestuur te benoemen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

74
Daarop komt de inhoud van de mededeeling neêr. Wij twijfelen niet of ze zal met
belangstelling en genoegen door menigeen, wien het harte warm klopt voor zijne
voorzaten en de monumenten van kunst door hen gesticht, worden gelezen.

Oudheidkundige Verhandeling en Aanteekeningen, betreffende
de kleine rookpijpjes. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het
pijpenmaken en rooken. Door Dr. R. Westerhoff, Honorair lid van
het Genootschap ter bevordering der Natuurkundige
Wetenschappen te Groningen. (Te) Groningen, (bij de) Erven C.M.
van Bolhuis Hoitsema, 1860. Prijs ƒ 1,80.
Deze verhandeling van Dr. Westerhoff is zeer belangrijk, en mag met de uitmuntende
monographie van Dr. Schotel over den tabak in één adem worden genoemd. De
pijpjes, welke het onderwerp der verhandeling uitmaken, zijn genoeg aan ieder
bekend; nagenoeg overal in den lande vindt men ze, zoo men maar wat veel in den
grond wroet, en iedereen bijna herinnert zich, dat hij ze als kind menigmaal gevonden
heeft. Niemand kan echter met zekerheid zeggen, wat voor dingen het eigenlijk zijn,
hoe oud ze zijn, waartoe ze gediend hebben. Dr. W. maakt dit ook niet uit, maar
zegt er van - wij zouden haast zeggen - zooveel er maar van te zeggen is, d elt
allerlei ervaring en gissingen mede, en baseert daarop zijne eigen vermoedens.
Volgens hem zijn die pijpjes, wel niet allen, maar toch voor een groot deel zeer
oud, en tegen de gronden welke hij er voor aanvoert valt niet veel te zeggen. Maar
ons is nog niet duidelijk, waarom men nieuwere pijpjes van 't zelfde onbruikbare
model als de oude gemaakt heeft. Dat er zijn, die niet zoo bijzonder oud mogen
worden genoemd, kan de heer Westerhoff zelf niet ontkennen. Dezen zomer zag
ik er te Haarlem nog een met eene lelie op het hieltjen, dat al te duidelijk een
fabriekmerk was, om aan de Heidensche tijden te kunnen denken.
Onder de afbeeldingen van oude Amerikaansche pijpen merkten wij er één op
(Plaat II, fig. 6) welke om toevallige redenen bijzonder onze aandacht trok. In ons
bezit zijn twee dergelijke exemplaren, waarvan wij nooit geweten heb-
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ben, dat het pijpen waren. Wij gebruikten ze als schoorsteenornament, en hiëlden
ze voor een soort van lampjes. Maar zij zijn zeker niet bijzonder oud, en naar onze
meening waarschijnlijk niet Amerikaansch. Grooter verschil is er niet denkbaar, dan
wanneer de een zegt: dit is eene oude Amerikaansche pijp, een ander beweert: ik
houd dit niet voor eene pijp, niet voor Amerikaansch, niet voor oud. Wij moeten er
echter bij zeggen, dat wij ons gaarne door Ds. Westerhoff willen laten overtuigen
van het verkeerde onzer meening, en hem ten dien einde onze beide exemplaren
aanbieden; zoo hij er belang in stelt, heeft hij maar te schrijven aan onzen uitgever,
en zijn adres op te geven, dan zullen wij hem onze pijpjen of lampjen ten geschenke
sturen. Zij zullen in allen gevalle niet dan een schraal loon zijn, voor het genoegen,
dat wij door de lezing van Dr. Westerhoff's verhandeling smaakten.

Minnebrieven door Multatuli. (Te) Amsterdam, (bij) F. Günst, 1861.
In gr. 8vo. Prijs ƒ 1,50.
‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid,’ - dat schreef Multatuli in de inleiding op
zijne Minnebrieven. Wat is de oorzaak van deze verachting? M. heeft maar eene
oppervlakkige kennis van het publiek. Hij heeft het ongeluk gehad van nagenoeg
altijd in botsing met het publiek te leven; hij heeft altijd het publiek van eene
onaangename zijde leeren kennen. Wilde hij het goede, het publiek onthield hem
zijn medewerking om het goede tot stand te brengen; ijverde hij consequent en met
zelfverloochening voor het goede, het publiek noemde hem een excentriek man,
een ultraïst; maakte hij zijn genie en zijne talenten dienstbaar aan de goede zaak,
schreef hij met geestdrift en talent - het publiek vond, dat hij mooi schreef, maar
luisterde niet naar zijne stem. Daarom veracht hij het publiek, daarom geeft hij
Minnebrieven uit, die maar al te zeer het cachet dier verachting dragen.
Eene zaak, zoo goed en zoo schoon als die van Multatuli, zooveel belangstelling,
zooveel geestdrift, zooveel zelfverloochening, - moesten zij dan ook geene
deelneming wekken, moesten zij dan ook geene vruchten afwerpen? Als
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het niet gebeurt, is dan het publiek ook niet innig verachtelijk?
Maar dat is Goddank zoo niet! - Wel is na het verschijnen van Max Havelaar niet
terstond het bestuur over en in onze koloniën hervormd, wel heeft men den schrijver
van Max Havelaar niet terstond tot lid der volksvertegenwoordiging gekozen, wel
heeft de gouverneurgeneraal in ruste, die Max Havelaar onregtvaardig behandelde,
dezen niet ootmoedig om vergiffenis verzocht, wel heeft M.'s werk de Slijmeringen
en de Droogstoppels niet vernietigd - maar heeft daarom zijn streven geene vrucht
gedragen? Zoo veel oogen geopend, zoo zeel slapende honden wakker gemaakt,
- zijt ge niet hoogmoedig, Multatuli, dat ge meer eischt! Sommige personen moogt
gij verachten, maar het publiek niet; daartoe heeft het u geene reden gegeven; want
gij hebt invloed geoefend, gij hebt verontwaardiging levendig gemaakt, gij hebt
kracht geschonken aan de stemmen die zich reeds zoo dikwijls verhieven tegen het
kwaad, en is men - wij weten het nog niet, maar hopen en vertrouwen het - is men
thans op den weg der hervorming en der verbetering, dan hebt gij er krachtig toe
medegewerkt, om het daartoe te brengen. Wat wilt gij meer in zoo korten tijd? Kunt
gij zeggen, dat men uw Max Havelaar in Nederland alleen aardig gevonden, een
mooi boek genoemd heeft? Moogt gij daarom het publiek verachten?
Maar gij zijt hoogmoedig, Multatuli! Ik moet het zeggen, hoeveel ik ook met u
opheb. Gij zijt hoogmoedig, en zult door uwen waarlijk onverantwoordelijken
hoogmoed schade doen aan de heerlijke zaak welke gij voorstaat. Gij vordert een
wondereffekt van uwe bemoeijingen; gij vergeet, dat gij in eene verre van volmaakte
maatschappij verkeert, maar vooral dat gij zelf verre van volmaakt zijt. Aan de
uitwerking van uwe bemoeijingen ontbreekt naar uw oordeel iets of veel, en het
komt zelfs niet bij u op, dat ook gij misschien daaraan wel wat schuld hebt; neen
dat komt niet bij u op, maar het publiek is daarom in uw oog innig verachtelijk. Gij
zijt hoogmoedig, en daarom verwart gij de heerlijke zaak welke gij voorstaat met de
wijze waarop gij er voor ijvert; wie met den besten zin der wereld maar niet terstond
en precies doen wat gij verlangt, behooren in uw oog daardoor reeds tot het
verachtelijke publiek.
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En daarenboven - het gaat dikwijls met hoogmoed gepaard - zijt gij zelfzuchtig.
Wraak te oefenen omdat men u in uw edelen ijver niet ondersteund maar
tegengewerkt heeft, - het is uw doel, dat gij niet onder den mantel der belanglooze
liefde voor den Javaan verbergen kunt.
Is dat een nobel motief, Multatuli? Kan het den adsistentresident van Lebak ook
niet onder de verdenking brengen, dat hij meer uit zelfzuchtigen hoogmoed, dan uit
zelfverloochenende liefde gehandeld heeft? Kan het niet den invloed van Max
Havelaar tegenwerken? Moet het niet der zake welke gij bepleit schadelijk zijn?
Onderzoek u zelven, Multatuli!
Onderzoek u zelven, - ik raad het u aan, omdat ik veel met u op heb, omdat ik u
voor meer dan een talentvol schrijver houd, omdat ik de zaak welke gij u
aangetrokken hebt, als eene heilige zaak beschouw. Staat uw al te groote
excentriciteit uwen invloed in den weg, strijd dan tegen die excentriciteit, opdat gij
ze leert matigen. Vindt gij u zelven niet vrij van zelfzucht en hoogmoed, strijd dan
zooveel gij kunt, wederstaat die duivels opdat zij van u vlieden, want zij zijn te onrein
om uwe heilige zaak te bezoedelen. Dan zult gij ook leeren het publiek niet te
verachten, dan zal er eene ernstige begeerte in u ontwaken om het publiek te leiden,
al kunt gij 't ook niet dwingen. Dan zult ge niet worden, waarvan ge gruwt, een
geestvol schrijver zonder invloed, dan zult gij ook niet worden een geestvol schrijver,
wiens roem een oogenblik schitterde als het licht eener vallende ster, dat glinsterend
is en prachtig, maar zonder duur. Toch zal dat uw lot zijn, zoo gij niet keert van den
weg, dien gij met uwe Minnebrieven zijt ingeslagen.
T., 5 November 1861.
D.

Een groot volk dat zich verheft. De Vereenigde Staten in 1861. Uit
het Fransch van graaf Agénor de Gasparin. (Te) Utrecht, (bij) L.E.
Bosch en Zoon, 1861. Prijs ƒ 1.80.
Deze uitgave zal ongetwijfeld veler belangstelling wekken; de treurige Amerikaansche
kwestie is aan de orde van den dag, en de schrijver van dit boekdeel heeft een
goeden naam. De lezer zal zich ook niet in zijne goede verwachtingen teleurgesteld
vinden, al is hij het, als Ref., niet geheel met
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den schrijver eens. De groote ingenomenheid van graaf Gasparin met wat er goeds
en edels en groots in de groote overzeesche republiek te vinden is, zijne edele
verontwaardiging over het bestaan der gruwelijke instelling, welke naar zijne meening
de Vereenigde Staten met verderf bedreigt, moeten de sympathie van alle
welgezinden wekken. Of hij er evenwel in slaagt, den paradox te verdedigen welke
hij stelt? Of wij in zijn boek bewezen vinden, dat de United States door de laatste
treurige gebeurtenissen den eersten stap hebben gezet op een weg van nieuwen
bloei en vooruitgang? Ref. betwijfelt het, en houdt de beschouwingen en
redeneringen van den schrijver voor illusies, en daarenboven zijne voorstelling van
de zaak partijdig. Gaarne stemt hij den graaf toe, dat de slavernij, de instelling van
het Zuiden, reeds sedert lang een kanker is, welke aan het leven der Vereenigde
Staten knaagt; zij doet dit per se reeds, omdat zij eene onzedelijke magt in den staat
is, en zij is daarenboven zonder ophouden de scheidsmuur tusschen de Noordelijke
en de Zuidelijke Staten. Maar is de slavernigkwestie geheel en alleen de oorzaak
van de scheuring, welke thans in Amerika een betreurenswaardigen burgeroorlog
na zich sleept? Is zij eigenlijk niet meer de aanleiding, dan wel de oorzaak daarvan?
Anders zou het geval wezen, zoo alleen zedelijke drang de bewoners der Noordelijke
Staten tot afschaffers maakte; maar de wijze waarop in het Noorden de vrije negers
behandeld worden getuigt genoeg voor het tegendeel, ja zelfs uit de houding van
de troepen der Unie in den tegenwoordigen strijd blijkt dat het niet zoo is. In die
legerscharen der Unie heerschen niet de geestdrift en het vuur, welke men bij
mannen verwachten mag, die voor eene goede en heilige zaak de wapenen hebben
opgevat; niet een zedelijke, maar een politieke drang is het welke hen ten strijde
drijft. Door gebeurtenissen, welke gevolgen van de slavernij-kwestie waren, willen
de Zuidelijke Staten ten uitvoer brengen, waarmede zij reeds dikwijls gedreigd
hebben; zij willen zich afscheiden van de Unie. De mannen van het Noorden vreezen
zulk eene afscheiding, maar de meesten hunner doen het nog niet eens, omdat zij
overtuigd zijn van het verderfelijke eener scheuring; de Unie is een overgeleverd
heiligdom, eene erfenis, waarop de groote
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Washington in zijn testament nog aangedrongen heeft, dat men ze zorgvuldig zou
bewaren, en wie die raadgeving in den wind slaan, wie de Unie bedreigen, het zijn
de vijanden der mannen van het Noorden.
Meer geestdrift en vuur is er in het Zuiden, maar daar strijdt men voor haardsteden
en altaren, wat de tegenpartij niet doet.
Indien men de houding der partijen ten opzigte van de slavenkwestie moest
formuleren, dan zou men moeten zeggen, dat het gedeelte der Unie, dat
hoegenaamd geen belang kan stellen in het bestaan van de slavernij, deze wil
afschaffen, terwijl het andere gedeelte, welks bloei op dit oogenblik afhangt van het
bestaan der menschonteerende instelling, zich tegen al wat naar afschaffing gelijkt
met hand en tand verzet. Had de graaf Gasparin wat meer het egoïsme - die altijd
verfoeijetijke, maar over 't algemeen werkelijke factor der memschelijke handelingen
- in rekening gebragt, hij zou niet zooveel toegeschreven hebben aan den heiligen
ijver van het Noorden, hij zou in de Amerikaanschen burgeroorlog niet zoo zeer een
strijd tusschen zedelijkheid en onzedelijkheid hebben gezien, hij zou de krisis welke
niet de verkiezing van Mr. Lincoln aanving niet den eersten stap noemen op een
weg van nieuwe welvaart voor het groote volk. Hij dweept - het moet gezegd worden
- met eene schoone en heerlijke zaak, welke hij als man van Christelijke beginselen
voorstaat, en is optimist genoeg, om een strijd voor die beginselen te vermoeden
waar eigenlijk politieke partijzucht de groote drijfveer is.
Het is waar, de tegenwoordige krisis is aangevangen, toen voor de eerste maal
een anti-slavernijman tot president gekozen was; dit moge aan Gasparin's
beschouwingen den schijn van waarheid geven, maar daarom zijn ze nog niet waar.
De punten, waarop slavenstaten en vrije staten met elkander in botsing kwamen,
zij waren de geschilpunten tusschen de beide groote partijen in den lande, en is al
slavernij het wachtwoord geworden onder de strijdenden, het is toch niet veel meer
dan een kleed dat der eigenlijke kwestie is omgeworpen. Niet slavernij, of geen
slavernij, niet zedelijkheid of onzedelijkheid zijn vragen, welke aan het verschil ten
grond liggen; maar de vraag is: souverei-
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niteit van elken Staat of niet? Welke is de grens van de Staats-souvereiniteit, welke
die van de magt der Unie? En zeker is het uit den aard der zaak, dat van de oplossing
dezer kwestie het lot der Unie voor 't oogenblik afhangt, maar altijd toch op eenigzins
andere wijze nog, dan de heer Gasparin het zich voorstelt. De vraag is hier maar:
is de slavernij oorzaak of aanleiding van de tegenwoordige geschillen in
Noord-Amerika. Ref. houdt het er voor, dat zij niets dan het laatste is.
Een gevolg van Gasparin's redenering is, dat hij de demokratische partij niet tot
haar regt laat komen, haar te veel met de slavernij vereenzelvigt. Zeker is het, dat
in de geschillen, zoowel door vele aanhangers der republikeinsche partij, als door
vele demokraten inconsequent is gehandeld, maar daarom mag de geheele partij
der laatsten nog niet onbillijk worden beoordeeld. Het is zoo, deze politiek wordt het
meest in de Zuidelijke Staten vertegenwoordigd, maar zij heeft ook voorstanders in
de Noordelijke. Men moet hare betrekking op de slavernij als iets accidenteels
beschouwen. Doet men het niet, dan moet men onregtvaardig oordeelen, even als
Gasparin (pag. 163 sqq.), die aan de demokratische rigting gevoelens toeschrijft,
welke hare meerderheid niet gaarne zou onderteekenen. Ref. heeft voor zich liggen
een speech van the hon. Horatio Seymour, zoo ik mij niet vergis de gewezen
gouverneur. van NewYork - den 4den Julij 1856 te Springfield gehouden, en waarin
deze op welsprekende wijze de grondstellingen en argumenten der demokratische
politiek uiteen zet; deze redevoering lezende, komt men tot geheel andere inzigten
omtrent de partij, die zoo consequent het beginsel van self-governement ontwikkelt.
Ontkent men als Ref., dat de slavernij meer is dan de accidentele aanleiding tot
de Amerikaansche geschillen, dan verwerpt men van zelf den paradox, welken
Gasparin in dit werk verdedigt. Was de tegenwoordige strijd een gevolg van de
zedelijke verontwaardiging van een groot deel der Vereenigde Staten, was zij een
strijd tegen de onzedelijke instelling van het Zuiden, en dus eene openbaring van
het zedelijke leven in het Noorden, men zou kunnen toestemmen, dat het groote
volk van Amerika bezig is met zich
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te verheffen; men kan dit onmogelijk, zoodra men in den strijd, alleen een strijd
tusschen twee politieke partijen ziet, de bittere vrucht van de inconsequentie's,
waaraan beiden zich hebben schuldig gemaakt.

Van Druten en Bleeker's goedkoope bibliotheek voor alle standen.
Te Sneek, bij van Druten & Bleeker. In post oct.
Lang werd geklaagd over de duurte der Nederlandsche boeken. Men beriep zich
op Frankrijk, op Duitschland, eenigermate ook op Engeland, wijzende op de
spotprijzen, voor welke, inzonderheid in het eerstgenoemde land, de boeken worden
verkocht. Die klagt was, en is nog, wel niet ongegrond, maar toch overdreven en
onbillijk. 't Is waar, Fransche uitgaven, maar nog veel meer de Belgische nadrukken
van romans, tooneelstukken en dergelijke zijn sedert eene reeks van jaren uiterst
goedkoop geweest, zoodat men er op kon rekenen, dat de Nederlandsche vertaling,
indien men er eene uitgaf, vier- of vijfmaal zooveel kosten zou als in het
oorsproukelijke, en hoewel het verschil met het Hoogduitsch niet zoo sterk in het
oog sprong, was het toch te groot om niet in het oog te vallen. Men heeft zich ter
verdediging van onzen boekhandel beroepen op het beperkte van ons taalgebied,
daar dien ten gevolge het debiet zich alleen beperkte tot ons vaderland en nu en
dan ook tot onze in Indië wonende landgenooten. En dat teregt; maar 't is niet het
eenige, want een groot gewigt wordt in de andere schaal gelegd door de verbazend
hooge honoraria van geliefkoosde buitenlandsche schrijvers, waarbij de geringe
belooning van eenen Nederlandschen vertaler niet in aanmerking komt, zoodat de
uitschotten van den oorspronkelijken uitgever te dezen, die van zijnen
Nederlandschen confrater honderde, ja somwijlen duizende malen te boven gingen.
Maar wat men te veel voorbijzag was dit, dat b.v. een roman in 't oorspronkelijke in
klein formaat, digt en eenvoudig gedrukt, los of in 't geheel niet ingenaaid, als
fabriekwerk werd afgeleverd, terwijl de Nederlandsche uitgave verscheen in groot
8vo., op goed papier, met ruimen letterdruk en breede randen gelithographieerden
titel met vignet, zorgvuldig ingenaaid en van eenen
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netten omslag voorzien. Dit alles verduurt aanmerkelijk. En toch - het publiek, dat
gedurig den ouden koekoekszang over te dure boeken aanhief, begeerde niet wat
ze goedkooper kon maken. Men heeft reeds voor jaren onderscheidene proeven
genomen om b.v. romans in klein formaat en tot goedkoopen prijs, zonder plaatjes
en dergelijken toestel uit te geven; maar men begeerde ze niet, het heetten
kinderboekjes, en leesgezelschappen noch leesbibliotheken hielpen er den uitgever
af. In hoever nu die veelvuldige leesgezelschapen leesbibliotheken zelve, bewijzen
aan den eenen kant van den leeslust der natie, aan de andere zijde het aankoopen
voor eigen rekening helpen belemmeren, laten we hier aan zijne plaats. Dit slechts
constateren wij, dat afwijking van het deftig groot 8vo. met den aankleve van dien
zoo menigmalen is tegengevallen, dat er inderdaad moed toe behoorde, om het ijs
nog weder op nieuw te breken en nuttige boeken - die weelde-lectuur wil, betale
dan ook met weelde-geld! - verkrijgbaar te stellen tot eenen prijs, die den aankoop
kon begunstigen en daardoor de winst uit het getal te doen voortvloeijen.
Onder begunstiging van twee omstandigheden, die de uitgave zelve minder deden
kosten - de snelpers en voor sommige soort van werken de houtsnede-figuren in
den tekst - hebben enkele uitgevers dien moed gehad. Thieme geeft met goeden
uitslag zijne ‘Guldens editie;’ Sythoff zijne allervoortreffelijkste, in alle opzigten de
aanbeveling waardige ‘Geïllustreerde famil e-bibliotheek:’ van Druten en Bleeker
begonnen reeds voor eenige jaren eene ‘goedkoope bibliotheek voor alle standen,
of verzameling van nuttige boeken over allerlei vakken van wetenschap, door de
beste onzer hedendaagsche schrijvers.’ In de voorrede voor de eerste proeve
noemde prof. Hofstede de Groot dat plan ‘grootsch;’ en inderdaad als wij acht geven
op den stapel werken, aldus uitgeven; als wij zien hoe rijk de inhoud, hoe belangrijk
de strekking, hoe keurig de uitgave, hoe laag de prijs is, dan kunnen we niet anders,
dan deze onderneming ten hoogste toejuichen en haar nadrukivelijk aanbevelen
aan ieder, die ‘goed en goedkoop’ wenscht te zien vereenigd in hetgeen hij zich
aanschaft ten nuttigen gebruike.
Immers, en dit kenmerkt reeds terstond deze uitgave in het algemeen, het zijn
geene werken van smaak, maar van
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praktisch nnt: geschiedenis, aardrijks- en volkenkunde, natuurwetenschap en
dergelijke. Ook staat ieder werk geheel op zich zelven, zoodat men niet wane het
geheel te moeten hebben, om iets compleets te bezitten. Het formaat is het
zoogenoemde post 8vo, het papier helder, de druk compres, maar zonder dat dit
de duidelijkheid in het minst benadeelt. En de prijs is inderdaad uiterst matig. Wij
hebben ons de moeite gegeven om eene vergelijking na te rekenen met den gewonen
groot 8vo, druk en den traditioneelen prijs van 15 cent per vel druks, en bevonden,
dat indien de XVI eerste deeltjes, die nu te zamen ƒ 16,70 kosten, op de gewone
wijze waren uitgegeven, zij ƒ 50, - zouden beloopen, en zij zijn zoo goedkoop zonder
dat het nette, bruikbare, heldere in het allerminst schade lijden. Inderdaad, al waren
het alleen belletrische schriften, uit welke deze ‘bibliotheek’ bestaat, dan nog zouden
de uitgevers dank verdienen wegens de goedkoope wijze, waarop zij de gelegenheid
stelden om den tijd te korten door onderhoudende boeken; maar de wakkere firma
heeft teregt begrepen, dat het vooral aankomt op het bezorgen van wezentlijke
lectuur, op het voorzien in die behoeften, welke de industriëel en de onderzoeker
gevoelen, en toch bij zoo hoogen boekenprijs moeijelijk kunnen bevredigd worden
in eenen tijd, waarin eene verbazende ontwikkeling van landbouw enz wel vrachten
gelds binnen het land brengt, maar zonder dat het iets baat aan hen, wier verdiensten
geenen gelijken tred houden met de steeds hooger opgedreven prijzen der eerste
levensbehoeften. Zij die in dit geval verkeeren, behooren in geenen deele tot de
uitzonderingen. Men vindt hen bij honderden, bij duizenden, en zij moeten zich des
te ongelukkiger gevoelen, naarmate de outwikkeling van alle vakken van
menschelijke kennis behoeften openbaart, welker bevrediging door de beperkte
inkomsten bepaald wordt verboden.
Ziedaar het grondbeginsel, waartoe men de zaak moet terugbrengen. Ret. moge
haar met zijn eigen voorbeeld verduidelijken. Dertig jaren geleden bragt zijne
maatschappelijke betrekking hem ongeveer hetzelfde op als nu - hij ontvangt een
vast tracten ent, ‘ten laste van 's lands schatkist.’ Destijds meende hij tot voortzetting
zijner wetenschappelijke onderzoekingen eene som van ƒ 50, - 's jaars

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

84
aan boeken te kunnen, te mogen, en uit belangstelling en pligtgevoel ook te moeten
besteden. Wat verstandelijke winst zou het hem hebben opgeleverd, indien hij de
hem voor zijn vak benoodigde werken niet dan tot denzelfden prijs als voor 30 jaren
had kunnen bekomen? De geldswaarde is in dezen tijd bepaald met 40% verminderd.
Derhalve: ismard die voor 30 jaren ƒ 1000 - inkomen had en daarvan ƒ 50. - aan
boeken ten behoeve van zijn studievak besteden kon (d.i. 28%), kan er nu niet meer
dan ƒ 30, - aan besteden. En als men nu hierbij nog in aanmerking neemt, hoeveel
hooger de eischen der wetenschap zijn dan voor het derde eener eeuw, dan valt
zonneklaar in het licht, dat het goedkooper worden van nuttige boeken over
onderscheidene vakken van algemeen belangrijke wetenschap inderdaad veel meer
is dan het goedkooper worden van een handelsartikel - dat het in verband staat tot
de geestesontwikkeling van het beschaafde deel der natie.
Deze opmerkingen zijn allezins geschikt om de onderneming der uitgevers van
Druten en Bleeker in het regte licht te stellen. Breede beoordeeling van ieder werk
afzonderlijk verwachte men hier niet. Eene korte aankondiging volsta.
't Is een drietal jaren geleden, dat de tweede druk werd uitgegeven van de
Geschiedenis der Christelijke kerk, vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van H. Thiele,
Hofprediker te Brunswijk, door H. van Berkum, predikant te Nieuw-Beerta. Met eene
voorrede van Dr. P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen (Irijs ƒ 1,80). Met
regt noemt prof. de Groot deze kerkgeschiedenis ‘gemakkelijk, los en aangenaam
geschreven en in eenen uitmuntenden geest gesteld.’ Met hem zijn wij overtuigd,
dat zij eene leerzame en niet vermoeijende lectuur zal zijn, en menigeen ongemerkt
de hoofdzaken der kerkgeschiedenis, in hare belangrijkheid en strekking, in zich
doen opnemen. Trouwens, het werk paart zaakrijkheid aan beknoptheid, en zooveel
als het aangaande de geschiedenis der Christelijke Kerk te lezen geeft, behoort
ieder Christen, die aanspraak maakt op verstandelijke beschaving, er van te weten.
Mede verscheen in tweede uitgaaf, en mede ingeleid door eene voorrede van
een' hoogleeraar (Dr. C.H.D. Buijs Ballot):
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Geschiedenis der Schepping, door H. Burmeister. Hoogleeraar aan de universiteit
te Halle. Naar den vijflen druk uit het Hoogduitsch, door A. Winkler Prins, Mith. et
Phil. Nat. Cand., Doopsgezind leeraar te Veendam. (Prijs ƒ 3,50.) Een lijvig (meer
dan 800 bladz.) maar allerbelangrijkst boek! Het is eene historische geologie, want
het levert eene ontwikkeling van hetgeen de ontdekkingen in de lagen der aardkorst
leeren aangaande het ontstaan en de voortgaande vorming van den aardbol; maar
het is meer dan dat, daar het ook acht geeft op de bewerktuigde (organische)
schepping. Ten aanzien van den mensch spreekt het de bepaalde meening uit, dat
niet alle menschenrassen van één ouderenpaar afkomstig zijn. Wij willen daarin
niet beslissen, hetgeen ook niet zonder eene uiterst onwetenschappelijke
aanmatiging, zou kunnen geschieden in een paar regelen. Dit alleen willen wij
zeggen, dat indien dit resultaat in strijd is met de H. Schrift, zulks niemand behoeft
of behoort te schokken in zijn godsdienstig geloof; want de oorsprong des
menschelijken geslachts al dan niet uit één ouderenpaar, Adam en Eva, is geen
religieus, maar een zuiver historisch physiologisch vraagstuk, waarmede de
eerwaardigheid des Bijbels als godsdienst oorkonde even weíníg staat of valt, als
met de bewering der K Schrift, dat de maan tot de groote hemelligchamen behoort,
de sterren tot de kleine, hetgeen nogtans door de wetenschap onwederlegbaar
wordt tegengesproken. Van sterren gesproken: De schrijver beweert, dat de wachters
van Uranus eene terugloopende beweging hebben. Er zijn meer sterrekundigen,
die dat zeggen. De waarheid is, dat de banen der wachters van Uranus bijna loodregt
staan op het vlak van de loopbaan der planeet, zoodat het uiterst moeijelijk is, met
juistheid de projectie dier loopbanen op de laatste te bepalen. Het werk van
Burmeister verdient alle aanbeveling aan alien die met de ‘Voorwereld’ nader
verlangen bekend te worden dan men het uit oppervlakkige, stukswijze
mededeelingen wordt of worden kan.
Op den titel afgaande, zou men alligt meenen, dat men het niet al te naauw moet
nemen met de woorden: ‘in het dagelijksch leven,’ op den titel van: De scheikun ie
in het dagelijksch leven, door F.W. Johnson, M.A., Hoogleeraar in de scheikunde
en de geologie aan de universiteit te Durham. Voor
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Nederland bewerkt, door Dr. J.W. Gunning, Lector aan de Hoogeschool, Lector aan
de technische school te Utrecht. Prijs der 3 dln., zamen 672 bladz., ƒ 3,00. Doch dit
allerbelangrijkste en alleraangenaamste boek is inderdaad een werk ‘voor het
dagelijksch leven’ en kan zelfs door beschaafde huismoeders met vrucht worden
gebruikt. Het geeft geene afgetrokken beschouwingen, zamengestelde bereidingen,
verrassende zamenstellingen, verbazende ontbindingen, maar eene reeks van
praktische mededeelingen aangaande: de lucht die wij inademen, het water dat wij
drinken, den grond dien wij bebouwen, de planten die wij aankweeken, het brood
dat wij eten, het vleesch dat wij braden, de dranken die wij bereiden (koffij, thee,
cacao, bier, wijn, gedistileerd), zoete en narcotische stoffen (waarbij de tabak enz),
vergiften, reukstoffen (o. a het verwijderen van stanken), de inademing,
spijsverteering enz. Het is geen receptenboek, en toch kan men er eene ontelbare
menigte nuttige aanwijzingen uit ontleenen, terwijl het de eigenschappen, de kracht,
de vervalsching enz. doet kennen van eene menigte voorwerpen, in het dagelijksche
leven voorkomende. Het verdient eene plaats in elke huiskamer
Op een gansch ander terrein brengt ons: Veertig jaren. Geschiedenis van den
laatsten tijd (1815-1855). Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van K. von Rotteck en
anderen, door P. van Os. Tweede uitgaaf. 852 bladz. Prijs ƒ 3,30. Wij lazen geene
betere geschiedenis van Europa, na den val der eerste Napoleoutische dynastie.
Zij is met groote onpartijdigheid geschreven en plaatst de gebeurtenissen in ondering
verband, zoodat alles één geheel uitmaakt. De ethnographische en synchronistische
methoden zijn gelukkig vereenigd. Wanneer wij zeiden: ‘geschiedenis van Europa,’
sluit dit niet uit, dat b.v. ook de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, de
betrekkingen met China en Japan enz., enz. worden behandeld. Aan iemand, die
eene beknopte geschiedenis van de laatste ‘veertig jaren’ of eigenlijk van 1815 tot
na de vestiging van het tegenwoordige Fransche keizerrijk verlangde, zouden wij
inderkaad niets beters weten in handen te geven. Het boek laat zich bovendien zeer
aangenaam lezen.
Mede verscheen reeds een tweede druk van Dr. F.E.J. Crügers Grondbeginselen
der natuurkunde, door de eenvoudigste
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proeven toegelicht. Voor Nederland bewerkt door W.M. Logeman. Met omstreeks
450 in den tekst gedrukte houtsneêfiguren. (789 bladz. Prijs ƒ 3,90). Wij hebben dit
werk met de uiterste belangstelling gelezen. Het populariseert op uitnemende wijze
de wetenschap, uitgaande van de hoogte waarop zij staat in onzen tijd. Het ligt
echter in den aard der zaak, dat het hier en daar nog al wat in den lezer onderstelt.
Trouwens, deed het dat niet, dan zou het in eene uitvoerigheid moeten vervallen,
die nu kan worden vermeden, dewijl van iemand, die zulk een handboek der
natuurkunde gebruikt, toch wel ondersteld mag worden, dat hij ook in andere
gedeelten der natuurwetenschap niet geheel en al vreemdeling zijn zal. Zoo dient
men, om slechts één voorbeeld te noemen, wel iets aan de sterrekunde gedaan te
hebben, om een klaar denkbeeld te erlangen aangaande hetgeen nopens de snelheid
van het lieht, bladz 542 volg., wordt afgeleid uit de waarneming der verduisteringen
van de wachters van Jupiter. Wij hebben de oorspronkelijke Physik van Crüger wel
eens gebruikt, doch hebben haar op 'toogenblik niet bij de hand. Maar dit durven
we toch wel verzekeren, dat, gelijk in het algemeen de uitgevers allergelikkigst zijn
in d e keus hunner vertalers, zoo ook dit werk meer is dan eene vertaling, inderdaad
eene ‘bewerking voor Nederland,’ door welke Logeman zich een door en door
(1)
bekwaam natuurkundige betoond en zich grootelijks verdienstelijk gemaakt heeft .
Ouder de vakken der natuurwetenschap, welker beoefening in de laatste jaren
hier te lande reuzenschreden gedaan heeft, behoort ook de sterrekunde. Niet als
b.v. de scheikunde door onmiddellijken invloed op het industriële leven onder de
menschen gebragt, levert zij een aanschouwelijk blijk, wat de impulsie van één groot
man vermag op de beoefening eener wetenschap. Voor 25 jaren kon de steller
dezes geenen uitgever vinden voor eene vertaling van de astronomische
voorlezingen (omwerking der meermalen uitgegeven Briefe) van Brandes, ofschoon
zulk eene vertaling

(1)

Een zeer nuttig toevoegsel is eene opgave en prijslijst van toestellen voor het onderwijs in
de natuurkunde, verkrijgbaar bij F.W. Funckler, te Haarlem.
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zeer was aanbevolen door den hoogleeraar Moll, in zijne voorrede voor de
Beschrijving van den sterrenhemel van Bleibtreu. Maar daar trad Prof. Kaiser, een
der eerste sterrekundigen van onzen tijd, op als krachtig bevorderaar der
sterrekundige wetenschap onder den beschaafden stand, en zie! zijne eigene
werken, schoon vrij hoog in prijs, beleven meer dan ééne uitgave; andere populaire
astronomiën vinden haar publiek; de Wonderen van den sterrenhemel door Ule, in
Sythoff's bovengenoemde, Familie-bibliotheek,’ vertaald door Ds. van Oosterzee,
worden een van de meest gezochte werken uit die belangrijke uitgave, en ook het
werk: Het heelal en zijne wonderen. Populaire voorstelling der sterrekunde en
sterrekundige aurdrijkskunde; door A. Diesterweg. Vrij bewerkt naar den zesden
druk uit het Hoogduitsch door Dr. W. Gleuns Jr. Met platen (533 bladz Prijs ƒ 2,40)
beleeft binnen vier jaren eenen tweeden druk. Terwijl het zoo even genoemde
geschrift van Ule meer een tafereel is, waarin het ontdekte in grootsche en breede
trekken wordt voor de oogen geschilderd, wijst Diesterweg meer de wiskundige
grondslagen aan, die tot de ontdekkingen hebben geleid. Ten einde deze
aankondiging niet enkel te laten bestaan in algemeenheden, willen we ter afwisseling
een paar aanmerkiugen invlechten.
Bladz. 224 staat, dat de middelpuntvliedende (centrifugale) kracht dezen haren
naam ‘vrij onbepaald en onjuist’ draagt. Waarin dat onbepaalde en onjuiste te zoeken
zij, zien wij niet in. Aangaande eene kracht kan men alleen oordeelen uit hare
werking. En welke is nu de werking der centrifugale? Dat het ligchaam, alleen aan
deze kracht overgelaten, zich hoe langer zoo verder van het middelpunt zou
verwijderen - het als zou ontvlugten. Doch indien men, van eene levenlooze kracht
sprekende, er geen bezwaar in vindt, om haar een zoeken van, een streven naar
een middelpunt toe te schrijven, zien wij niet in, waarom eene andere niet zou
kunnen gezegd worden, het middelpunt te schuwen of te ontvlieden.
Bladz. 245 wordt ten aanzien der lunarische verklaring van de meteoorsteenen
gezegd: ‘de mogelijkheid kan niet ontkend worden; er zouden daartoe krachten op
de maan moeten werken, vermogend genoeg om een ligchaam in de
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hoogte te werken met eene snelheid, 13maal zoo groot als die van een kanonskogel
op aarde. Waarschijnlijk is het echter in geenen deele.’ Daar latende, dat
tegenwoordig de snelheid van een kanonskogel niet meer als vroeger eene eenigzins
bruikbare snelheidsmaat is, veroorloven wij ons op te merken, dat de schrijver er
wel had moeten bijvoegen, waarom de zaak onwaarschijnlijk is, namelijk omdat,
gelijk reeds voor jaren door Olbers is in het licht gesteld, tot de lunaristische verklaring
der meteoorsteenen niet alleen eene, het eerst door Laplace berekende, snelheid
van den uit de maan geworpenen steen, maar ook eene hoogst zamengestelde en
in hare bijzonderheden uiterst zeldzame rigting zal noodig wezen, om dien op de
aarde te doen nedervallen. Voor de lezers van Diesterweg's boek had daarvan wel
iets meer moeten worden gezegd.
Bladz. 391 staat, dat de 7 hoofdsterren van den grooten Beer van de tweede
grootte zijn. Klaarblijkelijk wordt daarmede de bekende groep ‘de wagen’ bedoeld,
maar Megrez is van de derde, en niet van de tweede grootte, gelijk ook bladz. 408
goed staat.
Bladz. 408 leest men: ‘Verbindt men de achterwielen van den wagen door eene
regte lijn en verlengt men die in gedachten naar boven, dan ontmoet zij eene ster
der tweede grootte, de poolster.’ Dit ‘naar boven’ is onjuist, want de verbindingslijn
loopt even dikwijls naar beneden als naar boven. Het moest zijn: ‘Trekt men in
gedachten eene lijn van het eene achterwiel naar het andere, en wel zoo, dat zij
loopt naar die ster, welke in het verlengde van den dissel staat,’ enz.
Bladz. 264 wordt het door Arago geschrevene aangehaald: ‘om wiskundig te
spreken kan Archimedes (met zijn bekend gezegde, dat hij den aardbol zou opheffen
als men hem slechts een steunpunt buiten denzelven gaf) de aarde opheffen, doch
eerst na veertig millioenen eeuwen onafgebroken drukking zal de verplaatsing
naauwelijks de dikte van een haar bedragen.’ De vertaler noemt deze uitspraak ‘der
overdenking wel waardig,’ maar met de bijvoeging: ‘heeft de schrijver niet iets
wezenlijks vergeten er bij te voegen?’
De bescheidenheid, in deze woorden doorstralende, doet den vertaler eer aan;
maar hij behoefde niet te schromen,
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te zeggen dat Arrago hier, gelijk op meer plaatsen in zijne schriften, zich door het
gewigt van zijnen wel verdienden roem heeft laten verlokken tot het schrijven van
iets, dat men, zoo men 't bij een ander vond, een bluf zou noemen. En dat is het,
zoolang de plaats van het steunpunt en de lengte van den hefboom niet bepaald
worden. Een man als Arago had zulke dwaasheden niet moeten zeggen. - De
maankaart is meer fraai dan naauwkeurig, en op de sterrekaart staan de drie sterren
van Orion's gordel geteekend als van de derde grootte, hoewel zij bepaald van de
tweede zijn.
De zee en hare wonderen. Natuurkundige beschrijaing ran hetgeen zij is en
hetgeen zij bevat. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch van Dr. G. Harting,
door A. Winkler Prins (413 bladz. Prijs ƒ 1,90), en: De zee en hare beheerschers; if
beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden van vroegeren en lateren
tijd. Naar het Engelsch van Dr. Alfred Elwer. Voor Nederlanders bewerkt door A.A.
Deenik (364 bladz. Prijs ƒ 1,70) behooren eenigermate bij elkander, maar staan toch
ook ieder op zich zelven. De zee levert èn op zich zelve èn ten aanzien van hare
dieren- en plantenwereld eene zoo verbazend rijke stof van leerzame en aangename
beschouwing, dat niemand deze twee boeken onvoldaan uit de hand zal leggen.
Het laatst aangeduide heeft voor onze landgenooten veel gewonnen door omwerking
van 't geen onze voorvaderen betreft. Daardoor nu - kan het ook anders? doch het
hindert niet, omdat het twee verschillende werken zijn - loopt het hier en daar ineen
met: Wat men van de aarde weet, en hoe men tot de kennis daarvan is gekomen,
zijnde de meer juiste dan sierlijke titel van een werk, door Dr. Ho Berghaus,
hoogleeraar te Potsdam, door den schrijver voor Nederland nader bewerkt en
vermeerderd en uit het Hoogduitsch vertaald door P. van Os, (II dln., 4 st., zamen
1127 bladz. Prijs ƒ 4,80). Dit werk is eene zeer belangrijke beschouwing van vroegere
en latere aardrijkskundige ontdekkingen, benevens eene algemeene
aardrijksbeschrijving. Het is opmerkelijk in een opzigt, dat reeds bij het lezen van
den titel moet in het oog vallen, namelijk, dat de schrijver ten behoeve der
Nederlandsche uitgave zijn werk heeft verrijkt met een overzigt van de scheepstogten
der Nederlanders in de zeventiende en achttiende
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eeuw, waarin de verdiensten onzer landgenooten omtrent de uitbreiding der
aardrijkskundige wetenschap, op eene waardige wijze in het licht worden gesteld.
Wij zijn, zooveel bekendheid, met de togten, ontdekkingen en schritten van onze
voorvaderen bij den buitenlander niet gewoon, en verblijden ons dus over 't geen
wij hier lezen, hoewel het nog voor aanvulling en verbetering vatbaar ware. Eéne
vraag slechts: als de schrijver met al die bijzonderheden bekend was, waarom ze
dan niet van den aanvang af in zijn werk opgenomen?
En hiermede is de ‘eerste serie’ dezer allernuttigste ‘bibliotheek’ gesloten. Van
hetgeen wij later als ‘tweede serie’ ontvangen, zullen we mede een kort verslag
geven. In meer bijzonderheden te treden, verbood ons de weinige ruimte, over welke
wij in dit tijdschrift te beschikken hebben.

De Vaderlandsche Geschiedenis, aanschouwelijk voorgesteld ten
dienste der jeugd. Beelden en groepen om uit te knippen en zich
de voornaamste gebeurtenissen en personen in chronologische
orde, op de gemakkelijkste wijze in het geheugen te prenten.
Ontworpen door P.H. Witkamp. I. De Graven van Holland en
Zeeland. Geteekend door W. Hekking. (Te) Amsterdam, (wij)
Gebroeders Binger.
Om meer dan eene reden hebben wij gewacht met de aankondiging van bovenstaand
werkje. Vooreerst wisten wij niet, of ons ook nog andere afleveringen zouden worden
toegezonden en ten anderen was de zomer geen geschikte tijd, om de aandacht te
vestigen op iets, dat tot den winter behoort.
Nu zijn de lange winteravonden weder gekomen, en de ouders, die zich toeleggen,
om hunne kinderen voor die akelige verveling te behoeden, en kinderen, die hoe
woelig en vrolijk ook des zomers in de vrije natuur, zich in de winteravondjes gaarne
nuttig bezig houden, kunnen wij nu opmerkzaam maken op het voor ons liggende.
Sedert een paar winters is het maken van cartons aan de orde van den dag
geweest. Geweest? Ja, alle aardsche dingen zijn immers onbestendig, en als iets
met zulk een rage wordt gedaan, houdt de liefhebberij spoedig op. Uit
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Duitschland kwamen de cartons en weldra waren er ook gebouwen uit Nederland
vervaardigd.
Waar men ook kwam, alles maakte cartons en daarom vreezen wij, dat de
carton-rage veel bedaard zal zijn. Niettegenstaande dit raden wij iedereen ten
sterkste aan, om deze keurig nette, goed geteekende en gekleurde cartons aan te
schaffen, niet zoo zeer, om daarmede te pronken, als wel om het schoone en
aangename met het nuttige te vereenigen. Chronologie is voor velen een woord
van verschrikking en menigeen leert nooit die jaartallen ontbouden. Door het maken
van de hier aangekondigde cartons leert hij ze spelende, terwijl het beknopte
Handboekje een zeer geleidelijk overzigt van de grafelijke geschiedenis aanbiedt.
Wij hopen, dat een ruim debiet de uitgave der andere cartons over de
Vaderlandsche Geschiedenis zal veroorzaken, daar wij het als een perfect middel
beschouwen, om de jeugd werkelijk nuttig bezig te houden, en haar grondig bekend
te maken met de Geschiedenis van het Vaderland
B.
DES CH.

Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in provincie
Gelderland, door P. Witkamp. Eerste stukje. I. Gelderland. II. De
Nederlanden. 2e druk. Te Amsterdam, bij C.L Brinkman, 1861.
De heer Witkamp is door zijne aardrijkskundige werkjes genoeg bekend, en daarom
verwondert het ons dan ook niet, dat van bovenstaand werkje een tweede druk
noodzakelijk was geworden. In de twintig eerste bladzijden vinden wij met de grootste
naauwkeurigheid eene beschrijving van de provincie Gelderland, waarin niet alleen
kinderen, maar zelfs ouderen van dagen veel wetenswaardigs zullen aantreffen.
Waar slechts 't een of ander bijzonders te vermelden was, heeft de schrijver het te
boek gesteld
De 36 overige bladzijden loopen over Nederland en behelzen dus een meer
beknopt overzigt, terwijl ook onze verschillende bezittingen niet vergeten zijn.
Deze tweede druk zal ook wel weder zijnen weg vinden. Wij wenschen het werkje
ten minste een ruim debiet toe; de uitvoering is zeer netjes, duidelijk en correct.
B.
DES CH.
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De weldadige natuur in land, tuinbouw en veeteelt, of
landhuishoudkundige lessen voor scholen en huisgezinnen, door
S.L. Brug. Te Groningen, bij F. Folkers, 1861. 107 bladz. Prijs ƒ
0.30.
Menige flaauwe, ja dikwijls hoogst verderfelijke roman wordt duur betaald en gretig
verslonden die in al zijne bladzijden zooveel nuttigs niet bevat, als dit boekje in klein
octavo, dat er in zijn gewonen blaauwen omslag zoo nederig uitziet.
't Recenseren van schoolboekjes is meer dan eens eene onaangename taak,
maar hoe verder wij in dit boekje kwamen, hoe meer lust wij kregen, om het uit te
lezen, en eindelijk moesten wij ten volle bekennen, dat hier een schat van nuttige
kennis te vinden is. Met regt staat er op den titel: Voor scholen en huisgezinnen. 't
Ware te wenschen, dat het ten platten lande in de huisgezinnen werd voorgelezen.
Met de lange winteravonden - al zijn ze voor den landman niet zoo lang als voor
den stedeling - sluipt die nare verveling zoo gemakkelijk de woningen binnen en
wordt dan verjaagd door dat onzalige spel. Zoo kruipt de winter om en is dan 't
voorjaar gekomen, dan is men wel een half jaar ouder, maar niets wijzer geworden.
Alles gaat dan den ouden machinalen gang. Van verbeteringen, die meer den
algemeenen naam van nieuwigheden of fratsen dragen, wil men niets weten. ‘Vader
en grootvader hebben 't ook altijd zoo gedaan, en die kwamen er toch ook wel. Die
boekenmenschen praten heel mooi op 't papier, maar geef ze een spa in de hand,
dan zou je wat zien!’
Met soortgelijke redeneringen wordt het jongere geslacht eenen afkeer voor het
werkelijk goede ingeboezemd.
Daarom wenschen wij zoo regt hartelijk, dat een werkje zoo als dit in de
huisgezinnen werd voorgelezen door zulken, die verstand hebben van lezen, en
wel te meer, daar er op de lagere scholen niet altijd even veel beschikbare tijd is.
Het zoude ons te ver voeren, indien wij den inhoud van al de hoofstukken wilden
ontleden. Het zij genoeg te vermelden, dat alles, wat maar eenigermate tot den
landbouw in betrekking staa, daarin op de duidelijkste wijze
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wordt behandeld, en zoodanig, dat het door hen, die niet onder de hoogvliegers
behooren, begrepen kan worden.
De heer Brug, die in den laatsten tijd zooveel populaire werkjes uitgaf, heeft ook
hierin den juisten toon weten aan te slaan. Hij heeft het zijne ruimschoots gedaan;
en een geneesmiddel voor onwetendheid verschaft. Of men daarvan gebruik zal
maken? Wij hopen het; zooveel is zeker, dat de onderwijzers ten platten lande zeer
veel kunnen toebrengen, om meer smaak daarvoor in te boezemen.
B.
DES CH.

Korte mededeelingen.
Het aantal brochures over koloniale aangelegenheden is al weder met een
vermeerderd. De heer L. Vitalis, oudinspecteur der kulturen op Java, gaf een
geschriftjen uit, getiteld: De kwestiën van den Indischen Arehipel nog eens
besproken. Daar hij niets nieuws zegt, had hij gerust zich zelven de moeite kunnen
sparen, van eene veel besproken zaak nog eens te besproken. Zonder te
argumenteren, raadt hij met waarlijk grappige opgewondenheid tot heil van
moederland en koloniën aan:
o
1 . de wetgevende vergadering te ontbinden;
o
2 . een beroep op het volk (?)
o
3 . vervanging van art. 59 der grondwet van 1848, door art. 59 der grondwet van
1840, houdende: ‘de Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de
volkplantingen en bezittingen van het Rijk en andere werelddeelen,’ met
bijvoeging van de twee andere alinea's van dit artikel, en tevens van de
bepaling: ‘het muntstelsel wordt door de wet geregeld;’
o een bijzonderen kolonialen raad te benoemen, gedeeltelijk zamengesteld uit
4 .
oud-Indische ambtenaren, thans in Nederland wonende, en waaronder alle
specialiteiten te vinden zijn;
o het thans bestaande Reglement op het Beleid der Regering te vervangen door
5 .
een ander, door den Koning, als bij uitsluiting opperbestuurder der Koloniën,
te octroijeren; en
o zorg te dragen, dat de Minister van Koloniën aan niemand rekenschap
6 .
verschuldigd is van zijn bestuur dan
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aan den Koning, de eenige weg, opdat de staatsman, die deze hooge functiën
vervult, zijn tijd besteden kan aan de zorgen, welke de belangen van Holland
en der Koloniën vereischen, in stede van, zoo als sedert eenige jaren het geval
is, verpligt te zijn de belangrijkste en voor de toekomst van het land meest
nuttige zaken achterwege te moeten laten, om op vragen en interpellatiën van
eenige geachte afgevaardigden te antwoorden, die bewezen hebben veeleer
ten doel te hebben den minister te doen vallen, in de hoop hem te vervangen
of zich populair te maken door den titel te verkrijgen van opposant quand méme,
dan de ware belangen van het land te willen behartigen.
Ref. raadt den mannen des behouds in koloniale zaken, zich niet weder van den
heer vitalis als woordvoerder te bedienen. Dwaze vrienden doen aan eene zaak
dikwijls meer kwaad dan hevige tegenstanders.
Wilt ge weten, lezer, wat een schip van ijzer vóór heeft op een schip van hout, en
waarom het bepaalde reactionairen in den scheepsbouw zijn die nog tegen het ijzer
strijdeu? Koopt dan: de Vloot in de toekomst: ijzer of hout? een vlugschrift van J.
Scott Russel, den vice-president van het Instituut van Ingenieurs voor den
scheepsbouw in Engeland, bouwmeester van de Great Eastern, waarvan onder
toezigt van den ingenieur B.J. Tideman, bij J.C. de Buisonjé te Nieuwediep eene
Nederduitsche vertaling is uitgekomen. Daar hoort ge een welsprekend advokaat
voor het ijzer; daar leest ge stringente argumenten tegen het hout. - Een pleiter
chargeert altijd, is altijd wat partijdig voor zijne zaak; zoo valt er misschien hier en
daar in deze brochure wel wat af te dingen; het voorbeeld van de Great Eastern om iets te noemen - mogt wel met wat minder ophef worden bijgebragt. Maar het
boeksken verdient toch gelezen te worden.
Nog iets: niemand late zich door den titel misleiden; de vloot in de toekomst
handelt niet over een eschatologische, maar over eene bloot materiële kwestie.
Te Amsterdam, bij H. Höveker, is een boeksken uitgekomen, waaraan ik hoop, lezer,
dat gij niet spoedig behoefte
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zult hebben. Het heet: Zonneschijn in de ziekekamer, en is uit het Engelsch vertaald.
Maar wordt mijn wensch voor u niet verhoort, en bezoekt de goede God uw huis
met krankte - zoo ge dan behoefte hebt aan een eenvoudig, stichtelijk troostwoord,
koopt dan dit waarlijk lieve boeksken. Al zijt ge liberaal of orthodox, het kan een
zonnestraal doen doordringen in het sombere ziekvertrek, en dat is meer waard
dan ƒ 0,25, de prijs van dit boeksken.
De Kiezerslijst voor de gemeente Leeuwarden, in 1860 uitgegeven bij L. Scherbeek,
en de Kaart tot aanteekening van het dagelijksch bestek gedurende de zee- en
landmailreis, ten dienste van passagiers naar en van Oost-Indiē, door W.A. van
Rees, in 1861 door den boekhandelaar H. Nijgh, à ƒ 1,25 verkrijgbaar gesteld, worden
aan belanghebbenden aanbevolen.
In een soliden, stevigen, hoewel niet zeer eleganten, moré-band gestoken, heeft
de Bouwkundige Almanak voor het jaar 1862 (uitgegeven te Gorinchem, bij A. van
der Mast) zijn d e r t i e n d e n jaargang bereikt, en is ons die ter aankondiging
toegezonden. Daar de Bouwk. Alm. te zeer bekend is om een woord van aanbeveling
te behoeven, zoo verzekert Ref. dat deze jaargang in belangrijkheid voor de vorigen
niet onder doet, en diegenen welke zich dien aanschaffen, den prijs (ƒ 1, -) daarvoor
gegeven, niet beklagen zullen.
Voor al diegenen welke met de Bouwkunde in eenige betrekking staan,
Timmerman, Aannemer, Metselaar, Smid, Steenhouwer, enz., is dan ook deze
Almanak een onmisbaar Zakboek. - Behalve den Kalender bevat de B.A.: Dagboek
van Ontvangst en Uitgave; de Algemeene Voorwaarden, behoorende bij de
bestekken voor de verschillende rijks-waterstaatswerken; herleiding van Rijnlandsche
duimen en voeten in Nederl. ellen; tabellen ter berekening van werkloonen;
vergelijkingstafel van prijzen in den houthandel voorkomende; beschrijving van de
vijf bouworden (met eene plaat), enz., enz.
Mogten er sommige bouwkundigen zijn, die zich dezen B. Alm. niet aangeschaft
hebben, dan raden wij hen ten sterkst aan, er nadere kennis mede te maken.
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Boekbeschouwing.
Geschiedenis van Italië, van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden,
voorafgegaan door eene schets der vroegere geschiedenis van
het Pausdom, door D.C. Steijn Parvé. II Deelen. (Te) Amsterdam,
(bij) P.N. van Kampen, 1861. In groot 8vo., XII, 869 bl. Prijs ƒ 7.90.
De politiek van den nieuwsten tijd beweegt zich genoegzaam uitsluitend om Italië,
met Rome en de wereldlijke magt van den paus als middelpunt. Op dat middelpunt
zijn de oogen van gansch Europa gevestigd, met verschillende gewaarwordingen,
naar gelang van politieke of kerkgenootschappelijke denkwijs. Gelijk in het algemeen
de kennis van het verledene de sleutel is ter beoordeeling van het tegenwoordige,
zoo is het inzonderheid aldus ten aanzien van Italië. Frankrijk is de mogendheid,
van welke het lot des schiereilands afhangt; maar hoe het standpunt zij der betrekking
tusschen beide landen, dat wordt eerst opgehelderd door de gebeurtenissen
gedurende en na de eerste Fransche omwenteling. En als zoodanig heeft eene
geschiedenis van Italië sedert die gebeurtenis een gansch eigenaardig belang in
onze veel bewogen dagen. Maar het Italië van den tijd voor de eerste Fransche
omwenteling kan niet begrepen worden zonder een overzigt van de geschiedenis
der pauselijke magt, en daarom heeft de heer S.P. het schrijven eener nieuwere
geschiedenis van Italië ondernemende, wel gedaan, eene schets der lotgevallen
van den pauselijken stoel en zijnen invloed op den maatschappelijken en burgerlijken
toestand van het geheele schiereiland voorop te plaatsen. Dat overzigt noemt zich
eene ‘schets,’ maar het is eene zeer naauwkeurige, geene dorre aaneenschakeling
van levens der pausen, maar eene pragmatische geschiedenis van het pausdom
zelv', inzonderheid in zijne verhouding tot de magt der vorsten en in zijnen invloed
op den loop der geschiedenis; eene schets die vrijmoedigheid paart aan
onpartijdigheid, zoodat, moge al de Ultramontaan er den staf
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over breken, de zelfstandig denkende Roomschgezinde er zijnen bijval slechts in
zoover aan ontzeggen zal, als hij zich niet losrukken kan van onderwerping aan het
gezag des bisschops van Rome als zigtbaar opperhoofd der kerk. Belangrijke
aanmerkingen hebben wij op deze inleidende hoofdstukken niet; alleen teekenen
wij protest aan tegen de bewering van den Schr. dat ‘Bayle in zijne Dictionnaire de
onwaarheid der overlevering’ aangaande pausin Johanna ‘buiten allen twijfel’ gesteld
heeft, zoodat ‘men zich billijk mag verwonderen, dat een uitstekend vaderlandsch
geleerde, de hoogleeraar Kist, daaraan nog zooveel gewigt heeft toegekend.’ Kist
heeft naar ons inzien overtuigend bewezen, dat Roomsche schrijvers zelven de
geschiedenis stelselmatig hebben verminkt, ten einde de pausin er uit te ligten, en
dat dit bedrog reeds dagteekent van vóór de kerkhervorming, dus voor dat aan eene
Protestantsche bestrijding van Rome te denken viel. Ook vindt men, zelfs op plaatsen
waar men het niet zoeken zou, b.v. bij den hevigen anti-protestantschen broeder
cornelis van Brugge, berucht ijveraar voor Rome, het onwedersprekelijkste bewijs,
dat nog voor drie eeuwen in R.C. zelve het geloof aan pausin Johanna algemeen
was in de kerk. En nadat Kist zijn allernaauwkeurigst kritisch-historisch onderzoek
eerst openbaar gemaakt, daarna tegen de bestrijding zegevierend gehandhaafd
heeft, is het wat kras, nog te beweren, dat Bayle in zijn bekend artikel Papesse de
zaak heeft uitgemaakt. Overigens doen wij alle regt aan de naauwkeurigheid en
waarheidsliefde van den schrijver, die niet alleen de ‘vroegere,’ maar ook de latere
geschiedenis van het pausdom, tot zelfs de hervormingen (!) en lotgevallen van
Pius IX behandelt. Doch daar dit laatste met uitvoerigheid geschiedt in de laatste
hoofdstukken der geschiedenis zelve, vindt men het slechts kort in de eerste.
Wij achten het niet noodig, in de bijzonderheden aan te wijzen, hoe de heer S.P.
de door hem opgevatte taak heeft afgeweven. In het algemeen zij gezegd, dat hij
blijkbaar gebruik heeft gemaakt van de beste werken over zijn onderwerp, in de
voorrede vermeld, en wier verdiensten en gebreken door hem met onpartijdige
juistheid worden aangewezen. En zal eene geschiedenis alleen dan op dien naam
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kunnen aanspraak maken, als zij uit de bronnen zelve geput is, - onder die
opgenoemde schriften treffen wij ook de beste aan, die tevens oorspronkelijke
bescheiden behelzen. Over enkele weidt hij min of meer uit; zoo is in een afzonderlijk
hoofdstuk, het VIIIste, eene opzettelijke beoordeeling gegeven der werken van de
schrijvers der constitutionele partij in Italië en hun invloed op de openbare meening.
't Is niet noodig te zeggen, dat aldaar Gioberti's. Primato morale e civile del Italiani
boven aan staat; Gioberti, die met graaf Balto en den markies d'Azeglio het
merkwaardige drietal mannen uitmaakt, die aan het koortsachtige en wilde woelen
hunner landgenooten eene meer geregelde rigting hebben getracht te geven en
inderdaad ook gegeven hebben. Teregt heeft overigens de verdienstelijke schrijver
begrepen, dat het niet noodig was zijne kennis uit te stallen en zijne woorden ieder
oogenblik te staven door het aanhalen der gebruikte schrijvers ‘met kapittel en vers.’
Die vervelende en voor zoover het Italiaansche, hier weinig bekende en nog minder
verstane boeken geldt hoogst nuttelooze pronkerij heeft hij zijnen lezeren gespaard,
maar hun daarentegen het ‘merg’ van de door hem geraadpleegde bronnen, na
kalm onderzoek en bedaarde vergelijking, gegeven in eenen waardigen,
onderhoudenden, wel niet schitterenden, maar toch geacheveerden stijl. De kleine
aanmerkingen, die wij hier en daar zouden hebben, houden wij liefst terug, want zij
zouden aan onze aankondiging slechts den schijn van eene zekere praalzucht
geven, en gewis zou de bekwame schrijver de eerste zijn om er op te zeggen, dat
ieder die heeft leeren onderzoeken en zelfstandig denken, noodwendig op anderer
arbeid aanmerkingen hebben moet, juist omdat hij onderzoeht heeft en zelfstandig
denkt. Daarom nemen we, na welverdienden lof te hebben gegeven aan den uitgever,
het slot over:
‘Aldus (door den vrede van Villafranca en de daaruit voortgevloeide traktaten)
eindigde een oorlog, die, schoon kort van duur, evenwel voor Italië onberekenbare
gevolgen moest hebben. Wel verre echter, dat door den vrede aan dat land rust en
verademing zouden worden geschonken, ontstonden nieuwe woelingen en
omkeeringen, waarvan de uitkomst niet kan worden voorzien. Dit nieuw en woelig
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tijdvak is op het oogenblik, waarin wij schrijven, blijkbaar slechts in zijn begin, en
kan dus niet in het bestek vallen, dat wij ons voorgesteld hadden. Zal de laatste
oorlog voor Italië slechts eene verandering van meening hebben medegebragt? Zal
dat schoone land, na zoo lang aan de heerschzucht van Oostenrijk en aan de
dwingelandij van zijne eigene vorsten prijs gegeven te zijn geweest, nu slechts dat
juk hebben afgeschud, om nieuwe ketenen van de hand van Sardinië of van Frankrijk
te ontvangen? Zal de schoone, maar zoo vaak misbruikte naam van vrijheid slechts
eene bedriegelijke leus zijn geweest, om de volken tot opstand aan te zetten en
hen later te beter te kunnen verdrukken, even als zulks gedaan werd door den
eersten Napoleon, die de volken van Italië slechts kwam bevrijden, om hen aan
zijne eigen zegekar te boeijen? Ziedaar hoogst gewigtige vragen, maar wier oplossing
in de toekomst verborgen ligt. Zeker is het intusschen, dat wij, wanneer wij een oog
op de geschiedenis der vijftig laatste jaren vestigen, bijna natuurlijk tot het besluit
komen, dat elke verandering in het lot van Italië moeijelijk iets anders dan eene
verbetering zal kunnen zijn, daar het elk nieuw bestuur moeijelijk zou vallen de
ketenen drukkender, de onrust heviger en de onwetendheid duisterder te maken,
dan zij in eenige gewesten geweest zijn. Laten wij dan ook met deze bemoedigende
gedachte onzen arbeid besluiten, na daarbij de hoop te hebben geuit, dat dit heerlijke
land spoedig die rust, vrijheid en beschaving moge deelachtig worden, welke ieder
beschaafd mensch aan deze mater dolorosa van Europa moet toewenschen.’

Varia. Verspreide geschriften van J.J. van Oosterzee. Te Rotterdam,
bij Verbruggen en van Duym, 1861. In groot 8vo., 415 bladz. Prijs
ƒ 3,75.
Ook onder den titel: Redevoeringen, Verhandelingen en Verspreide geschriften en dan vervolg op eene vroegeren, onder dien titel uitgegeven bundel - worden
deze stukken uitgegeven. En dien laatsten titel achten we beter, want een Latijnsch
opschrift van een Nederlandsch geschrift, 't wil ons maar niet bevallen, ook het
Intimis niet boven een voortreffelijk van Dr. Pierson. Doch dit daargelaten, herlazen
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of lazen we met genoegen, wat ons hier werd aangeboden. Het Iets over da Costa
is eene uitmuntende hulde aan eenen veelzijds en in weerwl zijner gansch
willekeurige dogmatiek uitmuntenden man. Dichterlijk genie (eene Schiller-studie);
de Vriendinnen van den Christus in het graf (eene Schefferstudie); de Groote Kerk
te Rotterdam, bewijzen, dat de begaafde kanselredenaar ook met veel smaak de
pen weet te voeren over onderwerpen van kunst, gelijk de stukken uit de
reisportefeuille, dat hij met warmen zin de schoone natuur beziet en hoogere
gewaarwordingen schept uit stoffelijke tafereelen. De ruïnen van Tyrus is met warmte,
ja met gloed geschreven. De Gustaaf-Adolf-Vereeniging wordt met vuur aanbevolen.
Ééne uit duizend heeft een lezenswaardig opstel, van 't welk Monica, de bekende
moeder van den kerkvader Augustinus het hoofd-onderwerp uitmaakt. Eene
schijnbaar min beteekenende aanteekening, 1 Cor. XVI: 19, wordt op eene wijze,
die den vindingrijken kanselredenaar kenmerkt, gebruikt tot grondslag eener
toespraak bij de inzegening van het huwelijk eens zendelings, die op zijn vertrek
(1)
stond . Een brief over de school voor havelooze kinderen in niet onbelangrijk voor
wie dergelijke pogingen tot zoeken van het verlorene meer van nabij wil leeren
kennen. Het Iets over de methode der gewijde welsprekendheid, hoe waar en
belangrijk ook, levert bewijs, dat de ‘trek naar completering’ van verspreide
lettervruchten wel eens de eene of andere doet verdwalen in een korfje, waar zij
minder op hare plaats is. En de vertaalde poëzij eindelijk toont, dat tot de
begaafdheden van van Oosterzee ook die behoort, dat hij voortbrengselen der poëzij
in vloeijende vormen weet over te brengen. Trouwens zijne heerschappij over den
vorm wordt

(1)

Het verwondert ons, dat de redenaar Hand. XVIII: 2 niet heeft vermeld, ten bewijze van
hetgeen in den tekst niet staat noch er uit volgt, dat Aquila en Priscilla echtgenooten waren,
waarop nogtans de gansche toespraak gegrond is. Dat hunne namen zesmalen in ‘het
Evangelie’ genoemd worden, is onjuist. Het Evangelio is gansch iets anders dan de boeken:
de Handelingen der Apostelen en de Brieven van Paulus. Het voorbeeld van een man als Dr.
van Oosterzee wettige zulk eene verkeerde uitdrukking niet! Hij weet zelf wel dat zij onjuist
is, maar iemand, zoo keurig en veeltijds naauwkeurig in zijne uitdrukkingen, geeft regt tot
afkeuring, waar men bij achteloozer stijl zou over het hoofd zien.
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door al deze opstellen op nieuw gestaafd, hoewel we dit niet zeggen om iets te kort
te doen aan het degelijke van den inhoud.

H.J. Kohlbrügge, theol. doctor en predikant te Elberfeld.
Betrachting over het eerste kapittel van het evangelium van
Mattheus, met eene voorrede en aanteekeningen vermeerderd
door J.J. Gobius du Sart, predikant te Bleskensgraaf en Hofwegen.
Te Utrecht, bij J.H.H. Kemmer, 1860. Prijs ƒ 1,40.
Weest zoo goed, mijne lezers en lezeressen, en verplaatst uwe aandacht eenige
oogenblikken in de Heeren-straat te Utrecht. Indien professor Visscher nog leefde
zou hij u vertellen, dat die straat zoo genoemd wordt naar de Heeren, die daar
vroeger een klooster of zoo iets hadden; dus niet naar de Heeren, welke er
tegenwoordig wonen. De geleerde man - ik betreur het in alle opregtheid met velen,
die zijne zoo geestige als inderdaad nuttige collegën gaarne bezochten, - is echter
dood, en hij kan ons alzoo niets meer va de Heeren verhalen, die aan deze straat
hunnen naam gegeven hebben. ‘Het is jammer!’ hoor ik u klagen, doch als gij de
zaak wel beschouwt, hebben wij met die geschiedenis op het oogenblik eigenlijk
ook niets te maken.
Zooveel te beter; maar wat moeten wij dan in de Heeren-straat doen?
Zien en hooren!
Wel waarnaar?
Naar dien groenboer, die daar langzaam voortgaat met zijnen wagen. Onder dien
wagen loopt een hond om zijn arbeid te verligen....
Met uw verlof; den boer en den wagen zien wij wel, maar den hond zien wij niet.
Dat komt van de planken, die naast, vóór en achter dat dier getimmerd zijn. Men
zegt zulks is voorzigtigheidsbalve gedaan voor de paarden, welke anders op hol
zouden rakan. Deze laatsten toch kunnen niet verdragen, dat ezels en honden hun
werk verrigten en zoodoende eenigzins met hen gelijk wordne gesteld. Zoodra zij
het merken gaan zij door, d.w.z. dan zijn zij niet meer te houden. In dit opzigt hebben
zij
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veel overeenkomst met de zich noemande uitverkorenen in onze kerk, die het u
zeer kwalijk nemen wanneer gij zegt, dat andere menschen, die zij, als de Phariseër
den Tollenaar, niet achten, ook wel zalig kunnen worden. Hoe het zij, dat gij den
hond ziet, is geen noodzakelijk vereischte. Alleen is het van belang dat de boer en
de wagen uwe aandacht niet ontsnappen. Geeft bovendien ook acht op zijn geroep,
ik bedoel, het geschreeuw van den boer.
Nu ja, hij roept: Kool, kool, allemaal kool! Kool, kool, en anders niet!
Goed! en ziet gij nu ook de keukenmeid, die daar met baren witten boezelaar uit
een der deuren schiet, als wil zij ons te kennen geven, dat er tegenwoordig ook
dames wonen in deze Heeren-straat?
Daar behoeft zij ons om de waarheid te zeggen niet van te overtuigen.
Ik verlang ook slechts dat gij zult luisteren naar het gesprek, hetwelk zij aanknoopt
met den boer.
Is dat zoo belangrijk?
Laat ons hooren!
Keukenmeid. Verkoop ue kool?
Groenboer. Toe je dienst, Grietje! Kool, kool, allemaal kool; kool, kool, en anders
niet!
Keukenmeid. Zoo, en welke soorten hebt gij alzoo?
Groenboer. Witte kool, roode kool, savoije kool, bloem-kool, boeren kool; kool,
kool, allemaal kool; kool, kool en anders niet!
Keukenmeid. Malle vent, met je kool, kool en anders niet. Ik geloof warempel dat
je den gek met me scheert; jij met jou allemaal kool, denk je misschien de meid
heeft geen oogen in haar hoofd? Er liggen immers meer boeken dan koolen op je
wagen?
Groenboer. Boeken Grietje? Wat blief je? Ik heb kool, kool, allemaal kool; kool,
kool en anders niet!
Keukenmeid. Maar kijk dan hier! (terwijl zij dit zegt duwt zij hem haastig iets van
zijnen wagen onder den neus, dat ook wij voor een boek aan zouden zien) is dit
dan geen boek?
Groenboer. Abuis Grietje, want dit is Kohlbrugsche kool; kool, kool allemaal kool;
kool, kool en anders niet.
Keukenmeid. He! en wat is dat voor eene soort?
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Groenboer. Een heel fijn soort Grietje, maar dat tegenwoordig weer zoo wat uit den
smaak geraakt. Hier in de buurt anders woont een heerschap, dat er nog dol veel
van houdt. Zijn naam Kolt of Koolt ook wel zoo wat.
Keukenmeid. O, dat is zeker die mijnheer, die laatst aan dien Rotterdamschen
dominé, die hier zoo mooi heeft gepreekt - och hoe heet hij ook weêr? - gevraagd
heeft of tegenwoordig alle menschen naar den hemel gaan.
Groenboer. Dat is best mogelijk Grietje, want hij zegt altijd: zij komen er niet die
deze kool niet lusten.
Keukenmeid. En is ze duur?
Groenboer. Ze kost ƒ 1,40 het stuk, maar er zitten 165 bladeren aan. Ge kunt er
dus wel zes maal over doen. Dan krijg je er ook nog een receptje bij, waarin Ds.
Gobius du Sart u leert hoe gij ze stooven moet, en dat wel op den koop toe.
Keukenmeid. Dat is me toch te veel. Neen, geef mij maar gaauw wat Savoije kool.
Die komt goedkooper uit, en ga met je Kohlbrugsche kool maar stillekes naar dien
heer op den hoek.
Groenboer. Maar dan komt hij alleen maar in den hemel.
Keukenmeid. Waarschijnlijk is die gedachte wel zeer pleizierig voor hem. Ik
evenwel gun hem de pret en houd mij aan het woord van Hem, die sprak: deze,
namelijk de man, die zich zelven vernederde, ging uit den tempel geregtvaardigd
naar zijn huis meer dan die, welke zich zelven verhoogde, en den anderen niet
achtte. Al het overige is maar kool, kool, allemaal kool; kool, kool en anders niet!
Die meid had geen ongelijk.
Ik geloof het ook niet mijne lezers en lezeressen. Zijn er echter die er anders over
denken, dan wensch ik alleen, dat zij zich niet ten berste smullen.
SAPIENTI SAT!

Gedachtenisrede op G.H. von Schubert. Eene voorlezing door Mr.
H.J. Koenen. (Te) Amsterdam, (bij) H. Höveker, 1861. In post 8vo.
Prijs ƒ 0.40.
Deze gedachtenisrede, uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van
Christelijke lectuur, draagt in ruime mate den
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stempel van hem die ze uitsprak. De spreker heeft er zich vooral op toegelegd, om
het den hoorders duidelijk te maken, dat von Schubert en hij geestverwanten waren.
Men verdenke hem daarom niet van hoogmoed; op meer dan eene plaats toch
gewaagt hij van den weldadigen invloed, dien de groote Duitsche geleerde op hem
geoefend heeft en van de vele verpligtingen die hij aan hem heeft. Maar door de
tendenz van den spreker krijgt men von Schuberts beeld wel wat door een gekleurd
glas te zien.
Dat er veel goeds en schoons in de rede van Mr. Koenen te vinden is, daarvoor
zijn de bekende talenten van den spreker een waarborg; toch vond Ref. er meer
dan één ding in, dat hem onder 't lezen hinderde.
De beschrijving van de vriendschap, welke tusschen von Schubert en den heer
Koenen bestond, heeft vrij wat mystieks, maar dat kan niemand bevreemden, die
uit het voorberigt van dezen laatste verneemt, dat hij het zich eene eere rekent, als
mystieker gesmaad te worden. Den heer K. zij zijn overtuiging gegund even als aan
ieder ander, en 't verdient lof, dat hij voor die overtuiging zoo ridderlijk uitkomt.
Jammer dat dit laatste zoo dikwijls - en zoo ook hier - gepaard gaat met grove
vooroordeelen en met miskenning van andersdenkenden. Of is 't niet bekrompen,
dat een man als Mr. Koenen nog spreekt van ‘den ongeloovigen Jood Spinoza?’
Och, hoe klein, hoe eng is toch het zoogenaamd Christelijke exclusivisme, dat zich
zoo verblirden laat door dogmatisch vooroordeel, dat met minachting nederziet op
Spinoza, den grooten denker, die zeker nader aan het koninkrijk der hemelen was,
dan menigeen die den Christennaam draagt, en op dien naam pocht! - En is 't niet
dwaas, dat een man als Mr. Koenen als een van de bewijzen van den irreligieusen
toestand van Duitschland in de laatste helft der vorige eeuw, opnoemt, dat men
Jung Stilling als een dweeper en een geestenziener brandmerkte? 't Is waar, hij zelf
had nooit een geest gezien, maar is hij niet de groote theoreticus van de
geestenzienerij? - En wat naam zal men er aangeven, wanneer de redenaar als 't
zenith van een sierlijken klimax uitbazuint, dat in laatstgenoemd tijdperk, ‘de laatste
vrucht der wetenschap het niet-weten was?’ Welk een oordeel over den tijd, waarin
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in Duitschland mannen leefden wier geestesarbeid voor alle volgende eeuwen eene
weldaad heeten mag, al was hun werk als menschelijk werk niet volmaakt!
Dit een en ander hinderde Ref. in deze gedachtenisrede; zoo ook een paar would
be (welligt mystieke) piquanteriën en geestigheden, welke, al waren ze niet mislukt,
hier niet van passe zijn.
Dit boeksken weg te leggen, zonder de nette uitgave van den heer Höveker en
uitmuntend portretje tegenover den titel geprezen te hebben, zou eene onbillijkheid
zijn.
D.

De sterrenwereld en de mensch in zijne betrekking tot haar. Eene
populaire voorlezing van Dr. F. Theile. Bewerkt naar het
Hoogduitsch, door Corstiaan de Jong Te Utrecht, bij Kemink en
Zoon, 1862. In gr. 8vo., 58 bladz. Prijs ƒ 0,60.
Dit boekje behandelt een onderwerp, dat tot de tegenwoordig meest besprokene
behoort, te weten: het eigenlijke wezen van den mensch en zijne betrekking tot de
stoffelijke wereld. Wij willen het kortelijk doorloopen, zoo om te doen zien, welke
denkbeelden het ontwikkelt, als om opmerkzaam te maken op de leemten, die het
ook op een natuurwetenschappelijk standpunt heeft.
De sterrenwereld. Dit gedeelte begint met de aarde en hare korte geschiedenis
uit geologische waarnemingen afgeleid. Dat kan op 8 bladzijden niet zeer diep gaan,
maar is toch in verhouding tot het geheel voldoende. Ten aanzien van de maan
wordt opgemerkt, dat hare oppervlakte een ‘geheel vulkanisch voorkomen’ heeft.
Daar nu blijkens de waarnemingen ten aanzien van eene vroeger veronderstelden
dampkring der maan, dit hemelligchaam geen zooanig dampomkleedsel heeft, valt
de onderstelling van het bestaan van water op de maan en daarmede - volgens des
auteurs verklaring van de vulkanische verschijnselen op de aarde - ook alle
denkbeelden van vulkanisch geheel weg. Ook is het onjuist, dat centraalbergen op
de maan ‘meestal’ in de ringbergen voorkomen. Als meerderheid of minderheid van
voorbeelden voor het aannemen van regel of van uitzondering beslist, zijn de
centraalbergen zeer zeker het laatste.
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Bij de zon wordt ook de poolster vermeld, en gezegd dat men haar gemakkelijk kan
vinden door de verbindingslijn der achterste sterren van den vierhoek in den Grooten
Beer ‘opwaarts’ te verlengen. Klaarblijkelijk is deze uitdrukking onjuist, want de lijn
moet even dikwijls nederwaarts als ‘opwaarts’ verlengd worden Over de planeten
en kometen wordt zooveel gezegd als op weinige bladzijden mogelijk is, terwijl dit
gedeelte besloten wordt met de bekende hypothese van Laplace, nopens den
(1)
oorsprong van ons zonnestelsel . Over de vaste sterren is de schrijver nog korter,
zoo zelfs, dat hij van de nevelvlekken slechts een paar woorden zegt, en geheel
niets over de dubbele en meervoudige sterren, die juist de merkwaardigste
voorwerpen aan den hemel zijn in betrekking tot den bouw des heelals. Uit de
opmerking nu, dat b.v. de dieren allen volgens éénen en denzelfden grondvorm
(typus) gebouwd zijn, wordt afgeleid, dat men dien grondvorm ook zal terug vinden
in de bewoners van andere wereldligchamen. Maar daarbij wordt geheel en al voorbij
gezien, dat al de dieren die op deze aarde leven, hunnen grondvorm voorzeker
hebben in overeenstemming met het wezen van de wereld waarop zij leven, zelv';
en juist de sterrekunde is het, die ons inleidt tot de overtuiging, dat elke ons bekende
ster of sterrensoort eene inrigting op haar zelve heeft, dat slechts zeer weinige
daaronder te dezen eenige overeenkomst vertoonen met onze aarde (b.v. Venus
en vooral Mars), maar dat overiens de organismen dezer aarde op geen ander
wereldligchaam zouden kunnen bestaan. Men denke zich eens een organisch
wezen, geschikt om op deze aarde te kunnen leven, verplaatst op de maan, waar
lucht noch water is, of op eene komeet, nog dunner dan onze dunste luchtsoorten,
waar dus het ligtste vedertje door den lossen grond - als men 't een grond mag
noemen! - zou heenzakken!
En daarmede dan ook vervalt in ons oog de geheele hoofdredenering van den
schrijver, uitgedrukt in het slot van het

(1)

Eene zeer hinderlijke drukfout is in de aant. op bladz. 29 sooftglijk gewigt voor soortelijk. Deze
feil ontmoet men meer in populaire leesboeken. Zij geeft aanleiding tot zeer verkeerde
begrippen en eischt daarom vermelding.
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geheele boekje: dat dood (natuurlijk in betrekking tot een zelfstandig organisme)
slechts een overgang is van het eene levenstijdperk tot het andere, eene verplaatsing
tot een hooger leven. Ons eerste levenstijdperk was ons leven in den moederschoot,
als een visch in het water, maar in de eigenlijke beteekenis; onze geboorte was
onze dood als foetus; wij leven dus nu in onze tweede periode. ‘In de derde klasse,
die voorzeker (!) eene zelflichtende ster zijn zal, waarop geen verschil van dag en
nacht bestaat, zullen wij den slaap kunnen ontberen, wij zullen ontwaken tot grootere
helderheid, wij zullen zien in het meest heldere licht, dat ons thans op de aarde nog
duister is.’
Men ziet, het ontbreekt niet aan vasten toon aangaande zaken, over welke alle
redenering slechts onderstelling, alle uitdrukking slechts het stamelen van een kind
is en kan zijn. De schrijver intusschen komt er toe door hetgeen hij in de andere
afdeeling zijner voorlezing over den mensch gezegd had. De vragen, welker
beantwoording hij zich voorstelt zijn deze: ‘Wie zijn wij? Welke plaats beslaan wij
in de sterrenwereld? Hoe zijn wij op de aarde gekomen? Waren wij vroeger welligt
bewoners van eene dier sterren, welke zoo vertrouwelijk van daar boven op ons
nederzien? Wat zal er na onzen dood op aarde van ons worden? Zullen wij door
den dood vernietigd worden? Of zullen wij buiten de aarde eene nieuwe woonstede
viuden?’ Die vragen grijpen voorwaar wel diep in de beschouwingen der
hedendaagsche wijsbegeerte over den mensch, zij wezen en bestemming. Doch
het is klaarblijkelijk, dat op zoo weinige bladzijden niet meer kan gegeven worden
dan het resultaat, waartoe de schrijver meent gekomen te zijn. In éé opzigt lazen
we dat resultaat met genoegen: wij verzinken na onzen dood niet in een wereldäl,
maar de auteur laat den mensch een zelfstandig, zelfbewust voorbestaan. En waarlijk
dat is in dezen tijd zoo gering niet te schatten!
Is er echter één punt, waarop hij ons geheel en al onbevredigd heeft gelaten, dan
is het de vraag: ‘Bestonden wij vóór ons tegenwoordig bestaan welligt onder eene
andere gedaante reeds éénmaal?’ Ja, is het antwoord, in zeker opzigt, wat ons
ligchaam betreft; want de stof waaruit het gevormd is, heeft altijd bestaan! (Doch
daarover willen we
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nu niet twisten) en zal altijd blijven bestaan, maar aanhoudend afwisselende vormen
aannemen. ‘Maar de ziel, welke de stof bond en tot een menschelijk ligchaam
vormde, kan vóór ons tegenwoordig bestaan niet aanwezig geweest zijn.’ Met die
uitspraak ex tripode is echter de zaak in geenen deele afgedaan, even weinig als
met hetgeen volgt: ‘dat is ten eenenmale ondenkbaar, en alle droomerijen van een
vóórbestaan (praeëxistentie) op andere sterren zijn droomen van eene dweepende
phantasie.’ Die ‘andere sterren’ schenken we den schrijver; maar de zaak eener
praeëxistentie is in ons oog nog zoo uitgemaakt niet, als hij het wil doen voorkomen.
Men vergune ons een paar bedenkingen.
Vooreerst: indien wij den mensch zien optreden als een wezen, dat zoo hoog
staat boven de overige schepselen op deze aarde; indien wij tevens aannemen, dat
hij bestemd is om na het eindigen van zijne tegenwoordige levensperiode (om de
eigen uitdrukking van den schrijver te bezigen) van hooger tot hooger te klimmen
in verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, - dan vragen wij waarmede men bewijst,
of liever: wat regt geeft tot de kortweg daarheen geworpen stelling, dat onze
tegenwoordige levensperide de eerste is? Is het niet natuurlijker te onderstellen,
dat een wezen, hetwelk zich in eenen zoo verbazend korten tijd, als een 25 jaren
zijn in vergelijking met de oneindige toekomst die voor hem ligt, tot zulk eene hoogte
ontwikkelen kan, reeds vroegere perioden van lagere ontwikkeling heeft
doorgeloopen? En zoo men den mensch een onsterfelijk bestaan toekent, waar ligt
het regt tot de bewering, dat dat onsterfelijk bestaan eenen aanvang neemt met het
begin onzer tegenwoordige levensperiode? Of beroept men zich op het missen van
alle herinnering van een vroeger bestaan, dan is het
Ten tweede: niet alleen dit, wat wij betwisten, maar welks tegendeel zich, naar 't
schijnt, meermalen in verschijnselen van het zieleleven heeft geopenbaard. De
ondervinding van ieder misschien leert het, dat zich meermalen de voorstelling van
toestanden, gewaarwordingen, indrukken enz. heeft opgedaan, bij welke eene
flaauwe, nevelachtige, met dat al diep aangrijpende soort van herinnering, maar
vlugtig en voorbijzwevende, plaats had met betreking tot iets vroegers
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dat echter in wezenlijkheid van de kindscheid af en dus gedurende onze
tegenwoordige levensperiode niet had kunnen plaats hebben. Wijzen zulke
lichtpunten, zulke - met niets beters weet ik het te vergelijken - verschietende sterren
aan het uitspansel van ons zieleleven niet heen naar iets vroegers? Ook uit onze
eerste kindschheid herinneren wij ons niets, en toen hebben wij toch ook geleefd,
hebben misschien op onze wijze eene groote kinderlijke schranderheid aan den
dag gelegd, van welke geene sporen zijn overgebleven, nadat alles vervangen is
door nieuwe indrukken en voortgaande ontwikkeling. Er mag eene enkele herinnering
zijn blijven hangen - 't is doorgaans eene, die een aanknoopingspunt heeft behouden
met ons later leven.
Ten derde. Ik gevoel, op welk moeijelijk punt ik mij begeef, waar ik de christelijk
openbaring te dezen de hulp roep. Maar indien het waar is, dat het menschelijke
zich in den grootsten trap van volkomenheid in Jezus openbaarde, dat wij in Hem
het beeld van den volmaakten mensch, van de menschelijke natuur in hare hoogst
bekende ontwikkeling aanschouwen - de praeëxistentie van dien volkomen mensch
kan toch zoo gemakkelijk niet uit zijne levensgeschiedenis worden weggenomen.
En zoo men haar aanneemt, moet men wel tot dit dilemna komen: óf dat de
praeëxistentie tot het wezen van den in de tegenwoordige huishouding der dingen
op aarde levenden mensch behoort, óf dat Jezus te dezen van de menschheid
onderscheiden is. Wil men de meerdere of mindere zelfbewustheid ten aanzien dier
praeëxistentie tot een maatstaf nemen van ontwikkeling, - welnu! niemand in de
menschheid stond hooger dan Jezus; maar bij niemand was ook de bewustheid
van praeëxistentie in die mate aanwezig als bij Hem; en waar zich de boven
aangeduide openbaringen van zulk eene gansch onontwikkelde bewustheid
sporadisch vertoonen, daar zal ook wel het geestesleven hooger ontwikkeld zijn,
dan bij anderen, die het missen.
Ik wil niet geacht worden in de bovenstaande regelen een gevoelen te hebben
uitgesproken, maar wilde alleen doen opmerken, dat het voor het minst voorbarig
is, zoo maar ui de hoogte te zeggen: dat is ondenkbaar, dat zijn droomen en
phantasiën. En zoo iets had zich althans een
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schrijver niet moeten veroorloven, die aangaande de ‘eerste bewerktuigde wezens
op de aarde’ denkbaar acht: ‘dat eene vroegere vorming daarvan op een of ander
hemelligchaam tot op zekeren trap van ontwikkeling plaats vond, en dat het
onstoffelijke beginsel daarvan, het daaraan te gronde liggende geestelijke idee, na
het verlaten van zijn stoffelijken grondslag, ook die hemelligchamen verlaten heeft
en naar de aarde verhuisd is.’ Ik beken gaarne, dat ‘verhuizen van een geestelijk
idee’ niet te begrijpen, maar wil alleen zeggen, dat wie zoo iets uitspreekt, niet zoo
luchtig den staf moest breken over 's menschen praeëxistentie.
v.O.

De Juridische Correspondent. Vragen, beantwoordingen,
opmerkingen en aankondigingen, op het gebied van
Regtsgeleerdheid, Notaris-ambt en Registratie. Tijdschrift onder
redactie van eenige regtsgeleerden en beoefenaars van de
Registatie en het Notaris-ambt. Derde deel. 1860. 392 blz. gr. 8vo
Te Amsterdam, bij J.H. Gebhard & Comp., 1860.
Wij hebben den geheelen titel van dit tijdschrift afgeschreven, om ons voor de lezers
der Letteroefeningen te regtvaardigen, als wij geen hoogen dunk van dit boek
hebben. Een werk toch, dat met zulk een wijdloopigen titel prijkt, waarbij men
schijnbaar niets heeft verzuimd om het aan te prijzen en koopers te doen vinden,
zou men meenen, voor alle moeijelijkheden te kunnen raadplegen. Wie dit evenwel
denkt, zal zich gedeeltelijk bedrogen zien. Het ontbreekt niet aan het doen eener
menigte vragen, waarvan sommigen zeer gewigtige punten betreffen, maar de
beantwoordingen op vele vragen zoekt men te vergeefs. Het schijnt, dat de redactie
zich niet ten taak heeft gesteld, om alle geschillen, die door haar tijdschrift ter
kennisse van het publiek gebragt worden te beslechten, en wij achten dit toch een
eerste vereischte voor hen, die het betuur over een tijdschrift van den
onderwerpelijken aard op zich nemen. De redactie van de Juridische Correspondent
laat de beantwoording der tot haar gerigte vragen aan anderen over en plaatst dan
ook alle antwoorden zoo en op dien tijd als zij inkomen. Van daar, dat er ook geen
regelmaat
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in het werk heerscht en men dezelfde vraag op twee of meer ver van elkander
afliggende bladzijden behandeld ziet, terwijl anderen weder in het geheel niet terug
gevonden worden.
De opmerkingen bevielen ons over het algemeen beter. Sommigen van deze zijn
met kennis van zaken en juistheid van oordeel geschreven en hierin zal men menige
teregtwijzing vinden omtrent dignen, die dikwijls in de takken van wetenschap of
administratie, op wier gebied het tijdschrijft zich beweegt, voorkomen.
Men meene echter niet, dat men om de afkeuring van het eerste het tijdschrift
geheel afkeuren en evenmin dat wij om de goedkeuring van het tweede onze
onvoorwaardelijke adhaesie daaraan schenken. Wij hebben ons bij de beschouwing
van dit tijdschrift op een onzijdig standpunt geplaatst en als wij dan het voor ons
liggend deel toetsen aan onze ervaring op het practisch gebied, dan erkennen wij,
dat ondanks het gebrekkige van de eerste afdeeling de Juridische Correspondent
van veel nut is en dat zijne andere afdeelingen nog voor verbetering en uitbreiding
vatbaar zijn.
Mogen wij de redactie eenen goeden raad verschuldigd zijn, zij neme dan een
voorbeeld aan de Gemeentestem en andere periodieke tijdschriften van gelijken
aard en trachte alle kwestieuse punten, waarop geene antwoorden bij haar inkomen
zelve op te lossen, of deele, bij de antwoorden hare zienswijze mede, opdat de
beoefenaren der vakken, en de gebruiker van haar tijdschrift, dit met vrucht kan ter
hand nemen en zijn verlangen, opgewekt door de medegedeelde vragen, ook
bevredigd zie. Wanneer de redactie daarbij een grens van tijd stelt voor de
toezending der antwoorden en uit de bij haar ingekomene het beste en volledigste
kiest, zal zij van groot nut zijn en haar tijdschrift zal er in belangrijkheid door winnen.
A.
H.

Catalogus van de Boekerij der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. Eersten Deels Tweede
Stuk. (Te) Amsterdam, (bij) Frederik Muller, 1860. Blz. 345-636, gr.
8vo.
Met dit tweede stuk is het eerste deel van den Catologus
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der Boekerij van de Koninklijke Akademie compleet. Wij wenschen de zamenstellers
geluk met hunnen tot zoover volbragten arbeid, want waarlijk, zij kwijten zieh met
ijver van hunne taak en brengen daardoor een werk tot stand, dat van onberekenbaar
nut voor de beoefenaars der onderscheidene takken van wetenschap is. Het is
geene dorre verzameling van titels, die men hier vindt, maar een met zorg en studie
bewerkt overzigt van de werken der Akademie. Gemakkelijk de raadplegen wordt
daardoor de Boekerij, want de titels en hetgeen ter verduidelijking hier en daar bij
die titels geschreven is, of de afdeelingen, waarin de Catalogus verdeeld is, geven
u dadelijk te verstaan wat gij in de werken vinden kunt. Al heeft men ons dan wat
lang op dit tweede stuk laten wachten - het eerste verscheen in 1858 - dat wachten
is rijkelijk vergoed door de juistheid der zamenstelling en onze aanmerkingen of ons
ongeduld daaromtrent worden krachteloos gemaakt door de zorg, die er blijkbaar
aan besteed is.
A.
H.

Onze toekomst. Staat en krijgskundige beschouwing, door
Alexander. (Te) Kampen, (bij) K. van Hulst, 1861. Prijs ƒ 0,60.
Wanneer op de effene oceaanvlakte het schip rustig daar henen glijdt, en de
gezagvoerder van hetzelve, aan het helder blaauw uitspansel het zich bij elkander
pakken der wolken bespeurt, die als een rouwfloers langzaam zich ontrollen en een
naderenden orkaan voorspellen..., dan voorzeker zal deze gezagvoerder alle
krachten inspannen, om tegen dezen vreeselijken vijand zich te wapenen en zij
schip aan het steeds gapend graf te betwisten. Wanneer de ervaren krijgsoverste,
gedurende eenenvoor hem voordeeligen strijd, bespeurt dat eenig belangrijk punt
door groote overmagt wordt bedreigd, en eht verlies daarvan oorlogskans voor hem
kan doen verkeeren, en hij kan worden geslagen, dan zal hij met de meest mogelijke
snelheid dat bedreigde punt ter hulpe snellen en alzoo trachten het leven van zoo
velen en de eer zijner wapens te redden!!...In den tijd dien wij thans beleven, zien
we op onderscheiden plaatsen aan den horizont, vooral in het Oosten, dergelijke
onheilspellende wolken zich te zamen
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pakken; God verhoede het, dat ze niet, voorgestuwd door den adem des huilenden
winds uit den vreemde, losbreken boven ons dierbaar vaderland, en het niet door
de zware donderknallen worde geschud, om voor altijd in het rouwflloers dier
onweêrswolken te blijven gehuld. Naast God, danken wij het behoud van ons land,
bij dreigende stormen, aan het beleid van den ervaren staatsman!...Die staatsman
echter, behoeft ondersteuning en vooral goeden raad! Zoo immer, dan is thans de
tijd dáár om goeden raad te geven; deze is, ja duur, maar toch met eenen vasten
wil en met achterstelling van pedante betweterij, te koop!......En hiervan is Alexander
(1)
ten volle overtuigd en treedt hij met vernieuwde krachten ten tweede male den
staatsman met goeden raad, ja met aanhaling van daadzaken, helaas maar al te
waar, ter zijde: Hij, Alexander, dringt aan op ‘verhooging van strijdbaarheid in de
overzeesche bezittingen,’ ten einde met alle krachten onze oppermagt in Indie te
handhaven.
De zaak door Alexander bepleit is teernstig, is van te veel gewigt, dan dat wij een
oogenblik zouden aarzelen, den geachten lezer van dit belangrijk tijdschrift een
waarschuwend voorbeeld in ‘Onze toekomst’ voorkomende, vóór te leggen. Het
geldt de gevestigde kolonie der Hollanders in Brazilië, onder het ‘liberaal’ bestuur
van graaf Johan Maurits van Nassau: ‘Graaf Maurits (toen hij in 1644 naar Nederland
terug keerde) beval voornamelijk der regering (in Brazilië) aan verdraagzaam te
wezen en gematigd ten opzigte der uitoefening van de eeredienst der verschillende
aan het Hollandsch gezag onderworpen natiën; ijverig maar niet gestreng te zijn,
hij het innen der belasting door de suikerplanters aan de West-Indische compagnie
verschuldigd; zorgvuldig de versterkingen te onderhouden en vooral een
verdedigingswerk aan te leggen voor de brug bij Boa-Vista tot bescherming van
Maurits stad; eene strenge militaire krijgstucht in acht te doen nemen, nogtans
daarbij naauwkeurig zorg te dragen voor de geregelde betaling der soldij, en de
troepen van al het noodige te voorzien; eindelijk met naauwgezetheid

(1)

In 1860 met ‘neêrlands hoogste staatsbelang’ Kampen, van Hulst en van Dam.
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de wetten te handhaven tegen de heiligschennis, de onzedelijkheid en de ontheiliging
van den Zondag; bovendien beval hij der regering aan, al het mogelijke te doen om
de voornaamste Portugeesche kooplieden aan zich te hechten; niet te spoedig de
beschuldigingen te gelooven, die men tegen hen zou inbrengen en vooral zeer
gematigd te wezen in het aanwenden der pijnbank; maar, aan den anderen kant,
zorgvuldig alle gemeenschap of briefwisseling te beletten tusschen de roomsche
geestelijkheid onzer Capitonaten en van S. Salvador, want van daar kwamen de
grootste gevaren.’
Gedurende het kortstondig bewind (Januarij 1637 tot Mei 1644) van een landvoogd,
met zulke beginselen bezield, werden onze bezittingen met drie belangrijke provincien
vermeerderd; de overmagt der Portugezen in die streken was gefnuikt; op Afrika's
westkust waren vaste punten verworven; groote overwinningen te land en ter zee
behaald; de handel van Brazilië vrij verklaard; kunsten en wetenschappen onder
het tropische klimaat tot nieuwen bloei overgegaan; de inkomsten der Braziliaansche
bezitting geklommen tot ƒ 1.800.000.
‘Na graaf Maurits' vertrek kon de geest van onverdraagzaamheid en willekeur
zijne rol spelen, en werd de kolonie op zoo conservatieve wijze geregeerd, dat zij
al meer en meer in belangrijkheid en omvang verloor, en na tien jaren tijds geen
Hollander zich meer vertoonde op Braziliës kust!!......’
‘Om zoo veel mogelijk te behouden, beval het bestuur der West-Indische
compagnie alle uitgaven te vermijden, en tegen elken prijs de inkomsten te
vermeerderen, te einde die der compagnie te verhoogen. Men moest aan de
soldaten, die naar Europa wenschten terug te keeren, daartoe vergunning geven;
de reeds verwaarloosde vestingwerken mogten niet worden hersteld. De troepen
hadden aan alles behoefte, en de compagnie zag zich genoodzaakt, ter betaling
der soldij, hare schuldenaars aan te spreken, hen bij weigering van betaling door
de jnstitie te vervolgen en in hunne eigendommen aan te tasten. Deze handelwijze
deed de vaan des opstands verheffen, die, geleid door Vieire, de vernietiging van
Neêrlands gezag in Brazilië ten gevolge had!’
‘Bedroegen de inkomsten der kolonie onder het liberaal
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bewind van graaf Maurits 18 tonnen gouds....Vier jaren na zijn vertrek was er reeds
zoo verstandig geconserveerd, dat de inkomsten gedaald waren tot 4 tonnen
gouds!!...Zes jaren later, tot minder dan niets. Ziedaar eene vrucht van het behoud
op koloniaal gebied. Geschiedenis en rede bevestigen alzoo de waarheid onzer
stelling.’
En deze stelling van Alexander, zoo juist uitgedrukt, is de volgende:
‘regeringsbeginselen in staatsvormen gewikkeld, het meest geschikt voor Oostersche
toestanden, liberaal, dat is, krachtvol, strikt regtvaardig, mild, bedachtzaam op
beschaving en ontwikkeling.’ Maar Alexander zegt verder: ‘Zeer oordeelkundig wijst
de geschiedschrijver aan, dat de ware oorzaak van het verval en den ondergang
der kolonie niet gezocht moet worden in de maatschappelijke betrekking der leden
van het driehoofdig bestuur, dat aan graaf Mauritz was opgevolgd, - menschen, die
kooplieden en winkeliers waren geweest, en daarom geene kennis hadden van
staats- en krijgszaken, - maar hierin, dat de strijdkrachten, waarover zij konden
beschikken, te beperkt waren en vooral in het opgewonden verlangen der
portugesche bevolking naar onafhankelijkheid!’
Wat zegt gij, geachte lezer? Alexander heeft den moed, dit droevig voorbeeld
onder de aandacht der hooge regering te brengen....In het gansche vlugschrift ‘Onze
toekomst’ straalt door: vermeerdering der strijdkrachten in Indië. Op de wijze waarop
de schrijver deze vermeerdering wenscht, zijn zoo vele variatiën, dat het ons aan
moed ontbreekt der redactie van dit geacht tijdschrift plaats daarvoor te vergen. Wij
wenschen ‘Onze toekomst’ in veler handen en vertrouwen met den schrijver: dat
het beschaafde Nederland en het jeugdige, krachtvolle deel des legers op zijne
hand zal wezen.
Wij eindigen deze onze hoogst gunstige beoordeeling over ‘Onze toekomst’ met
hulde te brengen aan de redactie van het tijdschrift ‘de Vaderlandsche
Letteroefeningen,’ door ons in staat gesteld te hebben, dit belangrijk vlugschrift naar
waarde te kunnen schatten.
2
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De gronden vóór en tegen het getrokken geschut, oordeelkundig
onderzocht voor offcieren van alle wapens, door een Duitsch
artillerie-officier, vertaald door A.G. Kempers, kapitein der artillerie.
Te Rotterdam, bij H. Nijgh, 1861.
De heer Kempers, bevoeg oordeelkundige op het terrein der artillerie-wetenschap,
heeft deze ‘gronden’ uit het Hoogduitsch vertaald met het blijkbaar doel, dezelve
onder de aandacht der hooge regering te brengen.
Zeer zeker zoude een minister van oorlog óf blijken van onbekwaamheid geven,
óf eene onverantwoordelijkheid op zich laden, bijaldien hij niet alle middelen te baat
nam tot verbetering van zaken, behoorende tot zijn departement, althans niet trachtte
op dezelfde hoogte te blijven, vooral met betrekking op het invoeren van door proeven
gestaafde, doelmatige nieuwigheden, met andere legers...doch ook dit steven naar
volaking heeft deszelfs grenzen.
Is de invoering van nieuw uitgevonden zaken proefhoudend en in alle deelen
geëvenredigd aan de geldelijke krachten, dan mag men deze der natie in rekening
brengen; doch gewaagd zal het altijd zijn voor ons, om gelijken tred te willen houden
- betreffende het proef nemen - met andere mogendheden, dei welligt zoo goed
een gulden kunnen uitgeven, als wij slechts vijftig centen.
Drie groote mogendheden, Frankrijk. Engeland, Pruissen, nemen thans proeven
met het zoogenaamd getrokken kanon, en wat zal het resultaat zijn?...De Duitsche
artillerie-officier geeft het zoo half en half te kennen, wanneer hij zegt op bl. 148:
‘Laten we 't bekennen: de begeerte naar getrokken geschut is een manie geworden;
haar te betrijden is verdienste. Er zijn maar al te veel geloovigen; het kan volstrekt
geen kwaad het aantal twijfelaars te vermeerderen.’ (Ja! maar niet ten koste eener
schatkist, die eerder schraal dan welvarend kan genoemd worden.)
‘De voordeelen van het getrokken geschut op te sporen, kan men reeds in
vredestijd; het gansche gewigt der nadeelen echter ondervindt men eerst in een
grooten, langdurigen oorlog.’ En op bl. 149 zegt hij: ‘Wij gelooven niet, dat liet gladde
geschut ooit geheel zal verdrongen worden. De goede eigenschappen die het bezit,
zijn minder schitterend
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dan die van het getrokkon. Het is te vergelijken bij een licht, dat niet verblindt en
toch krachtig is. Het kan maar tijdelijk als door wolken verduisterd worden. Zijn glans
komt weêr te voorschijn. Men doe zijn voordeel met de kracht van het getrokken
geschut; maar men doe het met bedachtzaamheid.’ (Spaarzaamheid!) ‘Het oude
materiël heeft iets geestelijks. Het bezit eene geschiedenis. Men weet, hoe ver men
het kan vertrouwen. Het nieuwe steunt alles op berekening of hoop (!)....hoop die
soms niet van wenschen te onderscheiden is. Wat wij eenmaal bezitten, is ons
bekend; wat de toekomst ons brengen zal, kan schoon zijn, maar wij weten het niet.’
‘Om der wille van ons zelven zij men dus matig, ginds in de vreeze, hier in het
vertrouwen!’ Een gulden les voorwaar, en daarvoor alleen zouden wij den heer
Kempers onzen warmen dank verschuldigd zijn.
‘Boven den ingang van een ouden, instand gebleven Griekschen tempel te Delphi,’
zegt de Hoogduitsche artillerie-officier zeer naif, staat ‘overdrijf niets.’
De resultaten der proefnemingen bij het getrokken geschut zijn zóó uiteenloopend,
dat, terwijl men (volgens de Algemeine Militär-Zeitung van 16 November 1861, no.
46) in Oostenrijk 30 batterijen met getrokken geschut heeft uitgerust, proefsgewijze
voor een jaar, en het aldaar geenszins betwijfeld wordt, dat in den loop van het
volgend jaar de geheele veldartillerie op die wijze zal bewapend worden, in Pruissen
op nieuw proefnemingen bevolen zijn, naardien ‘de stukken (geschut) buiten
evenredigheid meer sprongen dan andere, zoodat de bedieningsmanschap aan het
voortdurend evaar bloot stond, om door hun eigen geschut te worden ter neêrgeveld,’
deze ‘voor het overige zoo volmaakte kanonnen’ moesten aan nieuwe proeven
worden onderworpen.
Deze vertaling zij dus welkonm, niet zoo zeer aan ‘de officiern van alle wapenen,’
als wel aan de bevoegde authoriteiten, van wie de bevelen tot proefnemingen
uitgaan, en deze authoriteiten herlezen dan toch vooral het volgende: (bl. 124) ‘De
Oostenrijksche artillerie vorerde in den oorlog van 1859 alleen gladde vuurmonden.
Het geschut, waarmede de vijandelijke artillerie tegen haar optrad, bestond soms
voor een gedeelte, soms geheel uit getrokken vuurmonden.
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Als de verwachting, die men er toen reeds van had opgevat, maar ten halve vervuld
was geworden, dan hadden de Oostenrijkers van al de gladde vuurmonden, die zij
de vermetelheid hadden aan de hooggeprezene artillerie des vijands tegen over te
stellen, geen enkel bruikbaar stuk over den Mincio teruggebragt. En zou van die
vuurmonden geen enkel rad, geene enkele as gespaard zijn gebleven.’
In hoe verre nu als raadzaam moge geacht worden, met eene invoering als de
onderhavige, te wachten tot men de meer zekere overtuiging bekomen hebben van
het welslagen, en alzoo énorme gelden kunnen wordne bespaard, die men anders
aan vruchtelooze proeven besteed,...in hoe verre, zeggen we, dit raadzaam zij,
moeten wij overlaten aan de beoordeeling van bevoegde beoordeelaars; daar echter
deze ‘gronden’ oordeel k u n d i g zijn onderzocht, mogen wij gerust nog eens
terugkomen op de gezegden van dien oordeelkundigen: ‘om der wille van zich zelven
zij men matig’ en ‘overdrijve niets.’
Wij bevelen zalzoo de vertaling der ‘gronden’ gaarne aan, wenschende dezelve
in veler handen, vooral in die van hen, welke eenig gewigt kunnen leggen in de
schaal van den vooruitgang, gepaard met bezadigdheid.
Vertalingen als deze vinden ten onzent steeds een goed onthaal.
2

x.

Het Vaandel. Vernieuwd Tijdschrift, onder redactie van P.F.
Brunings, Kapitein der Infanterie, enz. 2e Reeks, 2e Jaargang. Te
's Gravenhage, bij M.J. Visser en te Leiden, bij van den Heuvell &
van Santen. Prijs ƒ 3.60.
Bij den aanvang van den tweeden jaargang van het ‘Vaandel,’ kunnen wij den
hartelijk gemeenden welkomstroep niet onderdrukken. De eerste jaargang heeft
met eere hare loopbaan volbragt. Wel waren wij verpligt nu en dan (Vaderl. Letteroef.
Nov. 1860, no. 11 en id. Maart 1861, no. 3), in het belang van dat tijdschrift zelve,
eenige opmerkingen en wenken der redactie aan te bieden, en vleiden we ons dan
ook dat dezelve niet als eene stem in de woestijn zouden te loor gaan; doch zie, al
aanstonds bij het door-
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bladeren van No. 1 - Mei 1861 - stuiten we op dat punt, 't welk reeds in No. 2 - Junij
1860 - door ons werd afgekeurd; gaarne herhalen wij onze woorden dies betreffende,
te vinden op bl. 124 der Vaderl. Letteroef. van Maart 1861, No. 3: ‘Evenwel, nimmer
uit het oog verliezende, dat men voornamelijk voor den militairen stand schrijft (men
bedoelt hier gewis ook onderofficieren en minderen) dienen.......en voorts alle
uitdrukkingen in vreemde taal te worden vermeden, ten zij men er de vertaling of
beteekenis in onze taal bij voege.’
Intusschen treft men in ‘bevel-voeren’ - dit no. - weder een legio van woorden aan
die voor 't grootst gedeelte in den hier bedoelden stand niet zullen worden begrepen.
Het moge zijn, en betwijfelen doen we het geenszins, dat niet één soldaat in het
leger voor eigen rekening het ‘Vaandel’ leest, doch ook dwaalt hij die denkt als werd
het gelezen bij uitsluiting door onderofficieren die zich wetenschappelijk oefenen.
Wij erkennen 't volmondig, de verhalen zijn er niet minder om, integendeel, die
enkele woorden en kunsttermen, ter snede aangebragt, maken den stijl ongedwongen
en regt aangenaam; maar...wij hebben steeds bepaaldelijk het oog op de beloften
en het voornemen der redactie, uitgedrukt in het voorwoord van. No. 1, le Jaargang,
onder anderen luidende: ‘In den prospectus, die de verschijning van het vernieuwde
Vaandel voorafgaat, heb ik in groote trekken aangegeven welken weg wij voortaan
zouden volgen, en daarbij op den voorgrond gebragt, dat het Tijdschrift moest zijn
eene uitspanning voor’ (let wel!) ‘alle standen, maar voornamelijk voor den militairen
stand;’ (alzoo ook voor den soldaat) ‘evenwel staat daarneven als uitdrukkelijke
voorwaarde, dat het nuttige aan het aangename moet gepaard blijven. Hoe anders
zouden wij ooit ons devies getrouw kunnen zijn: ‘Tot opwekking van den
krijgsmansgeest?’ (dit doelt toch niet alléén bij de offcieren en onderofficieren!)
Zoolang men alzoo voortgaat, den inhoud der verschillende, zoo gunstig en waarlijk
nut stichtende verhalen, niet voor ieder individu te verduidelijken, even zoo lang zal
de redactie aan de banier zijns voorwoords ontrouw blijven.
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En onder deze verhalen behoort ‘Bevel-voeren’ in no. 1, 2e Jaarg. Het is een boeijend
verhaal, geestig geschreven, doch, wij herhalen het, ongelukkig overstelpt van
onvertolkte zinnen en woorden.
De ‘Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier’ blijven steeds
aangenaam onderhoudend; wij zien met leedwezen het einde derzelve te gemoet.
De Heer van Rees geeft zijne Maleische woorden en volzinnen in onze taal terug,
hetgeen niet weinig zijn verhaal in waarde doet stijgen. Wij bevelen dezen maatregel,
der redactie, bij voortduring minzaam aan.
In No. 2, 2e Jaargang treffen we aan ‘eene bijdrage tot de kennis der militaire
regtspleging in het laatst der 16e eeuw.’ Voor hem die eene studie maakt van de
militaire regtspleging in deszelfs geheel, is dit welligt eene belangrijke bijdrage, voor
zoo verre deze hem nog niet bekend zij; doch voor de leeken, voor verreweg het
grootste getal der lezers van het ‘Vaandel,’ is het niets meer dan eene aardigheid.
De titel: ‘Eenige aanteekeningen betreffende de militaire regtspleging in het laatst
der 16e eeuw,’ ware, o.i., als geschikter gekozen. De bijdrage is evenwel niet zonder
waarde.
‘De Wapenbroeders,’ in No. 4, behoort geheel in dit tijdschrift te huis; het is een
verhaal gegrond op de waarheid, een toonbeeld voor kameraadschap, een voorbeeld
voor de regiments-kommandanten, opwekkend voor den krijgsmansgeest, geheel
geschikt om ‘een groot gedeelte der natie, 't welk geheel vreemde en verkeerde
begrippen omtrent den soldaat, diens leven, karakter en bestemming koestert,’ te
toonen wat de soldaat (in het algemeen), des vereischende, vermag. Dergelijke
verhalen zijn onmisbaar om het leger te populariséren.
In No. 5 en 6 treffen wij de vervolgen aan van den heer van Rees, alsmede van
het verhaal: ‘de maarschalk Marmont,’ door A.C. Lorentz, welk verhaal wij niet dan
gunstig ter plaatsing in het ‘Vaandel’ kunnen beoordeelen.
Wij vermeenen uit de zes eerste nommers genoegzame stof te hebben geput,
om over den geheelen jaargang van het ‘Vaandel’ te kunnen oordeelen. Zóó
voortgaande, blijft het met roem wapperen. De redactie houde ons de aanmerking
ten goede, betreffende de uitheemsche woorden.
2
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De pelsjagers van de Arkansas. Tafereelen uit de wouden en
prairiën van Amerika, door Gustave Aimard. Naar de negende
Fransche uitgave; met eene voorrede van J.J.A. Gouverneur. (Te)
Leiden, (bij) van den Heuvel & van Santen. VIII en 294 blz., gr. 8vo.
Prijs ƒ 2,90.
‘Niet ten onregte wordt Amerika het land der wonderen genoemd. Alles vinden wij
daar in gigantische verhouding: wouden, bergen en zeeën. Bezwaarlijk kunnen wij
ons, die reeds eene heide, welke zich eenige mijlen ver uitstrekt, grootsch noemen,
een begrip maken van gindsche ondoordringbare wouden, van welke men soms
geheele streken heeft doen afbranden, omdat het vellen der boomen te vermoeijend
en tijdroovend was.’ Zoo schreven wij in onze ‘Beelden uit Amerika’ (in 1859 met
een weldadig doel bij W. Wenk te Rotterdam uitgegeven). En indien ons, die nimmer
den Amerikaanschen dodem betraden, alleen de lezing van het vele schoone dat
het vierde werelddeel aanbiedt, zulk eene betuiging afperste, wat moet dan hij niet
gevoelen, die de beschaafde wereld voor jaren vaarwel zeggende, als aangenomen
zoon van een der magtigste stammen van de Indianen, onder en met hen in de
uitgestrekte prairiën het zwervend leven dier wilden deelde, - bij de vredespijp aan
hunne rust en hunne jagten, en na het opgraven de strijdbijl, met buks en tomahawk,
aan hunne ondernemingen en togten deel nam. En dat heeft Gustave Aimard gedaan.
Vijftien jaren lang doolde hij rond in de uitgestrekte grasvlakten en genoot er het
heerlijke der natuur, of het koortsig afwisselende van een leven onder de
onbeschaafde horden.
Het was ons dan ook een uitstekend genoegen, dit werk ter beoordeeling van de
redactie der Vad. Letteroefeningen te ontvangen. Wij werden er eensdeels door
herinnerd aan het genoegen, dat wij bij de bewerking van het bovenbedoelde
boekske hadden gesmaakt, en anderdeels gaf het voedsel aan onze zucht om meer
en meer in de geheimen van het rijk der wonderen door te dringen. Reeds vroeger
mogten wij met uitstekend genoegen Costal de Indiaan lezen, en gaven daarvan
elders eene recensie, als uitvloeisel van dat genot, - later ontvingen wij de reis- en
jagtavonturen
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van Armand, in een vroeger nommer van dit tijdschrift door ons beoordeeld, - doch
even als de dorstige op nieuw naar het water grijpt, zoo ook namen wij met graagte
dit erk in handen, om onzen dorst naar kennis te lesschen en wij zijn niet teleur
gesteld. Wel is het waar wat de heer G. in zijn voorberigt zegt: ‘dat deze Pelsjagers
van de Arkansas bij 't Neêrlandsch lezend publiek naast Gerstäcker, Ferry en Armand
nog wel een open plaatsje zullen vinden.’ Zij verdienen het althans ten volle.
De heer G. doet ons den schrijver kennen en wij weten Aimard niet beter voor te
stellen, dan door zijne woorden uit het voorberigt over te nemen. ‘Onverschrokken
jager, ging hij met de Sioux en Zwartvoeten in de verst westelijke prairieën op bisons
uit. In 't golvend zand van de onbegrensde Del Norte verdwaald, zwerft hij daar
langer dan eene maand rond, aan de martelingen van honger, dorst en koorts prijs
gegeven. Tot tweemaal werd hij door door de Apachen aan den folterpaal gebonden.
Twaalf jaren slaaf bij de Patagoniërs aan de straat van Magellaan, had hij daar
gruwelijke kwellingen en tergingen te verduren en ontsnapte slechts door een wonder
aan hunne handen. Moederziel alleen trok hij de pampas van Buenos-Ayres (Ayros)
tot San-Luis de Mendoza door en had op dien zwerftogt met panters en jaguars,
met roodhuiden en gaucho's te kampen. Een dollen inval gehoor gevende, wilde hij
de geheimenissen van Brasilies ongerepte wouden doorgronden en liet zich door
geene wilde horden afschrikken, om die in hunne volle breedte te doorkruisen.
Beurtelings squater, bevervanger, partijganger, goudzoeker e bergwerker leerde
hij Amerika, van de hoogste Cordillera's tot aan de stranden van den Oceaan kennen
- een kind van den dag, gelukkig in 't heden, zonder zorg voor de toekomst, wakkere
voorpost van de beschaving, die in 't far west van jaar tot jaar meer veroveringen
maakt.’
Ziedaar den schrijver; - ziedaar eene schets van zijn boek; want het zijn zijne
lotgevallen gedurende de jaren van zijne omzwerven in Amerika die hij in de
‘Pelsjagers van de Arkansas’ mededeelt.
Liefhebbers van natuurtooneelen! wilt gij uwe zucht naar het grootsche en schoone
genoegen, - koop dan dit
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werk. Beminners van romantische schetsen! wilt gij uwen dorst naar het romaneske
en wonderbare voor een groot gedeelte bevredigen, zoo al niet geheel lesschen,
schaf u dan dit boek aan. Directeuren van leesgezelschappen! wilt gij, dat uwe leden
uwen goeden smaak prijzen, laat dan deze schetsen onder hen rondgaan en gij
zult uw verlangen voldaan zien. Huisvaders! wilt gij uwe zonen iets goeds in handen
geven, dat bij het nuttige tevens het aangename paart, en hunnen lust tot studie
opwekt, - geeft hen dan ‘de Pelsjagers van de Arkansas?’
De uitvoering is net, zoo als wij die van de firma van den Heuvel & van Santen
gewoon zijn. Een fraai geïllustreerde omslag en eene schoone plaat tegenover den
titel versieren het werk, dat zich overigens door een geringen prijs aanbeveelt.
H.G. HARTMAN JZ.

Het Zeegat uit! Een roman van A.J. Dieperink. 2 Deelen. (Te)
Amsterdam, (bij) Gebr. Kraaij, 1860. Prijs ƒ 5,90.
Gaat het u als mij, waarde lezer, dan gevoelt ge, schoon zelf geen zeeman zijnde,
liefde en sympathie voor het zeemansleven en wat daarmede zamenhangt. Ik mag
ze gaarne zien, die krachtige, kloeke figuren, wier door de zon gebruind gelaat van
trouwhartigheid en gulheid getuigt, van zelfstandigheid en bewustheid van kracht,
al is het dat ze soms tot ruwheid overdreven wordt; ik zie ze met welgevallen en
breng hun, in den geest, mijn groet en heilwensch, als levende herinneringen aan
Oud-Hollands vervlogene grootheid, als vertegenwoordigers, ook nu nog, van wat
er krachtigs en nationaals leeft in den boezem onzes volks. Met belangstelling ook
nemen wij het boek ter hand, dat ons den zeeman in zijn veel bewogen, afwisselend
leven schilderen zal; het boek dat, bovenal, ons een blik zal vergunnen in het hart,
in de ziel van dien zeeman; dat ons zal doen zien hoe en waarom de groote oceaan
een zoo eigenaardigen stempel drukt op allen, wier leven meerendeels in zwerftogten
op zijne oneindige ruimte werd besteed; het boek dat ons het zeemans-karakter,
het Hollandsch zeemans-karakter, in zijne vorming en eigenaardige ontwikkeling
zal teekenen.
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Het spijt ons te moeten getuigen dat, indien gij met dergelijke gedachten en
vooruitzigten dezen roman van den hr. Dieperink ter hand neemt, gij u teleurgesteld
zult vinden. Gij vindt hier de autobiographie van een jonkman, die van kajuitsjongen
opklimt tot kapitein van een koopvaardijschip, en dan het zeemansleven vaarwel
zegt. Nu zou zeker in dit zeer ruime kader gelegenheid te over zijn, om het
zeemansleven van de meest verschillende zijden, in zijne meest karakteristieke
vormen en verschijnselen te schilderen; doch dit is hier niet het geval. Het boek is
werkelijk niets dan eene autobiographie, in den meest elementairen zin: een
aaneengeschakeld verhaal van verschillende zeereizen, schier in den vorm van
journalen, afgewisseld door enkele avonturen en eene zeer gewone
liefdesgeschiedenis. Bovendien komen de typen in dit boek telkens terug: al de
kapiteins bijna en de stuurlieden van de verschillende schepen, waarop de held van
het verhaal achtervolgens dient, gelijken op elkander; en verre de meesten zijn in
geen opzigt achting of sympathie waardig: 't zijn huichelaars, dronkaards, tyrannen,
onnoozelen: uitzonderingen, willen wij hopen, en niet, als dit boek ons schier zou
doen gelooven, de algemeene regel. En de held zelf? Hij gaat door voor een
vondeling, en wordt, op kosten van een rijk koopman te Rotterdam, opgevoed bij
een ouden bootsman; vervolgens op een schip als kajuitsjongen geplaatst, gaat hij
eerst, door verleiding van een slechten makker, een verkeerden weg op, doch wordt
daarvan teruggebragt, en doorloopt vervolgens alle rangen tot dien van kapitein,
met buitengewone snelheid. Dat geluk heeft hij, behalve aan zijn talent en braafheid
- die hij volstrekt niet verbergt - in de eerste plaats te danken aan de zeldzame
bescherming van genoemden koopman, die den vondeling, zijn pupil, met de uiterste
zorg gadeslaat en op de onverklaarbaarste wijs met gunsten en weldaden en
vriendschapsbewijzen overlaadt. De schrijver heeft hierin zijn doel voorbij gestreefd:
reeds zeer spoedig, kan de betrekking tusschen den koopman en den gewaanden
vondeling geen geheim meer zijn; en het eenige onbegrijpelijke is, dat deze
vondelilng, Pieter Maasdijk, zelf, tot jaren van onderscheid gekomen, niet aanstonds
op het vermoeden komt, dat nog iets anders dan louter belangstelling in een
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opgeraapt kind, aan het onverklaarbaar gedrag des koopmans jegens hem moet
ten grondslag liggen. Als het dan ook eindelijk uitkomt dat de heer v.d. Bruggen
Pieters vader is, dan is deze ontdekking waarschijnlijk alleen nog maar voor Pieter
eene verrassing; voor den lezer is ze dit althans zeker niet. Intusschen is de
ontdekking van dit zoo slecht verborgen geheim, de eigenlijke spil waarom het
gansche verhaal zich heet te bewegen: zoodra zij geschied is, zijn wij aan het einde,
na nog vooraf, natuurlijk, even naar den burgerlijken stand te zijn geweest. Niet het
zeeleven is hoofdzaak, maar de ontdekking der ouders van Pieter: het zeemansleven
is dan ook maar, toevallig, de lijst waarin de zelfbehagelijke, en toch zoo geheel
alledaagsche figuur van Pieter gevat is, de carrière die hij, en wel zoo spoedig
mogelijk, moet doorloopen. Het boek mist dan ook alle belang en wezentlijke waarde;
het is oppervlakkig en behoudens enkele goede beschrijvingen, eentoonig; en de
lezing er van niet aan te raden.

Napoleon II. Historische roman. Naar het Hoogduitsch van Jean
Charles (Braun von Braunthal), door A. Ising. (Te) Rotterdam, (bij)
H. Nijgh, 1860.
Wat den heer Ising bewogen hebbe, om juist dit boekje ter vertaling uit te kiezen,
boven de velen die bij onze verschillende naburen het licht zien, is ons, ook na de
lezing, een raadsel gebleven. Zoo het genre, waartoe dit werk behoort, dat der
historische romans, reeds op zich zelve tot de eenigzins verouderden mag worden
gerekend, en alleen nog door het uitnemend talent van sommigen met geluk wordt
staande gehouden: - dit geschrift draagt alle kenteekenen, die zulk verval der
historische romantiek volkomen doen begrijpen en billijken tevens. Hier is eene
figuur, eene historische figuur genomen, belangwekkend voorzeker om haar toestand,
en gemaakt tot het vrij onbeteekenend en tijdelijk middelpunt van eenige
onzamenhangende intrigues, afgewisseld door een in hooge mate onwaarschijnlijke
en fantastische liefdesgeschiedenis. Daarenboven treden in dit boek, geheel
ongemotiveerd, twee min of meer geheimzinnige wezens op,
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waarvan de eene volkomen onverklaarbaar is en eene rol speelt, die aan de
toovergeschiedenissen van voorheen doet denken. Het boekje is zeer onbeduidend
en de handeling wekt zeer weinig belangstelling. Het beeld van den hertog van
Reischstadt - de schrijver en vertaler hebben goedgevonden hem den titel van
Napoleon II toe te kennen - het beeld van den hertog van Reichstadt is mat en
flaauw, zoetsappig: het is de figuur van een ziekelijken, overspannen, schuwen en
deemoedigen knaap, die alle zelfstandigheid mist en zich bijna door ieder leiden
laat waarheen men wil. Indien het toch te doen ware geweest, om belangstelling te
wekken voor den zoon van Napoleon, voor den jongeling, in de wieg als koning van
Rome begroet, en later langzaam wegstervende in het paleis van den keizer van
Oostenrijk, onterfd en zonder hoop voor de toekomst - dan waren er toch wel andere
verwen op het paneel te brengen, dan de fletse en bleeke tinten, die ons thans
vermoeijen, en waarover nog een nevel van bespottelijke en schier kinderachtige
geheimzinnigheid ligt uitgespreid, die de omtrekken nog meer doen vervloeijen en
den indruk van het geheel nog onbestemder maakt.
De schrijver heeft zich waarschijnlijk laten verleiden door het treurige, het
dichterlijk-weemoedige - bijna had ik gezegd het tragische - in de geschiedenis van
den hertog van Reichstadt gelegen; en gemeend dat die toestand op zich zelven
hem elementen genoeg zou aanbieden voor een kunstwerk. Doch deze elementen
moeten vooral in den persoon liggen, en waar deze flaauw en krachteloos en zonder
leven blijft, daar kan hij, ook in den treurigsten toestand, wel medelijden, maar geene
belangstelling wekken, geene stof leveren alzoo voor eene tragedie. De schrijver
nu heeft zijne figuur, zijn held, niet weten te verheffen boven een zeer middelmatig
peil, hem geen leven weten mede te deelen; en al de omhaal van
nevenomstandigheden kan hem niet redden, maar doet slechts zijne innerlijke
onbeduidendheid te meer uitkomen. Bovendien wordt ook het treurige en zoo
genoemd tragische van den toestand des jongen hertogs zooveel mogelijk
weggenomen, daar de schrijver er telkens op uit is om ons te zeggen en te doen
zien, hoe uitnemend goed hij het aan het hof zijns grootvaders heeft; zoodat de
hoofdpersoon

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

128
ons noch door zijn karakter, noch door zijn toestand belangstelling inboezemt, maar
hoogstens ons medelijden wekt als een teringachtige, prikkelbare, brave en leerzame
knaap, van wien wij weten dat hij spoedig sterven zal. Dat doet hij dan ook en zijn
grafschrift besluit het boek. De assche des jongen hertogs ruste in vrede, en zoo
doe ook het boek.

De Vrouw in 't wit, door Wilkie Collins, Schrijver van ‘Het doode
geheim.’ Uit het Engelsch door W.J. Mensing. 2 Dln. (Te)
Amsterdam, (bij) P.N. van Kampen, 1861, In gr. 8vo. Prijs ƒ 6,90.
Dit boek heeft in Engeland en Amerika grooten opgang gemaakt, en reeds, naar
wij meenen, in verschillende uitgaven het licht gezien. Wij twijfelen er bijna niet aan,
of het romanlezend publiek ten onzent zal ook deze vertaling welkom heeten en
met belangstelling ontvangen. Waaraan het dit gunstig onthaal te danken heeft, in
een tijd, die op zoo menig voortreffelijk, en vrij wat degelijker gewrocht der engelsche
romantiek roemen mag: het zal u, hoop ik, straks duidelijk zijn. Wij spraken reeds
van degelijkheid; en inderdaad, indien diepte van opvatting en wereldbeschouwing,
fijnheid van karakterteekening, ontleding en veraanschouwelijking der duizenderlei
geheimzinnige roerselen van 's menschen daden, tot de hoogste en edelste
schoonheden der dichtende kunst, der romantiek, moeten gerekend worden, dan
kan dit werk geene aanspraak maken op eene plaats in de eerste rij. Die wondervolle,
wonderschoone en nooit volkomen gepeilde wereld des gemoeds, des innerlijken
levens, waarin alleen de lichtende fakkel der waarachtige kunst den weg wijst, die
alleen voor het oog van den echten dichter open ligt en u alleen door hem kan
worden verklaard en voorgeteekend; - deze wereld des gemoeds en des innerlijken
levens wordt hier schaars betreden, niet verre althans dringt gij daarin door, en gij
bespeurt wel zeer spoedig, dat het ook den schrijver veel meer om de uitwendige
feiten, dan om de inwendige voorbereidingen en ontwikkeling dier feiten te doen is.
Er is eene onvolkomene, eene onbeholpen kunst die, waar zij u het karakter en de
gemoedsgesteldheid der personen teekenen wil, daarvoor geen an-
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der middel weet, dan telkens haar verhaal af te breken en zich in lange
beschouwingen en dissertatiën te verliezen, ophelderingen en toelichtingen voegende
bij een tafereel dat daaraan geene behoefte moest hebben, en door die behoefte
van zijne onvolkomenheid en onnaauwkeurighei getuigt. Doch er is ook eene hoogere
kunst, die niet noodig heeft voortdurend zich zelve te commentariëren, die, met
weinige lichtende trekken, u eene wereld van gedachten en gewaarwordingen
onthult; die in den mond der personen zelven woorden legt, waaruit hunne gansche
ziel u toespreekt, woorden die u peinzend doen toeven bij uwe lezing en nog eenmaal
u zelven rekenschap afleggen van het reeds gehoorde en aanschouwde, waarover
u andermaal een nieuw en toch zoo natuurlijk licht opging; eene kunst, in wier
scheppingen de uitwendige feiten niet maar voor een goed deel gewrochten van
toeval zijn, maar waarachtige en noodzakelijke openbaringen der bezielende ideeën,
waarin en waardoor de gansche kunstschepping leeft en zich beweegt, en die voor
alles moeten verstaan en begrepen worden, zal deze zelve op haar regten prijs
worden geschat, in haar ware beteekenis doorzien. Maar er is daarneven eene
andere kunst, voor wie de uiterlijke verschijning, de vorm, hoofdzaak is, die in eene
juiste, evenredige en treffende groepering en voorstelling der feiten het voornaamste
doel van haar streven ziet, en zich meer in de wereld der zigtbare werkelijkheid,
des levens, beweegt dan in die des gemoeds. Een schitterend, verrassend, boeijend
verhaal is voor haar het eerste en hoogste: de waarde en beteekenis der idee komt
eerst daarna - indien nog maar daarna! - in aanmerking. Tot deze laatste soort van
kunstwerken nu behoort de Vrouw in 't wit; en indien wij voor ons dit genre lager
plaatsen dan het straks aangeduide, zoo willen wij evenwel gaarne erkennen, dat
het zijn regt van bestaan heeft, als heilzaam tegenwigt tegen eene soms wat al te
idealistische rigting, die gevaar zou kunnen loopen den vasten bodem der
werkelijkheid, waarin ieder kunstwerk wortelen moet, te verliezen. En even volgaarne
erkennen wij dat de Vrouw in 't wit, onder de voortbrengselen van dit kunstgenre,
eene eervolle plaats inneemt.
In zijne voorrede vraagt de schrijver of het niet mogelijk
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zou zijn, zijn boek te beoordeelen, zonder bij wijze van uittreksel, zijn verhaal over
te vertellen? Hij acht, en met regt, dat door zulk oververtellen, 't welk uit den aard
der zaak onvolledig en fragmentarisch wezen moet, beiden schrijver en lezers onregt
geschiedt. Trouwens, bij welk verhaal wij zulk eene reproductie ook zouden willen
beproeven, zeker niet bij dat, in de twee voor ons liggende deelen medegedeeld.
Het zeer ingewikkelde weefsel is zoo kunstig zaamgevlochten en zoo innig
verbonden, dat het losmaken van enkele deelen onmogelijk is; en eene dorre schets
volstrekt onmagtig zou zijn om een denkbeeld te geven van den rijkdom en de
veelvuldige afwisseling der gansche schilderij. In de wijze waarop de verschijning
der Witte Vrouw steeds meer en meer in verband wordt gebragt met alle eoisoden
en wendingen des verhaals, met alle verwikkelingen en ontknoopingen, tot dat die
geheimzinnige figuur eindelijk het albezielend middelpunt der gansche geschiedenis
wordt; - in deze geheele voorsteling heeft de schrijver zich een meester, een groot
kunstenaar getoond. De belangstelling wordt geprikkeld en levendig gehouden door
het geheimzinnige en fantastische aan de geheele persoonlijkheid dezer vrouw
verbonden; hoewel zij toch niet enkel eene wonderlijke spookfiguur blijft, maar ons
echt menschelijk medegevoel weet op te wekken. Overigens, ik geloof dat het
fantastische en wonderlijke in dit verhaal wel wat sterk op den voorgrond treedt en
tot digt aan de grenzen van het bepaald ongeloofelijke en mirakuleuse nadert. Hoe
minder mirakelen nu in een roman worden aangetroffen, ja hoe minder schijn van
mirakelen zelfs, hoe beter.
Het verhaal is, vooral in het eerste deel, bij uitnemendheid boeijend; hebt ge het
boek eenmaal ter hand genomen, dan zult ge het noode nederleggen, en gespannen
verwachting en nieuwsgierigheid zal u doen haken naar de oplossing, zonder dat
ge het evenwel van u verkrijgen kunt onbescheiden te zijn en die oplossing te gaan
zoeken, eer de schrijver den tijd gekomen acht ze u aan te bieden; - een overtuigend
bewijs, dat de kunstenaar zichzelven en zijn werk, en daardoor ook u, meester blijft.
Doch, hebt ge eenmaal het einde bereikt, is u eenmaal het raadsel onthuld, dan, ja
dan gaat gij tevreden heen, maar zult
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waarschijnlijk niet besluiten nog eens den afgelegden weg te betreden en het boek
nog eens te lezen; - een overtuigend bewijs wederom, dat de magt die u boeide
niet die was der idee, maar de toovermagt der schitterende verschijning, het
verrassend spel der kunstig verwikkelde avonturen; dat minder uw geest dan wel
uwe fantazie werd bezig gehouden. Maar om deze fantazie bezig te houden, wordt
u een tafereel ontrold, dat in verscheidenheid en afwisseling, in kunstigen zamenhang
en verrassende groepering, schitterende episoden, levendige schildering en
ongedachte ontknoopingen, gerustelijk met de best geslaagde kunstwerken van
dien aard mag vergeleken worden.
Ook de vorm, dien de schrijver voor zijn verhaal koos, is ongewoon. Beurtelings
laat hij eene der voornaamste handelende personen, naarmate zij meer regtstreeks
bij den gang der gebeurtenissen betrokken zijn, als verhaler optreden, waardoor
het boek iets van eene verzameling van akten krijgt. De reden, die de hr. Collins tot
regtvaardiging dezer keuze aanvoert, is nog zonderlinger dan de vorm zelve. Door
zijn verhall alzoo te leggen in den mond der handelende personen zelven, beweert
hij gedwongen te zijn om dat verhaal gedurig te doen voortgaan, en vond hij tevens
meer gelegenheid om zijne personen in een nieuw licht voor te stelleu. Straks zegt
hij: ‘Op deze wijze zal het verhaal door meer dan éénen getuige, en in beide gevallen
met verhaal van een vergrijp tegen de wet in een geregtshof door meer dan éénen
getuige, en in beide gevallen met hetzelfde doel: om de waarheid het duidelijkst en
met de meeste juistheid in het licht te stellen, en den loop der gebeurtenissen in
zijn geheel na te sporen, door diegenen, welke daarmede op elk volgend punt het
naauwst in verband staan, woord voor woord verslag te doen geven van hunne
ondervindingen.’ - Maar de romandichter is geen regter van instructie, en een
proces-verbaal van een getuigenverhoor juist niet het eigenaardigst model voor
eene literarische kunstschepping. Waartoe zulk eene wonderlijke poging om in de
werkelijkheid te blijven? Kan een verhaal niet goed voortgaan, kunnen de personen
niet behoorlijk van verschillende zijden worden gezien, tenzij de schrijver de toevlugt
neme tot de vreemde fiktie om zich met zijne lezers
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in eene regtszaal te verplaatsen, en daar, in den vereischten vorm, getuigenis der
waarheid te laten afleggen, alsof de uitwendige, de materiëele waarheid der
verhaalde feiten ons iets aanging, alsof wij daarnaar ooit vragen zouden: is het
wezentlijk gebeurd! Wie bekommert er zich om of Walter Hartright, of Laura en
Marianne, of Squire Fairlie, sir Percival en Anne Catherick en graaf Fosco ooit
geleefd hebben en werkelijk hebben gedaan wat hier van hen verhaald wordt; indien
zij maar werkelijk leven in uw gedicht, indien maar hetgeen zij daar verrigten de
uitdrukking en het gevolg is van hun eigen innerlijk leven, indien zij maar waar zijn
voor de regtbank der kunst, wat vermoeit gij u dan om een schijn van vreemde, van
exoterische wezentlijkheid aan uw verhaal te geven, als schreeft gij eene kronijk?
In plaats van dezen vorm als eene gelukkige nieuwigheid, waarvoor de schrijver
dien blijkbaar houdt, te begroeten en aan te bevelen, zouden wij er veeleer tegen
moeten waarschuwen. Vooreerst omdat hij - althans waar hij om zulke redenen
gekozen wordt als hier - eene begripsverwarring aanduidt omtrent de eischen en
voorwaarden der kunst; en ten anderen omdat bij dergelijken vorm, de eenheid van
handeling en behandeling gevaar loopt; een gevaar, door den schrijver, dank zijn
groot talent van verhalen en zijn meesterschap over den vorm, bijna geheel
overwonnen, maar dat voor minder begaafden, dunkt mij, dreigend en noodlottig
zou kunnen worden.
De vertaling is, als wij van den hr. Mensing gewoon zijn, goed en vloeijend te
lezen; de uitvoering netjes en het vignet, bij vergelijking met de verfoeiselen die ons
op dat gebied zoo dikwerf ergeren, fraai.
Δ

Belangrijke verhalen uit de Engelsche lijfstraffelijke regtspleging.
Uit het Engelsch. (Te) Amsterdam, (bij) Joh. Visser. Prijs ƒ 2,70.
Belangrijke misdaden zullen altijd bij de menigte belangstelling wekken. Het stouter
de aanslag is, die tegen de maatschappelijke orde is gepleegd, - en de Engelsche
boef is om zijne onverschrokkenheid en koelbloedigheid vermaard, -
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hoe levendiger de massa des volks aan die verhalen deelneemt. Of het evenwel uit
het oogpunt van zedelijkheid raadzaam te achten is al die moorden en opligtingen
tot in hunne geringste bijzonderheden uit te bazuinen, en den volke als een
aangenamen schotel voor te zetten, is dikwijls zeer betwist geworden. Wij zien er
echter het ernstige gevaar niet van in. Immers, moge ook al de afschrikkings -theorie
niet meer den tegenwoordigen grondslag van het strafregt uitmaken, het is niet
minder waar, dat het harde lot, dat den meesten boosdoeners treft en de
onmiskenbare waarheid, dat zelfs het sluwst bedrog in den regel ontmaskerd wordt,
wel geschikt zijn om het navolgen van dergelijke voorbeelden te ontraden. Is dit in
het algemeen juist, dan moet dit met te meer aandrang gelden, waar in de twaalf
verhalen, die hier zijn medegedeeld, het altijd de waarheid is, die zegevierend te
voorschijn treedt en de donkere nevelen der ongeregtigheid versheurt en uiteenjaagt.
Wat wij bij het lezen dezer verhalen weder vooral hebben bewonderd, is de
vindingrijkheid en de vaardigheid, welke alleen de Engelsche politie in zoo ruime
mate kan aan den dag leggen. Hare opmerkzaamheid en hare inspanning grenzen
aan het ongeloofelijke: of het nu evenwel even waardig als nuttig is dat
regeringsbeambten zich er bijzonder op toeleggen, om door listen en vermommingen
achter de waarheid te komen, laten wij in het midden. Wanneer men de waarheid
langs omwegen zocht te verkrijgen, is het dikwijls bij de uituitkomst gebleken, dat
men had misgetast, en ook deze verhalen toonen dikwijls zonneklaar aan, dat
nasporingen van gepleegde misdrijven met de meeste behoedzaamheid behooren
te geschieden en dat de schijn der waarheid niet zelden op een dwaalspoor leidt,
waarvan menige onschuldige het slagtoffer kan worden.
Wij meenen met dit weinige te kunnen volstaan tot aanbeveling van dit boekske
aan......allen, die met de dagbladen en de romans van Dumas en consorten niet
tevreden, in verhalen van de zwartste en gruwzaamste misdrijven belang stellen,
en er zeker behagen in scheppen, de ontwerpen van den booze gade te slaan.
Moge de zoodanigen en ook deze leering uit trekken, dat die ontwerpen maar al te
dik-
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werf verijdeld en dan vreeselijk worden geboet. Het is niet enkel in de comedie, dat
de onschuld triomfeert: die triomf is de ontknooping van zoo menig zondig ontwerp,
in de werkelijkheid gesmeed.
Ten slotte zij ons de opmerking vergund, dat wij reeds vroeger vele van de causes
célebres, die hier zijn opgeteekend, meenen gelezen te hebben in het een of ander
letterlievend tijdschrift; dit echter belet geeuszins, dat de liefhebbers van dergelijke
lectuur deze oude kennissen gaarne op nieuw zullen willen ontmoeten.
N.

Johan Gotzkowsky of Frederik de Groote en zijn koopman.
Geschiedkundige roman van L. Mühlbach. Naar den 2den druk,
uit het Hoogduitsch. Te Zaandam, bij P.N. Sombeek Cz., 1861.
Zelden zagen wij een grooter onderscheid tusschen twee werken van éénen auteur,
dan tusschen dezen voor ons liggenden roman en de novellen, ons door denzelfden
uitgever toegezonden. Zoo ongunstig ons oordeel over de laatsten moest zijn, zoo
gunstig kunnen en moeten wij gewagen van den eersten.
Dit werk bezit, onzes inziens, groote verdienste. Menige historische roman is eene
verdraaijing van feiten, al naarmate dit met het plan van den romanschrijver
overeenkomt, en wie de geschiedenis daaruit wil leeren, zal zich dikwijls bedrogen
vinden. Hier, daarentegen, is de geschiedenis getrouw gevolgd, zoo als blijkt uit de
opgaven, onder aan de bladzijden voorkomende, en zoo beschouwen wij dan, aan
de hand der geschiedenis, het leven van eenen man uit den tijd van Frederik den
Groote, die zich niet beroemd maakte door schitterende krijgsbedrijven, maar door
een edel karakter.
De koopman Johan Gotzkowsky is een model-mensch, zoo als men er weinigen
zal aantreffen. Door zijnen ijver en oppassendheid is hij van een arm mensch een
schatrijk handelaar geworden, bij al dien rijkdom leeft hij evenwel, om anderen
gelukkig te maken. Dat toont hij in de behandeling zijner talrijke arbeiders, die hem
vader noemen, en bovenal toont hij dat tijdens de inname van Berlijn door de Russen
en Oostenrijkers. Hij deed letterlijk wonderen, en bijna
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zouden wij de schrijfster van overdrijving beschuldigen, wanmeer niet alles door de
geschiedenis werd gestaafd.
Gesterkt door het gevoel, dat hij eene edele daad verrigt, vreest bij den toorn van
den Russischen generaal Tottleben niet. Hij denkt om allen, vraagt voor allen, zorgt
voor Christenen en Joden, voor vrienden en vijanden, slooft zich af voor anderen,
gunt zich zelven gemak noch rust en is overal de reddende engel.
Gesterkt door het bewustzijn, dat hij handelt, zoo als zijn geweten hem voorschrijft,
vreest hij niet om den koning de waarheid te zeggen, hem het lot der ongelukkige
bewoners van Leipzig voor te houden, en met eene vrijmoedigheid, die alleen uit
dat bewustzijn voortvloeit, den koning zijne gebreken onder het oog te brengen.
En dit alles is in boeijenden stijl voorgedragen en draagt den stempel van waarheid,
want de schrijfster verheelt het niet, wanneer haar held, even als alle menschen,
ook zijne zwakke zijde heeft.
Het portret van den koopman heeft ons zoo zeer bezig gehouden, dat wij bijna
zijne dochter zouden vergeten, wier liefdesgeschiedenis met eenen vijand van haar
land, een Rus, door de schrijfster op meesterlijke wijze, tusschen de andere draden
van het werk is ingevlochten. Zijne dochter, zijn ecnig kind genoot alles, wat zij
konde wenschen. Rijkdom en weelde omgaven haar, maar één voorname schat
miste zij, of scheen zij te derven, namelijk het hart haars vaders. En toch beminde
die vader, wiens hart aan de menschenliefde zoo ruime plaats inruimde, zijn kind
vurig, maar zoo zeer was hij van den morgen tot den avond met zaken en bezigheden
als overladen, dat deze over al zijnen tijd beschikten, en hij schijnbaar zijne dochter
vergat. En toch was zijn werken en streven op een doel gerigt: op het geluk zijner
Elise. Zoolang de zou van den voorspoed hem bescheen, scheen, schenen beiden
elkander niet te begrijpen.
Duidelijk verkondigt dit werk ons verder de waarheid, dat het aardsche geluk
wisselvallig en de dankbaarheid der vorsten en grooten dikwijls een ijdele klank is.
De man, die duizenden had geholpen, die altijd gereed stond, om invloed en
vermogen ter bevordering van eens anders geluk aan te wenden, wordt juist hierdoor
in groote ongelegenheid ge-
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bragt en vindt nu niemand, die hem helpt. De grootste ondank loont al zijne weldaden;
zijne vijanden juichen in zijnen val; hij ziet zijne goederen verkoopen, en nu eerst
vindt hij eenen grooten schat terug; want zijne dochter is nu degene, die hem getrouw
blijft en een vriendelijken zonnestraal werpt op zijn nu zoo somber levenspad. Nu
eerst leert hij inzien, hoe ijdel de aardsche grootheid is en keert zich tot Hem, dien
hij te midden zijner schatten misschien te weinig had gezocht.
Met regt zegt de schrijfster: de geschiedenis heeft den naam van Johan
Gotzkowsky bewaard en voert dien aan als een voorbeeld van de edelste
vaderlandsliefde, maar tevens van de ondankbaarheid der menschen. Als men het
boek leest, grijpt diepe weemoed de ziel aan en roept men uit: zoo loont de wereld!
De vertaling is zeer verdienstelijk en de correctie mede zeer goed. Een paar malen
heeft men zich in de namen vergist. Zoo moet op bladz. 116 van het 2e deel, in
plaats van Berlijn, het woord Leipzig gelezen worden, maar dit zijn fouten, die een
opmerkzaam lezer zelf wel verbetert.
De druk is zeer duidelijk en net.
DES CH.

Levensscheis van den Vice-Admiraal A.W. de Man, door Jonkheer
H.A. van Karnebeek, gepensioneerd Schout-bij-nacht, Adjudant
in buitengewone dienst van Z.M. den Koning. Met portret en
fac-simile. (Te) 's Gravenhage, (bij) de Erven Doorman, 1861. Prijs
ƒ 0,50.
Deze levensschets is alleen uitgegeven met het doel om de nagedachtenis van den
ontslapen vlootvoogd te vereeren, en daarom voor ƒ 0,50 ongetwijfeld ver beneden
de waarde - verkrijgbaar gesteld. De biograaph heeft onder den viceadmiraal de
Man gediend, en was een van diens meest vertrouwde vrienden. Hij heeft den
verdienstelijken man niet alleen in betrekking, maar ook in den partikulieren omgang
gekend, en had dus regt den arbeid op zich te nemen, waarvan wij de vrucht thans
aankonigen. Het moet voor den heer van Karnebeek een aangename arbeid zijn
geweest, al zal ze hem meer dan eens met weemoed hebben vervuld. Voor den
lezer der biographie is er waar-
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lijk iets aandoenlijks in, dit offer van den vriend aan de nagedachtenis des voor hem
onvergetelijken te zien brengen. Men behoeft ook niet te twijfelen, of dat offer con
amore is gebragt; daarvoor is er te veel leven, te veel vuur in de levensschets, en
dit geeft aan deze aanspraak op lof, ook als letterkundig produkt.
Maar, heeft men hier niets anders dan eene opwelling der vriendschap? Was
buitendien de heer de Man niet waardig, dat men zijner nog na zijn overlijden
gedacht? - Met vertrouwen bevelen wij aan allen de lektuur der levensschets aan;
wie haar leest vindt van zelf het antwoord op deze vragen. Moge men al de
opmerking maken, dat de overleden vice-admiraal geen groot man is geweest - ten
minste zoo men groot synoniem stelt met wereldberoemd - men zal uit zijne
levensschets toch bespeuren, dat al zijn de tijden der de Ruyters en der Trompen
voor Nederland voorbij, de stof, waaruit de groote zeehelden der vorige eeuwen
waren gemaakt, nog in Nederland aanwezig is. - De Man behoorde tot die menschen,
die alleen maar de gelegenheid misten, om wereldberoemd te worden, tot de
menschen, die dientengevolge hoog vereerd worden door hunnen tijdgenooten en
vrienden, maar door volgende geslachten vergeten worden. Dat is een onverdiend
lot, en daarom noemen wij het hoogst prijzenswaardig, dat de schout-bijnacht van
Karnebeek zijn voormaligen chef aan de vergetelheid heeft ontrnkt. De Man mogt
als type van een goed zee officier uit zijnen tijd niet worden vergeten.
De uitgave van de Erven Doorman is niet goed, maar zeldzaam schoon. Alleen
reeds om een keurig uitgevoerd boekwerk in de bibliotheek te hebben, zou men de
levensschets koopen. Ook het gelitographieerde portret naar Pienemans schilderij
is uitmuntend. Schrijver en uitgevers verdienen den dank van het Nederlandsch
publiek voor hunne schoone gave.

Bijbelsch Dagboekje voor 1862. Bevattende een bijbeltekst met
bijschrift voor elken dag en een voorwoord voor elke maand dezes
jaars, door J.P. Nonhebel, predikant te Vaassen. (Te) Apeldoorn,
(bij) T.D.H. Pull. In kl. 8vo., Prijs ƒ 0,30.
De heer Pull schijnt een groot minnaar te zijn, van iets
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nieuws op touw te zetten, maar.....om het even spoedig weder te laten varen. Ten
vorigen jare verscheen bij hem een Apeldoornsch Jaarboekje, dat wij voor dit jaar
weder niet meer zagen. Zeker in plaats daarvan - om toch een jaarboekje te geven
- vershijnt het bovenstaande werkje. Zal dit boekske ook maar zulk een kort leven
hebben als ERICA? Wij hopen het voor den naam des schrijvers niet en wenschen
daarom dat dit werkje een ruim debiet moge te beurt vallen, daar men het anders
voor 1863 niet meer in het licht zal zien. Immers schijnt de heer Pull al dadelijk veel
te moeten verdienen, en moet eene uitgave, ofschoon zij jaarlijksch wederkeert, het
publiek zoo innemen, dat dit het eerste jaar al dadelijk bij tientallen naar het produkt
van zijnen handel grijpt. Gebrek hiervan schijnt de reden te zijn, waarom Erica dit
jaar niet in het licht verscheen. Wij voor ons achten dit de geschikste weg niet, om
vertrouwen bij het publiek te erlangen. Een boekhandelaar moet, vooral wanneer
hij pas begint of eene nieuwe onderneming, die op bepaalde tijden wederkeert,
aanvangt, met eene kleine winst tevreden zijn en een klein vischje een zoet vischje
noemen, ja, menigmaal een direct nadeel voor een indirect voordeel wagen. De
toekomst werpt hem dan soms te ruimer vruchten af.
Afgescheiden van hetgeen wij daar nederschreven, en dat de naam des uitgevers
ons ontlokte, wenschen wij echter het bovenstaande werkje te beschouwen. En dan
vragen wij: was er behoefte aan zulk een ‘dagboekje?’ De woorden uit den Bijbel
van Amshof, die hunnen 22ste jaargang beleven en de Bijbelsche Almanak die
thans voor de hoeveelste? maal het licht ziet, schijnen die vraag wel ontkennend
te willen beantwoorden. Doch wij zijn sinds lang gewoon, dat zoodra een werkje
‘goed gaat’ een naijverig boekhandelaar dadelijk gereed is, iets in hetzelfde genre
te geven. Men denke slechts aan het Stuivers- en Halfstuivers-magazijn en het
Guldens tijdschrift, aan het Zondagsblad van Gerdes en de Handwijzer van
Hardenberg. Maar als men iets nieuws geeft moet men iets goeds geven of iets
voor eene bepaalde klasse of bepaalde partij.
En uit dat oogpunt onderscheidt zich het voor ons liggende dagboekje van de in
dat genre bestaande. De naam van den schrijver duidt genoegzaam aan, voor welke
rigting
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in de Prot. kerk, dit boekske eigenlijk bestemd is en dan moeten wij erkennen dat
de heer Nonhebel in eene behoefte heeft voorzien. De twee bestaande ‘dagboekjes’
teekenen zich door eene minder of meerdere liberale kleur en voor hen, die zich
met geest daarvan niet kunnen vereenigen was geen derde te vinden.
De Vaassensche leeraar heeft zich meesterlijk van zijne taak gekweten. Met
genoegen hebben wij zijn arbeid doorbladerd. De bijschriften ademen een geest
van waarachtige Christelijke liefde en helpende broedermin voor gevallene zondaars.
Zij zijn gegrond op Gods woord en kunnen bij de huiselijke godsdienst ruime stof
tot overpeinzing en bespreking aanbieden.
Wij hebben slechts één wensch en ééne hope. De eerste is: dat de uitgever ten
opzigte van deze onderneming afstand doe van zijne zucht naar verandering, en
dit dagboekje op een volgend jaar op nieuw verschijne; en de tweede, dat de heer
Nonhebel, al vertrekt hij uit Gelderland, in Zeeland echter zijne vroegere uitgave
niet moge vergeten.
B.
W.

Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen voor 1861, door S. Gille
Heringa, Directeur van het postkantoor te Schiedam. Twaalfde
Jaargang. (Te) Middelburg, (bij) J.C. & W. Altorffer, 1861.
Uitgegeven voor rekening van en door den redacteur, In gr. 8vo.
XXVI en 504 blz. Prijs ƒ 0,90.
Al schreven wij van het bovenstaande jaarboekje niets anders af dan den titel, dan
zou, onzes inziens, de enkele vermelding van het daarin voorkomende Twaalfde
jaargang voldoende zijn, om de nuttige strekking van het werkje aan te toonen. Wel
is waar, brengt misschien de betrekking van den redacteur er veel toe bij om de
onderscheidene ambtenaren bij de Posterijen te bewegen, dit jaarboekje zich aan
te schaffen, maar waar aan deze niet den minsten dwang wordt opgelegd, om in te
teekenen, daar mag een twaalfjarig leven toch wel ten bewijze strekken, dat de
inhoud aan het oogmerk voldoet. Ofschoon wij profaan zijn op het gebied, waarop
zich dit werk beweegt, aarzelen wij evenwel niet, om het andere profanen aan te
bevelen.
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Wie eenige kennis op het postale veld wil opdoen, hij schaffe zich dit jaarboekje
aan; de daarin vervatte stukken zullen hem genoegzame inlichtingen verschaffen,
om niet als een onwetende bij het voeren van een gesprek over brievenvervoer enz.
te staan. Behalve eene uitgebreide statistiek, zoowel van Nederland als van andere
rijken en onderscheidene stukken over de wetgeving op de posterijen vindt men in
het mengelwerk vele bijdragen, die wij met groot genoegen lazen en waaronder wij
alleen noemen: de aankomst van de Mail op Java, door Groen; Uitstapje naar
Londen, door J.J. Smith en de Brievenposterij en de Watersnood. Bovendien wordt
het werk opgeluisterd door twee schoone platen, de portretten der heeren P.M
Sandberg en J.H. van Hoogstraten. Waar dit alles ons voor den geringen prijs van
90 Cts. wordt aangeboden, daar zal men niet over duurte kunnen klagen.
Een enkel woord ten slotte. Wij ontvangen heden (1 Febr. 1862) het jaarboekje
voor 1861. Het kan dus niet anders of een glimlach moet om den mond der lezers
spelen, bij de late aankondiging. Wij hopen spoedig het jaarboekje voor 1862 te
ontvangen en daarvan eene beschouwing in de Letteroefeningen te kunnen leveren.
H.

Almanak van de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van
sterken drank. Uitgegeven op last der Algemeene Vergadering.
Vijfde Jaargang, 1862. (Te) Amsterdam, (bij) H.W. Mooy. In kl. 8vo,
72 blz. Prijs ƒ 0,10.
Het was referent een uitstekend genoegen, dit jaarboekje weder te zien verschijnen,
en, aangenaam is hem de taak, er eene aankondiging van te geven. De uitgave
strekt op nieuw ten bewijze voor den werkzamen ijver van het bestuureener
vereeniging die de bestrijding van een volksvijand zich ten doel stelt. Het is hier de
plaats niet, om over den werkkring en de middelen der Vereeniging tot afschaffing
van sterken drank uit te weiden, - maar een woord van toejuiching aan het
Hoofdbestuur moest ons uit de pen, bij de recensie van dezen almanak. Al had de
redactie niets anders geleverd dan het titelplaatje, dit zou den prijs dubbel waard
zijn en ons onder de strijders doen scharen. Die man, die
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daar door vrouw en kind naar huis wordt geleid en u met afschuw en medelijden
vervult, - het angstige gelaat der vrouw, de onnoozelheid van het kind, - waarlijk zij
doen den menschenvriend tranen storten en het Hou vol! der vereeniging toeroepen.
‘Hij wordt geholpen!’ is het onderen bij-schrift van dit plaatje, - ja hij wordt geholpen;
maar gij, edele mannen! hebt eene andere hulp; - eene hulp, die hem voor het
vervolg zal behoeden, in zulk een toestand te geraken. Houdt daarom vol! Uwe taak
is niet volbragt; en al zult gij ze nimmer volbragt zien, - de vruchten van uw pogen
blijven toch niet uit.
Al de stukjes zijn in den juisten volkstoon geschreven en vreesden wij niet, te
wijdloopig te zullen worden, wij zouden gaarne een enkel in onze aankondiging
inlasschen. Wij mogen echter niet te veel plaats vergen. En daarom alleen dezen
wensch: In elk huisgezin moet een almanak zijn, om te weten ‘welke dag het is;’
welnu men koope dit jaarboekje en men zal bij den kalender iets goeds ontvangen
voor huis, hoofd en hart.
W.

Korte mededeelingen.
Weinig of niets hebben wij te zeggen ter aanmelding en aanbeveling van eene
tweede, zoogenoemde titel-uitgave van Allerlei uit de Heilige Schriften des Nieuwen
Verbonds; tot leering en stichting bijeenverzameld door Dr. J.J. Prins, vroeger
predikant te Rotterdam, thans hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden, bij P.
Engels, akademische boekhandel te Leiden, 1861. In gr. 8vo., 267 bladz.
Toen dit echt leerzame, belangrijke boek in het licht verscheen, heeft de steller
dezer aankondiging er eene breedvoerige beoordeeling van gegeven in de
Letteroefeningen, 1855, Boekbesch. bladz. 279-285, naar welke hij voor zooveel
noodig verwijst. Nu het op nieuw in den handel gebragt is, vinde het weder veel
lezers; het verdient zulks ten volle, want het is in waarheid eene verzameling ‘tot
leering en stichting.’ En moge de geleerde schrijver zich nog eens opgewekt vinden
om te voldoen aan de uitnoodiging in onze vorige beoordeeling, om het publiek aan
zich te verpligten door de uitgave van eenen tegenhanger uit de schriften des O.V.,
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waartoe we de vrijheid namen, hem eenige belangrijke onderwerpen onder de
aandacht te brengen.
Te Dordrecht bij P.K. Braat, is te vorigen jare een werkje verschenen, getiteld: De
Profeten. Eene bijdrage tot de Bijbelsche kritiek. Naar het Fransch van Michel
Nicolas, Hoogleeraar te Montauban. Door M.A. Perk, predikant te Dordrecht.
Van welk standpunt men ook het O.V. in het algemeen en het Israëlitische volk
in het bijzonder beschouwt, altijd bekleedt het Profetisme in de geschiedenis van
het verstandelijke en zedelijke leven bij dat volk eene hoogst belangrijke plaats.
Gelijk toch de beschouwing van dat Profetisme wordt beheerscht door de historische
kritiek, zoo oefent zij ook omgekeerd op de laatste eenen minder merkbaren, maar
toch niet onbelangrijken invloed uit. Daarom was het van den Montaubanschen
godgeleerde Nicolas eene gelukkige gedachte, de resultaten van het
historisch-kritische onderzoek ten aanzien van het O.V., de lotgevallen van het
Israëlitische volk en het theocratische standpunt voor te dragen in eene beknopte
studie over het Hebreeuwsche Profetisme, en daar deze Verhandeling in de ten
onzent weinig gelezen Revue Germanique stond, deed de Waalsche predikant Perk
aan velen eene belangrijke dienst met haar te vertalen. Hij deed dit, zoo als ieder
wetenschappelijk man vertaalt, met enkele wijzigingen en bijvoegselen. Het boekje
verdient alle aanbeveling, niet enkel aan de eigenlijke beoefenaars der godgeleerde
wetenschap, maar ook aan die onderzoeklievenden en nadenkenden in den boezem
der gemeente, aan welke de groote vraagstukken van de tegenwoordige
godgeleerdheid niet vreemd zijn. Voor zoover dezen behooren tot dezulken, die
inderdaad waarheid zoeken en geene loszinnige eer stellen in het uithangen van
den esprit fort door eenvoudige verwerping van alle historische geloofwaardigheid,
zullen zij het welgeschreven werkje niet zonder groot nut lezen.
Het welgeschreven boekje Paul Rabaut, de prediker der Woestijn, naar het
Hoogduitsch door A.W. van Campen, theol. doct. en predikant te Andijk, maakt zijne
lezers nader bekend met een dier krachtige predikers, gelijk de Fransche
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Protestanten, inzonderheid uit het zuiden van Frankrijk, benevens de valeien der
Waldenzen ze in grooten getale hadden; die reuzengestalten in geloofsmoed en
geloofsijver, zoo als zij alleen onder zulke omstandigheden zich kunnen ontwikkelen.
Paul Rabaut is in de laatste jaren ten onzent vooral bekend geworden door de Trois
sermons sous Louis XV van Büngener; maar dat werk is door kostbaarheid en
uitgebreidheid niet toegankelijk voor velen dergenen, die, nu de kerkelijke
geschiedenis meer dan vroeger onder het oog der gemeente gebragt wordt, zulk
een ‘Paulus’ gaarne geplaatst zien als beeld in de lijst van zijnen tijd. Wij bevelen
het boekje - uitgegeven te Amsterdam, bij J.D. Sybrandi, à ƒ 1,25 - met allen nadruk
aan, schoon het jammer is, dat de prijs nog altijd den gulden te boven gaat. Zulk
een boekje moest voor eenige stuivers te koop kunnen zijn. Maar - men kan den
kring onzer taalverspreiding niet wijder maken dan hij is.

Ziet opwaarts! Een christelijk kuisboek, bevattende ket keurigste uit de ‘Uren aan
de godsdienst gewijd’ van H. Zschokke, tot nieuwe stichtelijke overdenkingen
bijeengevoegd en bewerkt, naar den vierden druk uit het Hoogduitsch; door A.
Winkler Prins.
Een tweede goedkoope druk van deze bloemlezing uit een sedert zoo lange jaren
bekend, overbekend en naar waarde hooggeschat werk, heeft geene beoordeeling,
alleen aankondiging, noodig. Dit slechts willen we er van zeggen, dat de uitvoering
allen lof verdient. En als men dan 374 zeer compres, maar zeer duidelijk gedrukte
bladzinden van zoo belangrijken inhoud voor ƒ 1,50 ontvangt, mag men de uitgevers
van Druten en Bleeker te Sneek wel danken, en 't zal niemand berouwen, deze
XLVII leerrijke en echt stichtelijke overdenkingen zich te hebben aangeschaft. God
schenke zijnen zegen over de lezing en behartiging!
Het Heike. Een woord over de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand der
bewoners; door G.H. van Senden, predikant aan de Leur. Te Breda, bij Broese &
Comp., 1861. Tweede druk in gr. 8vo., 15 bladz. à 25 Ct.
Nabij Rucphen, tusschen Breda en Roosendaal, wordt een
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gedeelte der heide bewoond door eene bevolking, sedert lange jaren berucht wegens
allerlei misdaden, verzonken in armoede, onwetendheid, dierlijkheid. Aangaande
dat volk, als heidenen levende te midden eener zich christelijk noemende bevoking,
geeft de eerw. van Senden, thans predikant te Steenwijk, die tijdens zijn verblijf aan
de Leur niet ver van dat beruchte ‘Heike’ woonde, in dit welgeschreven stukje een
regt menschlievend verslag, waarbij hij opmerkingen voegt, naar ons inzien zeer
juist, nopens de middelen, die men zou moeten aanwenden om die verwaarloosde
bevolking op te heffen uit hare stoffelijke en geestelijke ellende. Het wekke de
aandacht waar dit vrucht kan dragen, en mogen zij die er toe in de gelegenheid zijn,
de eenvoudige, doelmatige en niet kostbare voorslagen van den bekwamen v.S.
niet alleen goedkeuren, maar ook in praktijk brengen!
Met blijdschap begroeten wij den tweeden druk der uiterst goedkoope volks-uitgave
van de Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven, door C. van Schaick. Twee deelen
à ƒ 1,50. Het uitstekend boek is te bekend dan dat wij er thans nog een oordeel over
zouden vellen. Wij lazen de tafereelen met vernieuwd genoegen, en werden
bevestigd in de meening welke wij er vroeger over hadden opgevat. het is een
voortreffelijk volksboek, dat werk van Ds. van Schaick. Het is daarom onze hartelijke
wensch, dat het, nu de uitgever H. ten Brink te Meppel het zoo goedkoop aanbiedt,
voortaan in geen volks-bibliotheek zal ontbreken. De lektuur, geschikt voor het
publiek, dat van die leesinrigtingen gebruik maakt, is zoo schaarsch, dat men een
boek als dit niet voorbij mag zien. 't Is aangenaam van vorm, onderhoudend, het
sticht op zoo gezonde en krachtige wijze - - - maar wij zouden over deze tweede
uitgave niet oordeelen. Worden onze goede wenschen bij hare verschijning verhoord!
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Boekbeschouwing.
Goeze en Lessing. Christendom en Moderne Theologie in 1780,
een voorbeeld voor onzen tijd. Uit het Hoogduitsch van Dr. G.R.
Röpe. (Te) Utrecht, (bij) Kemink en Zoon, 1861. In post 8vo., 92
bladz. Prijs ƒ 0,75.
Een' onschuldig veroordeelden en verguisden te verdedigen en in zijne eer te
herstellen, dat is een lofwaardig werk. Wie dat onderneemt, verdient onze
hoogachting; ook al kunnen wij niet geheel instemmen met alles wat hij zegt, hij
heeft aanspraak op onze aandacht en belangstelling. Naar onze meening geldt die
stelling voor het boekje van Dr. Röpe, dat wij bij deze aan onze lezers aankondigen.
Het is bekend, hoe sommige voorstanders der moderne theologie gewezen hebben
op den grooten Lessing als den man, die het eerst den weg heeft gewezen en
betreden, welken zij thans volgen; hoe zij hem hebben voorgesteld als den
grondlegger van de nieuwere theologie. Bij die voorstelling moest natuurlijk de strijd
ter sprake komen, door Lessing gevoerd tegen zijn' hevigsten tegenstander, den
orthodoxen hoofdpastoor te Hamburg, Johann Melchior Goeze. En geen wonder
ook dat de vrienden van Lessing een zeer ongunstig oordeel velden over zijn' vijand.
Hoe hooger de een werd verheven, te lager werd de ander vernederd. Volgens
onzen auteur is dat zoo algemeen verbreide ongunstig oordeel over Goeze hoogst
onregtvaardig, getuigende van verregaande partijdigheid of onkunde; daarom heeft
hij, door waarheidsliefde gedreven, op zich genomen, den zeer verongelijkte te
regtvaardigen. Het belang van zulk eene taak zal men ligt erkennen, als men bedenkt
dat die beide kampvechters beschouwd kunnen worden, als de vertegenwoordigers
der beide nog tegenwoordig zoo strijdige rigtingen: de moderne theologie, en, het
kerkelijk-historisch christendom. - De heer J. Visscher, emeritus predikant bij de
Doopsgezinden te Utrecht, heeft het goed geacht dit geschrift van Röpe, met eenige
bekorting, in het Hoilandsch over te brengen, vooral
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omdat ook de prijzende monographie over Lessing, door Dr. Carl Schwarz vertaald
is.
De apologie van Goeze is gesplitst in drie afdeelingen: I. Goeze en Lessing, vóór
het uitbreken van den strijd over de fragmenten. II. Goeze en Lessing in den strijd
over de fragmenten. III. De hoofdvraag en de uitslag van den strijd over de
fragmenten.
In het eerste deel wordt aangetoond, door citaten uit Lessing's werken en brieven,
dat deze, vóór de uitgave der fragmenten, met Goeze op zeer vriendschappelijken
voet verkeerde en hem opregte achting bewees, zoowel wegens zijne geleerdheid
als zijne opregtheid. In de schriften over theologie, te dien tijd door hem uitgegeven,
bestreed hij niet de orthodoxen, maar koos dikwijls hunne partij tegenover der
‘Aufklärer,’ die door hem ‘koppelaars der waarheid’ werden genoemd. Ofschoon hij
voor zich zelven met de kerkleer gebroken had en met het zoogenaamd historisch
christendom, ‘zou hij zich wel wachten te zeggen, dat het oude godsdienstige stelsel
een lapwerk van stumpers en halve filosofen genoemd kon worden.’ Integendeel
dien naam achtte hij gepast voor ‘het godsdienstig stelsel, dat men thans in de plaats
van het oude wil stellen.’ Met de uitgave der fragmenten zelfs heeft hij niet bedoeld
de orthodoxen te ergeren, maar eigenlijk alleen, ‘nogmaals aan die verachte
tegenstanders, den half filosofischen theologanten een steen des aanstoots in den
weg te leggen;’ evenwel wat Lessing niet bedoeld en niet voorzien had, gebeurde.
‘Hadden de evangelische berigten geene grootere geloofwaardighied, dan Reimarus,
ja dan Lessing zelf hun toekende, dan was zeer zeker ons geloof in den gekruisigde
en opgewekte ijdel; dan was het in waarheid met de christelijke godsdienst gedaan
en er bestond geene andere bron van de godsdienstige waarheid dan de natuur,
de geschiedenis en het menschelijk hart; geen ander oog om haar te zien, dan de
rede van den natuurlijken mensch; geene andere verlossing van de zonde, dan
door 's menschen eigen pogen.’ Waarlijk die zoo dachten, konden niet langer zwijgen.
En die nu voor allen, volgens zijne beginsels zich genoopt moest voelen den strijd
te aanvaarden, was onze Goeze.
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In de tweede afdeeling bespreekt Röpe de wijze, waarop de strijd van weêrszijde
gevoerd is. De harde en bittere toon, de hartstogtelijke hevigheid van Lessing moet
vooral beschouwd worden als een gevolg van de treurige omstandigheden, waarin
hij destijds verkeerde. Bitter bedroefd over den dood van vrouw en kind, door
geldelijke zorgen gedrukt, zocht hij verstrooijing en afleiding. ‘Zijne geestigheid was
de geestigheid der verbittering over de hardheid van zijn lot. Daarin ligt voor hem
eene verontschuldiging, maar ook de regtvaardiging van Goeze.’ - Verder wordt
beweerd: Lessing was niet opregt. Hij gebruikte kunstgrepen, eene welberekende
taktiek om zijnen tegenstander te overwinnen, hij speelde met woorden, Hij
beschouwde den geheelen strijd als een spel, waarbij het hem niet in de eerste
plaats om waarheid te doen was, maar om gelijk te hebben. Goeze daarentegen
schreef met den hoogsten ernst, uit innige overtuiging, hij zocht niets anders dan
verdediging van de christelijke godsdienst tegen de aanvallen, waaraan zij in de
fragmenten ten doel stond. Hij laat zich niet verblinden door de schitterende beelden
en vernuftige gelijkenissen van Lessing, maar weet met scherpzinnigheid de zwakke
plaatsen in zijne redenering te treffen. De strijd betrof, gelijk genoeg bekend is,
hoofdzakelijk de historische waarheid des bijbels; en de bevestiging of ontkenning
der stelling: de christelijke godsdienst staat of valt met de H. Schrift. - Terwijl Lessing
deze stelling tegenspreekt, wordt hem geantwoord, dat hij volkomen gelijk heeft in
zoover hij alleen de natuurlijke godsdienst bedoelt, maar dat de christelijke godsdienst
steunt en rust op de feiten in den bijbel vermeld en zonder die niet kon bestaan.
Wat dit betreft is Röpe volkomen van hetzelfde gevoelen als Goeze, terwijl Schwartz,
gelijk men weet, met Lessing overeen stemt. Hoe men echter hierover oordeele,
men zal moeten toegeven, dat uit de hier bijgebragte aanhalingen blijkt, hoe onbillijk
Goeze tot hiertoe meestal beoordeeld is, en dat men geen regt heeft hem als een
bekrompen, ruw, huichelachtig en lasterend strijder voor te stellen, gelijk zoo dikwijls
is geschied.
In het derde hoofdstuk wordt door den auteur het resul-
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taat opgemaakt van den door hem beschreven strijd. Hier bemerkt men dan eindelijk
ook, wat het bijvoegsel op den titel: ‘Christendom en Moderne Theologie in 1780;’
beteekent. Die tegenstelling, zoo uitgedrukt, klinkt niet alleen vreemd, maar ook
hatelijk; of stelt zij niet de mod. theol. voor als tegenover het christendom staande?
Die tegenstelling was echter in het oog van Goeze, die natuurlijk den naam mod.
theol. niet gebruikt heeft, maar alleen de gevoelens van Lessing bestreed, volkomen
billijk en is dat nog evenzeer naar de meening van Röpe. Eerst gaat onze auteur
na, wat de hoofdvraag was in den vermelden strijd. Ten onregte heeft men beweerd,
dat het hier bovenal het regt der kritiek betrof. Dat regt werd door G. evenmin ontkend
als het door L. werd gehandhaafd. ‘Het eigenlijk middelpnnt, de kern, was de vraag
naar de waarde van het historische in het christendom. Lessing wilde het christendom
van de geschiedenis losmaken, en daarom ontkent hij het gezag des bijbels. Goeze
wilde het historisch karakter van het christendom vast houden, en daarom verdedigde
hij het gezag des bijbels.’ Zoo geformuleerd blijkt de belangrijkheid van dien strijd
ook voor onze dagen, omdat men erkent, dat G. en L. als het ware de
vertegenwoordigers zijn van twee partijen, die nog tegenwoordig op godgeleerd
gebied tegenover elkander staan. Verwijt men L., dat hij, ofschoon de
geloofwaardigheid der in den bijbel vermelde feiten loochenende, toch aanspraak
maakt op den naam van een geloovig christen; zoo treft dat verwijt natuurlijk ook
allen, die thans het wagen, om met betrekking tot die historische zaken te spreken
van mythen en legenden enz. zonder dat zij daarom geacht willen worden het
christendom te bestrijden. En dat is naar onze overtuiging onregtvaardig. Neen
waarlijk, de voorbeelden zijn er om het te bewijzen, men kan innigen eerbied
koesteren voor den grooten Zoon des menschen, Zijn evangelie waarderen als den
kostbaarsten schat voor de menschheid, vervuld zijn van Zijn H. Geest; al gelooft
men niet, dat alles wat ons van zijne levensgeschiedenis in den bijbel wordt verhaald,
letterlijk alzoo is geschied. De bewering van L., dat een historisch feit nooit als bewijs
kan gelden voor eene geestelijke waarheid, is onwederlegbaar. Wat dus den uitslag
betreft van den strijd, hoe gaarne
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wij erkennen dat G. niet opgewassen was tegen zijn' bestrijder, dat deze hem in
kunst van redeneren, in geestigheid en vernuft verre overtrof; toch niet daaraan
alleen schrijven wij het toe, dat L. door bijna alle toeschouwers van den kamp in het
gelijk gesteld is. Wij gelooven integendeel, dat hij in de hoofdzaak gelijk had.
Doch dat de lezers zelve oordeelen! Wij bevelen gaarne de lezing aan van een
boekie, dat opleidt tot juiste waardering van twee mannen, wier beginselen thans
nog aan velen eigen zijn; dat alzoo kan bijdragen tot billijke beoordeeling ook van
den strijd onzer dagen.
R.
V.

Evangelische tafereelen. Tien gemeenzame overdenkingen over
de orde des heils. Naar het Fransch, door J.F. Lobstein. Te
Amsterdam, bij H. Höveker, 1861. In Post 8vo. 133 bladz. Prijs ƒ
0,60.
De vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur maakt zich somtijds zeer
verdienstelijk door het goedkoop verkrijgbaar stellen van belangrijke geschriften.
Zoo gaf zij b.v. voor eenigen tijd tot voorbeeldeloos goedkoopen prijs eenen nieuwen
druk van Helon's Bedevaart naar Jerusalem. Maar niet zelden ook bezorgt zij de
uitgave van kleine stukjes, welker goede, christelijke bedoeling wij gaarne huldigen,
maar die met dat al niet vrij zijn van dat mystiek vergeestelijken, waaraan de
Engelsche ascetiek zich maar niet schijnt te kunnen ontworstelen. Onderscheidene
proeven van dien wansmaak treft men ook in dit werkje aan. Slechts ééne: In de
omstandigheid, dat Zacheüs klein van persoon was, vindt de schrijver eene
aanduiding, dat de mensch in zijnen natuurlijken toestand zich niet tot Jezus kan
verheffen; in de aanteekening, dat hij daartoe op eenen boom klom, eene herinnering,
hoe de mensch in zijne vindingrijkheid het ontbrekende tracht aan te vullen; in dien
boom een beeld van de natuurlijke steunsels, die wij aan onze godsvrucht geven,
enz. Zie bladz. 72, 73.
Is dat wel veel beter dan de oude Coccejaansche verklaring der gelijkenis van
den barmhartigen Samaritaan, waarin de ongelukkige Jood de mensch is, de woestijn
de zonde,
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de priester en de leviet de natuurlijke en Joodsche godsdienst, de Samaritaan de
Heiland, de ezel de roeping, de herberg de kerk, de twee penningen doop en
avondmaal, enz. enz.?
Het is jammer, dat warme godsdienstzin zich van zulke - om in het straks
opgenoemde te blijven - ‘boomen,’ d.z. ‘zwakke steunsels’ bedient. En of de daden
der menschlievendheid, zoo als ‘het bezoeken van armen, van zieken’ tot die niets
beteekenende ‘uiterlijke steunsels’ behooren, gelijk hier wordt beweerd, zouden we
met het oog op Matth. XXV: 42-45 zeer betwijfelen.

De herziening van het Reglement op het bestuur der kerken,
verdere goederen en inkomsten, toebehoorende aan het
Kerkgenootschap der Nederlandsche Hervormde gemeente te
Leyden, uit de bronnen toegelicht en verdedigd door J.H. Stuffken,
Hoogleeraar te Leyden. Leyden, Akademische boekhandel van P.
Engels, 1861. In gr. 8vo. 48 bl. Prijs ƒ 0,50.
De Hervormde gemeente te Leiden behoort tot die, welke in der tijd door Z.M. den
koning gedispenseerd zijn van ten aanzien harer geldelijke aangelegenheden
beheerd te worden volgens het reglement op de kerkelijke administratie bij de
Hervormden in Zuid-Holland. Voor eenige jaren echter ontstond ten deze een conflict
tusschen den kerkeraad en de gemeente-commissie, aan welke het administrative
beheer was opgedragen. Eene personele kwestie gaf aldaar, gelijk het menigmalen
gaat, aanleiding tot eene administrative. Dringend eischte de zaak voorziening, en
deze scheen onmogelike tot stand te brengen zonder buitengewone maatregelen.
Deze werden beraamd, zoo gepast en rationeel mogelijk, doch de zaak gaf inmiddels
aanleiding tot eene menigte oneenigheden, tot het voorslaan, aannemen, wijzigen,
verwerpen, nogmaals in behandeling brengen van reglementaire bepalingen enz.
Voor den gewonen lezer is het verhaal van dat alles niet zeer uitlokkend, maar voor
hem die zijne studie maakt van kerkregt en kerkelijk leven is dit stukje zeer belangrijk,
vooral ook omdat het tevens de echte bescheiden behelst, vervat in de gewisselde
stukken. Doch ook in meer algemeenen kring verdient deze onpartijdig geschreven
brochure de opmerkzaam-
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heid, dewijl haar inhoud een handtastelijk bewijs oplevert van het onhoudbare der
nog in strijd met de wettelijke betrekking tusschen den Staat en de Nederlandsche
Hervormde Kerk bestaande Reglementen op het beheer der fondsen, eigendommen
en inkomsten in de tot die Kerk behoorende gemeenten. Het schijnt den
tegenwoordingen Minister voor het Departement van de zaken der Hervormde
Eeredienst enz. ernst te zijn met het wegnemen van de nog bestaande abnormiteiten.
Moge de administrative staat van zaken overal spoedig door eenen beteren
vervangen worden!

De Hervormde Predikanten van Drenthe, sedert de Hervorming tot
in 1861. Met aanteekeningen. Door T.A. Romein, Emeritus
Predikant. Te Groningen, bij J. Oomkens Jzoon, Boek- en
steendrukker, 1861. In gr. 8vo, 334 bladz. Prijs ƒ 3. Niet van heden of gisteren dagteekent ten onzent de liefhebberij om opgaven,
levensberigten enz. te verzamelen aangaande de predikanten, die in afzonderlijke
gemeenten, classen enz. hebben gediend, gelijk ook aangaande leden van bepaalde
geslachten, die het predikambt hebben bediend, en wat dies meer zij. Dat men dat
alles in onzen navorschenden tijd navorscht kan geene verwondering baren; men
raadplege op dit punt de meeste jaargangen van de Navorscher. Maar ook reeds
veel vroeger openbaarde zich die zucht. In van der Aa's Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden vindt men bij iedere gemeente opgegeven wie er
de eerste predikant is geweest en welke leeraars, door hunne schriften bekend, er
hebben gestaan. Eene menigte predikanten-lijsten zijn afzonderlijk, of met
zoogenaamde passie-boekjes, gelegenheids leerredenen enz. gedrukt. En er is
bijna geene gemeente of er bestaat in schrift eene predikanten-lijst van. Is dit bloote
liefhebberij? Wij gelooven het niet. Wij beschouwen die opgaven als begeerd om
haar belang van letterkundige geschiedenis, genealogie enz. Want behalve dat
onze natie zich vooral in vroegeren tijd inzonderheid kenmerkte door kerkelijken zin
en belangstelling in al wat het kerkelijke aanging, waren de predikanten, vooral ten
platten lande, de voornaamste, zoo niet eenige dragers
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en vertegenwoordigers van kunde en verstandelijke bescha ving, zoodat de
geschiedenis van het predikanten-ligchaam naauw zamenhangt met de inwendige
geschiedenis van het volksleven.
Gelijk daarom het boek, dat wij hier aankondigen, eene belangrijke bijdrage tot
de boven aangeduide literatuur is, zoo zal het als bijna volledige geschiedenis der
kerkelijke Hervormde gemeenten in Drenthe zeker een aangenaam lettergeschenk
zijn aan die gemeenten en aan vele in den omtrek dier provincie, aan beoefenaars
van letterkundige geschiedenis en genealogie, en aan vele anderen, die in zulke
zaken belang stellen. Het boek is in zijne soort overrijk aan zaken. De rustende
leeraar Romein schijnt zich op het verzamelen van die bijzonderheden met bijzondere
vlijt toe te leggen. Wij moedigen hem zeer aan om ook andere provinciën op die
wijze te behandelen. Zijne naauwkeurigheid verdient hoogen lof, en niet ieder is
geschikt om zulke. uit den aard der zaak dorre onderwerpen zoo goed te bearbeiden.

Mr. A. Oudeman, Regterlijke Uitspraken over het Groninger
beklemregt. Tweede herziene en veel vermeerderde uitgave. (Te)
Groningen, (bij) J.B. Wolters, 1861. Prijs ƒ 2,00.
Te regt wordt het Groninger beklemregt als een der ingewikkeldste en neteligste
onderwerpen van regt beschouwd. De wetgever begreep dit, toen hij de regeling
daarvan geheel aan de gewoonten overliet; de regter kan zich daarvan overtuigen,
zoo dikwijls een vraagpunt van dien aard aan zijne kennisneming wordt onderworpen.
Maar het kan vooral ook blijken uit den strijd van gevoelens, welke over de uitlegging
dier gewoonte bij de enkele scherpzinnige schrijvers bestaat, die zich bijzonder op
de studie van dit regt hebben toegelegd en welke van zelve in de regterlijke
uitspraken wordt weêrgevonden.
Het was dus een goed denkbeeld van den heer Oudeman, toen hij tien jaren
geleden het voornemen opvatte om die verschillende en dikwijls van elkander
afwijkende uitspraken, van welke slechts sommige hier en daar in regtsgeleerde
tijdschriften waren vermeld, te verzamelen en hij heeft
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daardoor velen regters en practzijns menige navorsching en onderzoeking bespaard.
De verschijning dezer tweede uitgave bewijst overtuigend, hoezeer zijn arbeid aan
eene bestaande behoefte heeft voorzien. Aan deze tweede uitgave echter zal, wij
twijfelen daaraan niet, nog veel gunstiger onthaal te beurt vallen. Immers is daarbij
niet slechts de eerste uitgave aangevuld met een groot aantal regterlijke uitspraken,
als sedert 1851 zijn gewezen en welke men niet allen elders zal ontmoeten, maar
daarbij is tevens vlijtig gebruik gemaakt van de inmiddels uitgekomen werken over
dit provinciaal regt, als van den hoogleeraar Diephuis, van de nieuwe uitgave van
Mr. Gockinga en van het belangrijke in Februarij 1861 verschenen academisch
proefschrift, van Mr. D. de Ruiter Zijlker, over het regt van beklemming uit een
staathuishoudkundig oogpunt beschouwd. Nogtans zal het werk van wijlen den heer
Feith omtrent dit onderwerp wel het belangrijkste blijven, hetwelk tot dus ver hierover
heeft het licht gezien, terwijl ook verdient gewaardeerd te worden, hetggen de heeren
Tydeman en Nienhus deswege hebben geschreven.
Geven wij dus gaarne toe, dat deze tweede uitgave der nuttige verzameling van
den heer Oudeman tot de beoefening en verdere ontwikkeling van dit regt zal kunnen
medewerken, nogtans veroorloven wij ons de opmerking, dat deze uitgave van den
schrijver, regtsgeleerde in de provincie Groningen en in het beklemregt hoogst
ervaren, ons in een opzigt niet heeft voldaan. Wij hadden toch van dien gunstig
bekenden schrijver meer doordachte en grondiger aanteekeningen verwacht dan
die, welke bij het meerendeel der uitspraken zijn gevoegd en welke van soberheid
en al te groote zucht tot beknoptheid niet zijn vrij te pleiten. Hoezeer wij waarderen
de redenen, welke welligt den Groninger raadsheer hiertoe kunnen hebben geleid,
die zeker tot onderscheidene uitspraken zelf heeft medegewerkt, behoefde deze
omstandigheid, naar ons oordeel, eene meer kritische beoordeeling der vrogere
arresten niet in den weg te staan.
Eene andere opmerking is deze. De schrijver betreurt de opheffing van het
Groninger Geregtshof, bij de nieuwe wet op de regterlijke inrigting bepaald, omdat
daardoor de Friesche
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raadsheeren over quaestien van beklemregt zullen moeten beslissen, ‘die, hoe
bekwaam overigens, niet met juistheid hierover zullen kunnen oordeelen, omdat zij
dit regt niet hebben bestudeerd, er geene ondervinding in hebben opgedaan en wel
nimmer een beklembrief in handen hebben gehad.’ Die redenering komt ons voor
van weinig gewigt te zijn. In de eerste plaats is het thans reeds de Hooge Raad,
waarin het Groningsche element zwak is vertegenwoordigd, die over deze quaestien
uitspraak doet, voor zoover namelijk zij voor cassatie vatbaar zijn. Maar in de tweede
plaats is er niets, hetwelk de Friesche raadsheeren, (hoezeer bij de nieuwe wet
zeker met eenige Groningsche elementen aangevuld) zal beletten, om van dit regt,
hoe moeijelijk en hoe ingewikkeld dan ook, eene studie te maken, gelijk zij hiertoe
verpligt zouden zijn bij de kennisneming van ieder netelig regtsgeding, waarbij het
gewigtige en nieuwe vraagpunten van staatsregt geldt. Zoo overvloedig is de arbeid
der raadsheeren in burgerlijke zaken zeker niet, dat het hun aan tijd tot studie geheel
zoude ontbreken. Vreemd voorzeker is het daarom den schrijver te hooren uitroepen,
dat hij hoopt, dat deze zijne bezwaren minder drukkend worden bevonden, dan zij
thans voorkomen, ‘gelijk thans dreigende onweders door de zorg eener wakende
Voorzienigheid gelukkig worden afgewend.’
E.S.

Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid
van Zeeuwsch-Vlaanderen, verzameld door H.Q. Janssen en J.H.
van Dale. Deel V, No. III en IV, Deel VI, No. I. Te Middelburg, bij J.C.
en W. Altorffer, 1860 en 1861.
Drie afleveringen van dit zeer belangrijk tijdschrift zijn weder door ons ontvangen,
na ons laatst verslag. Vooral niet minder dan toen mogen wij getuigen, dat de
Bijdragen haar roem van degelijkheid en belangrijkheid handhaven. Niet alleen den
ijver der verzamelaars en hunne medewerkers mogen wij thans prijzen, maar ook
de verscheidenheid, welke meer dan vroeger in den inhoud is gebragt.
Wij gelooven, dat dit laatste zeer in 't belang van het
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tijdschrift zelf is. Immers, hoe belangrijk een boekwerk, de uitgave der verschillende
Zeeuwsche archieven ook vormen zou - in een tijdschrift, hoe wetenschappelijk
ook, mag afwisseling gevorderd worden. Het is zeker moeijelijk, om die
verscheidenheid altijd in acht te nemen, zonder het tijdschrift aan te vullen met
elementen, vreemd aan het doel zijner verschijning; maar uit deze afleveringen
blijkt, dat de mijnen, welke hier worden geëxploiteerd, overvloed van schatten van
verschillenden aard bevatten, en dat de ontginners er wel voor berekend zijn, om
in het opgedolvene dat zij exposeren, wat nuancering te brengen. De rangschikking
kon ons echter nog niet bevredingen, en nog altijd geven wij den bekwamen
redacteuren in bedenking, om de rubrieken - vooral I en II - waarin zij den inhoud
verdeelen, af te schaffen, of, zoo zij dit niet doen, het territoir van elk dezer wat
strenger te handhaven. Waartoe toch eene rubriek Oorkonden, indien men
aanhoudend oorkonden onder de Verhandelingen plaatst? Het is eigenlijk eene
zeldzaamheid, zoo er onder de laatstgenoemde rubriek een stuk voorkomt, dat op
den naam van Verhandeling mag aanspraak maken. En waarom b.v. zijn de brieven
en bescheiden van en aan den graaf van 't Roeulx minder oorkonen, dan de
mededeeling van Dr. Vorstman, aangaande de verheffing der parochiekerk van
Bergen-op-Zoom tot eene collegiale?
Het eerste stuk, dat wij in deze afleveringen vinden, is werkelijk eene verhandeling.
In Janssens Domburg in het begin der zeventiende eeuw is de grondstof ten minste
eenigzins bewerkt. De arbeid van den heer Caland over het St. Sebastiaansgilde
te Selzaten kan des noods ook dien naam dragen, maar voor het overige vindt men
in deze afleveringen onder de eerste rubriek geene eigenlijke verhandelingen. Zou
't misschien niet een gebrek van het tijdschrift zijn, dat het te veel grondstoffen,
zonder eenige bewerking geeft? Wij bedoelen daarmede niet, dat wij de Bijdragen
van haar wetenschappelijk karakter zouden willen zien ontaarden; zoo zij historische
novelles opnamen, het zou eene dwaasheid en eene ergernis tevens zijn. Maar de
pragmatiek is geene ligtzinnigheid, waarmede aan den ernst der wetenschap wordt
te kort gedaan. En zoo de heeren redak-
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teurs het al voor een deel aan anderen wilden overlaten, om het zaad dat zij leveren
vrucht te doen dragen, wij zouden, nu en dan ten minste, hen zelven ook zoo gaarne
eens zien oogsten. Hun arbeid zou minder ondankbaar, en hun tijdschrift meer
gelezen worden. Daarenboven, indien zij de zaak meer uit dit oogpunt wilden bezien
- er zou een waarborg zijn, dat er niet oorkonden in de bijdragen werden opgenomen,
waarvan nooit ofte nimmer iemand nut kan hebben. Niet al wat oud is, is belangrijk,
maar men moet het oude opsporen, om wat belangrijks te vinden.
Zoo wij deze aanmerking, of liever opmerking maken, het is niet uit zucht tot vitten,
maar uit belangstelling voor het tijdschrift, dat ons reeds zooveel wetenswaardigs
mededeelde. Wij hopen, dat de redakteurs haar als zoodanig zullen opnemen.
Nog een enkel woord over den inhoud, opdat deze aankondiging ten minste
eenigzins een verslag zij. Janssen's Domburg noemden wij reeds. Waarlijk, wat hij
ons mededeelt, is wel eene krachtige aansporing, om het archief van de aloude
Walcherensche gemeente verder te exploiteren. Wij gelooven evenwel niet, dat de
Nehalennia-zaak daardoor zal worden opgehelderd. De konjektuur over de
naamsafleiding van Domburg komt ons niet onaannemelijk, maar toch ook niet
waarschijnlijker dan de oude gissingen voor. - De artikels van dezelfde hand: de
abt van St. Quintin in Vermandois, patroon der kerken in Oostkerkerambacht en
Regnerus Vitellius, eene bijdrage tot het geletterd Zeeland zijn belangrijk.
Tot de belangrijke geschiedenis van Aardenburg's Doopsgezinde gemeente zijn
gewigtige bijdragen en bouwstoffen geleverd, welke aanvullen hetggen reeds vroeger
over dit onderwerp is opgespoord, door de heeren A.G. Gheldolf en J.H. van Dale.
Wij hebben vooral uit de mededeelingen van den laatstgenoemde weder geleerd,
dat de Staten-Generaal, hoezeer zij ook altijd per se de staatskerk handhaven
moesten, over 't algemeen ten opzigte van de dissenters vrij wat billijker en
lankmoediger waren, dan menige plaatselijke magistraat. Wij zouden wenschen,
dat het zeker belangrijke archief der Doopsgezinde gemeente te Aardenburg, al
was 't ook maar in leengebruik, werd afgestaan aan de bibliotheek der Doopsgez.
gemeente te Amsterdam, waar men gaarne
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de bouwstoffen voor de geschiedenis der Doopsgezinde gemeenten in Nederland
wil verzamelen; maar wij houden dien wensch terug, omdat wij zien, hoe er in
Zeeuwsch Vlaanderen bekwame en ijverige handen zijn, om de daar aanwezige
schatten te gebruiken.
De heer Gheldolf heeft behalve met het reeds genoemde de Bijdragen verrijkt
met eene kopie van de Vernieuwde keuren van Aardenburg van 17 October 1330,
en met belangrijke Aanteekeningen op vroeger verschenen deelen dezer Bijdragen.
Prof. van Vloten deed dit met zijne uitgave van de Brieven en bescheiden van en
aan den graaf van 't Roeulx en van eenige Brieven van Fred. Perrenot, den heer
van Champagney. - Verder hebben de heeren F. Caland, Mr. J. Egberts Risseeuw,
H.C. Rogge, Dr. M.A.G. Vorstman en P. Cuypers van Veldhoven met hunne bijdragen
deze afleveringen opgesierd. Eindelijk mogen wij niet vergeten melding te maken
van de uitgave van 't Spel van den hoogen wijnt en de zoeten reijn, een spel van
zinne van Cornelis Everaert. Met groot genoegen hebben wij dat geestig produkt
van den ouden rethorijker leeren kennen. Met het citaat van een paar zijner verzen,
welke wij gaarne op de redakteurs der Bijdragen toepassen, eindigen wij:
‘Schelijcx serteijn,
Hebben deze twee edele, wys gheengient,
Eere ende glorie wel verdient.’

Zoo wij aanmerking op hun arbeid hebben gemaakt, wij roepen hun toe met
denzelfden dichter:
‘Wij bidden nu, eerweerdeghe Heeren,
Ons werk wilt in de beste voude slaen;
Wilt danckelic nemen ons licht vermaen!
Want 't es bestaen uut vieregher minnen.’

Uit groote belangstelling in de Bijdragen hebben wij onze aanmerkingen gemaakt.

Oostenrijk en zijne politiek, sinds kerizerin Maria Theresia tot op
onze dagen, naar authentieke bescheiden, door Alfred Michiels.
Uit het Fransch. (Te) Amsterdam, (bij) P.M. van der Made, 1861.
Prijs ƒ 3,00.
In 1859 verscheen bij denzelfden uitgever eene vertaling:
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Oostenrijk. Geheime geschiedenis der Oostenrijksche regering, welke door Ref. in
dit tijdschrift ter lekture werd aanbevolen als eene degelijke en boeijende historische
studie. Het bovengenoemde werk is daarop een vervolg, en met regt mag daaraan
ook grooten lof worden geschonken.
De titel belooft wel iets meer, ten minste iets anders dan den lezer in dit boek
geschonken wordt. Michiels toch levert hierin meer eene historie van de vorsten,
die Maria Theresia op den keizerlijken troon hebben opgevolgd, dan van de
Oostenrijksche oplitiek. Maar men vergete niet, dat voor een groot deel de
geschiedenis der absolute monarchen die hunner volken is, en dat daardoor
misschien de titel van dit werk minder erroneus is dan zij schijnt. In allen gevalle
evenwel is de studie van den Franschen schrijver te weinig een geheel, om dien
titel gansch en al te regtvaardigen. Het verdienstelijke van zijn arbeid komt vooral
uit in menige belangrijke specialiteit door hem uit authentieke bescheiden
opgedolven, en door menige scherpzinnige opmerking betreffende speciële feiten.
Welligt zal dit ordeel van Ref. gewijzigd kunnen worden, wanneer Michiels ook het
laatste gedeelte van zijne studie over Oostenrijk zal hebben voltooid.
Het is over 't algemeen een droevig tafereel, waarop ook in dit deel de schrijver
zijne lezers staren doet. Lichtpunten mogen er niet ontbreken, en Frans I, Joseph
II en Leopold II mogen in veel opzigten prijzenswaardige vorsten geweest zijn - toch
staat in alles het gruwelijke van het absolutisme op den voorgrond. Hadden wij met
een roman te doen, wij zouden zeggen, het tafereel is ons te vreeselijk. Maar 't is
helaas geschiedenis, zuivere geschiedenis welke wij hier lezen, en die ons op
onmeedogende wijze de kankerwonden te aanschouwen geeft, waaraan de groote
Oostenrijksche monarchie eeuwen lang heeft geleden. Ref. noemt maar ten
voorbeelde, de schilderij welke wordt opgehangen van de brieven-inquisitie, van de
afschuwelijke knoeijerij waaraan men zich zoo langen tijd in Oostenrijk bij het
brievenvervoer heeft schuldig gemaakt, en de physiologische taxatie van het
Oostenrijksche vorstenhuis in het XXIIIste hoofdstuk. Wat deze betreft, 't is waar,
de heer Michiels toont zich een gezworen vijand der Bourbons, en daar hij als
historieschrijver zijne subjectieve gevoelens niet verloo-
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chent, doet het hem blijkbaar goed, op de ellende te kunnen wijzen, welke het
Habsburgsche huis zich door zijne verbindtenissen met de Bourbons op den hals
heeft gehaald. Maar wie zal den schrijver durven tegenspreken, wanneer hij zoo
duidelijk aantoont, hoe de Bourbonsche vorsten in merg en sappen, ligchamelijk en
zedelijk verdorven, het Oostenrijksche stamhuis werkelijk hebben verpest?
De wereldgeschiedenis is het wereldgerigt: deze stelling wordt door het boek van
Michiels op vreeselijke wijze bevestigd. De ellendige gevolgen der zonde van
individus voor geslachten en natiën, leerzaam is het er op te staren. De mensch,
die zich aan de zonde overgeeft, leert daardoor inzien, welk eene verschrikkelijke
straf hem wacht, omdat de kategorie van oorzaak en gevolg niet is weg te redeneren,
en de burger van den staat leert daardoor beseffen, hoe onverantwoordelijk hij
handelt, indien hij zich zelven, zijne kinderen, zijn land niet tracht te waarborgen
tegen de mogelijk jammerlijke gevolgen van het absolutisme.

Menschenwaan en Christendom. Een roman en geen roman, door
A.H. van der Hoeve, predikant te Keppel. Twee deelen. (Te)
Amsterdam, (bij) J.H. Gebhard & Comp., 1861. Prijs ƒ 6,70.
‘Een roman en geen roman’ - deze kwalifikatie op den titel; ‘gaarne had ik het (boek)
aanschouwelijker gewenscht, meer plasticiteit gewild’ - deze woorden in de voorrede,
zij toonen dat de heer van der Hoeve niet blind is voor de gebreken van dit overigens
voortreffelijke boek. Ik wil niet woordenziften, en er op wijzen, dat een boek
onmogelijk tegelijk een roman en geen roman zijn kan. Maar ik geloof met regt te
mogen afkeuren, dat de schrijver verkozen heeft, zich van het hybridisch genre:
een roman en geen roman, te bedienen. Waren er in onze taal dan niet afschrikkende
voorbeelden genoeg? Hebben niet in den laatsten tijd Diest Lorgion's Predikant van
Vliethuizen en Hoek's Bernardus Robelius, dikker en langdradiger gedachtenis, het
weder openbaar gemaakt, wat een gruwelijk genre die theologiserende ‘romans en
geen romans’ zijn? Men wijze mij niet op Het leesgezelschap van Diepenbeek; het
genre blijft even
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horribel, al gelukte het ook een onovertrefbaren meester het zoo te gebruiken, dat
men er de gebreken niet van merkte. En Elise's Hermine behoort ganschelijk niet
tot dit wanstaltig genre, maar is werkelijk een roman, zij het dan ook geen volmaakte,
zij het dan ook een tendenz-roman. Ja, wat meer plasticiteit in het boek, welks titel
boven deze aankondiging te lezen is; wat meer leven en natuur; - de
zelfbeschuldiging op den titel zou onnoodig geweest zijn. Redeneren en redetwisten
is niet leven, en daarom herkennen wij in de figuren welke van der Hoeve ons te
aanschouwen geeft naauwlijks menschen. Wanneer een auteur door een
geidealiseerden prdikant zijne denkbeelden doet uitspreken, en dezen tot een deus
ex machina verheft, die de overige figuren van het verhaal tot diezelfde denkbeelden
bekeert, dan is dat eene versleten auteures-behendigheid, maar niet de ontwarring
eener intrigue. En waar plasticiteit, leven en natuur worden gemist, hoe zou daar
waarschijnlijkheid te vinden zijn? En een onwaarschijnlijke vorm, moet die niet
nadeelig werken op den invloed, welken de S. toch gaarne zou willen oefenen?
‘Een roman en geen roman’ - deze woorden sparen mij de moeite van in
specialiteiten te treden, om het gebrek in den vorm van dit boek nader aan te wijzen.
Nog eens: van der Hoeve laat de personen van zijn verhaal redeneren over de
godsdienstige rigtingen onzer dagen; beter had hij gedaan met baar invloed op het
leven te schetsen. En deze fout kan niet worden goedgemaakt door de zelf
beschuldiging van den schrijver, hoe gemoedelijk en opregt die ook wezen moge,
en evenmin door enkele passages in het boek, waarin niet altijd even gelukkige
poginagen worden aangewend, om het effect van eene of andere denkwijze op het
leven te doen uitkomen.
Maar nu de inhoud. Over dezen mijn oordeel uit te brengen is werkelijk eene
aangename taak. Niet genoeg kan ik de heldere voorstelling prijzen, welke de
schrijver van het Christendom geeft. Van der Hoeve kent de rigtingen in 't
godsdienstige welke in onze dagen elkanderen den voorrang betwisten, en met
evenveel kennis als takt doet hij uitkomen, welke hare zwakke zijden en
consequenties zijn. Eenvoudig maar krachtig, open en rond maar liefderijk en
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bescheiden is de wijze, waarop in dit boek leerstellingen worden bestreden, dwaze
en gevaarlijke redeneringen wederlegd. 't Is onmogelijk vol te houden, wat zoo vaak
den modernen theologen voor de voeten wordt geworpen, dat zij wegnemen zonder
iets in de plaats te geven, dat zij afbreken zonder op te bouwen, 't is onmogelijk dit
vol to houden na de lezing van dit werk. Bij uitnemendheid geschikt oordeel ik het,
om in de gemeente velerlei vooroordeel weg te nemen, meer welligt dan de vele
brochures, waarin de theologen van allerlei rigting elkander bestrijden, en waarvan
het den meesten aan de noodige klaarheid en helderheid ontbreekt, om het der
gemeente duidelijk te maken, waar eigentlijk de schoen wringt. Zonder eenig vertoon
van geleerdheid te maken, doet de S. zich aan ieder kennen als een man die
bevoegd is om mede te spreken, die naauwkeurig heeft bestudeerd en ernstig
onderzocht, voordat hij de gemeente met zijne gevoelens bekend maakete. De
verdenking van ligtzinnigheid kan bij geen lezer opkomen. Reeds de toon, waarop
de voorstelling van de moderne rigting gegeven wordt, beveelt het boek aan. Lees
b.v. op bladz. 176 van het eerste deel, hoe de auteur ds. Bergsman, den tolk zijner
gevoelens, spreken laat: ‘als toke der nieuwe wetenschap vermeet ik mij niet op te
treden. Zij doet, en teregt, aan hare tolen te hooge eischen, dan dat ik bij mijne
praktische roeping er ook maar van verre aan kan beantwoorden. Zóó veel ken ik
haar, dat zij niet spreekt om eene ijdele nieuwsgierigheid te voldoen, evenmin, om
een hardnekkigen tegenstand uit te lokken; maar om den waarheidsvriend voor te
lichten, terwijl zij zelve gaarne met den Apostel zegt: “niet, dat ik het alreeds gegrepen
heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mogt.” - Een
ernstig streven in het zoeken naar de waarheid, maar niet de zucht naar
nieuwigheden, niet het verkondigen op meesterachtigen toon van eenige nieuwe
meening als de waarheid’ - dat is de bedoeling der moderne theologie, naar de
voorstelling van v.d.H.
Het spreekt van zelf, dat bij eene apologie van de nieuwere rigting, zoo als die
hier wordt gegeven, eene refutatie van andere meeningen onvermijdelijk is. S.
schuwt die ook niet, maar hij gaat ook daarbij zoo bedaard en bescheiden
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te werk, dat niemand er zich aan ergeren kan. Is hij nu en dan kras, dan is hij 't door
de kracht van zijne argumenten, niet door een hatelijken toon. Als een voorbeeld
dier kalme maar degelijke polemiek haal ik aan een gedeelte van een gesprek,
waarin Ds. Bergsman den voorstander van de godheid des Zaligmakers bestrijdt.
Het is te vinden in het negende hoofdstuk des eersten deels.
‘Hij (Jezus) staat toch op eene hoogte, die buiten alle vergelijking is, mijnheer
Bergsman’
‘Zijne hoogte is éénig, zeker! Maar wat Hij is, moeten wij worden.’
‘Geene zonde is in Hem.’
‘Een iegelijk, die uit God geboren is, doet de zonde niet; hij kan niet zondigen,
want hij is uit God geboren.’
‘Hij is van den Vader geleerd.’
‘Teregt, mijnheer van Stralen, ontleent gij uwe tegenstellingen aan het Evangelie;
dat stelt mij in de gelegenheid, om de kracht van mijn beweren ook in de
evangelische uitspraken te zoeken, en zoo antwoord ik dan: zij zullen allen van God
geleerd zijn.’
‘Hij heeft den Vader gezien.’
‘Maar ook de reinen van hart zullen God zien.’
‘Hij heeft de wereld overwonnen.’
‘En al wat uit God geboren is, overwint de wereld.’
‘Hij is het licht der wereld.....’
‘Ook zegt Hij tot de zijnen: ‘gij zijt het licht der wereld.’
‘Hij had heerlijkheid bij den Vader, eer de wereld was.’
‘En heeft Hij aan de Zijnen de heerlijkheid niet gegeven, die de Vader Hem
gegeven had?’
‘De Vader is in Hem, en Hij in den Vader.’
‘Zoo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en
hij in God.’
‘God geeft Hem den Geest niet met mate.’
‘Dezelfde Geest blijft bij de geloovigen en zal in hen zijn.’
‘Hij heeft het leven in zich zelven.’
‘Die zijn vlessch eet, en zijn bloed drinkt heeft het leven in zich zelven.’
‘Hij is niet uit deze wereld.’
‘Zijne geloovigen zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Hij van de wereld niet is.’
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‘God heeft Hem in de wereld gezonden.’
‘Gelijkerwijs de Vader Hem tot de wereld gezonden had, alzoo heeft Hij Zijne
jonegeren ook tot de wereld gezonden.’
‘Hij is de Zoon Gods.’
‘Maar die in Hem gelooven zijn niet uit den bloede, noch uit den wil des vleesches,
noch uit den wil des mans, maar uit God geboren.’
‘Hij is deelgenoot der Goddelijke natuur.’
‘Ook ons zijn de grootste en dierbare beloften geschonken, opdat wij door haar
der Goddelijke natuur deelachtig worden. - Maar ik bid u, mijnheer van Stralen, laat
ons dat kruisvuur staken. De slotsom blijft altijd: de christen wórdt wat Christus is,
wij zijn Zijner zalving deelachtig. De Goddelijke mensch voedt ons op tot Goddelijke
menschen.’
Van dit gehalte is er veel in v.d. H.'s boek. Als bestrijder van verouderde
leerstellingen, en als verdediger der nieuwe wetenschap, komt de S. overal rustig
en wel beslagen ten ijs. Duidelijk en klaar zijn zijne betoogen, maar - ik zeide het
reeds - het blijkt ook, dat de daartoe noodige studie niet verzuimd is.
Allermerkwaardigst is in dit boek de bestrijding van het spiritisme, dat dwaas en
verderfelijk bijgeloof waardoor zoovelen in onze dagen - hooggeleerden en minder
geleerden - zich laten medeslepen. Ook hier weder spreekt v.d. H. helder en met
overtuiging over eene zaak welke hij grondig bestudeerd heeft; daarbij heeft zijn
scherpe blik de oorzaak en het wezen van het bijgeloof ontdekt.
De lezer kan die bestrijding vinden in de eerste helft van het tweede deel. De S.
laat ziju Ds. Bergsman twee spiritisten van hunne dwaasheden bekeeren, en naar
mijn oordeel is dit meer dan een illusoire greep in het verhaal. Ik geloof dat de
bladzijden van dit boek, welke aan de bestrijding van het spiritisme gewijd zijn,
werkelijk magtig zijn, om vele welmeenende bijgeloovigen terug te brengen op den
goeden weg. De moderne geestenzienerij wordt door den S. voorgesteld als een
gevaarlijk ziekte-verschijnsel, en in zijn Ds. Bergsman laat hij den arts optreden, die
de verderfelijke kwal kent, en niet schroomt den vinger op de wonde te leggen. Ja
‘de toevlugt voor een verfijnd materialisme’ (II pag. 93) - in die woorden is het wezen
der

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

164
kwaal juist uitgedrukt, en puntig toont v.d. Hoeve het aan, hoe dezelfde kwaal zich
openbaart bij hen, die gelooven op het gezag van wonderen; het spiritisme, en het
geloof op gezag aan wonderen zijn werkelijk naauw aan elkander verwant. Één is
beider grondslag, namelijk een materialistische; beide brengen zij het materialisme
over op religieus gebied. Schrijvers bestrijding kan niet gelezen worden, zonder den
wensch te doen oprijzen, dat zij aan velen door het spiritisme medegesleepten de
oogen opene, ten minste hen aanspore tot een ernstig onderzoek, of de geesten
van welker manifestaties zij zoo veel heil verwachten, uit God zijn. Het zou mede
tot de schoonste vruchten van van der Hoeve's arbeid behooren, zoo daardoor een
invloed als die van Balthasar Bekker's Betooverde wereld werd uitgeoefend, en aan
de klopgeesten-manie in ons vaderland een gevoelige slag werd toegebragt.
Ik mag van deze uitstekende bestrijding niet afstappen, zonder gewag te maken
van een zeer opmerkelijk citaat door den schrijver bijgebragt, dat misschien wel
bekend is, maar mij, arme in patristische kennis, voor 't eerst onder de oogen kwam.
't Is een aanhaling uit den kerkvader Tertullianus, die zoo als den lezer bekend is
o

in 't begin der derde eeuw bisschop van Karthago was. Uit dat citaat blijkt 1 . hoe
ook wat de dwaasheden der menschen aangaat, er niets nieuws onder de zon is,
o

en 2 . hoe de schrijver van Menschenwaan en Christendom de wapenen kent,
waarmede hij strijden moet. Ik laat het hier volgen. Tertullianus schrijft:
‘Als de toovenaars in staat zijn om geesten te doen verschijnen, de zielen der
doorden te bezweren, de kinderen te dwingen om in orakeltaal te spreken, als deze
kwakzalvers veel wonderen verrigten, die veroorzaakt schijnen te worden door
kringen of ketenen die personen met elkander vormen, als zij droomen bewerken,
bezweringen doen, de goede en kwade geesten onder hun gezag hebben, door
wier kracht de profeterende stoelen en tafels eene gewone zaak zijn geworden; als
dat alles zoo is, met welk een ijver zullen deze magtige geesten deze zaken, die zij
thans ten dienste van anderen doen, dan niet tot hun eigen voordeel aanwenden.’
Niet minder uitstekend, en blijkbaar ook met voorliefde bewerkt is dat gedeelte
van van der Hoeven's werk, waarin
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hij de verwantschap tusschen Rome en het Protestantsch orthodoxisme aantoont.
De bewijsvoering van Ds. Bergsman zegt hier veel meer, dan de trek in het verhaal,
waarmede de schrijver haar heeft willen illustreren. Ik ben het volkomen met den
schrijver eens, dat de dogmatisch-piëtistische rigting onder de protestanten geen
regt van spreken heeft tegenover het Katholicisme, en daarvan in hoofdzaken alleen
door mindere consequentie verschilt. Het gezags-principe vooral maakt de
verwantschap zeer naauw; het doet beiden het geloof in iets anders zoeken dan in
eene subjectieve overtuiging, en dit heeft al het overige ten gevolge. Bestond er
niet eene overgeleverde vijandschap tusschen het Protestantisme en Rome, het
zou in onze dagen blijken, hoe de voorstanders van 't autoriteits-geloof onder beide
kerkgenootschappen voor eene zelfde zaak strijden.
Ik mag waarlijk niet meer plaats voor mijne aankondiging in dit tijdschrift vergen.
De lezer zal bespeurd hebben, dat de schrijver en de recensent het in de hoofdzaken
eens zijn. Of ik in alles het gevoelen van den Keppelschen predikant zou willen
onderschrijven? Zekerlijk niet. Om maar één zaak te noemen, waarin ik hemelsbreed
van hem verschil: pag. 167 van het eerste deel laat v.d. H. zijn woordvoerder dus
spreken; nadat Bergsman beweerd heeft, dat de regtstreeksche verkiezing van
kerkeraadsleden geen kerkelijk maar een politiek beginsel is, en wel meer
revolutionair dan anti - revolutionair, gaat hij voort: ‘ik acht het stelsel onchristelijk,
omdat het Christelijk is, dat de geest - onchristelijk, dat de meerderheid, onverschillig,
of zij al dan niet geest hebbe, regere; de Christen bouwt regt op bevoegdheid en
dienst(?) Het regtstreeksche verkiezingstelsel, in zijn volle uitgestrektheid toegepast,
brengt de magt in handen van partijhoofden, eenheden die zich verhonderdvoudigen,
door eenige nullen achter zich te plaatsen. Uitbreiding van den invloed der
gemeenteleden in wie geestelijk leven is, wensch ik met u van ganscher harte. Maar
er is nog eene wijde kloof tusschen de vervulling van dezen wensch en de
verwezentlijking der valsche theorie, dat ieder lid der gemeente regt heeft op aandeel
in haar bestuur.’ Dat is een aristokratisch beginsel geidealiseerd, en, al moet ik er
revolutionair om heeten, naar mijn inzien een beginsel,
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dat zeer verderfelijk is voor de gemeente. Ik wil het tegenovergestelde niet
idealiseren; daaraan zijn zeker ook groote bezwaren verbonden; maar hoe is het
met de toepassing van het aristokratisch beginsel gesteld? Waarlijk dat geestelijk
leven bij de kerkeraadsleden die niet regtstreeks verkozen worden, het is ook niet
altijd zoo bijzonder groot, en het zon mij niet moeijelijk vallen gemeenten te noemen,
die zuchten onder de heerschappij van coterieën, waar het geestelijk leven gesmoord
wordt, enkel omdat niet alle leden der gemeente hun invloed kunnen doen gelden.
Laat de gemeente uitmaken, aan wie harer leden zij het meeste geest toekent, en
de uitkomst zal minder falen dan zoo men haar dat regt niet gunt. Wat er onchristelijks
(1)
in zijn zou, begrijp ik niet ; de regeling van het bestuur der kerk zal zich toch wel
mogen plooijen naar den geest des tijds, als men erkent, dat de vormen des geloofs
daarmede niet in strijd mogen zijn. En dan - men onderscheide toch niet politieke
en kerkelijke beginsels. Bij het organiseren van eene vereeniging, van welke de
leden gelijke regten hebben, zij het een staat, zij het eene kerk, gelden dezelfde
beginsels. Utiliteits-principes, waar zij tegenover de eischen van regt en billijkheid
staan, zijn te veroordeelen overal en in alles - en zoo een moet toch de
aristokratische, antirevolutionaire organisatie der kerk worden genoemd.
Dit verschil van meening betreft echter eene bijzaak, ten minste, zoo men ze
vergelijkt met de hoofdzaken, door den schrijver behandeld, en in deze verklaar ik
gaarne met hem te sympathiseren, Ik eindig met den heer van der Hoeve mijn
opregten dank te betuigen voor het vele, dat ik uit zijn boek mogt leeren, en herhaal
den wensch, dat dit in veler handen moge komen. Het zal dan uit veler hoofden
duistere nevels wegvagen, en veler harten opbouwen en stichten in den goeden en
gezonden zin des woords. God schenke daartoe zijnen zegen aan den arbeid des
kundigen en opregten leeraars!
De heeren Gebhard & Comp. hebben hun roem, als smaakvolle en degelijke
uitgevers met deze uitgave gehandhaafd. Van de 2 platen verdient vooral die van
het eerste deel geprezen te worden.
T.
D.

(1)

De Jerusalemsche gemeente dacht er anders over. Zie Hand. VI: 2.
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De Molen van Dorlcote, door George Eliot, schrijver van Adam
Bede, Silas Marner, enz. Uit het Engelsch (,) door de vertaalster
van Violette of de Schoonzuster. (Te) Amsterdam, (bij) P.N. van
Kampen, 1861. In gr. 8vo., 3 deelen, te zamen 855 blz. Met een
vignet voor elk deel. Prijs ƒ 8.75.
De December-nevel trekt op; de toppen der Veluwsche heuvels worden uit de
vensters van ons studeervertrek zigtbaar in het verschiet; de velden en weilanden
met sneeuw bedekt, schitteren in het azuur, door de weldoende en opvrolijkende
stralen der zon beschenen.
Brr...Het is buiten koud! Maar binnen in het zalige en helaas! door velen niet
genoeg gewaardeerde at home, is het warm. De grijsaard, denkelijk een of ander
geleerde, peinst over de redevoering, die hij 's avonds in het ‘Nut zal moeten houden;
de man denkt aan de zaken, die hem met den mammon onzer materialistische eeuw
in aanraking, welligt in strijd zullen brengen; de jongeling aan de declamatie op de
rederijkerskamer, het meisje aan het bal op de casino-zaal, waar zooveel schoone
epauletten te zien zullen zijn; Referent aan de boeken, die daar vóór hem op de
eikenhouten schrijftafel liggen, en die hij toch zoo gaarne voor Sint-Silvester aan
de Redactie van zijn Tijdschrift, gerecenseerd wenschte toe te zenden.
Br...Buiten is het koud; de wind loeit en voert krijg met de wilgen langs den
rivieroever; maar binnen, geachte lezers, in de comfortabele studeerkamer, is het
warmpjes! Kom, laat ons dezen vrijen dag, dien wij mogen beleven aan de literatuur
wijden.
De Molen van Dorlcote! Drie deelen, uitmakende 855 net gedrukte bladzijden.
Het is geene kleinigheid, om die aandachtig te lezen! Doch, wij hebben nog al een
goed idée van de schrijfster. Dus met opgeruimdheid aan het werk.
De aanhef wekt onze belangstelling, wij lezen met een klimmend genoegen voort.
Zullen wij een kort verslag van het cannevas van dezen roman leveren? - Neen,
geachte lezers; neen, schoone lezeressen, dit zullen wij dezen keer niet doen. Wij
onthouden ons opzettelijk u eene dorre analyse aan te bieden van iets, dat wij u in
gemoede mogen
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aanraden geheel (in extenso) te lezen en te herlezen. Wij willen de naauwkeurige
kennismaking van deze lettervrucht van den beroemden George Eliot (eigenlijk, zoo
als gij weet, de vernuftige miss Evans) niet door een onverstandig klappen uit de
school der kritiek tegenwerken; want dit nieuwe werk verdient in alle opzigten de
eer, dat men er zich in een eenzaam uurtje mede bezig houde.
Naar onze vaste overtuiging, behoort deze onderhoudende roman ontegenzeggelijk
onder de schoonste en best geschrevene, die wij in het over eenige dagen
afgeloopen jaar 1861 onder de oogen kregen, en onze beschaafde landgenooten
zullen ongetwijfeld de bekwame vertaalster van Violette dankzeggen voor de
vertolking in het Nederlandsch van dit degelijke produkt van den Engelschen
literarischen bodem. De hoofdpersonen zijn Tom en Maggie, een broeder en eene
zuster, wier karakters met zulk eene naïveteit geschetst zijn, dat men onwillekeurig
meent hen te zien handelen en te hooren spreken. Zelden hebben wij in een verdicht
verhaal karakterschilderingen aangetroffen, bij welker trapsgewijze ontwikkeling tot
in de fijnste nuances, realiteit en natuurwaarheid zoo ongekunsteld hand aan hand
gingen. De kinder- en jongelingsjaren van den goedhartigen en gemoedelijken Tom;
het kinderlijk streven van de moedwillige, doch teedergevoelige Maggie, worden
met eene zeldzame getrouwheid wedergegeven, die niet gemakkelijk door eenigen
schrijver zal geëvenaard, en voorzeker niet overtroffen worden. Zij, die met het
grijs-worden hunner haren de herinnering aan hunne jeugd hebben mogen behouden,
zullen als in een spiegel den afdruk (afbeeldsel) wedervinden van de vreugden en
genietingen, van de ras voorbijgaande teleurstellingen en verdrietelijkheden aan
dien schoonen, onwaardeerbaren, doch helaas! te spoedig heêngevloden leeftijd,
eigen.
Onder het aantal menschkundige opmerkingen, welke wij in dit werk aantroffen,
zijn er eenige, die wij ons niet kunnen onthouden onzen lezers mede te deelen. Zij
volgen:
I deel, blz. 57. ‘Wij leeren ons gevoel te bedwingen als wij ouder worden. Wij
houden ons op een eerbiedigen af. stand van elkander als wij gekibbeld hebben,
of drukken ons in fatsoenlijke bedaarde termen uit, en bewaren op die wijze eene
waardige houding, toonende voor het uiterlijke
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veel fermiteit, terwijl wij innerlijk ons verdriet verkroppen. Wij stellen ons in onze
gedragingen niet meer gelijk met de lagere dieren, die enkel hun aandrift volgen,
maar gedragen ons in ieder opzigt gelijk het den leden eener hoog beschaafde
maatschappij betaamt.’
I deel, blz. 61. ‘Wij zouden de aarde niet half zoo lief kunnen hebben, als wij er
onze kindschheid niet op hadden doorgebragt; indien zij niet dezelfde aarde ware,
waar met iedere nieuwe lente dezelfde bloemen op ontluiken, die wij met onze
teedere handjes afplukten, als wij op het gras gezeten onze eerste woordjes
stamelden - waar wij in den herfst dezelfde rozenbottels en roode haagdoornbessen
aan de heggen gezien hebben - dezelfde roodborstjes, die wij Gods vogeltjes plegen
te noemen, omdat zij geen kwaad aan het kostbare koren deden. - Welke nieuwheid
kan tegen die lieve eentoonigheid opwegen, waar al wat ons omgeeft ons bekend
is en geliefd, omdat het bekend is!’
II deel, blz. 48. ‘Alle van ouds bekende voorwerpen, tot een eenvoudige bout van
een blind of een deurgrendel toe, maken een geluid, dat als het ware eene bekende
stem voor ons is - eene stem die ons zal doen trillen en in den slaap doen opspringen
als hun klank de diepliggende snaren van ons gevoel treft.’
III deel, blz. 266. ‘De natuur herstelt hare verwoestingen - maar niet allen. De
uitgerooide boom zal geen wortel meer vatten; tusschen de van een gescheidene
heuvels blijft eene kloof bestaan: zoo er al een nieuwe groei is, de boomen zijn niet
dezelfde als de oude, en de heuvels dragen onder hun groen kleed de teekenen
van de vroegere afscheuring. In de oogen van het, die bij het verleden vertoefd
hebben, is geen volkomen herstel mogelijk.’
Maar, zegt welligt deze of gene, wien het bewust is, dat de onpartijdige
kunstregters in onze geliefde ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ gewoonlijk scherp
zien, zou er dan met grond niets op dit jongste werk van miss Evans zijn aan te
merken? - Wel zekerlijk, aandachtige lezers, ook deze verdienstelijke arbeid heeft
enkele vlekken, die het ontsieren, en daar Referent niet behoort, en, Goddank! nooit
behooren zal tot de steeds in Nederland voortlevende familie
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der Pamphilis, wil hij ook in dit opzigt der waarheid getrouw blijven.
Doch, wat zijn Pamphilis? hoor ik vragen. - Pamphilis, waarde lezeressen, zijn
wezens, die elk fatsoenlijk meisje, iedere brave huismoeder niet dan met weêrzin
ontmoet. Het zijn die zoetsappige allemansvrienden, die in de gezellige zamenleving
geen hooger doel kennen, dan met een ieder, die het bevoordeelen of begunstigen
kan, wie dan ook en van welk eene denkwijs of van welk een karakter, - man of
vrouw, orthodox of heterodox, - op een' goeden voet te staan. Zulke wezens treden
wel eens van de toonbank, of uit eene achterbuurt, naar aanzienlijke betrekkingen,
en maken niet zelden fortuin; maar of zij daardoor achtenswaardiger worden in de
schatting der verstandige menschen, nemen wij de vrijheid te betwijfelen. In alle
geval, komt het ons voor, dat de man, die naar vaste beginselen handelt, al moge
hij minder aangenaam bij het voeren van locale gesprekken zijn, den schoonsten
eeretitel, dien van mensch verdient, eene onderscheiding die men den Pamphilis
bezwaarlijk zal durven toekennen.
Maar, revenons, of liever venons à nos moutons. - Wij zeiden dan, dat wij ook
gebreken in ‘de Molen van Dorlcote’ hebben aangetroffen. Eene hoofdbedenking,
betreft Tom's vader, den molenaar, wiens karakterbeschrijving te uitgerekt is. In de
tweede plaats, ontmoeten wij in den loop van het verhaal eenige uitdrukkingen,
welke wij zonder aarzeling als ongepast zouden willen doorhalen. Men oordeele:
Pag. 57, le deel. ‘Ik wil echter niet bepaald een regtsgeleerde van den jongen
maken - het zou mij spijten, als hij zoo'n schoelje werd.’
Dit is nu wel het individuëel gevoelen van meester Tulliver, den molenaar; doch
niets, in ons oog, wettigt dien plompen uitval, en daarenboven hinderde ons
hetepitheton schoelje, toegepast op eenen allezins achtenswaardigen stand.
Op blz. 18 wordt die traditionnele haat van Tulliver op nieuw blijkbaar, wanneer
wij lezen, dat hij tot de gevolgtrekking was gekomen, ‘dat ratten, korenwormen en
advocaten door den Booze geschapen waren.’
Naar het Referent voorkomt, gaat die assimilatie aan logisch verband mank.
Ratten en korenwormen knagen aan
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eens anders goed, zonder daartoe geroepen te worden, en zonder permissie van
den eigenaar, die hen vervolgt en, indien hij het kan, uitroeit. Advocaten worden
daarentegen met ijver tot hulpverstrekking ingehaald, en zijn dikwijls velen tot zegen.
Hardnekkige procesvoerders mogen door hunne eigene dwaasheid schade lijden;
het zou in alle geval onbillijk zijn hunnen verdedigers hiervan de schuld te geven.
In het vierde hoofdstuk, komen de volgende passages voor: ‘Daar kunt gij zien,
hoe de menschen gekleed zijn, hoe zij leven en wat zij doen. Daar zie je bijvoorbeeld
de Hollanders, die zijn heel dik, en rooken altijd pijpen, weet je, en een zit er boven
op eene ton.’
‘Neen, dankje, jonge jufvrouw, ik heb niet veel op met de Hollanders, het kan mij
weinig schelen wat van hen te zien.’
‘Maar zij zijn toch uwe medemenschen, Lukas - wij behooren toch wel iets van
onze medemenschen te weten.’
‘Een raar soort van medemenschen, jonge jufvrouw! Ik weet wel, dat mijn vorige
meester, die een knap man was, plagt te zeggen:’ als ik ooit mijne tarwe zaai zonder
ze te kalken, zeg dan maar gerust, dat ik een Hollander ben; ja, dat zei hij, en dat
wil zooveel beteekenen als dat een Hollander een gek is, of ten minste dat het niet
veel scheelt. Neen, neen, ik zal mij niet het hoofd breken om wat van de Hollanders
te lezen. Er zijn gekken genoeg in de wereld en schelmen ook, zonder dat men ze
in de boeken gaat opzoeken.’
Wat dunkt u, lezers, van dit oordeel over onze natie? Gij zult denkelijk, even als
Referent het deed, de schouders medelijdend ophalen en zeggen: ‘Die Engelschen
weten het niet beter!’ - En toch, mogen wij deze gelegenheid niet laten voorbijgaan,
zonder een ernstig protest aan te teekenen tegen de forfanterie en outrecuidance
van John Bull en al zijne navolgers, welke zich zelden een brevet van onfeilbaarheid
en zedelijke volmaking denken te verschaffen, wanneer zij een zwakker volk in het
aangezigt slaan. Inmiddels zijn de Ruijter en de togt naar Chatham in Clio's rollen
tegen de vergetelheid bewaard: Avis à nos bons voisins d'outre-mer!
De vertaalster had, naar Referents gevoelen, de schaar
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der censuur gerustelijk kunnen gebruiken, om de aangebaalde zinsneden uit ‘de
Molen van Dorlcote’ te ligten: zij zijn de eer eener vertaling in het Nederlandsch niet
waard. Overigens hebben wij niets op de vertaling en den druk aan te merken; de
geheele bewerking en de uitvoering getuigen van veel zorg. De vignetten behooren
onder de beste, die wij in den laatsten tijd in dat genre aantroffen. Wij hopen, dat
de uitgever in een ruim debiet eene welverdiende belooning voor zijne moeiten en
gemaakte kosten zal vinden.
Brr,..Het blijft buiten koud! - En toch nemen wij afscheid van ‘de Molen van
Dorlcote’ en begeven ons naar de bevrozene stadsgrachten, onder de flinke en
vlugge schaatsenrijders, die het levendigste bewijs zijn, dat de Hollander niet ‘een
heel dik pijpen-rookende en op eene ton zittende gek is,’ zoo als miss Evans
dwaaseljk haren Lukas in den mond legt.
En hiermede, heil den lezer! Verba valent usu.
27 Dec. 1861.
L.A. HISSINK.

Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagascar, door Duitschland,
Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene
levensschets der schrijfster, volgens hare eigene aanteekeningen.
Naar het Hoogduitsch. Met portret (in steendruk, met fac-simile
harer handteekening). Te Utrecht, bij J.G. Broese, 1862. In 8vo.;
XL en 235 blz.
Met bijzondere en zoo wij meenen ligt verklaarbare ingenomenheid ontvingen wij
dit boekdeel: het verslag van den laatsten togt der koene reizigster. Zeker wel niet
zoo zeer om de wetenschappelijke waarde harer reizen, om het nieuwe licht door
haar over de bezochte landen en volken voor ons opgegaan, maar om het
eigenaardige dier vrouw en barer beschouwingen en opmerkingen.
o

Dit deel had bovendien nog veel aantrekkelijks: 1 . het was haar laatste reistogt;
o

2 . die togt gold Madagascar, van welk eiland, zijne onlangs overleden koningin en
zijn sedert opgetreden koning dezer dagen in de nieuwsbladen meermalen melding
o

o

werd gemaakt; 3 . zij bezocht ditmaal ook ons vaderland; 4 . eene levensschets
was er aan toegevoegd, volgens hare eigene aanteekeningen, door haren zoon
Oscar gesteld.
De levensschets geeft een beknopt overzigt van den aard, het
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karakter, den aanleg en de ontwikkeling der merkwaardige vrouw, benevens een
kort resumé van al hare togten, die zoo groote en deel der wereld in Noord en Zuid,
Oost en West omvatteden. Zij boeit allezins de belangstelling. H. I geeft verslag van
de reis van Weenen tot Hamburg, terwijl II en III haar bezoek in Nederland betreffen.
Het was slechts een vlugtig bezoek, gedurende veertien dagen, in welken tijd
Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Utrecht, Zaandam, Broek, 's Hage, Leijden
en Rotterdam werden bezigtigd. Zij geeft dan ook geen breed verslag van dit bezoek,
maar stipt slechts een en ander aan. Zij vond Nederland een goed, maar geen
schoon land (Rotterdam beviel haar 't meest), en roemt zeer de voorkomendheid
en belanglooze medewerking van de Nederlanders ondervonden, even als vroeger
van de Nederlandsche autoriteiten en beambten op Java en elders in de O.I.
bezittingen. H. IV betreft een uitstap naar Londen en Parijs, terwijl in H. V de
eigenlijke togt weêr uit Nederland aanvangt, uit Rotterdam naar de Kaapstad, met
een schip, dat de eerste bezending kinderen, adspirant-knechten en dienstboden
overvoerde. Zij vond het gezelschap aan boord weinig pleizierig, en geeft een niet
overgunstig getuigenis omtrent een schoolmeester adspirant-zendeling en diens
vrouw, die met het toezigt over de kinderen heetten belast te zijn. H. VI bevat de
reis naar Bourbon en Mauritius, terwijl van VII - XV Madagascar betreffen. Het
omtrent dit eiland hier geleverde zal de verwachting niet teleurstellen.
Wij meenen genoeg gezegd te hebben, om de aandacht voor zooveel noodig op
dit werk te helpen vestigen, en vertrouwen dat het geene verdere aanbeveling
behoeft.
De Hr. Broese heeft voor eene net-behagelijke uitvoering gezorgd.

Paul Heijse, Novellen naar het Hoogduitsch. (Te) Culenborg, (bij)
J.C. Gaade, 1860.
De schetsen, die Paul Heijse hier heeft geleverd, kunnen niet gezegd worden uit te
munten door natuurlijkheid en door waarheid; hunne eenige verdienste is, naar ons
voorkomt, in de bevallige, losse inkleeding gelegen. Karaktertee-
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kening zal men in deze verhalen mede niet aantreffen, of het moest alleen zijn in
de Rabbiata, eene luchtige visscherslegende, waaraan wij om meer dan eene reden
de voorkeur geven. De hoofdfiguur dezer schets is zuiver geteekend, en wij kunnen
het ons zeer wel verklaren, dat de trots van Laurella, uit een natuurlijk gevoel van
terughouding voortgesproten, gebroken wordt bij de aanschouwing en bepeinzing
van het leed, dat zij op zoo onregtvaardige wijze haren hartstogtelijken geliefde
berokkend heeft. Minder natuurlijk kunnen wij het echter vinden, dat in dit karakter
zich die plotselinge overgang vertoont, waardoor het vurig minnende meisje er niet
voor terug deinst, om op eenmaal de wond van haren minnaar te heelen met eene
voorkomendheid en ongeveinsdheid, welke wel eenigzins de grenzen der
welvoegelijkheid overschrijdt. Indien Laurella op een gunstiger tijdstip had gewacht
om haren minnaar, dien zij wat te hard had bejegend, verschooning te vragen, en
zich niet zoover had vergeten, om zich te gedragen, alsof zij reeds met haren
Antonino in de huwelijksboot was gevaren, wij gelooven dat het geheel der novelle
daarbij veel zou gewonnen hebben. In ieder geval is over deze schets een frissche
adem verspreid, welke inderdaad aan den Italiaanschen hemel denken doet.
Diezelfde frischheid zal men moeten erkennen in het verhaal, dat de schrijver
titelde: Aan het Tiberstrand. Doch vooral in deze schildering, hoe onderhoudend zij
ook moge geschreven zijn, mist men die belangrijkheid van onderwerp, die
natuurlijkheid van inkleeding, welke de eerste vereischten der novelle behooren te
zijn. Ligt er in den opbruischenden hartstogt, welken Theodoor voor Catharina voedt,
ongeveer op hetzelfde tijdstip, als hij zich aan Mary verloofd heeft, op zich zelven
al iets zonderlings, nog zondelinger moet het geacht worden, dat Bianchi, de grillige
camëensnijder, die eenige uitsluitende regten op deze Catharina beweert te hebben,
toelaat, dat deze zich met hare bewaakster in het openbaar vertoone in eene herberg,
om ieders blikken tot zich te trekken, en wat nog zonderlinger is, dat hij die
achttienjarige gevoelvolle schoone, hoewel niet zoo verlegen als hare beschermster
meent, aan zijnen vriend voorstelt en hem, die om eene opkomenden vlam te
verdooven, het rumoer
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en de castagnetten wil ontgaan, aandringt om te blijven en om met aandacht toe te
zien......hoe diezelfde Catharina met eenen vreemde Checo danst. Voorwaar, er
ligt meer dan zelfopoffering in de liefde van Bianche, die dat alles met kalmte en
vertrouwen kan aanzien: die liefde is zoo onnatuurlijk mogelijk in een karakter, dat
in zijne eerste ontmoeting met Theodoor als zeer opgewonden en hartstogtelijk
wordt voorgesteld. Daarenboven is het al zeer vreemd, dat Bianchi, die zijnen vriend
tot zijn vertrouweling maakt, hem steeds zorgvuldig het voorwerp zijner liefde
verzwijgt. Wat evenwel in dit verhaal wel het verwonderlijkste mag toeschijnen want wij gaan voorbij de leemten, welke in de ontwikkeling van deze schets gevonden
worden, waarin men vruchteloos een logisch verband zoude zoeken tusschen de
verschillende personen, die daarin handelend optreden en waarover een nevel blijft
hangen, welke de ontknooping niet oplost - mag wel zijn het conflict bij den togt van
Catharina naar Ostia, waar zij haren Bianchi, wien zij getrouw wenscht te blijven,
hoopt te ontmoeten, doch waarvan zij wederom afziet, om door Theodoor te worden
weggevoerd. Vreesde zij door dezen te worden achtervolgd? Maar, wanneer zij
haren Bianchi zoo opregt beminde, dat zij hem alleen in hare gunsten deed deelen,
behoefde zij dit gevaar niet te schromen, zij was immers de reine Catharina, wel
ongelukkig, wel onbeschermd, maar ontrouw niet!
De Marion kunnen wij geheel voorbij gaan. Zij behelst niets dan eene anecdote,
welke de schrijver in een verhaal zocht te herscheppen. Maar daarin vermogt hij
niet te slagen, de anecdote is anecdote gebleven, in een luchtig gewaad gehuld,
en geschreven in een ongedwongen toon, die zich met genoegen lezen laat, maar
eene novelle kunnen wij dit stukje niet noemen, - een kluchtig tafereel, niets meer.
Het minst doorwerkt komt ons voor de Blinden te zijn, de eerste novelle, waarmede
het boekske zich opent. Eenheid van bewerking wordt daarin geheel gemist. De
karakters zijn vlugtig geteekend; doch dit is eene klip, waarop de meeste novelles
struikelen, omdat de gelegenheid ontbreekt, om de voorstelling, waarnaar men
streeft, te voltooijen. Toch moet erkend worden, dat de Blinden het meest door
oorspronkelijkheid van gedachte uitmunt, doch die ge-
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dachte verdwijnt onder de snelheid, waarmede de handeling voortloopt en welke
geene ruimte laat voor de overgangen der hartstogten, welke de schrijver poogde
te schetsen.
Voorzeker is het een treffend beeld van zelfopofferende liefde te ontwaren, hoe
de jeugdige Marlene, wier ziel aan haren Clemens hangt, die blind is als zij, door
overdrevene zorg voor haren beminde verliest, hetgeen deze behoudt en hetgeen
als de eerste oorzaak van de zamenstemming hunner beider zielen mogt worden
beschouwd, die zich cchter voortaan van elkander zullen verwijderen. Dat die
onverwachte verandering eene pooze de bekommering en somberheid van Marlene
opwekt, is even verklaarbaar als dat haar vroom gemoed, na kalm en ernstig
nadenken die droefgeestigheid weet te doen wegdrijven. Tot dusverre is het roerend
verhaal wel geschikt, om door eenvoud en waarheid indruk te maken. De vraag is
nu: hoe zal de liefde, welke door verandering van toestanden - Clemens heeft, nadat
hij zijn gezigt heeft terug bekomen, de wetenschappen lief gekregen, maar daardoor
ook is een al te materialistische aanleg in hem ontkiemd - is verkoeld, wederom met
vuriger gloed ontbranden? Niet door de theologische boetpredikatiën van zijnen
vader, den dorpspredikant, maar door een plotseling opgekomen minnenijd, welke
hem weder terugvoert in den droom zijner kindsche dagen. Deze wending nu schijnt
ons toe minder gelukkig te zijn geweest, en wij zouden meenen, dat de novelle beter
ware geslaagd, indien de natuurlijke kennis, de kinderlijke eenvoud van het blinde
en daarom juist te gevoeliger meisje had uitgewerkt, hetgeen thans op rekening van
de jaloezij moet gesteld worden. De schrijver stelde zich inderdaad tot hoofddoel
voor, dat Marlene, de blinde, den bevoorregten vriend harer jeugd, de ware
‘helderziendheid’ - zoo als wij op bl. 56 lezen - zoude wedergeven, welke deze onder
de beoefening der wetenschappen werd gezegd verloren te hebben, doch vraagt
men zich af, of in de novelle een voortdurend streven bestaat, opdat zij, Marlene,
dit doel werkelijk bereike, het antwoord zal ontkennend moeten zijn: ook de
materialistische vorming van den in kennis gerijpten Clemens is niet in het minst
gestaafd. Het concept was goed, maar de bewerking faalde.
Ons blijft over te verzekeren, dat druk, papier en vignet
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lof verdienen; de vertaling is vrij voldoende, hier en daar te getrouw en daarom niet
eenvoudig genoeg, de correctie laat veel te wenschen over.
N.

H. Verwoert, Gids voor bezoldigde en onbezoldigde
rijks-veldwachters. Tweede druk. (Te) Utrecht, (bij) J.G. Broese,
1861. In post 8vo. Prijs ƒ 1,50.
Zal de rijks-veldwachter zich een helder en volledig begrip kunnen vormen van de
veelzijdige pligten, die op hem rusten en van den uitgebreiden werkkring, welke
hem is opgelegd en in de laatste jaren in omvang en belang zeer is toegenomen,
dan zal hij in de voornaamste plaats moeten bekend zijn met de wetten en algemeene
maatregelen van inwendig bestuur, tegen welker overtreding straf is bedreigd. Die
allen na te sporen in het Staatsblad, ware eene te veel omvattende taak, welke van
dezen ambtenaar niet kan gevergd worden. Ook zou hij zich daartoe de verschillende
bundels moeten aanschaffen, waarin de wetten, besluiten en reglementen,
betrekkelijk de rijks-veldwacht zijn opgenomen, hetgeen voor hen al te bezwaarlijk
moet worden geacht.
Het is de heer Verwoert, aan wiens ijverig onderzoek men reeds menige nuttige
verzameling verschuldigd is, die aan eene wezentlijke behoefte is te gemoet gekomen
door alle wetten en instructien, betrekkelijk dat onderwerp te verzamelen en tot een
geheel te vereenigen. Is deze arbeid reeds op zich zelven te roemen, hij moet te
hooger worden geschat, naardien de schrijver daaraan heeft toegevoegd de
uitspraken van het hoogste regterlijke collegie, nopens de verwachting of het regt
verstand van de bedoelde wetten en algemeene maatregelen van inwendig bestuur.
De tweede druk, dien zijn werkje mag beleven, kan dan ook tot afdoend bewijs
strekken, dat zijn geschrift op den regten prijs wordt gesteld. Wij hebben de wijze
van behandeling en de zamenstelling van dezen druk wederom met zorg nagegaan,
en aarzelen niet te verklaren, dat de schrijver, ten minste wat de belangrijkste wetten
en verordeningen omtrent zijn onderwerp betreft, sedert den vorigen druk
uitgevaardigd, geen enkele verzuimd heeft, in zijne verzameling op te nemen, dat
wederom deze uitgave getuigt van juistheid en
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naauwkeurigheid, gelijk voldoende blijkt uit de aanbeveling der Regering zelve en
dat de toevoeging der algemeene reglementen van politie voor de scheepvaart op
den Rijn en de verschillende kanalen als eene onmiskenbare aanwinst is te
beschouwen. Indien het eene waarheid is, dat de rijksveldwacht, zoo als deze thans
is ingerigt, getrouw en stipt hare pligten, en tot groote tevredenheid, vooral van het
platte land, volbrengt, wij meenen dat deze gids van den heer Verwoert, voorzeker
eene veilige gids, daartoe het zijne ruimschoots heeft bijgedragen. Wederom deze
uitgave zal alzoo justitie en politie welkom zijn.
S.

Ellen Atton. Novelle door J. Chr. Gewin. Met eene plaat, geteekend
door den Auteur. Te Kampen, bij K. van Hulst, 1861. In 8vo., 250
blz. Prijs ƒ 1.60.
Naar den titel komt dit verhaal voor als ‘oorspronkelijk;’ vermoedelijk echter is 't
eene vertaling, mogelijk met ietwat bekorting en omwerking; tooneel en spelers,
alles is Engelsch, en de S., zoo hij iets oorspronkelijks wilde leveren, behoefde niet
het zeegevaar te gaan trotseren - dat zijne teekenstift ons in prent te zien geeft om van zoo ver, van de overzijde, de stof te halen voor een nieuw, 1001ste
borduursel op het oude thema: liefde, gewraakte, beproefde, gedwarsboomde,
schijnbaar geknakte, maar toch volstandige, en eindelijk naar wensch bekroonde
liefde. Waarschijnlijk zou de novelle voor de Nederl. lezers en lezeressen zelfs te
aangenamer zijn, als het tooneel op vaderlandschen bodem ware gesteld en de
spelers landgenooten waren.
De heer Gewin is gewoon de pen te voeren; 't is dus te denken, dat de stijl zich
wél en vloeijend laat lezen, en de gewone romanlezer zich ook deze nieuwe uitgave
van het oude lied zal laten welgevallen, zoo als hij daarna er al weer eene, en nog
eene, en vele, mits weer op ander tooneel en met andere namen, zal verorberen.
Doch de auteur zou er zich geen naam meê maken.
Wij geven gaarne toe, dat eene dosis liefde, zelfs eene tamelijk ruime dosis, en
ook wel wat in eene of andere vuurproef gelouterde en gestaalde liefde, het weefsel
helpe vormen, maar niet dat ze schering en inslag, álles zij; en
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ongaarne missen wij 't, dat de novelle bezield en beheerscht zij door eenige
praktische gedachte, die er wel niet met uitgedrukt woord bepaaldelijk bij geschreven
staat, maar niettemin klaarlijk doet kennen. Onze litteratuur heeft schoone
voorbeelden daarvan aan te wijzen, die 't wel niet noodig zal zijn den S. te noemen.
Zulk eene zouden wij liever van hem ontvangen hebben.

Een woord aan den heer A.v.E. te Gorinchem en aan de redactie
van het tijdschrift de Economist, naar aanleiding van het stuk
getiteld: ‘Spaarbanken, een woord over hare oprigting van wege
den Staat,’ geplaatst in genoemd tijdschrift. Aflevering Januarij
1862, bladz. 17.
Wij achten het een verblijdend teeken van den tegenwoordigen tijd, dat er zich op
den duur meer en meer schrijvers laten hooren over onderwerpen, welke met het
armwezen in ons vaderland, hetzij van nabij, hetzij van verre, in verband staan.
Wel in de eerste plaats mag men de blikken echter wenden naar de middelen om
de armoede te voorkomen, terwijl het aankweken van spaarzaamheid daartoe zeker
een der krachtigste hulpmiddelen is. Wil men nu spaarzaamheid bevorderen, dan
zal het eerste streven wel moeten zijn, zorg te dragen voor een behoorlijken
waarborg, zoowel der inleggelden zelven, als van de renten, welke daarop vallen.
Met groot genoegen lazen wij dan ook het stuk van den heer A.v.E. over de
Spaarbanken, even als het naschrift van de redachtie, doch wij meenen dat het niet
goed is dergelijke stukken onbeantwoord te laten, wanneer men innig overtuigd is,
dat de denkbeelden, welke worden vooropgezet, hoe aanlokkelijk ook voorgesteld,
niet passsen in ons vaderland.
Zonder het geheele stuk te willen wederleggen en onze denkwijze over al de
onderdeelen van het betoog van den ervaren schrijver mede te deelen, wenschen
wij alleen tegen het hoofddenkbeeld, tegen staatspostspaarbanken eenige weinige
bedenkingen in het midden te brengen, die naar onze meenig zwaar genoeg wegen,
om dat stelsel gansch en al te verwerpen.
Het spaarbankwezen, wij erkennen het, heeft in ons land nog op verre na niet die
ontwikkeling bereikt, waarvoor het
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vatbaar is, en gaarne zouden wij met al de kracht die in ons is, elke goede uitbreiding,
alle welberadene ontwikkeling, allen goed doordachten vooruitgang te dezen willen
ondersteunen; maar noode zouden wij het aanzien dat bestaande en hoogst nuttige
inrigtingen wierden ten offer gebragt aan staatsintellingen, waarvan het minstens
niet zeker is dat goede vruchten zullen geplukt worden.
Voor en aleer wij onze bezwaren tegen staatspostspaarbanken zoo kort mogelijk
gaan ontwikkelen, moeten wij echter eene korte opmerking laten voorafgaan.
Zoo wel in het stuk van den heer A.v.E. als in het naschrift der redactie wordt
herhaaldelijk op het groote Albion gewezen, en ware het niet dat de instellingen van
dat land schier bij elke gelegenheid op den voorgrond werden geplaatst, dan zouden
wij met deze aanhaling vrede hebben; doch nu moeten wij waarschuwen tegen
eene blinde navolging van alles, wat bij onze Britsche naburen geschiedt. Veel, zeer
veel goeds is er zeker in Engeland te leeren, en wij laken het geenszins dat men in
dit zoo bij uitnemendheid constitutioneel ontwikkeld land licht gaat zoeken over
alhier nog minder bekende of betrekkelijk nieuwe instellingen; maar daarentegen
zien wij ongaarne, dat men planten van daar op onzen bodem wil overbrengen, bij
de meer dan groote waarschijnlijkheid, dat ze hier niet zullen tieren en niet zoo als
daar weelderig opwassen, omdat ze voor den aard van den Nederlandschen bodem
niet geschikt zijn. Dit toch zoude naar onze bescheidene meening met spaarbanken,
van staatswege, plaats hebben.
Aan spaarbanken der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bestuurd door de
geachtste ingezetenen der plaats, zoude de doodslag door de staatspostspaarbanken
worden toegebragt; en de particuliere krachten, welke men steeds zooveel mogelijk
moet schragen en ondersteunen, zouden integendeel door die oprigting niet anders
dan verlamd worden en wij zouden het diep betreuren goed gevestigde, en veelal
zeer solide inrigtingen te zien kwijnen en vallen door het najagen van een vreemd
denkbeeld, welks deugdelijkheid door de ondervinding nog niet is bewezen; want
in Engeland zijn de staatspostspaarbanken nog te kort in het leven om ze als
toonbeeld te kunnen aanbevelen.
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De klasse van ons volk die spaarpenningen aan de banken toevertrouwt, is ten
onzent niet zoo goed ontwikkeld als in Engeland. Bij ons vraagt het meerendeel der
inleggers niet (men moge het ongelukkig noemen, doch het is zoo) of de spaarbank
solide is, maar wel, wie deel van het bestuur uitmaken, zoo de heer A. of B. lid van
het bestuur is, ja, dan heeft die soort van menschen vertrouwen; maar zoo C. of D.
in het bestuur zitting hebben, dan zeggen zij alligt: ‘o, ik kan het even goed zelf
bewaren;’ en zonder nog direct wantrouwen te kennen te geven, blijft men te huis,
of brengt niet zoo veel in, als anders het geval zoude zijn. En hoe zoude het nu bij
deze denkwijze, al het volgende in het midden latende, met de
staatspostspaarbanken gaan? Te E., waar een hoogstachtenswaardig directeur
aan het hoofd van het postkantoor staat, die jaren in dezelfde plaats heeft gewoond,
daar bekend en bemind is, ja dáár zullen spaarpenningen inkomen; maar te F., waar
een minder bekend persoon pas aan het hoofd van het kantoor is geplaatst, daar
zal de inbrenger zijne spaarpenningen niet afgeven, ‘omdat hij dien nieuwen heer
niet kent;’ en hoe het op het platte land met de staatspostspaarbanken zoude moeten
gaan, is ligtelijk na te gaan voor hen, die met den anders zoo achtenswaardigen
boerenstand bekend is. De heeren in de stad boezemen immers bij den landbouwer
veel meer vertrouwen in dan een brievengaarder, die niet gelijk met, maar beneden
den landbouwer staat, en aan wien een boerenknecht dus zeker geen cent zal ter
bewaring geven, zelfs al ware het bewijs van ontvangst nog zoo sierlijk ingerigt.
In Nederland zoude de daadzaak, dat de directie de brievenposterij te dezen niet
als privaat persoon, maar als vertegenwoordiger van den Staat handelde, niet
spoedig bij de inbrengers algemeen bekend zijn, om eerlang op ruime deelniming
te mogen hopen; ja wij zouden schier durven beweren, dat in ons land de ware soort
van inbrengers dat nimmer zullen bevroeden en dat het vetrouwen van die klasse
van menschen in het bestuur der brievebposterijen nimmer groot genoeg zal worden
om daaraan een kapitaal van 10 millioen in bewaring te verstrekken, hetgeen de
heer A.v.B. op bladzijde 25 voorspelt.
In ons oog zijn er echter nog andere en niet minder ge-
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wigtige redenen, die tegen staatspostspaarbanken pleiten.
Al meer en meer, de aanneming van de wet op de staatsspoorwegen oefent
misschien te dezen een slechten invloed uit, schijnt men van den Staat te verlangen,
en in het algemeen achten wij dit hoogst bedenkelijk. Daar, waar particuliere krachten
eene taak op zich kunnen nemen, moet de Staat geen bijstand verleenen noch in
geld, noch in ambtenaren, zoo als in casu; en daar, waar de particuliere ijver in de
oprigting van goede spaarbanken te kort schiet, doet men beter die door
zamenwerking en andere gepaste middelen op te wekken, dan voedsel te geven
aan eene ijdele hoop, dat de Staat zich de zaak wel eens zal aantrekken, om dat
het in Engeland ook zoo is.
Wij achten het vooral schadelijk, het volk te gewennen aan een denkbeeld van
Staatsalvermogen, dat zoo zeer in Frankrijk heerscht; maar juischen van harte alles
toe, wat er toe kan leiden om nuttige instellingen, zoo als spaarbanken zijn, door
maatschappijen of particulieren te doen oprigten.
Bij ons is de particuliere kracht groot genoeg, om, zoo zij slechts niet worde
tegengewerkt, op vele plaatsen bijzondere spaarbanken op te rigten; door voedsel
aan de hoop op staatspostspaarbanken te geven, zoude men die zoo gewenschte
kracht slechts doen verlammen.
Staatsspaarbanken hooren in Frankrijk, niet in Nederland te huis, en het heeft
onze bevreemding gewekt, dat juist in Engeland die staatsinstelling wordt
aangetroffen.
De heer A.v.E. wenscht ½% te bestemmen voor kosten van inning, beheer,
contrôle, drukwerk enz. enz. (bladz. 25).
Voor een gewoon spaarbankbestuur is dit ½% zeker voldoende en de
Gorinchemsche spaarbank heeft voor al het bovengenoemde slechts ongeveer ⅜%
noodig; doch wij betwijfelen het sterk, of de Staat met een ⅓% zoude toekomen.
Op alle eenigzins belangrijke postkantoren zoude meerdere hulp noodig zijn, zelfs
al neemt men aan, dat door de aanstaande examens uitmuntende beambten aan
de brievenposterijen zullen geplaatst worden. Deze hulp nu zal natuurlijk veel geld
kosten; daarenboven zouden de ambtenaren, belast met ontvangst, uitgaaf en
boeking der staatspostspaarbanken, toch onder strenge contrôle meoten staan, en
dan zoude men
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spoedig inspecteurs, directeurs, controlenrs verificateurs, en wie weet welke eurs
meer in het leven zien roepen; en uit dat ongelukkige ½% zoude dat alles moeten
betaald worden. Geloove het die wil, wij niet.
Wij gaan voor het overige met stilzwijgen het bezwaar van meerdere ambtenaren
voorbij, en spreken dus niet van de onttrekking van meerdere handen aan handel
en nijverheid.
Een meer gewigtig bezwaar vinden wij in het kapitaal, dat aan den Staat zoude
worden toevertrouwd, een kapitaal door den heer A.v.E. op 10 millioen geschat.
De schrijver gevoelt dit zelf, want op bladzijde 23 verlangt hij, dat de gelden
uitdrukkelijk en ten stelligste gewaarborgd worden; ja zelfs dan, als de Staat aan
zijne overige verpligtingen niet voldoet, zouden de sommen aan de
staatspostspaarbanken toevertrouwd, toch ten volle gewaarborgd blijven. Uitmuntend
voorzeker! als het zoo verre moest komen, dat wij hier in ons land
staatspostspaarbanken kregen, zouden wij dat ook wenschen; maar hoe moet men
die denkbeelden in de practijk opnemen?
De gelden der staatspostspaarbanken moeten heilig zijn! Maar is de betaling der
renten van de andere staatsschulden ook niet heilig Inkomsten en uitgaven op de
staatsbegrooting te brengen, zoude toch geen meerderen waarborg geven; en al
de bezwaren aan bijzondere fondsen verbonden, zullen wij te dezen wel niet
behoeven in het geheugen te roepen. Wij begrijpen dus niet regt wat de heer A.v.E.
met eene uitdrukkelijke en stellige waarborging bedoelt, veel minder hoe die nog
beter en hechter moet verkregen worden dan de waarborging onzer nationale schuld.
Als er geen geld in de staatskas is, eilieve, waar moet dan die heilig verschuldigde
restitutie van daan komen?
In 1830 en 1848 hebben de spaarbanken bange dagen doorgebragt en vele
hebben niet ten volle aan hare verpligtingen kunnen voldoen; maar wij betwijfelen
het of de Staat in die dagen beter zoude betaald hebben dan de particuliere
spaarbanken. Zoo lang alles goed gaat, zoo lang Nederland een vrij koningrijk blijft,
zoo lang wij een eerlijk bestuur blijven bezitten, o ja! dan zal een uitdrukkenlijke en
stellige waarborg voldoende zijn; maar wanneer (hetgeen God
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verhoede ) Nederland eens met bangen finantiëlen nood te worstelen hadde, indien
eenmaal de deficitplaag van Oostenrijk, Turkije of Frankrijk ons eens bezocht, zoude
die waarborg dan nog baten?
Wij willen hopen dat het eerlijke karakter onzer natie het kapitaal der
staatspostspaarbanken zoude eerbiedigen, doch de verleiding is zoo groot als de
Staat geld noodig heeft; geld op een gegeven oogenblik, zonder te kunnen wachten,
geld om dadelijk in dringende behoeften te voor zien, geld tot verdediging van
onafhankelijkheid en eer; geld! tot elken prijs geld! en dat geld, het ligt voor de hand;
10 millioen liggen op de postkantoren; en dat geld zoude men in nood niet gebruiken?
Wij hopen het voor de natie, doch zekerheid hebben wij niet; het geld ligt naar onze
meening in zulke dagen beter in de kas van het bestuur van vrije spaarbanken dan
op de kantoren der staatspostspaarbanken. Men werpe ons nu niet voor den voet,
dat zulke dagen niet meer zullen terugkomen. Wie kan zoo verre zien? Geheel
gerust kunnen wij even wel niet zijn, als wij den tegenwoordigen minister van
finantiën, toenmaals volksvertegenwoordiger, hooren beweren dat wij over 2 jaar
(1)
geld voor staatsspoorwegen zullen moeten leenen .
Een bezwaar van geheel anderen aard, dat wij nu nog tegen de
staatspostspaarbanken in het midden wenschen te brengen, ligt in den aard van
het ambtenaarswezen. Met onzen vriend den heer A.v.E. hebben wij de eer lid van
het bestuur der Gorinchemsche spaarbank te wezen, en de ondervinding heeft ons
daar dikwerf geleerd, hoe gaarne de inbrengers met het bestuur vertrouwelijk
spreken. Niet zelden gebeurt het dat men om raad komt vragen: ‘of het geld wel
goed in de bank zoude zijn? of het niet beter ware eens wat er uit te halen om een
papiertje te koopen?’ enz. Van verre af komen er soms boerenknechts of - meiden,
die met de grootste zelfvoldoening 4 of 8 rijksdaalders uitpakken, en met innig
welgevallen ons verhalen hoe lang daarvoor is gespaard.

(1)

Zie ‘Onze toestand’ een vliegend blaadje, 's Gravenhage, Gebrs. Belinfante, 1862, bladz. 12.
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Ziet! zulk een praatje wordt door het Bestuur steeds welwillend beantwoord; een
woordje van pas moedigt soms zoo krachtig aan om te sparen, en het doet ons
menigmalen goed te mogen hooren: ‘Daar ben ik weêr, Heeren!’ En nu vragen wij
met vertrouwen: zal dit ook zoo gaan bij de staatspostspaarbanken? Ons dunkt dat
het niet kan. Enkele ambtenaren der brievenposterij mogen er gevonden worden,
die (zoo zij den tijd hebben) gaarne op het gevoel der inleggers zouden willen
werken; van de meeste kan en mag men het niet verwachten; voor hen zoude het
aannemen en ternggeven der gelden een pligt zijn, voor het bestuur van particuliere
inrigtingen is het tevens een genoegen.
En hiermede zouden wij kunnen volstaan, en onze bedenkingen tegen
staatspostspaarbanken zeer beknopt uiteengezet hebben; ten slotte echter nog een
paar woorden over het stuk des heeren A.v.E. en aan de redactie van de Economist.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat wij den wenk, op bladz. 17 aan regering
en vertegenwoordiging gegeven, volstrekt niet deelen, en wel wenschen even als
de geachte schr. dat er meer spaarbanken worden opgerigt; doch dat het verschil
tusschen ons alleen bestaat over het al of niet wenschelijke van de oprigting dier
meerdere banken door den Staat.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen moge ook thans nog veel goed doen;
door de oprigting van spaarbanken in alle departementen die zij telt, zoude zij zich
zeker een lauwerkrans om het hoofd vlechten, die zoude kunnen wedijveren met
dengenen, dien zij zich door de bevordering van het lager schoolwezen reeds zoo
regtmatig heeft verworven.
Op bladz. 24 merkt de heer A.v.E. op dat de terugbetalingen in Nederland vrij
algemeen, misschien wel zonder uitzondering, aan den houder van het boekje
geschieden; en geeft hij den wensch te kennen: dat de betrokken Burgemeester of
Kantonregter aan de staatspostspaarbankbesturen eene verklaring van erfregt
opgeve, vrij van zegel en registratie (hoe gelukkig), zoo dat te pas komt door
overlijden des houders. In die teruggave eenvoudig aan den houder van het boekje,
zien wij nu ook wel eenig bezwaar; doch zijn van oordeel, dat het bestuur eener
particuliere
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spaarbank niet anders kan handelen en zoeken de fout te dezen meer in de
algemeene wet, die in de zaak niet heeft voorzien, dan bij particulière
spaarbank-besturen. Een bepaald verwijt maakt de schrijver daarvan ook niet.
Wat nu echter de verklaring van erfregt door Burgemeesters aangaat
(Kantonregters laten wij in het midden), daarmede kunnen wij ons in het geheel niet
vereenigen. De burgemeesters weten niet met voldoende zekerheid wie erfgenamen
van een afgestorvene zijn, en het ligt geheel buiten hunnen werkkring dergelijke
verklaringen af te geven; terwijl het een verkeerd streven is, Burgemeesters steeds
voor alles te gebruiken, waartoe men geen ander geschikt persoon vinden kan.
Hoe de schrijver verder het denkbeeld in uitvoering zoude brengen, om op elk
boekje dadelijk aan elk kantoor de inlage en renten te kunnen terug ontvangen, is
moeijelijk te begrijpen; vooral wanneer men aanneemt, dat niet de houder, maar de
regtmatige eigenaar alleen aanspraak op terugvordering heeft. Vooral in grootere
gemeenten zoude het reeds moeijelijk genoeg wezen steeds de eigenaars te kennen;
en wij vreezen dat het bepaald onmogelijk is hen op andere kantoren dan daar,
waar de inlage heeft plaats gehad, te kennen. Het komt ons voor, dat deze beide
wenschen niet wel gezamentlijk voor uitvoering vatbaar zijn. Het valt niet te
ontkennen, dat het voor de bezoekers der spaarbanken zeer lastig is, dat zij meestal
maar eenmaal in de week aan de particuliere spaarbank teregt kunnen, en het ware
zeker te wenschen dat de bestaande spaarbanken meermalen in de week geopend
waren.
De staatspostspaarbanken zouden stellig te dezen eene groote verbetering kunnen
aanbrengen; doch wij voeden de zoete hoop, dat de besturen der bestaande
inrigtingen dáár, waar de behoeften naar meerdere uren voor het houden der zittingen
gevoeld worden, gaarne daartoe zullen medewerken, hoewel wij niet onopgemerkt
mogen voorbijgaan, dat de oude ingewortelde gewoonten deze maatregel voor
velen onnut zal doen zijn; terwijl het zeer te betwijfelen valt, of de meerdere tijd en
moeite voor de besturen wel door even veel lust tot inbrengen zouden beantwoord
worden. Het nemen eener proeve en het bekend maken van den uitslag, waren
naar onze meening een zeer verdienstelijk werk.
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Op bladz. 29 meent de geachte redactie der Economist, dat de Gorinchemsche
Spaarbank een cadeau aan de Baden Zweminrigting aldaar gegeven heeft. Met
een kort woord willen wij ten slotte de toedragt dezer zaak nader uiteenzetten, en
daardoor tevens het bestuur der Gorinchemsche spaarbank verdedigen.
Het Departement Gorinchem der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft eene
Bad- en Zweminrigting daargesteld en het is zeer juist dat de spaarbank uit de ‘zuur
verdiende ƒ 5, -’ van den werkman daaraan eene niet onaanzienlijke toelage heeft
gegeven, en dat wel, nadat het voorstel daartoe strekkende, zoo door het bestuur
der spaarbank als door dat van het departement gedaan, door de leden was
goedgekeurd. Maar dat cadeau is onzes inziens niet misplaatst; en wel ten eerste,
omdat het een renteloos voorschot en niets anders is geweest (hoewel wij vreezen
dat het nimmer zal kunnen teruggegeven worden), doch ten tweede, omdat het
spaarbank-bestuur de zekerheid had, dat gedurende de geschiktste uren van den
dag de zoo doelmatig ingerigte zwemplaats gratis voor alle minvermogenden open
zoude zijn. Bij het bezit van ongeveer 35% reserve-fonds, bij de zekerheid alle
inlagen en renten onder alle omstandigheden geheel te kunnen teruggeven, heeft
het spaarbank-bestuur dus den inlegger tevens het geschenk gegeven, om gratis
voor de reiniging van het ligchaam te kunnen zorgen en tevens van eene aangename,
kostelooze, veilige en gezonde uitspanning te kunnen genieten. Eene dergelijke
daad, onder de bestaande omstandigheden, vertrouwen wij dat de goedkeuring, in
stede van de afkeuring van de verlichte redactie van de Economist zal mogen
wegdragen.
Gorinchem, Februarij 1862.
W.A.V.V.

Almanak voor het jaar 1862, uitgegeven door den Vriend van Armen
en Rijken, Inrigting ter bevordering van Volkswelvaart, door
verspreiding van nuttige kennis. (Te) Amsterdam, (bij) E.S.
Witkamp. In post 8vo. Prijs ƒ 0,10; bij tientallen ƒ 0,90; per
honderdtal ƒ 8, -.
Dat eene vereeniging eenen almanak uitgeeft, heeft zijne nuttige zijde. Zij kan daarin
een overzigt van hare werk-
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zaamheden in het afgeloopen jaar geven en aangezien het publiek het jaarboekje
om den inhoud koopt, tevens haren werkkring ter algemeene kennis brengen.
Onderscheiden zijn de jaarboekjes, die daaraan hun ontstaan te danken hebben
en ook het onderhavige werd daartoe in het leven geroepen. De inrigting, van wie
deze almanak uitgaat is echter eene zeer gewigtige. Zij stelt zich ten doel, volksgeluk
en volkswelvaart te bevorderen en is dus voor de geheele natie werkzaam; haar
almanak moet dien ten gevolge het kenmerk dragen van voor het volk geschikt te
zijn. Is hij dat? Ziedaar de vraag, die referent zich deed; toen hij het boekske in
handen nam, en het antwoord mogen onze lezers geven, wanneer wij hun hebben
medegedeeld wat zij in dit werkje vinden kunnen.
Uit het woord vooraf leeren wij, dat de vereeniging dit jaar haren almanak anders
heeft zamengesteld, dan zij dit gewoon was. In de eerste jaren gaf zij op elken dag
van het jaar eene spreuk. Maar de overtuiging, dat zij zich daardoor op een terrein
begaf, dat op uitnemende wijze bearbeid wordt door den Bijbelschen almanak en
de Woorden uit den Bijbel van Ds. Amshoff, deed haar die wijze staken, en zij gaf
een eenvoudigen kalender met het verslag en de boekenlijst der inrigting. Thans is
de almanak zamengesteld tot zeer persoonlijk gebruik, en moet beantwoorden aan
het motto: Beproef u zelven. Het denkbeeld daartoe heeft de vereeniging ontleend
aan het Christelijk dagboek van wijlen Ds. Kaakebeen, en terwijl zij in eene schets
over Zelfbeproeving in het godsdienstige en maatschappelijke leven den lezer het
gebruik aantoont, dat hij van dezen almanak kan maken en in het verhaal van Jan
Bakker, het nuttige voor oogen stelt van het houden van een dagboek, bevat haren
kalender alleen de dagen des jaars, bij iedere maand voorzien van eene spreuk uit
den Bijbel. Hoe weinig ons dan ook wordt aangeboden, althans in schijn, - die witte
blaadjes kunnen de bronnen worden van ernstige levensrigting kunnen de dragers
worden van lessen van levenswijsheid.
De vereeniging zij daarom geluk gewenscht met haar denkbeeld, en terwijl wij
het antwoord op de bovengestelde vraag volgaarne aan onze lezers overlaten,
hopen wij echter, dat dit antwoord zoo moge wezen, dat het getuige dat de Vriend
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van Armen en Rijken ook door dit middel volksgeluk en volkswelvaart weet te
bevorderen.
A.
H.

Kalender voor de protestanten in Nederland, uitgegeven door de
vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der christelijke
kerk in Nederland, onder leiding van W. Moll, Hoogleeraar te
Amsterdam. Zevende jaargang, 1862. Te Amsterdam, bij H.W.
Mooij. In gr. 12mo., 238 pag. Prijs ƒ 0,90.
Waarlijk! waar op den titel van een jaarboekje voor kerkelijke geschiedenis de naam
van den Amsterdamschen hoogleeraar Moll prijkt, daar mag men iets goeds
verwachten! En indien men die verwachting van dezen kalender koestert, dan mag
Referent verzekeren, dat zij niet wordt teleurgesteld. Het werkje handhaaft zijn ouden
roem, en de leden der vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der christelijke
kerk in Nederland, toonen dat hunne bijeenkomsten niet enkel vruchten afwerpen,
die alleen in den boezem der vereeniging kunnen geplukt worden. Zij wenschen
ook voor anderen nuttig te zijn, en zij zijn het in waarheid. De kalender getuigt er
van. ‘Uit het grijs verleden - de profeet Jeremia, door H.C. Lohr - uit de dagen der
middeleeuwen - Tanchelm, of de ketterij der middeneeuwen op vaderlandschen
bodem, door J. de Vries, en Thomas à Kempis, door J.C. Pool - en uit den tijd van
en na de hervorming - Gerard Geldenhauer, door H. Schultz Jacobi en Jacob Hendrik
Onderdewijngaart Cansius en het Christo Sacrum te Delft, door H.C. Rogge - wordt
een en ander beeld voor de aandacht verlevendigd.’ En teregt mogt de redactie
haren dank betuigen aan hen, die ze te aanschouwen gaven, want zij spreken van
grondige studie en lust tot onderzoek. Ook de ‘stichtelijke literatuur van het
voorgeslacht’ laat zich met genoegen lezen en menige nutte wenk of vonk van
wetenschap wordt daarin gevonden. Vooral de stukken van den Hoogleeraar dragen
de blijken van eene meesterhand en al vonden wij in de bijdrage van den heer J.C.
Pool een oude kennis, daar er van de ‘Navolging van Christus’ eene jeugdige uitgave
bestaat, toch ontsierde dit stuk den kalender niet.
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Wij hopen dat de ‘avondbijeenkomsten’ der leden denzelfden bijval mogen blijven
behouden en een ruim debiet den uitgever in staat stelle, om ons nog meerdere
jaren dit boekske te leveren.
Het portret van den man door H.C. Rogge geschetst, alsmede de afbeelding van
het kerkgebouw des genootschaps Cristo Sacrum zijn een waar sieraad van dezen
jaargang, wiens kalender weder, hoewel niet noemenswaardige, toch belangrijke
verbeteringen heeft ondergaan.
A.
H.

Almanak voor Landbouwers en Veehouders voor het jaar 1862.
Zestiende jaargang. Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff. In kl. 8vo.,
voorwerk en 80 pag. Prijs ƒ 0,30.
De werkzame uitgever, die als Frieslands archivarius de geschiedenis op
onderscheidene wijzen aan zich verpligt heeft, geeft ook voor landbouwers en
veehouders een jaarboekje in het licht, waarvoor wij gaarne een woord van lof over
hebben. Zoo immers een werkje beantwoordt aan het doel, dan is het dit boeksken.
Behalve door een kalender, vormt het door eene menigte schetsen en opstellen
een onmisbaar handboekje voor iedereen, die tot den landbouw en de veeteelt in
betrekking staat, terwijl zijn inhoud geene dorre voorschriften of regels bevat, maar
zich met het grootste genoegen laat lezen. Bovendien is tot afwisseling hier en daar
een ernstig of luimig dichtstukje ingelascht.
Wij mogen niet te veel ruimte voor onze aankondiging vragen, anders zouden wij
onzen lof door eenige proeven staven, en in dat geval zouden wij niet behoeven te
zoeken, maar veeleer verlegen staan, aan welk van al die stukjes de voorkeur te
geven. Liever dan dit nemen wij het verzoek der redactie over, ten einde zoo mogelijk
het jaarboekje in veler handen te brengen.
‘Heeren landbezitters en allen die het met den Vaderlandschen landbouw en de
veeteelt, als bronnen van ons volksbestaan, wél meenen, worden bij deze
uitgenoodigd, om van dezen nuttigen almanak eenige of een aantal exempl. te
bestellen, en die in handen te geven van bij hen bekende landlieden, ten einde
daardoor bevorderlijk te zijn aan het doel van dit
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geschrift, dat, door verspreiding van kennis en wetenschap gelegenheid wenscht
te geven, om de welvaart van den landman en het welzijn des vaderlands zooveel
mogelijk te bevorderen.
Van vorige jaargangen zijn nog eenige exempl. voor den halven prijs van 15 cts.
te bekomen. De eerste jaargangen zijn echter geheel uitverkocht.’
A.
H.

Nieuwe Friesche Volksalmanak voor het jaar 1862. Tiende jaargang.
Te Leeuwarden, bij H. Kuipers. In kl. 8vo., XII en 160 pag Prijs ƒ
0.60.
Het schijnt nu eenmaal smaak geworden te zijn, dat iedere provincie, ja
onderscheidene gedeelten van deze, hunne eigene almanakken of jaarboekjes
hebben. Niet dat wij dit afkeuren, o neen! elk gedeelte van ons land heeft zijne
geschiedenis, heeft zijne gebruiken, zijne spraak, en wat dies meer zij. Maar wij
schrijven dit ter neder, om ons gevoelen kenbaar te maken, dat er behoefte moet
zijn aan zulk een jaarboekje, wil men de zucht regtvaardigen, om het bestaande
aantal met nog een te vermeerderen. De Nieuwe Friesche Almanak behoeft echter
dit oordeel niet te schromen. Een tienjarig bestaan toont genoegzaam aan, dat hij
de lieveling van den fieren stam is, waarvoor hij is bestemd. En voorwaar, zoo eene
provincie, dan is het Friesland, die om hare eigenaardigheden verdient een jaarboekje
te bezitten. Zijne historie is hoogst merkwaardig, zijne gebruiken zijn nog meestal
vervreemd van die der overige gewesten, zijne taal is dertig eeuwen oud. Wat wil
men meer?
De voor ons liggende jaargang sluit zich waardig aan zijne vroegere broeders
aan. Schetsen van vroegere en latere voorvallen en beschrijvingen van sommige
streken reiken op bevallige wijze de hand aan letterkundige produkten van proza
en poëzij, die sierlijk door elkander geslingerd een schoonen krans vormen. Al moet
de redacteur dan ook met leedwezen betuigen, dat eene slepende ziekte hem niet
veroorloofde iets van eigene hand aan het jaarboekje geleverd te hebben, - zijne
medewerkers zijn hem ruimschoots te gemoet gekomen. Alle stukken dragen het
kenmerk,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

192
dat men den almanak den naam van goed en nuttig wil waardig maken en zonder
in bijzonderheden te treden, kan men niet zeggen, dat het eene of andere mindere
verdiensten heeft.
In de hoop dat de heer Dijkstra nog vele jaren het bestuur van dezen almanak
moge voeren, wenschen wij, dat de andere heeren hem waardig blijven
ondersteunen, opdat dit jaarboekje in kracht en bloei moge toenemen en ons telken
jare eenige aangename oogenblikken schenken kan.
Een lief plaatje tegenover den titel: de fluessen van de Galamadammen afgezien,
versiert dezen jaargang.

Korte mededeelingen.
Ref. vindt geene vrijmoedigheid om het boekjen, getiteld: Geschiedkundige
herinneringen uit de voormalige grietenijen Oost- en West-Stellingwerf, hoofdzakelijk
aangaande het geslacht der van Hareu's, aan te prijzen. In het mengelwerk van de
vroeg gestorven Oost- en West-Stellingwerver Courant was welligt de inhoud op
zijne plaats. Maar aangezien weinig nieuws of bijzonders daarin wordt medegedeeld,
mag eene afzonderlijke uitgave geheel onnoodig worden genoemd. Deze wordt ook
niet gewettigd door den vorm, waarin de geschiedenis der genoemde grietenijen
wordt voorgedragen. Dor en saai is de wijze waarop de schrijver de historische
herinneringen(?) mededeelt. - De uitgever H. ten Brink te Meppel, werpt in zijn Een
woord vooraf een balletje op, als of ‘dit kleine boekje, waarvan de prijs (50 Cts.)
zeer laag gesteld is’ misschien bij het onderwijs op de Stellingwerver scholen zou
kunnen gebruikt worden. Ref. gunt den heer ten Brink gaarne het debiet van eenige
exemplaren, maar moet ronduit verklaren, dat dit werkje voor het schoolonderwijs
geheel onbruikbaar is. Vooreerst valt er op de lagere school tegenwoordig wel wat
anders te doen, dan de kinderen bekend te maken met de historie van een beroemd
geslacht, en ten andere is de vorm dezer mededeelingen voor kinderen geheel
ongeschikt. - Ref. kan dit geschrift aan niemand aanbevelen, behalve aan de
bewoners der Stellingwerven, die niet in de gelegenheid zijn van in vele grootere
werken op te zoeken, wat zij hier verzameld vinden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

193

Boekbeschouwing.
De realiteit van 's Heeren opstanding uit de dooden, kritisch
onderzocht, historisch gewaardeerd en dogmatisch beoordeeld,
door I.I. Prins. (Te) Leiden, (in den) akademischen boekhandel van
P. Engels. In gr. 8vo 234 bladz. Prijs ƒ 2,40.
In den strijd, die daar in onze dagen wordt gevoerd op godgeleerd en kerkelijk
gebied, komt zeker geene zaak meer op den voorgrond en trekt meer de algemeene
aandacht tot zich dan de in dit geschrift genoemde. Geen punt wordt hardnekkiger
verdedigd en heviger aangevallen, op geen punt wordt de kamp met meer geestdrift,
haast zou men zeggen, verbittering gevoerd, dan daar waar het geldt de realiteit
van 's Heeren opstanding uit de dooden te handhaven of te doen vallen. Ja het
verschijnsel is niet vreemd meer dat onbevoegden, in den wetenschappelijken strijd
onbedrevenen en slecht of in 't geheel niet toegerusten zich hier bij de kampvechters
voegen om zoo mogelijk eenigen invloed te oefenen op den uitslag. Vermogen zij
niet veel, welligt toch kan hun geschreeuw de vrienden aanmoedigen of de vijanden
verschrikken. Zullen wij ons over die algemeene belangstelling verwonderen?
Voorzeker niet. Zij wordt geregtvaardigd door het gewigt der zaak. De groote
meerderheid der christenen immers beschouwt de opstanding van van Jezus uit de
dooden als den voornaamsten grondslag van haar geloof en is er van verzekerd,
‘dat met de erkenning van dat feit het gansche Christendom staat of valt.’
De moderne theologen daarentegen uitgaande van de stelling: wonderen zijn
onmogelijk, begrijpen hoeveel zij gewonnen zouden hebben voor hunne denkwijze,
indien de onhoudbaarheid van dit groote wonder hun moest worden toegegeven.
Derhalve de zaak staat niet op zich zelve, zij is geen afgezonderd punt; zij kan
aangemerkt worden als de kern van het groote verschil tusschen de modernen en
nietmodernen; te regt noemt men haar la question brûlante du jour.
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Het Haagsch Genootschap tot Verdediging der Christelijke Godsdienst, het
belangrijke van het onderwerp beseffende, had in 1860 eene prijsvraag daarover
uitgeschreven, en professor Prins voelde zich opgewekt om die vraag te
beantwoorden. Toen het te dien einde vervaardigde stuk voltooid was, besloot hij,
wegens de meer en meer dringend geworden behoefte aan oplossing der kwestie,
eene andere bestemming aan zijne verhandeling te geven, namelijk die zelf uit te
geven. Wij doen gaarne hulde aan de overwegingen, die den hoogleeraar tot dit
besluit hebben geleid. Zijn boek heeft thans in allen gevalle de niet geringe mérite
de l'à propos. Evenwel niet daarom alleen zal het door velen met groote
belangstelling worden ter hand genomen. Velen ook zullen door zijn naam worden
aangetrokken, daar zij gaarne juist zijn oordeel over deze zaak willen hooren.
Immers professor Prins is geen woordvoerder van eene der uiterste rigtingen,
zijne geleerdheid, zijne echt wetenschappelijke methode, zijne naauwkeurigheid en
helderheid worden algemeen hoog gewaardeerd. Waarlijk van hem kan men met
reden een bezadigd, onpartijdig, grondig oordeel verwachten.
En nu, wordt die verwachting ook verwezentlijkt door hetgeen de hoogleeraar ons
hier te lezen geeft? Wij willen onze lezers in staat stellen die vraag ieder voor zich
te beantwoorden door hun de resultaten van het onderzoek des auteurs mede te
deelen. Misschien vinden wij alzoo gelegenheid om ook hier of daar eene enkele
aanmerking te maken. De heer Prins rekent niet op algemeenen bijval voor zijn
werk; zelfs is hij er op voorbereid, dat er ‘over zijnen arbeid, van verschillende kanten,
een gestreng oordeel gaan zal.’ Ja hij acht het mogelijk, dat hij ‘het niemand der
strijdende partijen naar den zin gemaakt heeft.’ En op zijn standpunt is die
onderstelling niet anders dan natuurlijk, hij zal den eenen te conservatief, den
anderen te liberaal zijn.
De gang van het onderzoek, op den titel aangewezen, komt ons voor de eenige
doelmatige te zijn, ook in de prijsvraag was die alzoo opgegeven. Het eerste deel
wordt gesplitst in twee hoofdstukken: eerst worden de getuigenis-
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sen des N.T. oordeelkundig onderzocht; daarna de gronden voor de realiteit der
opstanding, aan die getuigenissen ontleend, nader overwogen.
De resultaten van dat oordeelkundig onderzoek willen wij kortelijk met de eigen
woorden van Prins meêdeelen, zoo wordt de zeer rationele rangschikking der
behandelde plaatsen tevens in het licht gesteld. Het hoogste gewigt wordt met reden
door Prins toegekend aan de woorden van Paulus, I Korinthen XV, 1-8. De uiterst
naauwkeurige en scherpzinnige uitlegging dezer plaats brengt hem tot deze uitkomst.
‘De slotsom, waartoe dit onderzoek ons gebragt heeft, is deze, dat de gezegde
getuigenis alle mogelijke vereischten van geloofwaardigheid, die men slechts
verlangen kan, in zich vereenigt. Een apostel, wiens goede trouw boven alle
bedenking verheven is, spreekt zich in een onbestreden geschrift, op de meest
ondubbelzinnige wijze en opzettelijk uit over het groote feit van Jezus' opstanding
uit het graf ten derden dage, beroept zich, ten bewijze daarvan, met groote
vrijmoedigheid op eene reeks van onwraakbare getuigen, bij wie daaromtrent nog
navraag geschieden kan, verklaart, zonder vrees voor tegenspraak, dat zoowel zijne
eigene prediking te Korinthe, eenige jaren vroeger, als die der overige apostelen,
daarmede in volmaakte overeenstemming is, en legt alzoo ten grondslag van het
betoog, dat hij voeren zal, een feit, omtrent welks realiteit bij de Korinthiërs, na
slechts 20 à 25 jaren, geen de minste twijfel kon bestaan.’ (pag. 26).
In de tweede plaats komt, als eene getuigenis van den eersten rang, het 20e
hoofdst. van het 4e Evangelie in aanmerking. Prof. P. doet geene uitspraak in de
nog niet geheel besliste kwestie der echtheid van het gansche Ev.; maar betoogt
op inwendige gronden, dat dit hoofdstuk van een' ooggetuige en wel van den apostel
Johannes afkomstig moet zijn; en besluit zijne beschouwing aldus: ‘na al het gezegde
is nu de slotsom niet twijfelachtig meer. Bestaat er tegen den Johanneïschen
oorsprong van dit verhaal geen overwegend bezwaar, pleit veeleer alles er voor,
om het, zoo als het daar voor ons ligt, regtstreeks afkomstig te achten van den
discipel, dien Jezus lief had, dan moet hij ligchamelijk uit het graf verrezen zijn. Het
is ons toch uit
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deze getuigenis van Johannes gebleken, dat zijne grafstede aan den derden morgen
van zijn sterven ledig was. Meer dan eenmaal is hij op dien dag, ja, ook nog acht
dagen later, zigtbaar verschenen, en wel in een ligchaam, hetwelk nog de kennelijke
teekenen droeg van zijn kruislijden. Niet slechts Maria Magdalena heeft hem gezien,
maar ook tien zijner jongeren, die hem allen herkenden. Zelfs Thomas, hoe
ongeloovig ook, is volkomen overtuigd geworden van de waarheid zijner verrijzenis.
En het slot, vs. 30, 31, geeft grond voor het vermoeden, dat hij ook daarna nog
verschenen is aan hen of aan anderen (p. 51, 52).’
Om onze aanhalingen niet al te breed te maken, zullen wij hetgeen verder in dit
eerste hoofdstuk voorkomt, met stilzwijgen voorbijgaan. Aan de overige getuigenissen
(Joh. XXI en de berigten in de synoptische Evv.) hoe belangrijk in sommige opzigten,
kan geene gelijke waarde worden gehecht als aan de besprokene; de auteur zelf
erkent dat zij niet als naauwkeurige, volkomen geloofwaardige verhalen kunnen
aangemerkt worden. Dit doet ook weinig af voor de hoofdzaak. Indien het eenmaal
vaststaat, dat hetgeen door Paulus en Johannes, op de genoemde plaatsen,
geschreven is, historische waarheid bevat, dan is het pleit beslist, en zijn er geene
verdere berigten noodig. Evenwel het kritisch onderzoek is hiermeê nog niet ten
einde gebragt. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt toegewijd aan de overweging der
gronden, aan deze getuigenissen ontleend, voor de realiteit van 's Heeren opstanding
uit de dooden. Op drie bijzonderheden wordt hier achtervolgens de aandacht
gevestigd: de eenparigheid dier getuigenissen - de verschijningen van den verrezene,
die zij ons melden - en het ledige graf. - Zijn nu die gronden stevig genoeg om
daarop de realiteit der vermelde gebeurtenis te vestigen? Worden door de
beschouwing dezer bijzonderheden alle bedenkingen zegevierend weêrlegd? Wij
kunnen niet alles nagaan; bepalen wij ons tot het voornaamste d.i. tot de
verschijningen. De auteur zelf verklaart: ‘wel beschouwd, maken zij (de
verschijningen) den eigenlijken grond uit, waarop de overtuiging der eerste leerlingen
van Jezus aangaande de realiteit van zijne opstanding uit de dooden rustte.’ - Men
weet het, de groote vraag, het punt waar alles op aankomt, is: moeten die ver-
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schijningen erkend worden als werkelijk gebeurde, zinnelijkwaarneembare feiten,
of zijn zij te beschouwen als visioenen, als bloot ‘psychologisch-subjective Product’
der leerlinlingen? - De moderne theologie beweert het laatste; prof. Prins houdt het
eerste vast. - 't Staat niet aan ons hier uitspraak te doen. Wij willen alleen wijzen
op eenige argumenten van beide zijden ingebragt, tot staving der tegenstrijdige
meeningen. De bestrijders der realiteit van de opstanding beroepen zich op dezelfde
getuigenis van Paulus (1 Kor. XV), die hunne tegenstanders als bewijs van de
juistheid huns gevoelens aanhalen. Zoo bijv. H. Lang in de Zeitstimmen (1 Sept. en
15 Sept. 1861). ‘Prüfen wir denn die Aussage des grossen Heidenapostels! Also
Christus ist, nachdem er von mehrerern Andern bei verschiedenen Anlassen gesehen
worden war, zuletzt unter Allen auch von ihm gesehen worden. Gut! aber wie ist er
von Paulus gesehen worden? Paulus hat dafür gesorgt, dass wir darüber schwerlich
im Unklaren bleiben können. Galater I:12 ff. Mit solchen Worten redet er von seiner
Bekehrung auf dem Wege nach Damaskus; er lässt sie durch eine Offenbarung
Jesu Christi vor sich gehen und diese selbst beschreibt er als eine innere, indem
es Gott gefallen habe, seinen Sohn in ihm zu offenbaren, ganz ähnlich wie er im
zweiten Korintherbriefe, IV:6, sagt. Welche ist nun näher die Form in welcher Christus
ihm geoffenbaret oder von ihm gesehen worden ist? Diese Form lässt sich mit
ziemlicher Sicherheit errathen aus 2 Kor. XII:1 ff, wo er sich auf Visionen und
Offenbarungen des Herrn beruft. - Was kann klarer sein? Welches Resultat der
Exegese ist sicherer als dieses? Paulus hat Christus nach dessen Tode nicht mit
leiblichen Augen gesehen, sondern in einem Gesicht, in einer Vision. - Und nun die
Erscheinungen Christi, welehe die Andern, Kephas, Jakobus, die Zwölfe, die
Fünfhunderte hatten? Wenn wir uns an Paulus halten, so berechtigt uns Nichts, hier
eine andere Form der Erscheinung anzunehmen, als wir bei Paulus gefunden haben,
er redet von ihnen ganz mit den gleichen Worten, mit wel chen er die ihm zu Theil
gewordene Erscheinung schildert, er stellt sie ganz auf die gleiche Linie mit der
seinigen.’ Wij hebben deze woorden bij voorkeur aangehaald, omdat
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zij geschreven zijn na de uitgave van het hier te bespreken boek, en omdat zij eene
niet bloot-wijsgeerige, maar eene exegetische bedenking bevatten; en eindelijk
omdat wij gelooven dat het gevoelen der moderne theologie betreffende deze zaak,
daarin vrij duidelijk wordt uitgedrukt. Deze bedenking zelve is echter niet nieuw en
prof. Prins antwoordt daarop, dat men alzoo ‘ligtvaardig het verschil voorbijziet, dat
er was tusschen den man van Tarsen in die ure en de gemoedsgesteldheid der
leerlingen na Jezus' sterven aan het kruis: hij, niet onkundig van het geloof der
christenen aan het verheerlijkt leven huns Meesters - zij, volkomen vreemd aan de
verwachting, dat de gestorvene uit het graf verrijzen zou.’ Bovendien ontkent hij dat
de verschijningen des Heeren aan de overigen door Paulus gelijk gesteld worden
met die welke hem zelv' was ten deel gevallen. ‘In dat geval zou hij die verschijning
des Verrezenen niet in de allerlaatste plaats vermeld, maar op den voorgrond gesteld
en aan hare bloote vermelding niets meer toegevoegd hebben.’ Inzonderheid ook
zijn de uitdrukkingen merkwaardig, waarmêe de apostel daar, vs. 8, van zich zelven
spreekt. ‘Hij noemt zich τὸ ἔϰτδωμα onder de apostelen,. d.i. niet een ὓστεδον
θέννημα, een ὑστεδογενὴς, zoo als sommigen willen, gelijk ook de Onzen vertaald
hebben “ontijdig geborene,” maar, naar het spraakgebruik zoowel des O. Verbonds
als der Hellenisten, eene “misgeboorte” of “misdragt.” - Zelf verklaart hij nader, vs.
9, waarom hij de “misdragt” onder de apostelen heeten moet, in overeenstemming
met hetgeen hij daaromtrent elders bij herhaling zegt. Maar nu ligt ook de
veronderstelling nabij, dat hij met dien naam, hier met zooveel nadruk gebezigd,
bedoeld moet hebben, dat de verschijning, hem zelven te beurt gevallen, ofschoon
naar zijne overtuiging niet grootelijks verschillende van de overigen, daarmede toch
niet op ééne lijn geplaatst mag worden.’ - Eindelijk vermeldt hij nog ‘de tastbare
ongerijmdheid, die gelegen is in de meening, dat er aan een gezigt der verbeelding
gedacht zou kunnen worden, waar een groot aantal personen, zóó verschillend van
aanleg en karakter als de apostelen waren, nu eens op hetzelfde tijdstip, dan weder
de een na den ander, hetzelfde verklaren te hebben waargenomen! Een tweede
voorbeeld althans, eenigermate hier-
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mede gelijkstaande, wordt te vergeefs gezocht.’ - Tegenover dit laatste staat evenwel
de poging door Lang aangewend om die ‘ongerijmdheid’ te verklaren. Hij zegt l.c.
‘Aber wie ist es denkbar, dass dergleiche psychologische Vorgang sich so oft und
bei sovielen auf einmal wiederholt habe.
Wer die damalige Zeit kennt, wer die eigenthümliche Natur der religiösen
Bewegungen und Aufregungen kennt, wer aus der Geschichte weiss, wie viel ganz
Aehnliches sogar bis auf den heutigen Tag schon vorgekommen ist, Der wird nicht
so fragen. - Was ist nicht möglich in Zeiten grosser Aufregung? Man lese doch z.B.
in der Geschichte nach, was zur Zeit der Kreuzzüge von dem ganzen Heere der
Kreuzfahrer, von Hunderttausenden auf einmal gesehen worden ist, oder man lese
in der Geschichte der verfolgten französischen Protestanten, was von ihnen bei
ihren religiösen Versammlungen in den Cevennen gesehen worden ist.’
Doch reeds genoeg om de wijze te doen kennen, waarop de strijd wordt gevoerd.
Wat ons aangaat, wij achten het onmogelijk om op exegetische gronden de realiteit
der opstanding te loochenen. Moest dat alles wat, bijv. Johannes alleen ons meldt
van de verschijningen des Verrezenen, voor zinsbedrog worden gehouden; men
zou dan een psychologisch wonder moeten aannemen, niet minder onbegrijpelijk,
dan het physische, dat men alleen om de onbegrijpelijkheid, bestrijdt. Is Joh. XX in
de daad afkomstig van den apostel, wiens naam het draagt, dan kan er geen redelijke
twijfel meer bestaan, of de feiten die hij daar verhaalt, moeten werkelijk geschied
zijn. En hoe men ook oordeele over 't geen Paulus zelf heeft ondervonden, zeker
heeft hij geloofd dat de gestorven Jezus werkelijk uit het graf is opgestaan en zich
ligchamelijk aan zijne discipelen heeft vertoond. De bestrijders van het feit moeten
hunne kracht zoeken op een ander gebied dan dat der uitlegkunde.
Het tweede deel bevat het onderzoek, naar het gewigt, dat het geloof aan 's
Heeren opstanding uit de dooden voor de apostelen en voor de vestiging der
christelijke kerk gehad heeft.
De apostelen hebben geloofd dat de Heer werkelijk levend uit het graf is
opgestaan. Alle godgeleerden van onzen tijd,
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welke rigting zij ook zijn toegedaan, stemmen dit eenparig toe. De apostelen
geloofden dit reeds zeer spoedig na Jezus' dood, en zonder dat zij op zoo iets waren
voorbereid. Die overtuiging deed hunne droefheid veranderen in blijdschap; herstelde
hun geloof in Jezus als den Messias, en deed hunne aardsgezinde verwachtingen
plaats maken voor de hoop op geestelijke zegeningen. Het geloof aan de werkelijke
opstanding heeft den apostelen moed en bekwaamheid gegeven om opentlijk op
te treden met de prediking van Jezus als den Christus. De opstanding des Heeren
werd in de eerste prediking der apostelen altijd sterk op den voorgrond geplaatst.
‘Overal is Jazus van Nazaret in de eerste apostolische prediking, de Christus Gods,
niet op grond van zijn sterven aan het kruis, maar in weêrwil van zijn kruisdood, op
grond van zijne opstanding uit de dooden. Overal is die opstanding gewaarborgd,
niet enkel door hunne eenstemmige getuigenis daaromtrent, maar ook, in verband
met die getuigenis, door de voorspellingen des O.V. die daardoor vervuld zijn en
het bewijs opleveren van het hooge Godsbestuur, dat daarin zigtbaar is, ja zelfs
door de hun geschonken geestesgaven (Hand. II:33, V:32) daar toch een doode
Christus den geest des levens in de zijnen niet zou hebben kunnen uitstorten.’ Ook
had de prediking der apostelen niet zoo gunstigen uitslag kunnen hebben onder
joden en heidenen, indien zij ‘in hunne prediking niet op den voorgrond geplaatst
hadden de zekerheid, die bij hen bestond, dat de gekruisigde uit de dooden was
opgestaan.’ Dus is de vestiging der christelijke kerk een onverklaarbaar raadsel
zonder de realiteit van de opstanding des Heeren. Evenwel, men heeft beproefd
dat raadsel op andere wijze op te lossen. De voornaamste van die proeven werden
door den heer Prins medegedeeld en getoetst, namelijk die van Strauss, waarmeê
Busken Huet overeenstemt, van Loman en van Ewald; eigenlijk verschillen zij
onderling zeer weinig. Allen trachten aan te toonen, hoe natuurlijk het is dat de
apostelen wegens den buitengewonen zielstoestand, waarin zij na den dood van
Jezus zich bevonden, visioenen hadden, den gestorven Meester levend meenden
te zien en te hooren; en daardoor gebragt werden tot het geloof dat Hij uit de dooden
was opgestaan. Tegen die voorstelling, door onzen
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auteur ‘phantastisch’ genoemd, wordt opgemerkt, dat het denkbeeld van een'
verrezen Messias den apostelen onmiddelijk na den dood van Jezus vreemd was.
‘Zoolang hun dat denkbeeld niet van elders was aangebragt, waren zij uit den aard
der zaak buiten staat, om de uitspraken des O.V. waarop zij later wezen, ten einde
zijn lijden en sterven te begrijpen, wél te verstaan en op hunnen gestorven' Meester
toe te passen. Zelven erkennen zij, dat Zijne eigen' voorspellingen dienaangaande
voor hen eerst door de uitkomst het vereischte hcht verkregen hebben.’ - Een tweede
bezwaar is ontleend aan de zienswijze zelve van hen, die de wonderen verwerpen.
Neemt men de wonderen weg, dan blijft er van de levensgeschiedenis van Jezus
niet genoeg over, om zulk een diepen indruk op het gemoed der leerlingen te maken,
dat het geloof aan Zijne Messianiteit, ook na zijn sterven, bij hen weldra weêr moest
boven drijven. Eindelijk: de bestrijders der opstanding maken zich schuldig aan
eene petitio principii, daar zij erkennen dat der jongeren geloof in Jezus als den
Christus den steun der overtuiging behoefde, dat hij was opgestaan, om zich te
kunnen staande houden, en tevens beweren zij dat dit geloof sterk genoeg was,
om zelf die overtuiging te doen ontstaan.
Neemt men nu integendeel de realiteit der opstanding aan, dan is het raadsel
verklaard. Deze verklaring is bevredigend en natuurlijk, zij rust op de getuigenissen
des N.T. en past geheel in den zamenhang der geschiedenis; zij heeft niets tegen
zich dan de onbegrijpelijkheid van het wonder dat dan als werkelijk feit moet worden
erkend.
't Zou ons niet verwonderen, indien er onder de lezers van het boek des heeren
Prins waren, die de twee eerste deelen met groote ingenomenheid gelezen
hebbende, zich teleurgesteld voelen door hetgeen zij vinden in het laatste deel.
Immers is er op exegetisch en historisch gebied een wijde klove tusschen het
standpunt van den hoogleeraar en degenen, die de realiteit van Jezus' opstanding
ontkennen, op dogmatisch terrein is de een niet ver verwijderd van dn ander. Het
religieus-dogmatisch belang der betwiste zaak is ook in de schatting van Prins niet
zeer groot. Waar hij dat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

202
belang zal aantoonen begint hij met, op uitvoerige, overtuigende wijze, te betoogen:
o

1 . dat de stelling: ‘de christelijke godsdienst staat of valt met het geloof in den
levenden Christus, die stervende den dood overwonnen heeft,’ niet beteekent: men
kan geen christen zijn zonder de opstanding, als historisch feit, aan te nemen; maar
dat ieder, die dezen naam teregt wil dragen, de geestelijke grootheid, het waarachtige
leven, dat zich in den Heiland heeft geopenbaard moet erkennen als de betooning
der ware godsdienst; moet gelooven dat Christus leeft en den dood heeft
overwonnen, omdat Hij reeds vóór zijn sterven toonde het eeuwige leven te bezitten.
Zoo opgevat zal die stelling door geen modern theoloog bestreden, maar door allen
o

gaarne worden toegegeven. - 2 . Daaruit volgt, dat het christelijk geloof niet
afhankelijk is van 's Heeren opstanding uit de dooden, opgevat als historisch feit.
‘Eenmaal overtuigd, dat in Jezus van Nazaret het ware, goddelijke leven op aarde
verschenen is, zeggen wij: Dat leven uit God, hetwelk in hem was, sterft nimmermeer.
Al ware zelfs zijn graf nooit geopend geworden en zijn ligchaam tot stof vergaan,
geen nood! Jezus leeft, en wie in Hem gelooft, leeft met Hem in eeuwigheid.’ Wat
wil men meer? Geen wonder dat de man die zoo spreekt, in de bestrijders van het
door hem verdedigd historisch feit geen vijanden van Christus ziet, maar zelf de
mogelijkheid aanneemt, dat er onder hen zijn, die ‘in geestelijke ontwikkeling hooger
geklommen zijn dan menigeen, die aan 's Heeren zigtbare verrijzenis vast houdt
zonder ernstig onderzoek, of enkel op grond daarvan in Christus gelooft, zonder
o

door dat geloof innerlijk vernieuwd en geheiligd te zijn.’ - 3 . Hoogst bedenkelijk is
het, den eigenlijken grond des geloofs in zulk een historisch feit te zoeken. Immers
het aannemen of verwerpen van zulk een feit is een werk des verstands, het kan
geschieden zonder eenigen invloed te oefenen op de gezindheid. Bovendien zijn
zeer weinigen onder de christenen in staat om zelfstandig uitspraak te doen over
de geloofwaardigheid van zulk een feit, daartoe is geleerdheid, oefening en
gelegenheid noodig. Nog komt daarbij dat ook het bewijs van de waarheid der
christelijke godsdienst onmogelijk uit de werkelijkheid der opstanding of van eenig
ander wonder kan worden afgeleid. ‘Gaat
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men, en met regt, bij zuiver historische vraagstukken, op de getuigenis van anderen
af, de christelijke godsdienst, als godsdienst beschouwd, behoort tot het gebied der
religieuse waarheid, die, zal zij ons niet vreemd en daardoor voor ons leven
onvruchtbaar blijven, zich moet aanbevelen aan ons eigen innerlijk bewustzijn. Wie
haar door een historisch bewijs bevestigen wil; maakt zich, ofschoon onwetend
misschien, schuldig aan eene μςτάβασις εἰς ἄλλο γένος die niet kan worden
toegelaten.’
Maar is het dan om al deze redenen onverschillig of wij de realiteit der opstanding
aannemen of ontkennen? Geenszins, antwoordt de hoogleeraar. Gelijk dat feit voor
de apostelen des Heeren een gansch bijzonder gewigt had; zoo blijft het, onder
gelijke omstandigheden, ook nog in onze dagen, voor velen ongeveer dezelfde
religieuse waarde behouden. Is reeds in het voorgaande betoogd, dat de verandering
in de gemoedsstemming der apostelen zich niet voldoende laat verklaren, tenzij
men de opstanding, als historisch feit, erkenne, thans wordt op die verandering
gewezen om het groot gewigt van dat feit voor hen in het licht te stellen. Het was
voor hen het zigtbaar bewijs, dat de aan het kruis gestorven Meester, toch in
waarheid de Christus, de Zoon van God was; het diende om hun wankelend geloof
te bevestigen en te versterken. - En, onder gelijke omstandigheden, blijft dat feit
dien zelfden invloed oefenen ook in onze dagen. Maar wat beteekent nu die clausule:
onder gelijke omstandigheden? Wie der christenen leven thans in een' toestand
gelijk aan dien der jongeren, na den dood van Jezus? Denkt, zegt prof. P. aan de
kinderen en jeugdige menschen, die tot geloof in Christus moeten gebragt worden.
Zij moeten den historischen Christus leeren kennen, zij zijn nog onvatbaar om de
geestelijke waarheid te begrijpen, indien die hun niet in het kleed der geschiedenis
wordt voorgesteld. ‘Zeg hun dat de Christus niet in waarheid sterven kon, dat het
hoogere leven, hetwelk in Hem was, getriomfeerd heeft over de magt des doods,
dat Hij onzigtbaar is ingegaan in Zijne hemelsche heerlijkheid! Het zal u niet gelukken
langs dien weg hen te overtuigen van de waarheid van 's Heeren opstanding,
evenmin als de apostelen daartoe ooit zouden gekomen zijn, indien de Ver-
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rezene hun niet zigtbaar verschenen ware.’ Wat alzoo van de jonge menschen geldt,
dat is natuurlijk evenzeer van toepassing op de volwassenen en bejaarden, die wat
hunne geestelijke ontwikkeling betreft, met de kinderen gelijk staan. Er zijn er nog
altijd velen in de gemeente, die behoefte hebben aan uitwendige bewijzen, om niet
het geloof te verliezen, velen die nog niet in staat zijn om te gelooven zonder dat
zij zien. Daarom moet de ontkenning of bestrijding van de werkelijke opstanding
hoogst gevaarlijk worden geacht; dewijl velen daardoor geërgerd worden.
Eindelijk de opstanding als uiterlijk feit is een zinnebeeld waardoor de hoogste
waarheden de geloofs ons in aanschouwelijke trekken voorgesteld en alzoo voor
onzen geest verlevendigd worden. Vooral in dit laatste boofdstuk van zijn boek toont
de heer Prins de kracht zijner welsprekendheid, boeijend, verheffend en in waarheid
stichtelijk is hetgeen wij hier lezen. Maar - het belang der zaak verpligt ons die vraag
te doen - heeft het ook kracht van bewijs? Waarom moet de realiteit der opstanding
bewezen zijn, eer het verhaal der opstanding ons zulk een zinnebeeld kan worden?
Is het voor hem, die dat feit betwijfelt of ontkent, onmogelijk die waarheden te leeren
kennen, welke hier ‘in aanschouwelijke trekken worden voorgesteld? Blijft een
waarheid niet waar, ook al is zij gehuld in het kleed der verdichting? Mogen wij hierbij
niet denken aan de gelijkenissen, waarvan de Heer zelf zich bediende? Het zijn
slechts bescheidene vragen, die wij uitspreken. Zeer verre is het denkbeeld van
ons, om tegen een man als den hoogleeraar Prins, die zoo ver boven ons verheven
is, als bestrijders op te treden. Integendeel danken wij hem opregt voor hetgeen hij
ons in dit boek gegeven heeft, terwijl wij onze bewondering betuigen voor zijne
geleerdheid, naauwkeurigheid en bezadigdheid. En houden wij het er voor, dat de
betwiste zaak, ook na zijn welsprekend pleidooi, niet is beslist; gaarne prijzen wij
zijn werk aan als een model voor allen, die als woordvoerders van de eene of de
andere rigting optreden in den tegenwoordigen strijd.
R.
V.
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Gedenkboek van den Watersnood in 1861, enz. door J.C.W. Quack.
Met lithographiën naar teekening van W. Hekking Jr. (Te)
Dordrecht, (bij) J.P. Revers, 1861. In roijaal 8vo., 270 en 12 blz.
Prijs ƒ 3,60.
Nog heugt het ons als de dag van gisteren - en wie zou dit niet? - toen de eerste
kreet zich in het begin des vorigen jaars deed hooren: Overstrooming! Watersnood!
Gelderland, Noordbrabant en Zuidholland voelden den ijzeren arm van den
geweldigen vijand en eene algemeene verslagenheid was overal op te merken. Ja,
het was, alsof het water ons overal te gelijk besprong, want naauwelijks waren wij
eenigzins tot bezinning gekomen van de tooneelen die in ons vaderland plaats
grepen, toen dezelfde kreet van de Oosterstranden ons in de ooren klonk en de
overzeesche bezittingen mede het alarmgeschrei aanhieven. Maar als een balsem
in de wonde, werd de liefdadigheid overal gezien. Met den vorst aan het hoofd,
toonde de Nederlandsche natie haren roem te staven en op nieuw den noodlijdenden
broeder te hulp te snellen.
Dat mogt voor de nakomelingschap niet verloren gaan en van daar, dat de
Brakelsche leeraar, die zelf met zijne gemeente in de jammeren van den watersnood
gedeeld had, zich nederzette om een gedenkboek aan die dagen van ellende en
hulpvaardigheid te schrijven. Aanvankelijk scheen men te mogen verwachten, dat
hij zich alleen met dát gedeelte zou belasten, waarvan hij meer direct ooggetuige
was geweest, en de ondervinding had opgedaan, terwijl de bewerking van het
overige aan anderen zou worden toevertrouwd, die in de plaats der geteisterde
streken gevestigd waren.
Doch deze laatste trokken, of liever - want er was slechts nog één naam genoemd
- trok zich terug en Quack voltooide zijn werk alleen. Bij de aanprijzing die wij vroeger
gaven, voegen wij, nu het gedenkboek compleet voor ons ligt, alleen nog een woord
van meerderen aandrang, omdat èn inhoud èn wijze van bewerking èn uitvoering
dit ten volle verdienen.
Compleet.....schreven wij daar, èn wij haasten ons, om dat woord terug te nemen.
Er ontbreken nog titel en kaart en....eenige beloofde aanteekeningen. Deze aan-
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teekeningen moeten strekken om de aanmerkingen der Zalt- Bommelsche
Commissie, waarin ook de boven bedoelde terug getreden persoon gezeten was,
te wederleggen. Aanmerkingen, alleen gegrond op schijn, omdat de waarheid niet
altijd wil gehoord worden. De heer Q. had namelijk, in het 4de gedeelte van zijn
boek de waarheid gehuldigd omtrent hetgeen door hem en door de Bommelsche
commissie gedaan was en op welke wijze deze laatste tegen hem en anderen, die
voor bepaalde dorpen iets deden, was te velde getrokken. Dat had Ds. Hooijer, want
deze is het, dien wij bedoelen, niet kunnen verdragen en van daar, dat hij en zijne
commissie in hun verslag den strijd aanvingen tegen het verslag des heeren Q. De
laatste zal zich nu in zijne aanteekeningen regtvaardigen. Met belangstelling zien
wij deze te gemoet, doch durven ons voorshands gerust aan zijne zijde scharen.

Rinaldo Rinaldini, de rooverhoofdman. Eene Italiaansche
geschiedenis uit de achttiende eeuw. Uit het Hoogduitsch door
Sefleranus. (Te) Weesp, (bij) G.G. Brugman, 1861. In post 8vo., 155
blz. Prijs ƒ 1,00.
Is dit een speculeren op de beurs der goê gemeente, nu aller oogen op Italië
gevestigd zijn en de dagbladen ons dagelijks berigten mededeelen omtrent
rooverbenden, die dat land verontrusten, - of wil men ons een dier rooversprookjes
opdisschen, welke in het begin dezer eeuw zoo gewild waren? Die vraag werd ons
onwillekeurig ontlokt, toen wij het boekske ontvingen, waarvan wij den titel hierboven
afschreven. Gaarne bekennen wij dan ook, dat wij met weêrzin aan de lezing
begonnen en er een zekere dwang noodig was om het werkje te doorbladeren.
Evenwel zag ons oog hier en daar eenige uitdrukkingen, die ons aantrokken en wij
overwonnen ons zelven, om den inhoud te leeren kennen. Nu wij aan het einde van
het boekje zijn gekomen beklagen wij ons niet, dat wij enkele oogenblikken van
onze bezigheden hebben afgezonderd tot lectuur van het werkje.
Rinaldo Rinaldini is een van die namen, die in den mond des volks leeft, zonder
dat men meer dan dien naam kent, of het zou de melodie moeten wezen van het
bekende: In het duistere der bosschen. De daden en voornaamste trekken
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uit het leven van dien rooverhoofdman worden hier medegedeeld op eene
aangename en bevattelijke wijze en wij durven het product der pers van den heer
Brugman gerust aanbevelen. Niet, dat wij het op eene lijn stellen met den vroeger
bij Z. Ed. verschenen roman: de Engelsche consul, - want nog altijd smaken wij een
groot genoegen bij de herinnering aan dat werk, maar toch laat zich ook dit boekske
met genoegen lezen.
De druk is goed, doch waarom heeft men zulk een ongunstig uiterlijk gekozen?
De uitvoering van het omslagvignet toch laat veel te wenschen over en geeft een
zeker degout, wanneer men het werkje opneemt.
H.

Klaarberg, of twee overstroomingen; door L. Tinholt, Predikant te
Haarlemmermeer. (Te) Haarlem, (bij) J.J. van Brederode, 1861. In
post 8vo., 242 blz. Prijs ƒ 1,60.
Dit werkje had reeds eenige weken op de schrijftafel gelegen en ondanks den
schoonen, gelithographieerden omslag, konden wij er ons maar niet toe zetten om
kennis met zijnen inhoud te maken. Het berigt van de doorbraak in de
Werkendamsche killen herinnerde ons aan onze taak, en bijna met schrik, omdat
wij de lezing reeds zoo lang verschoven hadden, namen wij het boekske ter hand
en - waarom het verzwegen? - bij het einde hadden wij berouw over dat uitstel. Met
genoegen toch, - vooral om de zedelijke strekking - hebben wij kennis met de
bladzijden gemaakt.
De gulden les, niet te dikwijls herhaald, dat er eene Voorzienigheid leeft en waakt,
die ieders daden aan het licht brengt, wordt in dit werkje behandeld en wel op eene
wijze, die ons op nieuw de waarheid dier les in het klaarste licht stelt. Wij zullen
geene schets van den inhoud geven, onze lezers liever aansporende zelven het
werkje aan te schaffen. Wij geven de verzekering, dat zij zich den tijd, aan de lectuur
besteed niet zullen beklagen.
Het eenige wat wij tegen het boekske hebben, is de lange zamenspraken die er
in gevonden worden; de nuttige raadgevingen en wenken, daarmede gegeven,
verzoenen ruìmschoots het dorre dier woorden en regels.
Druk en uitvoering zijn zeer net.
H.
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De Wraak. Een roman, naar het Engelsch van G.P.R. James Esq.,
schrijver van ‘Richelieu’ enz. (Te) Leiden, (bij) van den Heuvel &
van Santen, 1861. II Deelen. Prijs ƒ 6,20.
Bij het overschrijven van den titel hebben wij de vrijheid genomen, dien eenigermate
te bekorten, vermoedende dat het meerendeel onzer lezers niet onbekend zal zijn
met den Engelschen romanschrijver, en wij het daarom onnoodig achtten, al de
werken op te sommen, door hem reeds in 't licht gegeven.
James heeft zijnen naam gevestigd, en wij vermeenen gerustelijk te mogen
zeggen, dat men bij een volgend werk van zijne hand zal kunnen volstaan met te
zeggen: schrijver van ‘de Wraak.’
Engelsche romans hebben voor ons altijd iets aantrekkelijks gehad, en hebben
dit nog - al zijn wij den laatsten tijd nog al dikwerf op zoogenoemde water en melk
romans onthaald -; 't is waar, men moet gewoonlijk met taai geduld de eerste
bladzijden doorworstelen, langs vele en vele slingerpaden gaan, maar ruimschoots
wordt die moeite beloond; en wien dit te veel is, welnu die amusere zich met het
verslinden van een Fransch romannetje, dat eene menigte horreurs bevat.
Wie zijn eigen hart wil leeren kennen, wie genoeg zedelijken moed bezit, om dat
arglistig en verraderlijk hart te peilen; wie niet te verblind, niet te zeer ingenomen is
met zijn eigen ik, om te zoeken, waar zijne zwakke zijde is; wie geestkracht genoeg
heeft, om maar niet voort te dommelen in den rustigen slaap van valsche volmaking:
die zal met genoegen dit werk ter hand nemen, en erkennen, dat James eenen
diepen blik in 't menschelijk hart heeft geworpen, dat hij dat hart als 't ware analyseert,
geheel voor u open legt, en u duidelijk aantoont, hoe elk deel daarvan aangetast
en besmet kan worden; hoe het kwaad langzamerhand als een vernielende kanker
invreet, tot dat de mensch niet meer de verhevene, de naar Gods beeld geschapene
mensch, maar een dier, een redeloos dier is geworden, dat zonder breidel noch
teugel geene grenzen van hartstogt, geen betoomen van begeerten kent.
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Zeer verschillend zijn de oorzaken, die den mensch tot het plegen van eene misdaad
doen besluiten. Gierigheid, nijd, afgunst, jaloerschheid zijn milde bronnen voor het
kwaad, en kunnen de afschuwelijkste misdaden doen begaan, maar tevens de
afgrijsselijkste drijfveren.
Sterk en veelvermogend is de liefde eener vrouw, maar verandert die liefde in
haat, o dan zijn de grenzen niet te overzien, en vreeselijk zijn dan de gevolgen!
Maar ook die hartstogt heeft trappen. De Indiaan neemt wraak en doodt den
moordenaar van een lid zijner familie; de Corsikaan is bekend wegens de langdurige
wraak, die geslachten wederzijds op elkander nemen; maar hier zien wij eene vrouw
uit de noblesse, die, zich miskend achtende, zich in hare geliefkoosde plannen, in
hare liefde bedrogen en gedwarsboomd ziende, wraak neemt; niet, door in een
oogenblik van drift het voorwerp van haren haat eenen dolk in 't hart te stooten,
maar door langzaam haar slagtoffer te doen lijden, te doen wegkwijnen, door alle
mogelijke fijn en listig uitgedachte middelen; die zich altijd met het mom van
vriendelijkheid en hartelijkheid bedekt; die eindelijk tot het laagste peil der
maatschappij wegzinkt, door den doodelijken slag toe te brengen.
Dat alles vindt gij in dezen roman, niet overdreven, maar boeijend en leerrijk
voorgedragen. Wij willen opzettelijk in geene ontleding van het werk treden; wij
vermeenen, dat wij het genoegzaam regt doen wedervaren, wanneer wij iedereen
dringend aansporen, om het te lezen, te lezen met aandacht en met eene begeerte,
om vorderingen te maken in de kennis van 't menschelijk hart in 't algemeen en van
het zijne in 't bijzonder.
Sombere tooneelen wachten den lezer; wie uitgaat van 't algemeen gevoelen:
aan 't einde komt toch alles teregt, zal zich.....maar neen! wij willen niet klappen, en
ons gelijk stellen met sommige romanverslinders, die slecht genoeg zijn, om naar
't laatste blaadje te zien, of hij nog met haar trouwt of met eene andere enz.
De uitgevers hebben voor eene nette uitvoering en een behoorlijk vignet gezorgd;
en ook in dit opzigt verdient het werk een ruim debiet.
Maar......
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O! de geleerde heer Ref. zal toch nog wel iets aan te merken hebben.
Ja, de Ref. heeft eene zeer billijke, zeer gegronde aanmerking. Het spijt hem, dat
hij eene klagt moet inbrengen, hoewel hij niet weet, of hij die te rigten heeft tegen
den ongenoemden vertaler of tegen den corrector.
Onwillekeurig vond hij een paar fouten, maar toen dit getal vóór het einde van
het eerste deel tot een vijftigtal aangroeide, toen speet het hem, om 't waarlijk
schoone werk.
Bijna zoude hij vermoeden, dat het niet aan den vertaler te wijten zij, want de
vertaling is vloeijend en laat zich met genoegen lezen. Maar hoe is het dan mogelijk,
dat de geslachten der zelfstandige naamwoorden zoo jammerlijk verwaarloosd zijn?

Tafereelen uit het Huwelijksleven (;) van (door?) Mrs. Ellis,
schrijfster van ‘Pligt en Roeping der Vrouw.’ Uit het Engelsch (;)
door Mariette. (Te) Amsterdam, (bij) P.N. van Kampen, 1861. In gr.
8vo. 376 blz. Prijs ƒ 3,60.
Deze ons ter aankondiging toegezondene ‘Tafereelen uit het Huwelijksleven’ bestaan
uit drie afzonderlijke verhalen, welke wij met groot genoegen gelezen hebben, en
welker inhoud wij gaarne achtereenvolgens den lezers van dit Tijdschrift schrift
zouden mededeelen, indien wij niet met eenig regt vreesden, hun de aangename
verrassing eener nadere kennismaking te qntnemen. Wij zullen daarom kort zijn.
In het eerste verhaal, getiteld: ‘Zelfopofferende Liefde,’ leeren wij den jeugdigen
Frank Osbourne kennen, een' schilder zonder fortuin (voorwaar! onder kunstenaars
geene zeldzaamheid), die Katharina Pridhurst, eene vierentwintigjarige jonge dochter
uit den deftigen stand, tot vrouw krijgt. Indien men de nu en dan geopperde stelling
voor waar wil aannemen, dat de karakters der echtgenooten moeten uiteenloopen
tot vestiging van een gelukkig huwelijk, konden Frank en Katharina de toekomst
met gerustheid te gemoet gaan; want de grondtrekken van beider karakters vormden
twee tegenovergestelde polen. Zelfopofferende liefde was de drijfveêr van Katharina's
handelingen, en deze zeldzame deugd maakte haar in de eerste jaren van haar
huwe-
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lijk juist ongelukkig. Prikkelbaarheid was het hoofdgebrek van Frank, en zijn egoïsme
kon niet dulden, dat een ander, al ware het ook zijne geliefde Kate, hem deed
gevoelen, dat er opofferingen ten zijnen behoeve werden gedaan. Hieruit ontstonden
allerlei onaangenaamheden en vele bedroevende tooneelen tusschen de, overigens
elkander hartelijk liefhebbende, echtgenooten, waardoor beider leven verbitterd
werd, tot dat de ziekte van hun eenig zoontje en de omgang met zekeren Cleveland,
een' vrouwenhater in schijn, maar inderdaad een gevoelig, braaf hart, hun de oogen
openden, en hun het veilige pad deden inslaan, hetwelk alleen tot het ware geluk
in het huwelijk leidt. De vaerschillende toestanden van het huiselijk leven van Frand
en Katharina weet Mrs. Ellis op eene menschkundige wijze te schilderen, en hare
fijne aan- en opmerkingen, aangaande de gedragingen der getrouwde dames en
de klippen, die zij te vermijden hebben, om een rustig en Gode welgevallig leven te
leiden, getuigen van hare wijze ondervinding en hare kennis van de roersels, die
het vrouwelijke gemoed in beweging brengen.
Het tweede verhaal, dat tot opschrift voert: ‘Het Geheim,’ en het derde:
‘Bosch-Hoeve,’ zijn door de Engelsche schrijfster met even veel zorg bewerkt, en
munten vooral uit in eene hoofddeugd, die bij de romanschrijvers zelden aangetroffen
wordt: gebrek aan overdrijving. Met zeldzamen takt wordt de belangstelling levendig
gehouden, en de personen, die in de verdichte, doch niet onwaarschijnlijke
gebeurtenissen voorkomen, zijn naar de natuur geteekend. Men ziet er duidelijk in,
wat het huiselijke en maatschappelijke leven kan worden, onder den zaligenden
invloed van de leer van onzen Heer Jezus. Niemand zal dan ook, naar Referents
innige overtuiging, deze verhalen zonder rein genoegen en blijmoedige stichting
lezen, - reden waarom hij hen zijnen landgenooten in gemoede mag aanbevelen.
De Nederlandsche vertaling bovalt ons niet. Wij zijn volstrekt niet ongeneigd, om
ze onder den mantel der liefde te begraven; doch wij mogen zulks niet zonder eene
kleine lijkrede doen. De stijl is eentoonig en alledaagsch, en de grammatikale regels
onzer schoone moedertaal schijnen den vertaler, die zich wijsselijjk onder den
pseudoniem van Ma-
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riette verbergt, geheel en al vreemd. De vertaling gelijkt eene cacographie van het
begin tot het einde. Wij bepalen ons, als bewijsvoering, tot de drie eerste bladzijden:
Pag. 1.

Hun woning

} Hoe welluidend! Een
schooljongen schrijft beter.

Pag. 2.

Hun afwisseling

} Hoe welluidend! Een
schooljongen schrijft beter.

Pag. 2.

eene zaak

} Nu een dan eene! Hoe is
het mogelijk? Wij hebben
eene aversie tegen die
stelsellooze spelling.

Pag. 2.

een veelheid

} Nu een dan eene! Hoe is
het mogelijk? Wij hebben
eene aversie tegen die
stelsellooze spelling.

Pag. 2.

een vermaning

} Nu een dan eene! Hoe is
het mogelijk? Wij hebben
eene aversie tegen die
stelsellooze spelling.

Pag. 3.

Het Hoogerhuis hechtte haar zegel. - Hoe langer hoe
fraaijer, en zoo gaat het nog 373 blz. voort!...

Dit alles belet niet, dat de vertaling van Mariette door velen zonder taalkundige
ergernis zal worden gelezen. Wij zeggen door velen, want wat geven de meeste
romanlezers om taal of stijl? Als het maar aardig of pikant is, en aangenaam bezig
houdt, ziet men zoo naauw niet op hetgeen wij onverantwoordelijk durven noemen.
De Fransche en Engelsche vertalers zijn op dit punt naauwgezetter, en strekken
hunnen Nederlandsche confraters tot een navolgenswaardig voorbeeld. Mogen
onze welmeenende teregtwijzigingen niet op nieuw blijken eene loutere ‘aquam
perdis’ geweest te zijn.
De uitvoering is net, en het vignet, dat den titel versiert, vrij goed uitgevallen.
L.A.H.

Reis naar IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen met den
Jagtschoener Foam, in het jaar 1856 door Lord Dufferin. Uit het
Hoogduitsch. (Te) Amsterdam, (bij) J.D. Sybrandi, 1861. In gr. 8vo.,
207 blz. Prijs ƒ 2,00.
Eenige jaren geleden hoorde men vrij algemeen verzekeren dat reisbeschrijvingen,
even als ridderromans en roovergeschiedenissen, geen voedsel meer waren voor
het alles verslindend leeslustig publiek; waarschijnlijk had dit hierin zijn grond, dat
de smaak daarvoor wel wat al te veel overprikkeld was, iets waarvan de H.H.
uitgevers zelf meestal de schuld dragen, als zij partij willen trekken van de ook aan
mode onderhevige lectuur. De laatste tijd b.v. heeft zich sterk gekenmerkt door
novellen-lectuur of satyrische schetsen in het bevallig kleed der romantiek gehuld;
men behoeft echter geen zeer scherpen blik te hebben om te
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zien dat de zon dezer literatuur sterk aan het tanen is; eveneens is het gesteld met
de brochure-manie en brieven aan het publiek over politiek of polemiek, wat onzes
inziens, als eene ziekelijke rigting van meerdere of mindere wetenschappelijke
kennis kan beschouwd worden. Dergelijke fabricaten zijn niet beter te vergelijken
dan bij insecten, die slechts zeer kortstondig leven en waarvan men blijde is, na
lange kwelling, eindelijk bevrijd te zijn. Het moge daarom voor de groote dagbladen
een kleine wenk zijn, niet al te kwistig te zijn met letterkundige of ander soort van
brieven, waarover wij reeds meer dan eens eene ontevredene stem gehoord hebben.
Tot ons genoegen bespeuren wij, na een tijd lang sluimerens, weder eene herleving
in het genre van reisbeschrijvingen, doch meer verfijnd dan vroeger en meestal
eene verzameling bevattende van wetenswaardige bijzonderheden van landen en
volken door eene vereeniging van wetenschappelijke mannen geboekt. Als zoodanig
noemen wij ook de bovenstaande reis naar IJsland enz. door den welbekenden lord
Dufferin en zijn gezelschap, die ons veel bijzonders over de zeden, gewoonten,
enz. der Noormannen heeft medegedeeld. Wij wenschen het boek in vele
leesgezelschappen te zien circuleren, ofschoon minder om den schrijftrant die hier
en daar soms wat verward is, dan om het zaakrijke en treffende. Eenige
onnaauwkeurigheden of blijkbare onbekendheid met sommige dingen die
vermoedelijk alleen aan den vertaler te wijten zijn, ontsieren het werk, als b.v. op
blz. 63 waar wij lezen: ‘dat de grond op ¼ mijl ver door tallooze wonden en zweren
ziekelijk is aangedaan.’ Wij begrijpen dit volstrekt niet! Van ‘zenuwbladen’ (blz. 80)
hebben wij in beschaafde monden nooit gehoord, wel Sennebladen, evenmin kennen
wij ‘schalen der toorns’ in de artsenyvoorraad, gelijk wij lezen. De tekst onder de
titeplaat komt niet overeen met dezelfde aanhaling op blz. 159; op zijn zachtst
genomen is dit onoplettend!
JESSE.

Het Patronaat over herstelde krankzinnigen in Nederland, door W.
Hoogvliet, Commissaris van Politie te Leijden. (Te) Leijden (bij) P.
Engels, 1861. In post 8vo., 35 blz. Prijs ƒ 0,30.
Het is een verblijdend teeken des tijds, dat men eindelijk
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eens zijne aandacht begint te vestigen op de verbetering van het toekomstig lot der
herstelde krankzinnigen die meer dan ieder ander schepsel, zeer te beklagen zijn
en onze voortdurende ondersteuning naar het ligchaam en den geest behoeven,
en dat de hooge regering zich aan deze zaak veel laat gelegen liggen, blijkt allereerst
uit de in bovenstaande brochure opgenomen circulaire van Z. Ex. den minister van
o

binnenl. zaken dd. 30 Oct. 1860, N . 170 aan H.H. Gedep. Staten. Met belangstelling
hebben wij deze brochure gelezen, wier inhoud ons evenwel grootendeels bekend
was en wel waard is meer algemeen gekend en verspreid te worden, opdat ons
volk daardoor betere gedachten krijge van de pogingen die aangewend worden om
het lot van waarlijk behoeftige natuurgenooten te verzachten. De bijgevoegde brief
van den beroemden Engelschen geneesheer Dr. J. Conolly is inzonderheid van
veel belang, vooral ook, omdat men daaruit zien kan, wat men in Engeland en Ierland
voor deze ongelukkigen doet. In het waarachtig belang dezer zoo schoone zaak
achten wij het van onzen pligt een paar citaten uit dien brief over te nemen en mede
te deelen aan de lezers van de Vaderlandsche Letteroefeningen, opdat daardoor
nog meer de bedoelingen der patronaten onder de oogen van het groote publiek
komen.
‘Krankzinnigheid’ zegt de briefschrijver, ‘ontwikkelt zich in den regel zeer langzaam.
Geruimen tijd voordat zij in haren waren aard kenbaar wordt, openbaart zij zich door
een zonderling en ongeregeld gedrag, vlagen van ziekte, verstrooidheid of
buitensporigheid. Deze eerste verschijnsels der kwaal die voor elken stand in de
maatschappij hunne bezwaren mede brengen, zijn uitputtend voor eene familie die
van de dagelijksche verdiensten der ouders moet bestaan; komen die verschijnselen
dikwerf terug of zijn ze van langen duur, dan moet de familie zich meermalen het
eene gerief na het andere ontzeggen; alles wat in huisraad of kleedij maar eenigzins
kan gemist worden, wordt voor eene kleine som verpand om toch maar in de
dagelijksche behoefte van den lijder te voorzien, terwijl intusschen ook de hulpelooze
kinderen zorg vereischen en alle verantwoordelijkheid neêr komt op de geknakte
vrouw, die zich het raadselachtig en ongeregeld gedrag van haren man langen tijd
niet verklaren
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kan. Allengs echter wordt de ziekte te duidelijk om er zich in te vergissen en de
arme krankzinnige na eenigen tijd in het werkhuis te hebben doorgebragt, wordt ten
laatste naar het Asyl gezonden, terwijl zijne vrouw en kinderen ten laste komen der
gemeente. Soms is de man in een paar maanden hersteld; dan houdt hij niet op om
den hulpeloozen toestand van zijn gezin voor oogen te houden, hij heeft geene rust
zoolang hij verhinderd wordt hen te helpen; en ten laatste in het volle bezit zijner
rede hersteld zijnde wordt hij ontslagen. Wanneer hij de kleederen van het Asyl
aflegt, is zijn oud haveloos gewaad, dat voor hem bewaard is, het eerste voorwerp
waarop zijne aandacht valt. Dikwijls verbeeldt hij zich dat zijne beste kleederen
gestolen zijn; hij kan zich niet meer herinneren op welke wijze hij ze kwijt is geraakt,
althans hij gaat heen met zigtbare ergernis en wrevel. Dan keert hij of naar het
werkhuis terug of hij zoekt onder de nederigste schuilplaatsen der ellende een
ellendig verblijf. Hij heeft meer moeite om werk te vinden dan hij verwacht had.
Immers hij is van zijn verstand beroofd geweest, en niet velen worden door zulk een
ongeval aangemoedigd om den werkman in dienst te nemen. Behoeften, waar hij
in het gesticht niet aan dacht, komen hem dagelijks kwellen. Kortom, hij is pas
hersteld of hij staat weder bloot aan al de oorzaken die eene instorting te weeg
brengen.’
Na de aanhaling dezer woorden dunkt het ons bijna genoeg gezegd te hebben
tot aanbeveling en aansporing van het edele doel om herstelde krankzinnigne de
behulpzame hand te bieden in het wegnemen van oorzaken die meestentijds de
wederinstorting ten gevolge hebben en waarvan ook ons meer dan één geval bekend
is. Ook de voorbeelden, medegedeeld door Dr. B.H. Everts, directeur en eerste
geneesheer van het gesticht Meerenberg pleiten er zeer voor en leveren het
krachtigst bewijs voor de noodzakelijkheid van Patronaten vooar herstelde
krankzinnigen. Moge de ‘vraag aan den lezer’ waarmede de brochure besloten
wordt een weêerlank vinden door geheel Nederland, moge zij rijpelijk overwogen
en vooral toegepast worden door allen die eenigen invloed kunnen uitoefenen op
werken van philantropischen aard, werken van waarachtige barmhartigheid die de
schoonste gedenkteekenen heeten mogen, waarop de Nederlander trotsch
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kan zijn. Wij wenschen daarom de brochure, ter nadere kennismaking in veler
handen, ook met het oog om als handleiding te dienen, tot het oprigten van nog
meerdere Patronaten, waartoe het geïnserreerde reglement van het Leijdsche
Patronaat ons zeer geschikt schijnt te zijn; en hiermede Gode bevolen!
JESSE.

Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Elfde deel, derde stuk.
(Te) Amsterdam, (bij) C.G. van der Post, 1861.
Ofschoon niet alle mededeelingen van alle geleerde genootschappen ten allen tijde
even belangrijk zijn en zommige met een ‘transeant cum ceteris’ gerust kunnen
worden weggezet wanneer ze slechts even zijn ingezien, zoo doet het ons thans
genoegen over dit derde stuk het werk der Academie onze bijzondere tevredenheid
te betuigen. We hebben het reeds meer gezegd en we herhalen het hier nogmaals,
dat wij juist niet altijd dweepen met het werk of de verrigtingen van de hooggeleerde
heeren omdat zij nu eenmaal, op wat wijze dan ook, het epitheton dat den schijn
van geleerdheid geeft, voeren mogen, maar wij zullen altijd de eersten zijn, wanneer
wij naar onze overtuiging daartoe gedrongen worden, om onze goedkeurende stem
te doen hooren, als het daadwerkelijk blijkt dat door hun ijverig streven de
wetenschap gebaat wordt, hetwelk ons bijzonder aangenaam is van deze de
aflevering te kunnen doen. De mededeeling toch van de nieuwere lenzenstelsels
van Merz en van Hartnack en de grenzen van het optisch vermogen onzer
hedendaagsche mikroskopen door P. Harting, is voor de geschiedenis der
mikroskopie zeer belangrijk, vooral omdat men tegenwoordig bij dne stand der
natuurwetenschappen geen mikroskoop ontberen kan. doch met het oog op de
groote volkomenheid dezer nieuwe werktuigen, staat men verbaasd hoe een
Leeuwenhoek met zijne zoo eenvoudige lenzen, zulke groote ontdekkingen kon
doen, die nog heden ten dage geldend zijn. Het is echter eene waarheid, dat men
aan zijne eigene werktuigen zeer gewend raakt en dat men dikwijls hiermede hoe
eenvoudig
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ook en ofschoon zoogenaamd niet meer beantwoordende aan de vorderingen der
wetenschap, meer kan uitrigten dan met geheel vreemde werktuigen. Wij willen
gaarne gelooven dat het Hartnacksche stelsel het beste van allen is, ofschoon wij
voor ons, dat van Nachet en Oberhäuser niet kunnen verwerpen. De geleerde
voorstander van het Hartnacksche stelsel erkent zelf dat het wenschelijk is, dat de
vervaardigers van mikroskopen zich meer toeleggen op de verbetering hunner
lenzenstelsels in verband met de oculairen, dan wel op eene versterking der
vergrooting hunner werktuigen, door het daarstellen van objectiefstelsels van zeer
korten brandpunts-afstand, omdat de kunst reeds hierin de uiterste grenzen bereikt,
ja eigenlijk reeds ovdrschreden heeft.
Het verslag van de heeren P. Harting, F.A.W. Miquel en J. van der Hoeven, over
een in hunne handen gesteld, uit de zee opgehaald organisch voorwerp, over
gronden door diepzeeloodingen in de Banda-zee opgebragt en over passaatstof,
is nog te onbestemd en onzeker, dan dat men hieruit eene hypothese voor waarheid
zou kunnen aannemen. Een onophoudend voortgezet onderzoek gelooven wij dat
eenmaal tot zekerder resultaten leiden zal, vooral omdat de laatste tijd zoovele
waarlijk wetenschappelijke Oost-Indievaarders heeft opgeleverd, die niets onbeproefd
laten tot opsporing van de verschijnselen in den oceaan, die tot nu toe nog met een
geheimzinnig waas omhuld zijn. Voor hen die belang stellen in de kennis der
Hymenophyllaceae, biedt de eerste bijdrage van den heer B.B. van den Bosch veel
wetenswaardigs aan, tot verspreiding van het gewenschte licht over menige
bijzonderheden van den groei, den bouw en de ontwikkeling dezer plantengroep,
waarover tot dus verre nog weinig uitvoerige mededeelingen bekend zijn. De schrijver
stelt zich voor in eene volgende bijdrage eene schets te leveren van de
geographische verspreiding dezer plantenfamilie, die zeer zeker aan de meeste
botanisten zeer welkom zal zijn.
Minder voldeed ons het door de H.H. van der Boon Mesch, von Baumhauer en
van Hasselt ingediend ontwerp-antwoord op den in hunne handen gestelden brief
van den Minister van Binnenlandsche Zaken om maatregelen te nemen tegen de
vervalsching van eetwaren en dranken. Behoudens beter
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oordeel van anderen is het onze stellige meening dat een wet op de vervalsching
der levensmiddelen niet tot de bebemoeijingen der Academie behoort, ja zelfs dat
zij hiertoe geheel onbevoegd is. Wat nog meer is, wij gelooven dat geen
Nederlandsche wetgever de magt heeft, de handelsvrijheid hierdoor te beteugelen
en aan banden te leggen; dat er een wakend toezigt gehouden wordt op het
inmengen van voor de gezondheid schadelijke zelfstandigheden in levensmiddelen
of eetwaren is zeer noodzakelijk, maar verder mag men ook niet gaan. Het ‘mundus
vult decipi’ is van te algemeene bekendheid en is zóó diep ingekankerd, dat men
hiertegen zelfs met de meeste gestrengheid geene verbetering verwachten kan.
Men heeft gepoogd van de Hooge Regering maatregelen te verkrijgen tot herstelling
van den alouden roem der Hollandsche boter, die in de laatste jaren op de
Londensche markt in miskrediet geraakt was, omdat men allerlei bedriegerijen
pleegde tot vervalsching van een algemeen gebruikt product. Al de aangewende
pogingen leden echter schipbreuk en men begreep teregt dat het kwaad zich zelven
straffen zou en dit is inderdaad zoo; voor goede waren kan men op de markt altijd
goede prijzen bedingen, voor de minder goede natuurlijk zooveel minder;
daarenboven betalen sommige menschen liever een geringen prijs voor vervalschte
stoffen, dan iets meer voor de onvervalschte. Het surrogaat der koffij strekt hiervoor
eenigzins ten bewijze en wil men, ook de toevoeging van water in de melk (want de
vervalsching met dextrine zooals men in Parijs gedaan heeft, is bij de Hollandsche
melkverkoopers nog niet zoo bekend). Er zijn immers genoeg menschen, die liever
2 cent voor een pint afgeroomde of met water vermengde melk betalen, dan 5 à 6
Cent voor zuivere, die zij des noods dan naar verkiezing kunnen aanlengen, en
daarbij dient men bij het toepassen der politieverordeningen op het vervalschen der
melk zeer omzigtig te zijn, omdat de lactometer zeer gemakkelijk bedriegelijke
aanwijzingen zou kunnen geven en op de vervalsching met water duiden zou,
niettegenstaande de verkooper op zijn geweten af zou kunnen verklaren dat hij ze
onvervalscht gegeven had. In zulke gevallen is de oorzaak veelal te zoeken in het
waterachtige voedsel, als: aardappelen, rapen enz., dat men zeer dikwijls aan het
vee
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voorwerpt. Tot ons genoegen bespeurden wij dat ook eenige leden van deze meening
waren en der Academie hare bevoegdheid ontzegden. Desniettegenstaande heeft
men met twee stemmen tegen, tot de verzending aan den minister besloten, ofschoon
met toevoeging eener inleiding waarin op de moeijelijkheid van het standpunt der
afdeeling zal worden gewezen. Ieder belangstellende verwijzen wij naar het in zijn
geheel in deze verslagen opgenomen concept-reglement waartegen, naar wij
vertrouwen, zich wel menige krachtige stem zal verheffen, indien het ooit zoo ver
mogt komen. De bijdrage van den heer Halbertsma over de lamina mediana
cartilaginis thyreoïdeae en van den canalis Schlemmii, zullen wij hier niet bespreken
daar het meer passende is voor het orgaan der geneeskunde, vooral de
laatstgenoemde die tot een vinnigen pennestrijd tusschen de ontleedkundigen van
lateren tijd aanleiding gegeven heeft.
Op het gebied der mathematiek vindt men verder formules betrekkelijk de
vermenigvuldiging der elliptische functiën van de eerste soort, door G.F.W. Baehr,
terwijl de heer Stamkart met wiens arbeid wij steeds hoog ingenomen zijn, weder
eenige opmerkingen geeft omtrent de geschiktheid van ijzer om tijdelijk
gemagnetiseerd te worden.
De bijdrage over alcohometrie door middel van den areometer, door E.H. von
Baumhauer, is de laatste van dit derde stuk. Wij konden er echter juist niet heel veel
belangrijks in vinden en dan nog schijnt de heer van Moorsel er het meest toe
bijgedragen te hebben.
JESSE.

De landbouw, in zijn geheelen omvang behandeld in populaire
brieven, door H.K. Schneider, bewerkt voor Nederland, door E.C.
Enklaar. In drie Deelen. Te Zwolle, bij W.E.J. Tjeenk Willink,
1860/61/62.
Wij hebben beloofd op bovenstaand werk terug te zullen komen, nadat wij er ten
vorigen jare (zie Vaderl. Letteroef. Boekbesch. blz. 259) een oppervlakkig verslag
van gegeven hebben en....belofte maakt schuld! Nu wij in het bezit van het geheele
werk zijn, is het dan ook niet meer dan pligt die schuld af te doen, waartoe wij ons
thans in staat gevoelen.
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De titel van bovengenoemd werk toont duidelijk aan, wat wij met regt kunnen
verwachten, n.l. de behandeling van den landbouw in zijn geheelen omvang. Dat
wij aanvankelijk minder gunstig gestemd waren voor dit werk, hebben wij ter
aangeduider plaats niet onduidelijk te kennen gegeven, we wisten waarlijk niet
waarover wij ons meer moesten verwonderen, òf over het enorm aantal werken en
werkjes over den landbouw, dikwijls dezelfde onderwerpen behandelende òf over
den moed des vertalers, die reeds zóóveel van dien aard in 't licht geschopt heeft,
dat men bijna niet weten zou, aan welk werk de voorkeur te moeten geven; misschien
zou de heer Enklaar dit zelf niet weten, niettegenstaande hij zich op den landbouw
nog al eens laat voorstaan. De heer E. klaagt en jammert verschrikkelijk dat de
wetenschappelijke landbouw bij ons te lande zoo weinig aanmoediging ondervindt;
die klagt is gedeeltelijk waar, maar toch niet ver te zoeken, daar de landbouwende
stand, die eindelijk eens een weinig uit den sluimer van zoo vele jaren begint te
ontwaken, zoo met kracht en geweld wordt wakker geschud met dreigende houding
en harde woorden, dat toch waarlijk bij het uit bed stappen niet zeer aangenaam is
en ons wel eens knorrig doet worden, al heeft men dan ook het goede met ons voor;
en vooral bij den landbouwenden stand van den ouden stempel, is de vrees voor
‘boemannen’ zoo diep ingeworteld, dat men waarlijk op zulk eene wijze den moed
niet heeft het spook te naderen, getuigen het de afslovende pogingen die de
Maatschappijen van Landbouw aanwenden om leden te winnen, bestaande voor
het meerendeel uit would-be geleerden, advocaten enz. als leden des bestuurs, en
de groote hoop meestal burgerluidjes, die den landbouw soms slechts bij name
kennen, terwijl men eigenlijk gezegde landbouwers in den juisten zin des woords
òf zeer weinig of in 't geheel niet aantreft. Och, 't ziet er in Nederland nog niet naar
uit, dat het zoo spoedig veranderen zal als men geen landbouw-onderwijs op de
scholen invoert; een nieuw geslacht moet eerst op den vooruitgang, waarover wij
ons echter verblijden, worden voorbereid; men moet het echter niet met allerlei
vreemden kost overvoeren, waaraan de zwakke maag nog niet gewoon is en dàt
juist wordt uit het oog verloren, dàt juist is de reden dat men
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minachting voor de moderne (het woord modern is door de moderne theologie zoo
algemeen, dat wij het ook hier durven bezigen) landbouw koestert. Vraagt men ons
echter of wij dan de wetenschappelijke ontwikkeling afkeuren, of wij met één woord
alle werken die over landbouw handelen met afkeer beschouwen, en of wij misschien
zelfs dit werk van Schneider zullen veroordeelen, omdat er reeds veel te veel over
landbouw geschreven is. Die zulks van ons meent, dwaalt zeer; op zich zelf
beschouwd verdient Sch.'s arbeid onze goedkeuring, al was hij niet overal met ons
eenstemmend, terwijl sommige onderwerpen, zoo als de theorie van het kruissen,
die in den laatsten tijd zulke bittere vijanden heeft aangetroffen, al te zuinig behandeld
zijn. Van den vertaler, die er zich zoo'n duchtige voorstander van betoond heeft,
hadden we ten minste iets meer verwacht, overigens is onze verwachting in menig
opzigt overtroffen, vooral dat gedeelte dat handelt over de veeartsenijkunde, de
oorzaken en kenteekenen van ziekten voldeden ons zeer; de ontwikkelde (model-)
landbouwer, vindt hier eene zeer bevattelijke beschouwing, die o.i. veel beter is dan
het in der tijd zoo geprezene ofschoon niet geheel verwerpelijke werk van prof. A.
Numan, dat soms in de handen van oningewijden meer kwaad dan goed doet. Één
ding vinden we echter hinderlijk in deze bewerking van Sch.'s werk, n.l. het
onophoudelijk verwijzen naar den ‘Vriend van den Landman,’ waarvan de vertaler
redacteur is en de aanhaling der fabriek van de H.H. Enklaar, Riphagen & Comp.
te Hattem. Dit alles belet echter niet, dat wij dit werk wel ter overdenking en
betrachting aan wetenschappelijk gevormde landbouwers (men behoeft hier juist
niet heerenboeren, veelal verongelukte heeren-zoontjes onder te verstaan) kunnen
en willen aanbevelen, omdat er behalve veel dat hem niet te pas zal komen, wel
iets voor hem uit te leeren valt. Op de vertaling zelve hebben wij weinige
aanmerkingen te maken; alleen hier en daar een germanisme, b.v. benuttigen, voor:
zieh ten nutte maken enz. Ook ontmoetten wij herhaalde malen het woord: uitbroeijen
en broeijen, in plaats van uitbroeden en broeden; zulke grove taalfouten moest men
in een goed boek nimmer aantreffen. En hiermede meenen wij genoeg gezegd te
hebben om den lezer niet te doen
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afschrikken het werk eens ter inzage te ontbieden. Dat de afdeeling T u i n b o u w
aan het werk ontbreekt, vindt zijn grond daarin, dat de heer E. begrepen heeft die
afdeeling liever achterwege te moeten laten om daardoor zijn ‘tuinboekje’ dat hij bij
dezen nog eens in herinnering brengt, aan te bevelen; zulke willekeurigheid komt
niet te pas, daar hij daardoor eene gaping in het werk heeft gemaakt die het niet
verdiende. De druk is helder en het papier goed. Minder goed te keuren is het echter
om een werk dat reeds in de eerste dagen van December in den handel is met het
jaartal van het volgend jaar te voorzien, zooals met dit derde of laatste deel plaats
grijpt.

Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie, geredigeerd door
P.J. Haaxman, Apotheker te Rotterdam, bevattende mededeelingen
der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
Derde Serie. Derde Jaargang. Te Gorinchem, bij A. van der Mast,
1861. In gr. 8vo. Prijs ƒ 4.50.
Wetenschappelijke Pharmacie! Helaas met een zucht moet dit woord worden
uitgesproken; in ons land ten minste staat zij bijna gelijk met eene onbekende
grootheid. Wij begrijpen naauwelijks hoe de heer Haaxman nog moed kan hebben
zich aan eene taak te wijden waarin hij zoo weinig medewerking ondervindt en die
hij toch zoo gaarne wenschen zou. Waaraan is zulks toe te schrijven? Zijn er dus
in ons vaderland geene mannen die deze wetenschap beoefenen? Zijn er zelfs niet
onder, die zich als docenten doen gelden? Op deze vragen zouden wij bedroevende
autwoorden moeten geven, want het ontbreekt den meesten aan lust en
opgewektheid, omdat de pharmaceutische stand zich zelf vernederd heeft door zich
niet meer op de hoogte te plaatsen waarop de wetenschap hem regt gaf, door af te
dalen en zich gelijk te stellen met een kom-en-eisch man, ja nog veel lager dan
deze door het bevorderen zelfs van zoogenaamde arcana en charlatanistische
middelen, waarover hij veeleer het ‘veto’ moest helpen uitspreken. Dit alles evenwel
heeft veelal zijn grond in de gebrekkige wijze waarop men bij ons met de wetten op
de geneeskunde te werk gaat, zooals het er nu mede gesteld is, kunnen de
pharmaceuten over het algemeen
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niet gelijk gesteld worden met die van het buitenland en vooral in Duitschland zijn
de apothekers in staat, de eer van hunnen stand staande te houden, met andere
woorden: ons land bezit te veel apothekers naar gelang van het zielental en daar
toch allen moeten leven, tracht de een den ander te verdringen, en ongeoorloofde
middelen zijn er meestal de gevolgen van. Hieraan dunkt ons is het dan ook grooten.
deels toe te schrijven, dat men zich zoo weinig meer op de wetenschap blijft
toeleggen, daar alle krachten zieh oplossen in het brandpunt des levens, d.i. g e l d
v e r d i e n e n , 't kan zijn dat wij voor ons beeld wat al te harde kleuren bezigen,
maar hoe dan ook, de geheele jaargang van het voor ons liggende tijdschrift levert
het duidelijkste bewijs dat de heer H. de grootste medewerker daaraan is geweest,
terwijl het tevens een welverdiende steun gevonden heeft in belangrijke uittreksels
uit Deensche en Zweedsche werken die wij hopen dat voortgezet zullen worden.
Voor alles wat strekken kan om eene wetenschap te bevorderen, koesteren wij
achting en zoo ook hebben wij voor dit tijdschrift voor Wetensch. Pharmacie allen
lof en wij wenschen het daarom in meer handen dan wel geschiedt, daar er voor
den man van 't vak in weinige bladen een schat van feiten, vruchten van langdurig
onderzoek van 't geen de meeste buitenlandsche tijdschriften dienaangaande
bevatten, is neergelegd. De volijverige Redacteur ontvange onzen dank in naam
der wetenschap, voor zijn volhardend streven; de zelfvoldoening al zijne krachten
daartoe te hebben besteed, moge hem de grootste belooning zijn!
Ook de uitgever komt lof toe voor zijn werk. De druk is helder en zuiver en het
papier zeer goed. Wij houden ons voor de vervolg-afleveringen des nieuwen
jaargangs aanbevolen, gelijk wij dit in het algemeen doen bij alle uitgevers die de
gewoonte hebben van hunne verschillende tijdschriften eerst nadat de jaargang
voltallig is, ter aankondiging in te zenden; in hun eigen belang is het beter iedere
aflevering afzonderlijk en dadelijk na de uitgave te verzenden.
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Onze gezondheid. Wat wij moeten weten en doen om te leven
overeenkomstig de inrigting en wetten der menschelijke
bewerktuiging. Nederlandsche bewerking van Das Buch der
Gesundheit van Dr. D.G.M. Schreber, schrijver van de Aerzliche
Zimmer-Gymnastik, enz. enz., door Dr. A. Drielsma, praktiserend
geneesheer te Zwolle. Te Zwolle, bij van Hoogstraten en Gorter,
1862. In post 8vo., 296 bl.
Het Boek van den gezonden en van den zieken mensch, naar Dr.
C.E. Bock, Hoogleeraar te Leipzig; voor ons land bewerkt door Dr.
N.B. Donkersloot, geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te
Dordrecht. Ie Afl. Te Amsterdam, bij D.B. Centen, 1862. In post
8vo., 128 bl. Prijs ƒ 0.70.
Leer der gezondheid. Een boek voor allen die haar willen behouden
of verkrijgen. Populair-wetenschappelijke handleiding tot de
natuurkunde van den mensch, en hare toepassing op gezondheid
en opvoeding, door Dr. A. Combe. Naar de laatste Engelsche
uitgave van Dr. Coxe, voor Nederland geheel omgewerkt door C.J.
Snijders, stedelijk en plattelandsheel en vroedmeester. Met
houtsneê-figuren in den tekst. Vijfde Aflev. Te Middelburg, bij J.C.
en W. Altorffer, 1861. In post 8vo., 289-360 bl. Prijs ƒ 0.60.
Het is den mensch gezet om eens te sterven, en daarom zal het nooit aan ziekten
en andere tot den dood leidende oorzaken ontbreken. Niet te min zou men zich aan
een treurig fatalisme schuldig maken, als men meende, dat er daarom weinig of
niets kan geschieden om die oorzaken van den dood af te wenden, of om andere
nadeelige invloeden, die het leven en het levensgenot bedreigen, uit den weg te
ruimen of te verbeteren. Dat dit werkelijk met gunstigen uitslag geschieden kan,
daarvoor levert de ondervinding onmiskenbare bewijzen op. Vooral heeft men dit
in onzen leeftijd beter dan vroeger ingezien en heeft men reeds aanvankelijk
maatregelen van verschillenden aard genomen, om door inrigting van betere
woningen, door het dempen van stilstaande waters of poelen, door het tot stand
brengen van zwem- en badinrigtingen, door het houden van toezigt over de
deugdelijkheid der levensmiddelen, en wat ik meer zou
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kunnen noemen, aan de verbetering van den algemeenen gezondheidstoestand
bevorderlijk te zijn. Om daarin echter naar wensch te slagen, is het niet genoeg, dat
er, blijkens de aangehaalde voorbeelden, van staatswege of op last der
gemeente-besturen, eene gezondheidspolicie worde uitgeoefend, maar is het vooral
noodig, dat er betere denkbeelden omtrent het onderhoud van het leven en de
instandhouding der gezondheid, algemeener verspreid, dat misbruiken aangewezen
en vooroordeelen bestreden worden. Door populaire geschriften over de
zoogenaamde gezondheidsleer tracht men teregt, aan laatstgenoemden eisch te
voldoen en diezelfde strekking moet ook aan de drie in het hoofd dezes genoemde
boekdeeltjes toegekend worden. Alle drie verdienen eene gunstige aanbeveling en
zelfs bij de zorgvuldigste vergelijking, waartoe in dit tijdschrift de ruimte ontbreekt,
zou het wel niet mogelijk zijn, om op eene zuiver objectieve wijze, omtrent den
voorrang van het een boven het andere te beslissen.
1) Dat de hoofddirekteur van het orthopaedische instituut te Leipzig, doctor
Schreber, voor de taak, die hij op zich nam, bij uitnemendheid berekend was, is ons
reeds vroeger uit zijne Geneeskundige Kamer-gymnastiek, en nog een ander, even
zeer tot de physieke opvoeding der kinderen betrekkelijk geschrift, beide in den
jaargang 1857 van dit tijdschrift aangekondigd, op bl. 288 en 483, naar ik meen,
duidelijk gebleken. Ook zijn Buch der Gesundheit, door den heer Drielsma vertaald,
staat bij de vroegere geschriften van dienzelfden auteur geenszins achter, maar
moet geschat worden ze in meer dan één opzigt te overtreffen.
2) Ofschoon de Leipziger hoogleeraar Carl Ernst Bock zich tot hiertoe alleen op
het gebied der ontleedkunde en door zijn vervolg op de Tabulae
anatomico-chirurgicae, had doen kennen, bewijst echter de buitengewone opgang,
die aan zijn bovengenoemd geschrift in Duitschland te beurt viel, vermits het
oorspronkelijke werk reeds eene vierde oplage vorderde, niettegenstaande van de
derde 10.000 exemplaren gedrukt waren, dat hij door aanleg en studie, ook voor
het behandelen van andere onderwerpen groote geschiktheid heeft. Daar de tot
hiertoe verschenen eerste aflevering der Hollandsche, door dr. Donkersloot bezorgde
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vertaling nog door vijf andere van gelijken omvang achtervolgd zal worden, hopen
wij er nader op terug te komen.
3) De heer Snijders gaat met zijne bewerking van Combe's Physiology applied
to health and education geregeld voort, doch vordert daarmede langzamer dan
welligt met de belangen van de lezers en van de uitgevers is overeen te brengen.
Voor een groot deel is dit het gevolg van de uitvoerige en doorwerkte bijvoegsels,
waarmede de vertaler gemeend heeft den inhoud van het oorspronkelijke te moeten
vermeerderen. Steller dezes is van meening, dat de heer Snijders daarin de maat
overschrijdt en te veel ook in zulke bijzonderheden afdaalt, die niet regtstreeks op
de natuurkunde van den mensch en op de gezondheidsleer kunnen toegepast
worden.

De heerschende keelziekte, Angina diphtherina, in Friesland, van
Junij 1859 tot Augustus 1861, door N. Lobry de Bruijn, Medic. Chir.
et Obstetr. Doctor, Stads geneesheer te Leeuwarden. Naar officiële
bescheiden. Te Leeuwarden, bij W. Proost, 1861. 8vo., 48 bl.
Ofschoon ons vaderland tot hiertoe in mindere mate, dan vele andere gewesten,
door de zoogeuaamde diphtheritis werd aangetast, ontbrak het echter in de laatste
jaren, ook bij ons geenszins aan gelegenheid, om eensdeels door eigen
aanschouwing het genoemde ziekteproces te leeren kennen, en om ten andere,
getuigen te zijn van de noodlottige verschijnselen, die daardoor, veelal ten koste
van het leven, kunnen veroorzaakt worden. Aan alle zorgvuldig gedane
waarnemingen, geschikt om òf over het wezen dezer veelal nog zoo problematische
ziekte eenig licht te verspreiden, òf om de uitkomsten van verschillende tegen haar
gerigte geneeswijzen te doen kennen, moet daarom groot gewigt toegekend worden.
In beiderlei opzigt verdient de verhandeling van den heer L. de B. eene gunstige
aanbeveling. De schrijver toch werd door zijne betrekking als stads geneesheer te
Leeuwarden, niet alleen in staat gesteld om zelf vele ernstige gevallen der genoemde
keelziekte waar te nemen, maar hij ontving ook van zijne ambtgenooten een van
andere in de nabijheid van Leeuwarden woonachtige geneesheeren onderscheidene
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schriftelijke opgaven. Daarenboven werd hij door twee belangrijke rapporten over
de eerste gevallen dier ziekte, in Oost- en West-Dongeradeel waargenomen, in
staat gesteld om de merkwaardigste bijzonderheden aangaande hare eerste
verschijning in de provincie Friesland te kunnen vermelden, terwijl hem eindelijk
nog de inzage werd toegestaan van alle officiële aan de provinciale geneeskundige
commissie van Friesland, aangaande het voorkomen en de verspreiding der ziekte,
gedane mededeelingen.
Van die verschillende bescheiden heeft de auteur een oordeelkundig gebruik
gemaakt, en daarmede de resultaten zijner eigene ervaring aangevuld. Het blijkt
ons daaruit dat de ziekte in 1859, sedert de maand Junij, slechts in Oosten
West-Dongeradeel, twee zeer noordelijk gelegen gemeenten, werd waargenomen,
doch dat in 1860 zestien van de 43 gemeenten in de provincie Friesland werden
aangetast. Terwijl de eerstgenoemde gevallen in den heeten en droogen zomer van
1859 plaats hadden, en wel doorgaans in hevigen vorm, verspreidde zich de ziekte
in 1860, over zestien verschillende gemeenten, bij eene bij uitstek koude en vochtige
weêrsgesteldheid. Ook de geaardheid van den grond scheen met het voorkomen
der ziekte in geen verband te staan; want zij kwam zoowel op zandgrond en
veenbodem, als op zware en ligte klei voor: zelfs kon men tusschen diluviale en
alluviale kleigronden geenerlei verschil opmerken. Gelijk deze en andere
bijzonderheden door den schrijver in het licht gesteld worden, zoo zijn er ook
onderscheidene wetenschappelijke vraagpunten, gelijk b.v. omtrent den contagieusen
of miasmatischen aard der ziekte, omtrent het al dan niet aannemelijke van een
constitutioneel lijden, omtrent het verband tusschen de diphtheritis en de febres
intermittentes enz., die door den auteur ter sprake gebragt en door het aanbreken
van bepaalde feiten niet alleen toegelicht, maar grootendeels beslist worden. Doch
de aard van dit tijdschrift verbiedt ons hier meer bij te voegen. Ten slotte merkt de
verslaggever alleen dit nog op, dat ook zij, die het alleen om praktische wenken en
raadgevingen te doen is, het voornoemde geschrift na lecture niet onbevredigd
zullen ter zijde leggen. De Leeuwarder docter ga voort om ons ook andere
waarnemingen mede te deelen!
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Kaart van Palestina (,) naar de beste bronnen ontworpen door S.H.
Serné; Lithographie en Kleurendruk van J. Smulders, te 's Hage.
Prijs ƒ 4, -.
Memorie (,) behoorende bij de Kaart van Palestina, door S.H. Serné.
In post 8vo., 62 blz. Prijs ƒ 0,40.
Beiden bij J.P. van Dijk te Zwolle.
‘Naast Palestina is er geen land aan te wijzen, waarover sedert de vroegste tijden
zooveel geschreven is, of waarvan in den meest verschillenden vorm, zooveel
kaarten bestaan.’ Dit beweren, 't welk maar al te waar is, wordt door den heer Serné
zelf erkend, en toch waagde hij het eene nieuwe kaart te bewerken en eene daarbij
behoorende memorie te schrijven. Men mag dus wel aannemen, dat bijzondere
redenen daartoe bestonden. De vervaardiger geeft ze zelve op: Het onderzoek der
H. Schrift (ook in ruimeren kring) had hem meermalen behoefte doen gevoelen aan
eene goede, liefst Nederduitsche en op tamelijk groote schaal ontworpene kaart
van de gewijde plek, waar zij hare lezers telkens verplaatst. De bestaande Nederl.
kaarten bevredigden hem niet, de Duitsche schoolkaart beviel hem niet, en terwijl
de lezing van van der Velde's Reizen in Syrië en Palestina hem op nieuw overtuigde
van het vele gebrekkige in de bestaande kaarten, besloot hij, opgewekt door de
schoone kaart in Petermann's Geographische Mittheilunyen, er zelf eene te teekenen,
die de belangrijkste resultaten der wetenschap meer populair konde maken, en voor
bijbellezers, ook voor de eenvoudigen, eene duidelijke aanwijzing van de
belangrijkste zaken met verzwijging van veel onnoodigs, zamen te stellen.
Het blijkt hieruit genoegzaam, dat het eene grootsche taak was, die de heer Serné
zich voorstelde. Is hij in het verrigten van die taak goed geslaagd? Ziedaar eene
vraag, die wij naauwelijks ons zelven ter beantwoording durven doen, en waarop
het antwoord met deze recensie toch moet gegeven worden.
Wij kunnen verklaren, dat ons ouderzoek ons heeft geleid, om hulde te doen aan
de zorg, die er besteed is om slechts die plaatsen er op te brengen, wier identiteit
genoegzaam bewezen is, namelijk van die, welke in den
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bijbel, of bij Josephus, Hieronymus en Eusebius voorkomen. Tijd nog moeite schijnt
gespaard, om door vergelijking van de beste bronnen zich daarvan te vergewissen,
en ofschoon blijkbaar van der Velde's Reize tot handleiding heeft gestrekt, is deze
echter niet slaafsch gevolgd. Enkele plaatsen, die op v.d. Velde's Map als identisch
met bijbelsche oorden voorkomen, zijn door S. met een? aangeduid, waarschijnlijk
of liever zeker om de gronden die door anderen, zoo als Robinson en Ritter
daartegen zijn aangevoerd. Met uitzondering van enkele Arabische dorpen in de
groote woestijn, zal men op deze kaart bijna geene plaats aantreffen, waarvan men
de meest volledige zekerheid heeft. Behalve de identische of waarschijnlijk identische
plaatsen (deze laatste altijd met? aangewezen) zijn op de kaart slechts die Arabische
oorden, wadi's, bergen, enz. aangebragt, die in een of ander opzigt merkwaardigheid
bezitten en geeft zij dus aan elke goede reis naar het H. Land nieuwe waarde. - Bij
plaatsen van gelijkluidende namen is dit ter onderscheiding met dezen of gene tekst
aangeduid, die aanwijst, welke plaats de bedoelde is; b.v. Bethlehem, W. van
Nazareth (Joz. XIX: 15) Rama, Kana, Gilgal, enz. Bij Bethlehem, ten Z. van
Jeruzalem is geen tekst gevoegd, daar het overbekend is, welke plaats bedoeld
wordt, enz.
De kaart onderscheidt zich dan ook van anderen door groote duidelijkheid. De
meest mogelijke naauwkeurigheid in spelling, teekens, vorm van letters, onderlijnen,
enz. is in acht genomen. Bovendien vindt men op de geschiktste punten soms twee
en drie dubbele namen, en bij het moeijelijke, dat zich bij de teekening van kaarten
opdoet, om vooral in bergachtige streken de namen zooveel mogelijk vrij te plaatsen,
is men vrij wel geslaagd, het onduidelijke te vermijden.
De tinten van het profil der berghoogten voldoen veel beter dan de gebruikelijke
arseringen. Zoo ook is de teekening der bergen met lithographisch krijt, in plaats
van deze te graveren, veel bevalliger voor het oog en geeft dit de kaart een meer
schilderachtig aanzien, terwijl het een aanschouwelijk denkbeeld geeft van
betrekkelijke hoogte en diepte.
Het zal na het bovenstaande wel onnoodig zijn, de kaart
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aan te prijzen. De memorie is eene gemakkelijke en juiste handleiding bij het gebruik,
waardoor de waarde der kaart niet weinig verhoogd wordt.

Handleiding tot de kennis der Zee-artillerie, door H. v. Goens,
Luitenant ter Zee der 2de klasse, belast met het onderwijs in de
Zee-artillerie, de Versterkingskunst en het Landmeten, aan het
Koninklijk Instituut voor de Marine. Eerste aflevering. (Te)
Rotterdam, (bij) H. Nijgh, 1861. Prijs ƒ 3,65
De luit. ter zee van Goens, heeft zich, door de zamenstelling van bovenbedoelde
handleiding, ten opzigte zijner leerlingen, en zeer zeker ook wel ten opzigte zijner
medeofficieren van het korps waartoe hij de eer heeft te behooren, hoogst
verdienstelijk gemaakt en maakt hierdoor gewis niet beschaamd, hem, die deze
officieren met het onderwijs in de zee-artillerie, enz. aan de Koninklijke inrigting,
belastte.
Oordeelende naar de ‘eerste aflevering,’ ons door de geachte redactie van de
Vad. Letteroef. ter beoordeeling toegezonden, is het ons, met het oog op den zoo
wenschelijken bloei van dit ‘Marine-Instituut,’ zeer bijzonder aangenaam, te kunnen
betuigen, dat de luitenant van Goens zich eervol van zijne taak kwijt.
Niettegenstaande de nederige betuiging, in het voorberigt: ‘Met het oog op het
mij voorgesteld doel, heb ik gemeend de bewerking zoo veel mogelijk in een
algemeenen zin te moeten opvatten,’ zoo geeft de vervaardiger eene zeer volledige
beschrijving, o.a. over de bewaring en het keeren van buskruid, over de verschillende
sassen (mengsel, bestemd tot het vervaardigen van lust- en ernst-vuurwerken), en
vooral over de bestanddeelen der vuurwerken.
Het is duidelijk geschreven, bevattelijk voor hen die het elementaire terrein reeds
genoegzaam hebben bewandelt.
De druk en de twee platen doen den uitgever eer aan.
Eenige ingeslopen fijlen, niet in de errata opgenomen: blz. 102, r. 12, o. staat.
‘Alzoo kan kan alleen,’ enz....; blz. 241, r. 12 b., staat: meest mogelijks(e)
voorzigtigheid,’ geven we hier aan, niet uit zucht tot fitterij maar ten bewijze, dat wij
deze aflevering hebben doorlezen.
En hiermede zij dit werk bijzonder aanbevolen.
2

X .

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

231

Regeling van het Lager Onderwijs in Amsterdam, na de Wet van
13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103). Verzameling van
Verordeningen, Besluiten en Reglementen, met de daartoe
behoorende officiële bescheiden en beraadslagingen. Eerste
Aflevering. (Te) Amsterdam, (bij) Weijtingh & Brave, 1861. In 8vo.,
128 blz. Prijs ƒ 1,30.
Volgens berigt van de uitgevers, zal de Verzameling, waarvan de hierboven
aangekondigde brochure het eerste stuk uitmaakt, omvatten al wat in de hoofdstad
des rijks, na de wet van 13 Augustus 1857, ter regeling van het Lager Onderwijs in
die stad is verrigt, tot op de vaststelling der reglementen voor de openbare scholen.
Bij de verschijning van deze eerste aflevering, is tevens de bekendmaking gevoegd,
dat de uitgave zal worden voortgezet, mits er blijken gegeven worden van
genoegzame belangstelling, dat is: een voldoend aantal koopers zich opdoen, om
de kosten te dekken en een winstje voor de uitgevers af te werpeh.
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft zich bereid verklaard, hare welwillende
ondersteuning aan dezen arbeid te verleenen, en wij haasten ons hierbij tevens te
vermelden, dat de heeren A.J.H. van der Toorn en mr. J.C. de Koning, leden der
plaatselijke schoolcommissie aldaar, zich wel met de zamenstelling dezer officiële
stukken, betrekkelijk de regeling van het Lager Onderwijs hunner woonplaats,
hebben willen belasten.
Uit den aard der zaak, geven de in deze brochure medegedeelde bescheiden
geene aanleiding tot eene opzettelijke beoordeeling. De zaken, over welke zij loopen,
behooren tot de faits accomplis, waaraan de kritiek niets veranderen kan. Zij maken
voorts slechts een gedeelte uit der wettelijke voorschriften, welke zullen moeten
dienen, tot optrekken van het gebouw, dat, bij het schrijven dezer aankondiging, te
Amsterdam nog onder de pia vota blijft behooren. Wij hopen evenwel, dat de groote
handelstad hierin niet bij hare jongere zuster, het in alle opzigten zoo zeer
vooruitstrevende Rotterdam, zal achterbijven, en achten verzamelingen als de
tegenwoordige hoogst nuttig, al ware het alleen om den magistraat aan te toonen,
wat er nog aan zijnen arbeid ontbreekt, en hem tot spoed aan te sporen.
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De uitvoering is keurig, gelijk men die trouwens van de pers des heeren van Bonga
gewoon is te ontvangen, en de prijs billijk gesteld. Wij hopen, dat de uitgave zal
doorgaan, en in lateren tijd tot bewijs zal kunnen strekken van de belangstelling
onzer schoolmannen, in alles wat onmiddellijk op hun vak betrekking heeft. Ook
voor schoolopzieners en leden van plaatselijke schoolcommissies, onverschillig
waar zij gevestigd zijn, beschouwen wij dit werk van blijvende waarde.
L.A.H.

De Kindervriend. Tijdschrift voor de Jeugd; door H. Ilpsema
Vinckers. 1e Jaargang, No. 1-7, Mei-Augustus 1861. Te Groningen,
bij M. van Heijningen Bosch. In post 8vo. Twee afleveringen per
maand, elke van 8 blz. Prijs per jaargang ƒ 1,50.
Reeds in Junij, hebben wij de eerste aflevering van dit tijdschrift ontvangen, en nu,
in September, werd ons de zevende toegezonden, nadat ons successievelijk de
tusschenliggende afleveringen waren geworden. Wij hebben opzettelijk gewacht,
ons oordeel over dit nieuwe tijdschrift voor kinderen uit te spreken, tot dat op zijn
minst een kwartaal verloopen zoude zijn, en wij door naauwkeurige kennisneming
van verscheidene uitgekomene nummers in staat waren, zonder vooringenomenheid,
noch gevaar van voorbarig te zijn in onze beschouwing, naar gelang van het
geleverde, na te gaan, of het werkje van den heer Ilpsema Vinckers der aanbeveling
waardig is of niet.
De schrijver zegt in zijn woord ‘Aan mijne jeugdige Lezers,’ dat veel van den
eersten indruk afhangt, en dat iemand, die zich bij eene eerste kennismaking
aangenaam voordoet, meer kans zal hebben van wel te slagen, dan hij, die er, zoo
als men het wel eens noemt, maar zoo romp-slomp aankomt. Tot nog toe, had hij
zich slechts nu en dan tot zijne vriendjes gewend; nu, wil hij dit geregeld tweemaal
's maands doen. Tot het uitvoeren van dat voornemen, wenscht hij, zoo lang de
goede God er hem de kracht toe verleent, alles bijeen te zamelen, wat nuttig en
onderhoudend voor de jeugd kan geacht worden. Hij verklaart voorts, dat hij gaarne
de brieven zal beantwoorden van die jonge-
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lieden, welke hem iets te zeggen of te vragen hebben, en eindigt met eenige regt
hartelijke woorden, die wij ons niet kunnen weêrhouden af te schrijven. Zij zijn geheel
in onzen geest, en, naar wij vertrouwen, ook in dien van al onze lezers.
‘De lente is ook weêr gekomen; de weiden zijn reeds weêr frisch en groen, en
heerlijk prijken binnen weinige dagen weder de boomen met de bladeren en
bloesems, waarmede zij ieder voorjaar worden bekleed door de wondere magt
Gods. Dan tooit ook bloem bij bloem weêr veld en weide, bosch en akker; dan zingen
ook weêr de vogels een vrolijk loflied in en op dat nieuwe, lustige leven. Wat zou
ons beletten vrolijk en dankbaar ons leven te besteden tot mede-verheerlijking van
den grooten naam van Hem, die het gansch heelal heeft voortgebragt? Doch het is
ook Zijn heilige wil, dat wij, die de eersten zijn onder de schepselen dezer aarde,
niet alleen leven in en voor het leven dezer wereld, maar vooral, ja, eigenlijk geheel
voor het leven na dit leven, en daartoe, terwijl wij deze aarde bewonderen, en al
het schoone en goede, dat zij ons aanbiedt, dankbaar en verstandig genieten, onzen
onsterfelijken geest ontwikkelen en veredelen, door oefening en nadenken.’
Welligt, zal men niet zonder grond, na de lezing der voorafgaande regels, de
opmerking maken, dat de stijl wel iets of wat meer gesoigneerd mogt zijn, en het
woordje weêr al te vaak voorkomt. Onze kinderen hebben immers ook
schoonheidsgevoel voor de heerlijke taal, die het schoonste juweel onzer nationaliteit
kan heeten? - Doch, dit slechts in het voorbijgaan.
De heer Ilpsema Vinckers opent zijn tijdschriftje met eene ‘Opwekking,’ die wij
gaarne onderschrijven. Zij is deze:
Begin met God, al wat gij doet,
Want dan begint ge in alles goed,
Terwijl op zwakke steunsels bouwt,
Wie slechts op eigen kracht vertrouwt.
O, luister steeds naar Zijne stem,
De regte steun komt steeds van Hem;
Wie aan Zijn hand Zijn paden gaat,
Is hij ten hulpe en toeverlaat.
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Hij schenkt u moed, Hij geeft u lust;
En, 't zij ge werkt, hetzij ge rust,
In 't vol bewustzijn van uw pligt
Het oog gestaâg op Hem gerigt!....

Nu, moge er met eenig regt, wat aan te merken zijn op de versificatie dezer drie
strofen, de edele gedachte, die ze ingaf, verdient allezins toegejuicht te worden. Hij,
die voor de Nederlandsche jeugd schrijft, stelle toch steeds het Christelijke element
op den voorgrond; de zielsverheffing tot den Oppersten Bouwheer van het heelal
zij de basis van al zijne redeneringen, en het lijdt geen' twijfel, zijn arbeid zal
gezegende vruchten dragen, zelfs nog lang na den dood van den auteur, wiens
hand op het vergankelijke papier woorden van vermaning en liefde stelde, die in de
harten zijner lezers zullen voortleven.
De Kindervriend bevat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vertellingen;
Fabels;
Snippers;
Wetenswaardig Allerlei;
Parels, en
Hoofdbrekerij, als: Woordraadsels, Cijferraadsels en Rekenopgaven.

Wij zullen den voornaamsten inhoud dezer zes rubrieken met een' vlugtigen blik in
beschouwing nemen, opdat de lezers van de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’
zelven nagaan, of dit tijdschrift tot eene goede en nuttige aanwinst voor de kleine
bibliotheek hunner lievelingen kan strekken.
VERTELLINGEN. - De eerste: Hoe ik zeeman werd, laat zich met genoegen lezen.
Wat het gebed vermag, is vol gevoel en heerlijke gedachten. God is de Heer, kort
maar krachtig. Het Parelsnoer, een eenvoudig maar treffend verhaal.
FABELS. - De Koe, hadden wij liever gemist. De Kat, naïf en goed uitgedrukt. De
Kikvorsch en de Os, kreupele imitatie van den onsterfelijken La Fontaine. - Deze
rubriek beviel ons het minst.
SNIPPERS. - Van weinigen omvang; echter goed gekozen.
WETENSWAARDIG ALLERLEI. - Bekende zaken voor degenen, die veel gelezen
hebben; doch, voor de meeste jonge
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lieden, zoo niet nieuw, ten minste, zeer aardig en onderhoudend voorgesteld.
PARELS. - De meeste zijn allerliefst en ad rem. Men oordeele uit enkele staaltjes:
1. Die met eene bedriegelijke hand werkt wordt arm; maar de hand der vlijtigen
maakt rijk.
2. Wees niet wijs in uwe oogen, vrees den Heere, en wijk van het kwade.
3. Wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeeren mag, is bij haar niet te
vergelijken.
4. De vreeze des Heeren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en den
hoogmoed.
Vooral tegen deze laatste ondeugd mogen onze kinderen wel gewaarschuwd worden.
Het is het kenmerk der domheid en de geschiedenis leert, dat juist kleine natiën het
meest tot dien euvel geneigd zijn.
HOOFDBREKERIJ. - Voor onderwijzers en beschaafde ouders: oude kennissen;
desniettemin, eene zeer nuttige en aangename afdeeling voor de jeugd. De meeste
opgaven komen ons voor met tact gekozen te zijn; enkele vonden wij minder
doeltreffend.
De slotsom onzer bevinding is gemakkelijk op te maken: veel goeds met weinig
kaf vermengd.
Wij wenschen het werkje van harte een goed onthaal: het verdient zulks.
L.A.H.

Grieksch-Hollandsch Woordenboek voor school- en handgebruik,
onder medewerking van Dr. C.M. Francken, Hoogleeraar te
Groningen, naar het Hoogduitsch van V.Ch.F. Rost, vrij bewerkt
door Dr. A.H.G.P. van den Es, Praeceptor aan het stedelijk
Gymnasium te Leeuwarden. (Te) Groningen, (bij) de Erven C.M.
van Bolhuis Hoitsema, 1861. Prijs ƒ 7,90.
Hebben in de laatste jaren bijna alle kunsten en wetenschappen groote en snelle
vorderingen gemaakt, niet het minst mag dit gezegd worden van de lexicographie.
En wat Grieksche woordenboeken betreft - men moet erkennen dat het hoog noodig
was. Niet zoo heel lang nog is het toch geleden, dat er op de gymnasia, met name
op de Latijnsche scholen bij ons te lande, geen woordenboek in gebruik was, dat
eenig-
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zins op de hoogte van den tijd stond. Met Hedericus behielp men zich; met Bergman
plaagden de docenten hun leerlingen, en zij hadden reden om te brommen over het
veelvuldig gebruik dat van Schrevelius den pons asinorum werd gemaakt. Ja er
waren in den laatsten tijd wel enkele gelukkigen, die zich in het bezit van een Pape
of een Jacobitz mogten verheugen, maar het waren maar enkelen, en geen wonder:
de nieuwe lexica waren in eene vreemde taal, en daarenboven vrij duur; een oud
woordenboek kon men op eene auctie of een stalletje voor een drietal guldens
koopen. Er kwam nog bij, dat op zeer vele scholen het personeel der onderwijzers
veranderd was; zij waren te huis in de oude lexica, en huiverden voor het invoeren
van nieuwe goden, wier eeredienst hun op den ouden dag nog al wat inspanning
kosten zou. Onder de pogingen welke zijn aangewend om in de bestaande leemte
te voorzien, verdient de arbeid van Dr. van den Es hoogst eervolle vermelding. Hij
heeft het bekende woordenboek van Rost vertaald, of liever bewerkt op eene wijze,
welke het zeer geschikt maakt tot het gebruik op onze gymnasiën en Latijnsche
scholen.
De bewerker heeft onzes inziens bij zijn arbeid zeer juist ingezien, dat voor een
bij het onderwijs bruikbaar en nuttig lexicon den middenweg moest worden
ingeslagen tusschen de zuiver etymologische en de zuiver alphabetische volgorde.
Waarheid is het wat hij in zijne voorrede zegt (bladz. VI), dat het eene schande voor
ons gymnasiaal onderwijs zou zijn, indien men daarbij behoefte had aan een
woordenboek waarin b.v. als in Schrevelius (zaliger en traagmakender gedachtenis)
de vormen der werkwoorden worden opgegeven; niet het lexicon moet den discipel
leeren waar ἒϑηϰα of ὰείσεο t'huis hooren. Maar daarenboven valt het niet te
ontkennen, dat men van een discipel niet vorderen kan, dat hij geheel bekend zal
zijn met de familiebetrekkingen van alle Grieksche radices en derivaten. De lexica
moeten dienst doen aan hen die ze gebruiken, maar de gymnasiast moet geen
martelaar zijn van zijn woordenboek. Daarom geven wij gaarne allen lof aan Dr. van
den Es, dat hij in deze zaak het ‘inmedio tutissimus ibis’ heeft betracht.
Ten opzigte van de grenzen, welke de bewerker zich gesteld heeft bij het
bearbeiden van zijn woordenboek, mogen
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wij hetzelfde getuigen. Niet als het oorspronkelijke van Rost omvat het de geheele
Grieksche letterkunde, maar alleen die schrijvers, welke voornamelijk bij ons te
lande op de scholen worden gelezen. Echter heeft hij ook de hoofdwoorden
opgegeven, welke eerst bij latere schrijvers of alleen in het N. Testament gevonden
worden.
Met veel lof mogen wij ook gewagen van de juistheid der Hollandsche
uitdrukkingen, welke als vertaling der Grieksche zijn opgegeven. De bewerker betuigt
in de voorrede zijn dank aan Prof. C.M. Francken, die vooral hierbij hulp verleende.
Wat de beschuldiging van plagiaat betreft door Dr. van den Es aan Dr. Mehler voor
de voeten geworpen, wij onthouden ons van eenig judicium in deze kiesche zaak,
overtuigd als we zijn dat Dr. Mehler mans genoeg is om zijne eigene zaak te
verdedigen, bijaldien deze namelijk verdedigbaar is; wij moeten echter erkennen
dat de corpora of liever verba delicti, door den heer van den Es te berde gebragt
ons frappeerden.
Met eene ruime aanbeveling besluiten wij onze aankondiging van dit woordenboek,
dat door de Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, solide, keurig en goedkoop is
uitgegeven. Worde eene tweede editie van het lexicon spoedig noodzakelijk.

Geïllustreerde Almanak, onder redactie van W. van de Poll. (1862).
Te Leyden, bij A.W. Sythoff. Kalender en 166 blz. In post 8vo. Prijs
ƒ 0,60.
Terwijl Referent moet verklaren, dat de recensie van den Geïllustreerden Almanak
door van zijnen wil onafhankelijke omstandigheden vertraagd is, gelooft hij tevens,
dat het nog niet onnoodig zal zijn, het jaarboekje aan de lezers van dit tijdschrift
voor te stelien. In tegendeel durft hij vertrouwen, dat de uitgever gaarne nog eene
aankondiging van het werkje zal zien. Immers, wanneer Nieuwejaarsdag voorbij is,
beschouwen velen de almanakken reeds als verouderd en is het alleen bij
uitzondering, wanneer men nog daarnaar vraagt.
En toch, er zijn jaarboekjes, die hunne waarde behouden en even goed in Julij
als in Januarij kunnen ter hand ge-
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nomen worden. Ja, eenigen, van deze telkens wederkeerende persproducten,
kunnen nog na jaren met vrucht gelezen worden. Onder deze laatsten rangschikken
wij den voor ons liggenden Geïllustreerden Almanak.
De wakkere uitgever, die gedurende een vijftal jaren het lezend publiek aan zich
verpligtte door de uitgave van een onderhoudend en zoowel voor litteratuur als kunst
nuttig tijdschrift, (ach, waarom staakte hij die uitgave, of liever veranderde den
inhoud?) gaat voort, om de producten der gravuurschool ons ieder jaar in den
almanak aan te bieden, terwijl de ijverige redacteur daarbij goed geschreven opstellen
over nuttige onderwerpen weet te leveren. De jaargang 1862 kan best met zijne
voorgangers concurreren.
Onze gevierde novellist Cremer gaf een beeld voor het volk onder den titel: de
Koffijvrouw, welk stuk niet genoeg door de volkslasse en vooral door onze
dienstbaren kan gelezen en behartigd worden. Zij vooral staan aan de verleidingen
bloot, als waarvan er hier onderscheidene geschetst worden. Keller leverde mede
eenige beelden in zijne alchimisten, welke wij met genoegen lazen, terwijl Ising ons
met zijn woord ter herinnering aan P.A. de Génestet het beeld voor oogen stelde
van den man, die ons helaas! in den bloei des levens ontviel, maar wiens naam op
veler lippen zal blijven leven.
Wat land- en volkenkennis aangaat, daarvoor zorgden de redacteur in zijne
Nederlandsche volksfeesten, twee onbekenden in Japan en de Japannezen en
Hollands tulpen- en hyacinthenhandel, en J. ter Gouw in de Strafmiddelen der oude
school.
De blikken, die men ons in Leiden doet werpen en Onze bodem bevielen ons
mede uitmuntend en zullen gewis de aandacht van velen tot zich trekken en boeijen.
Eindelijk is het meer wetenschappelijke vertegenwoordigd door H.M.C. van
Oosterzee's Iets over de Kometen en de beide ongeteekende stukjes de Orchideën
en een blik in het menschelijk ligchaam.
Ziedaar het proza van den almanak, welks enkele opgave reeds voldoende kan
geacht worden om tot koopen aan te sporen. Maar dat proza wordt aangenaam
afgewisseld door eenige poëtische bijdragen, die de waarde van het jaarboekje niet
weinig verhoogen.
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‘Het raakt me niet! en Het raakt me wel!’ is een fiks dichtstuk, vol naïviteit en moraal.
Wij achten dit het beste wat we tot nog toe van den heer van Heijst lazen: Ook Krijn
Huigenshoeve van L. van den Broek tintelt van gloed en leven; trouwens wie zou
dit ook den Rotterdamschen zanger ontzeggen. Minder beviel ons Op de Zaan van
T. Keyzer Tz.; wij hebben van hem wel betere stukken gelezen, onder anderen zijn
Moederloos en Winterbloempjes in de Christelijke Weldadigheid van dit jaar. Het
Vreugde van wijlen J. van Harderwijk Bz. is een kort en goed woord, dat naar
waarheid aan de eischen van een toast voldoet.
Na de bovenstaande opgave zal het wel onnoodig zijn nog iets van het jaarboekje
te zeggen. Wilden wij er nog iets bijvoegen, het zou den wensch zijn, dat redacteur
en uitgever door een ruim debiet aangespoord worden den almanak te vervolgen,
doch tevens de hoop dat men voorzigtiger zij in de opname van sommige platen.
Althans het portret van de Génestet deed ons allerminst denken, dat dit voor 1862
bestemd was.

Korte mededeelingen.
Te Leeuwarden bij bij W. Offerhaus LAz. is een vlugschrift uitgekomen: Het standpunt
der vrije evangelische gemeente te Leeuw arden, voor de geloovigen gehandhaafd.
mo

(24 pag. 12 , 1861. Prijs 12½ Cent.)
Ref. kan er niet veel meer van zeggen, dan dat hem het standpunt zeer idealistisch
en onhoudbaar voorkomt, en dat hij zich niet voorstellen kan, waartoe de oprigting
der nieuwe hierbedoelde gemeente dienen zal. Hare vrucht moet zijn aankweeking
van eigenwaan, geestelijken hoogmoed en eigengeregtigheid, en zulk eene te
oogsten is zeker niet het voornemen der oprigters.
De Kinderen Gods - wie zich met uitsluiting van anderen dus noemen, wat zijn
ze? - Daarenboven de Kinderen Gods, al strijden ze tegen de zonde, moeten zich
niet scheiden van de wereld. Indien de zuurdeesem afgezonderd wordt, hoe zal het
meel er van doortrokken worden? Zoo veel woorden als Ref. hier gebruikte is niet waardig het pamflet: Gedachtenis
aan het zesjarig bestuur der vereeni-
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ging tot handhaving van de leer, regten en belangen der Lutersche Kerk. De geknakte
hoogmoed van een drijver spekuleert hierin op den bekrompen sekte-geest, welken
sommige eenvoudigen voor onafscheidelijk van het geloof houden.
Ds. F.J. Herman van Delfshaven heeft ook zijne stem doen hooren in de
klooster-zaak (De Kloosters. Rotterdam, P.M. Bazendijk. Prijs ƒ 0.25), welke door
het geschrift van den baron van Hugenpoth in Nederland aan de orde is gebragt.
Zeer billijk is zijn eisch, dat de zaak geheel naar de wet worde geregeld, en hoe
groot een tegenstander Ref. is van Protestantsche onverdraagzaamheid ten opzigte
van Roomsche landgenooten, zoo is toch ook voor hem het onwettig. bestaan in
den lande van zoo nadeelige inrigtingen als de kloosters, een gruwel. Evenwel had
hij liefst gezien, dat de predikanten zich niet in deze zaak hadden gemengd. Het
bestaan der meeste kloosters in ons vaderland is eene vrucht van wetsverkrachting,
en ieder burger - de jood zoowel als de christen - heeft er belang bij, dat aan deze
een einde worde gemaakt. En er zijn goddank in Nederland nog wel zoo vele
belangstellende burgers, dat de predikanten in de kloosterzaak veilig kunnen zwijgen,
om zelfs den schijn van partijzucht te vermijden.
D.
Bij J.H. Scheltema te Amsterdam is eene Handleiding bij de beoefening van de
Photographie verschenen. Vrij bewerkt door D.J. Sanders van Loo. Het is eene
vertaling van Dr. J. Schnauss ‘Katechismus der Photographie’ en voor hen die
dezelve willen uitoefenen eene onmisbare handleiding; terwijl er ook voor den
profaan vele wetenswaardige bijzonderheden in gevonden worden. Twee uitslaande
platen brengen veel bij tot verduidelijking van den tekst.
De druk is zeer goed en bestaat uit VIII en 120 pag. postform.; jammer, dat het
boekske zoo slordig is ingenaaid.
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Boekbeschouwing.
Waarheid in Liefde. Tijdschrift voor beschaafde Christenen. Nieuwe
reeks, bijzonder gewijd aan de opbouwing der
Evangelisch-Catholieke Kerk der toekomst. Onder medewerking
van een Godgeleerd Gezelschap, uitgegeven door P. Hofstede de
Groot, L.G. Pareau, W. Muurling en C.H. van Herwerden CHz. Te
Groningen, bij J. Oomkens Jz., jaargang 1861. Prijs ƒ 8,00.
Met dezen jaargang wordt de nieuwe reeks van het algemeen bekende Groninger
tijdschrift besloten. Schoon het in het vervolg bij andere uitgevers (de heeren
Noordhoff te Groningen en M.J. Visser te 's Gravenhage) zal in het licht verschijnen,
blijft toch de redactie aan dezelfde handen tocvcrtrouwd. En daarover meenen wij
ous te mogen verblijden. Welke bezwaren er ook in gebragt kunnen worden tegen
het denkbeeld: godgeleerdheid voor beschaafde christenen (dus niet voor
godgeleerden); hoe gevaarlijk men de verwezenlijking van dit denkbeeld ook achte,
als doodelijk voor de ware wetenschap en den weg banende voor waanwijsheid en
halfgeleerdheid; toch gelooven wij dat Waarheid in Liefde veel nut gesticht en een
weldadigen invloed geoefend heeft. Juist in onze dagen, ook nu de belangrijkste
vragen der theologie op allerlei wijze voor het groote publiek gebragt worden; nu
ieder beschaafd christen bijna gedwongen wordt partij te kiezen in den strijd der
verschillende godgeleerde rigtingen; moet dunkt ons een tijdschrift hoog gewaardeerd
worden, waarin de resultaten van grondig, wetenschappelijk onderzoek in populairen
vorm op onpartijdige wijze worden meêgedeeld. - Maar kunnen de genoemde
eigenschappen nu worden toegepast op het orgaan van de Groninger school? Wij
kunnen alleen wijzen op den jaargang 1861. - In menig opzigt achten wij den inhoud
van dien jaargang zeer lofwaardig. Bijzondere aanbeveling verdienen in ons oog
de verhandelingen van den heer L. van Cleeff: Over de Schriften, die oudtijds hier
en daar bij de Christenen in kerkelijk gebruik geweest, maar niet in den Canon
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des Nieuwen Verbonds opgenomen zijn, en van Prof. de Groot: De waarde van het
Boeddhisme, naar J. Barthélemy Saint. Hilaire.
Veel minder hoog loopen wij met die stukken, en hun getal is betrekkelijk groot,
die opgesteld zijn met het bepaalde doel om de zoogenaamde Moderne Theologie
te bestrijden. Wij ontkennen niet dat de redactie aanleiding in overvloed vond om
zich te verheffen tegen bestrijders van hare gevoelens, dat zij zelfs menigen stouten
aanval op haar stelsel had af te slaan; maar wij hadden liever gezien dat die kamp
elders gevoerd ware dan in het tijdschrift, dat, volgens zijn titel reeds, geen
Strijdschrift moet zijn. De verhandeling van den heer van Herwerden, Bijdrage tot
de juistere waardering van het Evangelie van Johannes, naar vorm en inhoud;
waarvan hier het laatste gedeelte is opgenomen, bevat veel, zonder tegenspraak
zeer veel schoons en merkwaardigs; maar zou hare belangrijkheid en hare
bruikbaarheid voor de beschaafde lezers er niet bij gewonnen hebben, indien de
auteur zijn onderwerp op zich zelf had beschouwd en niet zich ten hoofddoel gesteld
om de onjuistheid te betoogen van de wijze, waarop de hoogleeraar Scholten het
vierde Evangelie beschouwt? Hebben dan die beschaafde christenen de werken
van Scholten steeds zoo bij de hand; zijn zij in staat de argumenten van weerszijde
aangevoerd te wegen en zoo een zelfstandig oordeel zich te vormen?
Doch reeds genoeg. Wij eindigen met den wensch dat Waarheid in Liefde
voortdurend vele lezers vinde, en wij achten de vervulling van dien wensch verzekerd,
indien het eerste stuk van den nieuwen jaargang, met de Voorlezingen van Ds.
Reitsma, als eene proeve van den geheelen inhoud mag worden aangemerkt.

Het leven van Dr. J. van Gilse, eene inleiding tot de uitgave zijner
verspreide en nagelaten schriften, door P.J. Veth, Hoogleeraar te
Amsterdam. (Te) Amsterdam, (bij) P.N. van Kampen, 1861. In gr.
8vo., 288 blz. Prijs ƒ 2,90.
Indien wij in weinige woorden moesten te kennen geven, welken indruk dit boek op
ons heeft gemaakt, wij zouden zeggen: ‘een portret met veel bijwerk.’ Dat het beeld
van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

243
den waardigen van Gilse hier naar waarheid wordt voorgesteld, lijdt dunkt ons geen
twijfel, het zal toegestemd worden door allen die het voorregt hadden (wij weten bij
ondervinding dat het een voorregt was) persoonlijk met hem bekend te zijn. Maar
dat in dit boek veel te lezen staat, wat eigenlijk hier niet gezocht, niet verwacht wordt
en zonder schade voor de levensbeschrijving had kunnen weggelaten worden, is,
naar ons oordeel, evenmin te loochenen. Het is waar, om een groot man, ja, wij
mogen wel in 't algemeen zeggen, om een mensch te leeren kennen en naar waarde
te schatten, is het niet genoeg te weten, wat hij gedaan en ondervonden heeft; wij
moeten ook de omstandigheden kennen waarin hij verkeerde, ook trachten na te
gaan waardoor en hoe hij geworden is, wat hij was, welke bezwaren en
belemmeringen hij had te overwinnen, waardoor hij gesteund en aangespoord werd
om het standpunt te bereiken, dat hij heeft ingenomen.
De biograaf mag dus dat alles niet voorbijgaan, maar hij heeft daarvan toch alleen
melding te maken, in zoo ver het invloed heeft geoefend op de vorming van zijn'
held, of noodig is om diens karakter helderder te doen uitkomen. En dit laatste heeft
('t zij zonder aanmatigmg gezegd) professor Veth niet altijd in het oog gehouden.
Onze hoofdaanmerking op zijn werk is: het boek is te dik. Het bevat te veel dingen,
die hoe wetenswaardig en belangrijk op zich zelve, hier eigenlijk hors d'oeuvre zijn.
De soberheid, die den geschiedschrijver betaamt, wordt hier gemist. Van alle zaken
waarbij de naam van van Gilse maar genoemd kan worden, vindt men de
geschiedenis ab ovo verhaald. Tot staving van het hier gezegde, wijzen wij op de
breedvoerige uitweidingen over de opleiding der Doopsgezinde predikers hier te
lande vóór de stichting der Amsterdamsche kweekschool en de oprigting der
Algemeene Societeit; dit laatste had plaats in 1811, één jaar na van Gilse's geboorte;
wat daaraan voorafgegaan was, kon dus geenerlei invloed op hem hebben gehad.
Eveneens is het met de geschiedenis van het Seminarium te Amsterdam vóór dat
van Gilse daaraan verbonden werd; hoe dat ingerigt was toen van Gilse studeerde,
wat en hoe en door wie daar onderwezen werd enz. ja, dat verlangen wij te weten,
om te kunnen nagaan,
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wat die stichting den student aanbood en opleveren kon; maar met den voormaligen
toestand hebben wij hier niets te doen.
Van Gilse heeft, na den leercursus te Amsterdam voleindigd te hebben, nog een
jaar gestudeerd aan de academie te Leiden; reden genoeg voor den biograaf om
uitvoerige beelden te schetsen van al de hoogleeraren, die destijds daar de
Oostersche letteren en de theologie doceerden. - Van Gilse is mederedacteur van
de Gids en meêwerker aan het Woordenboek voor het Christelijk gezin geweest;
zietdaar de aanleiding voor prof. Veth om met vele woorden over den aard en de
geschiedenis van die werken uit te weiden.
Wij herhalen het er is veel bijwerk op de schilderij gebragt, waarschijnlijk met de
goede bedoeling om daardoor het portret zelf beter te doen uitkomen. En ons dunkt,
dat was voor van Gilse niet noodig. Om hem te doen hoogachten als mensch en
als geleerde, is het genoeg hem eenvoudig te doen kennen gelijk hij was; zijn beeld
moet op elken onbevooroordeelden aanschouwer een gunstigen indruk maken.
De aanmerking, die wij ons verpligt achtten te maken, heeft ons echter niet belet
het werk met zeer groot genoegen te doorlezen, veel schoons en prijzenswaardigs
daarin op te merken. Het boek is con amore geschreven, men gevoelt bij de lezing
dat Veth wenschte de nagedachtenis van zijn' hooggeschatten vriend te vereeren;
met groote ingenomenheid, ja niet zonder dankbaarbeid spreekt hij van hetgeen hij
in den omgang met van Gilse genoten heeft. En gewis zoo iemand hij was bevoegd
om ons den man te doen kennen, met wien hij vele jaren vertrouwelijk verkeerde,
met wien hij in menig opzigt sympathiseerde. Waar hij spreekt van van Gilse's
werkzaamheid als geleerde, geeft hij geene dorre lijst der geschriften van zijne hand,
maar wijst scherpzinnig opmerkende, vooral op datgene wat het eigenaardige, het
kenmerkende van den arbeid dezes geleerden was, toont in welke verhouding v.G.
stond tot de verschillende rigtingen der wetenschap zijner dagen, waardoor hij zich
onderscheidde van de andere godgeleerden onder zijne tijdgenooten. En plaatst
hij alzoo de groote verdiensten van zijn overleden vriend in helder licht; hij schroomt
ook niet
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aanmerkingen te maken op hetgeen in zijn oog minder juist, of niet goed te keuren
is. En gewis zulk eene onpartijdige, eerlijke beoordeeling past voor den man, die
zelf zijn gansche leven door heeft getoond, dat hij zocht naar waarheid, dat hij de
waarheid wilde handhaven en verdedigen, zonder te vragen of hij alzoo ook iemand
kwetsen of ergeren zou, of hij ook zich zelven onaangenaamheden zou berokkenen.
Zoo iemand, van Gilse had le courage de son opinion, maar die opinie was ook
geene vlugtige meening, maar het resultaat van grondig onderzoek, van rijp beraad
en zorgvuldige overweging. Hij wist van geen schikken of plooijen, rondborstig en
eenvoudig sprak hij de waarheid. Hij was van een echt ridderlijk karakter.
Belangrijk achten wij inzonderheid ook die bladzijden van dit werk, waarop van
Gilse ons wordt voorgesteld in zijne verhouding tot ambtgenooten en leerlingen, tot
vrienden en bloedverwanten. Wie den man niet heeft gekend dan uit zijne geschriften,
zal zich verwonderen over hetgeen hem hier wordt meêgedeeld. Den barren criticus,
wiens afkourend oordeel meestal in zoo scherpe woorden was vervat, vindt gij hier
als den belangstellenden, welwillenden vriend, den hulpvaardigen leermeester, den
gullen, vrolijken gezelschapper, den teederen echtgenoot en vader. En hier is elke
trek aan de natuur ontleend, hier is geen zweem van overdrijving, het beeld gelijkt
sprekend. - Ja hij was achtens- maar niet minder beminnens-waardig. Zijn naam
moet steeds met eere vermeld worden in de geschiedenis der theologen, de roem
zijner geleerdheid zal niet vergaan; maar bovendien zal zijne nagedachtenis in
zegening blijven bij velen, bij allen die zijnen omgang en zijne vriendschap hebben
genoten. Moge het werk van den hoogleeraar Veth strekken om de herinnering aan
van Gilse levendig te houden, om velen die hem niet van nabij kenden, juister over
hem te doen oordeelen.
V

Intimis. Mededeelingen door Dr. A. Pierson. Tweede herziene druk.
(Te) Utrecht, (bij) Kemink & Zoon, 1861. Prijs ƒ 2,20.
Het Nederlandsche publiek bekend te maken met dit voortreffelijke boek, is niet
noodig. Reeds als de Pastorie
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in den Vreemde verwierf het zich gunstigen naam, en eenige maanden waren er
maar noodig, om de eerste oplage van Intimis te doen uitverkoopen. Van waar zulk
een buitengewoon debiet voor een Nederduitsch werk? Zekerlijk niet, omdat in den
lande het aantal hunner zoo groot is, die ingenomen zijn met de godgeleerde rigting
des schrijvers. Dit aantal neemt tot onze blijdschap wel toe, maar heeft lang nog
niet het maximum bereikt, noodig, om Piersons geschriften uit loutere theologische
sympathie te doen verslinden. Neen, in 't oog van verreweg de meesten onzer
landgenooten is Dr. P. een ketter, al vereeren sommigen hunner hem met het
epitheton ‘beminnenswaardig;’ een ketter, dien men in vele gemeenten gaarne den
kansel verbieden zou; een ketter, dubbel gevaarlijk door zijne beminnelijkheid,
vroomheid, groote gaven en talenten.
Nog eens, waaraan moeten wij dien bijval, aan het werk van zulk een afgedwaalde
toeschrijven?
Naar onze meening moet de oorzaak in de geheel eigenaardige verdiensten van
Intimis worden gezocht. Eene zeer belangwekkende levensperiode, wordt met
onmiskenbaar talent en in levendige kleuren in dit boek ter aanschouwing en ter
betrachting voor oogen gesteld. Wat de titel belooft, wordt gegeven: een blik in het
innerlijk leven van den schrijver, en het verwondert ons niet, dat die een bijkans
onwederstaanbaren indruk heeft gemaakt. Laat al het boek door een ketter
geschreven zijn, het doet op een innig, godsdienstig leven staren. Laat het al den
stichtelijken en zalvenden preektoon missen, in bevalligen vorm heeft het een echt
stichtenden inhoud. Laat het in handen komen van allerlei menschen, die 't in
verschillende zaken met Dr. P. niet eens zijn - bij allen moet het toch in 't een of 't
ander sympathie wekken. Wie sedert het verschijnen van ‘Bespiegeling, gezag en
ervaring’ zich niet gaarne vrienden van den schrijver zouden noemen, - zijne
hoogschatting van het evangelie, zijn onvermoeiden ijver in den wijngaard des
Heeren, de zegen die op zijn werk als evangelist in een Katholiek land heeft gerust,
de schoone vruchten welke er van zijn geplukt - zie, dat alles verzoent hen niet
alleen, maar het doet hun Intimis dierbaar worden. - Wie niet gelooven kunnen
zonder te strijden tegen Rome; voor wie
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het Katholicisme een gruwel en eene ergernis is, zij zien over 't hoofd, dat Dr. P.,
al toont hij de gebreken der oude moederkerk zeer goed te kennen, toch ook een
woordeken in haar voordeel spreekt. De liefderijke wijze, waarop hij oordeelt, hij,
de man die als vreemdeling heeft rondgedoold onder eene bevolking, welke hem
als Protestantsch leeraar weinig achting betoonde - die liefderijke wijze van oordeelen
is treffend. Sommigen mogen het welligt onaangenaam vinden, dat Dr. P. noch door
zijne historische studie, noch door zijne persoonlijke ervaring, de Jesuieten van zulk
eene afschuwelijke zijde heeft leeren kennen, als ze gewoonlijk werden afgeschilderd:
maar uit de woorden des schrijvers straalt het door, dat hij onbevooroordeelde
waarheid mededeelt; hij ziet er niet tegen op, het goede in zijne tegenpartij op te
merken, en juist daardoor toont hij zijne kracht. Welnu, die opregtheid, die
liefderijkheid, die kracht, die ijver, die vroomheid - zij zijn het die Intimis hoogst
aantrekkelijk doen zijn.
Het boek te lezen, 't doet den lezer weldadig aan; het verkwikt zijne ziel door
inhoud en vorm beiden. De liefde tot het ware schoone en goede, haar mogen wij
den band noemen welke bestaat tusschen den schrijver en zijne menigvuldige
lezers. Die liefde zij deed hem leven, zij deed hem aan het publiek gunnen een blik
te werpen op zijn intiem leven. Die liefde doet zoo velen naar dit boek grijpen, zoo
velen ook die van Dr. P's. rigting een afkeer hebben.
Of wij aan dezen nieuwen druk verder ook een groot debiet toewenschen? Van
harte. Een gedurige en groote aftrek van een boek als dit, getuigt niet alleen voor
den schrijver, maar ook voor het volk in welks taal hij schrijft.
T.
D.

Het leven van Mr. C. van Lennep, 1751-1813. Beschreven in verband
met zijn tijd, toegelicht uit zijn gedichten en vermeerderd met
ongedrukte brieven en staatsstukken, door Mr. J. van Lennep. Met
een portret en vier facsimiles. (Te) Amsterdam, (bij) Frederik Muller,
1861.
De gedichten van Mrs. C. en D.J. van Lennep, welker uitgave aan die dezer
levensschets is voorafgegaan, en daar-
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mede eigentlijk een onafscheidbaar geheel uitmaakt, zijn mij niet toegezonden.
Ware dit het geval geweest, ik zou meer lust en aanleiding tot eene uitvoerige
aankondiging van den arbeid onzes beroemden landgenoots hebben gehad. Welligt
wil de uitgever dit verzuim herstellen, wanneer ook het leven van Prof. D.J. van
Lennep zal zijn uitgekomen, dan zal ik later in staat zijn om den lezer van dit tijdschrift
het werk in zijn geheel te doen kennen. In de hoop dat dit spoedig gebeuren zal,
bepaal ik mij nu bij een kort berigt.
Mr. J. van Lennep heeft in deze levensschets van zijn grootvader eene
merkwaardige bijdrage geleverd tot de geschiedenis onzes vaderlands gedurende
een niet ver verwijderd, maar weinig bestudeerd tijdperk. Het woord geschiedenis
worde hier in een meer dan gewoonlijk uitgebreiden, in den waren zin opgevat. Te
dikwijls toch verstaat men onder geschiedenis alleen eene gepragmatiseerde of
niet gepragmatiseerde narrée van het openbaar nationale leven des volks gedurende
zekeren tijd, terwijl te weinig het oog geslagen wordt op het meer intieme volksleven.
En hoe vaak is juist in het verborgen leven des volks de sleutel te vinden voor menig
raadsel in zijn openbaar leven. De politiek eener natie hangt dikwerf zoo naauw
zamen met het intieme leven harer burgers, dat het nooit genoeg belangrijk kan
worden genoemd, ook naar dit een naauwkeurig onderzoek in te stellen.
Het moet den schrijver dezer levensschets worden toegestemd, dat van de
politieke geschiedenis des vaderlands in de vorige eeuw en van het maatschappelijk
en huiselijk leven in die dagen bijzonder weinig bekend is. Daarom is hetgeen hij
thans onderneemt te boek te stellen eene welligt niet gemakkelijke, maar zeer zeker
eene dankbare onderneming. Welligt niet gemakkelijk, zeg ik; dit zou het
waarschijnlijk voor de meeste anderen zijn; maar voor een zoo geroutineerd schrijver
en geschiedvorscher als onze v. Lennep viel het vrij zeker niet bijzonder zwaar, de
bronnen welke tot zijne beschikking stonden te exploiteren. Zeer zeker dankbaar zoo noemde ik zijn arbeid vervolgens; men heeft deze biographie maar te lezen,
om zich hiervan te overtuigen. Vooral moest dit het geval zijn, voor hem, die zulk
een weinig geëvenaarde slag heeft, om op aangename wijze iets
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mede te deelen, en het belang in te zien en te doen inzien van 't geen een ander
vaak onbeteekenende kleinigheden noemt.
De man, wiens leven wij hier beschreven hebben, was niet een groot, geniaal
mensch; zijn kleinzoon wil hem hiervoor ook niet doen doorgaan. Hij was een zeer
bekwaam en braaf man, die zich in de politieke gebeurtenissen van zijn tijd bewoog,
ja daarin belangrijk aandeel had, - en dit een en ander maakte hem zeer geschikt,
om de middenfiguur te zijn van een tableau, waarop de toestand des vaderlands in
het laatst der voorgaande eeuw wordt voorgesteld. Ik zou haast zeggen, dat er
onder zijne tijdgenooten en mederegenten meer dan een is, wiens beeld dezelfde
dienst zou kunnen bewijzen. Maar daartegenover staat, dat er welligt geen onder
hen was, wiens intiem leven ook zoo zonder eenigen schroom geheel voor het
nageslacht mogt worden opengelegd, geen die in 't openbaar en in 't verborgen zoo
geheel dezelfde, zoo geheel een man uit één stuk was. Daarbij komt nog, dat aan
al de anderen zulk een kleinzoon-biograaph ontbreekt.
Hoogst merkwaardig zijn de historische bijzonderheden, welke Mr. van Lennep
in dit boek mededeelt; bijzonder belangrijk is de schildering, welke hij geeft van het
huiselijk leven dier dagen in de kringen der aanzienlijken. Toch heeft dit mij niet het
meest getroffen bij de lezing. Mr. Cornelis zelf - en de auteur kan daarvoor niet
genoeg geprezen worden - is de hoofdpersoon, met hoe groote uitvoerigheid ook
de lijst is bewerkt, waarin zijn beeld is vervat. Hoe veel belangrijks er ook overigens
in de monographie gegeven wordt, hij zelf blijft de meeste aandacht, de meeste
sympathie wekken. Hij is meer dan de aanleiding tot het werk, hoe groot een gevaar
er ook voor den auteur bestond, om zijn grootvader niet meer dan dit te doen worden.
En hetgeen ons van hem wordt medegedeeld, de blikken welke het ons gegund
wordt op zijn geheeleleven te werpen - is meer dan interessant; het doet weldadig
aan en beurt ons op. Een leven als het zijne leert leven; hem als mensch in
verschillende huiselijke en maatschappelijke betrekkingen te zien handelen - het
wekt waarlijk op tot het goede. Daarom wensch ik, dat dit boek niet alleen in de
handen der historici komen zal, ofschoon het daarin goede diensten
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bewijzen zal. Algemeener moet het gelezen worden; aan jongelieden, die meer
behoeven dan de voorbeelden van naar de wereld groote en beroemde mannen,
moet het worden gegeven. Zal al niet als door deze hunne eerzucht bijzonder
geprikkeld worden, het leven van Mr. C. van Lennep zal hen opleiden tot reinheid
en deugd, zonder welke toch ook geen groot man eigentlijk groot is.
Een paar vragen ten slotte: lezer, begrijpt gij, wat de schrijver dezer levensschets
mededeelt, om op te helderen, dat hij de afstammeling van een stevigen patriot,
aanhanger der tegenovergestelde politieke rigting is geworden? Ik niet regt. Het
zou belangrijk geweest zijn, indien ons over deze zaak wat meer licht ware gegeven,
omdat wij zoo weinig bepaalds weten aangaande de vorming der partij, aan welke
men Bilderdijks naam geeft. - En vervolgens - is het oordeel van Mr. van Lennep
over de Amsterdamsche patriotten, met name over den burgemeester Hooft, hoe
gematigd ook geënuncieerd, juist en onpartijdig? Ik geloof, dat de schitterende
oranjekleur haar invloed op het oog des schrijvers geoefend heeft. Welligt zullen
wij spoedig in de gelegenheid zijn, een beter inzigt in deze zaak te verkrijgen, zoo
de prijsvraag van Teylers tweede genootschap voor dit jaar mag blijken niet te
vergeefs te zijn uitgeschreven.

De Stiefkinderen. Eene familiegeschiedenis door Otfried Mylius.
Uit het Hoogduitsch door J.J.A. Goeverneur. 2 Dln. (Te) Groningen,
(bij de) Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1861. Prijs ƒ 3,40.
Familieromans zijn tegenwoordig zeer geliefd. Het is een genre, dat schier alle
andere op het gebied der romantiek heeft verdrongen en voor zich de
alleenheerschappij verworven. En wij zullen de laatsten zijn om ons daarover te
beklagen; wij zien er veelmeer een bewijs in, dat de romanliteratuur meer en meer
tot het bewustzijn van haar eigen karakter en grenzen komt, en ophoudt zich te
beschouwen als het geschikte voertuig van mededeelingen, beschouwingen en
bespiegelingen van allerlei aard. De historische roman heeft een regt van bestaan,
doch stelt zware eischen aan wie zich hem wijdt; maar wat kon wijs-
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begeerte en theologie, politiek en socialisme, wat kon de duizend-en-een stelsels
onzes tijds, wier leven het leven van één dag is, het regt geven den roman tot tolk
te kiezen? Tuigde ook dit verschijnsel niet van de schromelijke begripsverwarring
omtrent de grenzen van kunsten en wetenschappen: eene kwaal, in deze dagen
zoo algemeen? Doch hoe dit zij: de roman schijnt zijne wandelingen te willen opgeven
en zich te bepalen tot zijn eigen oud gebied: de geschiedenis van het menschelijk
hart, het menschelijk leven. En voorwaar, dit gebied is rijk genoeg; en der armoede
van de stoffe valt het nooit te wijten, indien het tafreel, dat u wordt geschetst, u niet
te boeijen en te treffen weet, u niet rijker en beter maakt naar geest en hart. Niet
der armoede van de stoffe, maar wel der onbedrevenheid en onbekwaamheid des
schilders, wien het haperde aan een oog om te zien, aan eene hand om weêr te
geven wat hij zag. Somwijlen aan de laatste, maar meest toch aan het eerste.
Vaardig en kunstig genoeg weet dikwerf de hand een schitterend tafreel te schetsen,
een bont weefsel te spinnen; maar zoo dikwijls ontbreekt er de ziel aan: zoo dikwijls
moet de hand des meesters altijd daar zijn, om de figuren in beweging te houden,
die, trok zich de hand één oogenblik terug, dadelijk stil zouden staan, omdat haar
alle innerlijke kracht tot beweging ontbreekt. De decoratie is schoon; de poppen zijn
allerkunstigst; de bewegingen juist en voortreffelijk; de gansche historie verrassend
en aardig; maar, helaas! die leelijke draden, altijd door 's meesters hand bewogen,
en zoo onbescheiden verradende dat wij slechts poppen voor ons zien!
Zijn nu de Stiefkinderen van Otto Mylius, door den nijveren heer Gouverneur bij
ons ingeleid, ook maar poppen; zijn zij het meer dan zoo vele andere figuren, die
jaar aan jaar; ja wel week aan week bijna, uit den vreemde tot ons komen, ingeleid
door nooit rustende, nooit vermoeide vertolkers? Of zij het meer zijn dan vele
anderen, - neen, lezer. Gij die, zonder ooit eene onbeschrijfelijke vermoeidheid,
eene onuitsprekelijke afmatting, te gevoelen, altijd de stapels romans leest, die de
nimmer uitgeputte leesbibliotheek u zendt, gij zult zonder eenig bedenken, deze
beide deeltjens kunnen lezen. Zij zullen u geen kwaad,
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zij zullen u integendeel genoegen, en kunnen u zelfs goed doen. Gij zult er op nieuw
door bevestigd worden in uwe zalige, romantische overtuiging dat alles, hoe ook in
de war gestuurd, eindelijk weêr te regt, weêr op zijne voeten t' huis komt. Dat is een
groote troost bij den strijd des levens: een troost, dien dat leven zelf niet altijd zoo
mild geeft!
Gij vindt hier eene zeer ingewikkelde geschiedenis, die, om goed ontwikkeld te
worden, waarlijk wel aanspraak had op twee niet al te lijvige deeltjens. De held van
het verhaal is de zoon van zekeren rijken fabriekant en commercieraad - wij zijn in
Duitschland, en moeten dus die vreemde titels geduldig slikken - Wegener genaamd.
Deze heer Wegener huwt, na den dood zijner eerst gemalin, de gouvernante zijner
jeugdige dochters, die eerst in stilte de geliefde van den zoon was geweest; maar
nu, als een verstandig meisje, den vader, als de betere parij, koos. Gij begrijpt de
onmiddelijke gevolgen: twist tusschen vader en zoon, die eindigt met de vlugt van
den laatsten. De zoon gaat naar Amerika; men strooit uit dat bij zijns vaders kantoor
heeft bestolen, en alle betrekking tusschen hem en zijne familie houdt op. Intusschen
sterft de heer wegener en laat een tweeden zoon, een kind, na, die nu de erfgenaam
der groote fabriek zal zijn. De weduwe hertrouwt nu op hare beurt met een voormalig
bediende van den overledene, die ook een zoon uit een vorig huwelijk bezit. Gij ziet,
de knoop wordt aardig verward: het schemert bijna bij al die verwikkelde
familiebetrekkingen. Nu is de intrigue deze. De heer Moritz, de tegenwoordige
echtgenoot van mevrouw Wegener en het hoofd der fabriek, tracht deze rijke bezitting
te doen overgaan op zijn eigen zoon Albert. Daartoe moet Albert de nog ongehuwde
dochter van den heer Wegener huwen; maar daartoe moet, bovenal, de jonge
erfgenaam, Richard, worden uit den weg geruimd, en de verdwenen oudste zoon,
van wien niemand iets weet, worden verwijderd gehouden. Richards opvoeding
wordt opzettelijk verwaarloosd en al zijne verkeerde neigingen ingewilligd, om hem
aldus te gronde te rigten. Alles schijnt goed te gaan, en de booze plannen van den
heer Moritz schijnen te gelukken; maar daar keert de verloren zoon, Reinhold
Wegener, terug. Onder een aangenomen naam, en in de
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betrekking van hofmeester van zijn halven broeder Richard, weet hij zich in huis te
dringen. Niemand kent of herkent hem: hij was meer dan twintig jaar afwezig, en
mevrouw Moritz, zijne vroegere geliefde, de eenige die hem herkennen kon, is blind.
Reinhold, die de plannen van den heer Moritz half kent en half raadt, begint nu
daartcgen te strijden, en wel in de eerste plaats door Richard van zijne
verkeerdheden terug te brengen en hem belangstelling voor de zaken, waarmede
hij zich vroeger volstrekt niet bemoeide, in te boezemen. De heer Moritz ziet deze
verandering met wrevel en woede: hij wantrouwt en haat dien hofmeester: hij ziet
zich door dezen doorgrond en tegengewerkt: - en toch jaagt hij hem niet de deur
uit. Waarom niet? Ja, ziet ge, het antwoord op deze vraag is zeer moeijelijk. Laten
wij het er voorloopig maar voor houden, dat hij het niet doet, omdat dan de gansche
historie dadelijk aan een eind zou zijn. Doch hoe dit zij, hij doet het niet; en gij gist
den afloop: Reinhold zegeviert op elk punt: wel sterft Richard, op de jagt door den
jongen heer Moritz schijnbaar bij abuis doodgeschoten; maar deze misdaad redt
de heeren Moritz niet. Zij moeten eindelijk alles verlaten; en, nadat ook Albert in
een duel vermoord is, treden de verongelijkte kinderen van den heer Wegener weder
in hunne regten. Den langen en buitengewoon verwikkolden strijd echter dien
Reinhold te strijden heeft, kan ik u niet, zelfs niet in omtrekken, schetsen. Het is
alsof de schrijver er behagen in schept, telkens en telkens nieuwe hinderpalen,
schier onoverkomelijke moeijelijkheden, in den weg te leggen. Het is een
Sisyphusarbeid: telkens rolt de steen, bijna aan den top genaderd, in de diepte
terug. Maar eindelijk komt Reinhold toch alles te boven en bereikt zijn doel. 't Is
waar, bijna zou men hem voor een toovenaar houden, een mensch met
bovenmenschelijke gaven en krachten toegerust, die over andere menschen eene
onverklaarbare geheimzinnige magt uitoefent, en hen brengen en leiden kan waar
en zoo als hij wil. En dan weder zou het schijnen, dat hij veel spoediger aan de
gansche zaak een einde had kunnen maken, indien hij b.v. slechts zijn naam had
willen noemen. Doch de auteur vond blijkbaar in die figuur te veel behagen om haar
zoo spoedig te laten aftreden: integeudeel, door de moeijelijkste wendingen,
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de sterkste touren, met haar te volbrengen, wil hij laten zien hoe knap en bruikbaar
zij is. Waarlijk, Reinhold beweegt zich aan een draad, veelmeer dan door eigen
kracht en naar innerlijke wetten. Ook de Stiefkinderen zijn, ten deele, poppen, al
zijn ze het niet meer, zelfs niet in gelijke mate, als zoo vele andereen.
Doch nog eens, de vertooning, als vertooning, is boeijend en belangwekkend
genoeg. Dat er reden bestond om juist dit boek te vertalen, zouden wij niet durven
beweeren; doch nu het eenmaal vertaald is, bestaat er ook geene reden om het
niet even goed te lezen, als zoo vele anderen, van wie het niet minder moeijelijk te
zeggen valt, waarom zij vertaald werden. Zoo moge dan ook dit boek zijn weg vinden
in de kringen der leeslustigen.

Tijding uit Zee. Een Kersverhaal door Charles Dickens. Uit het
Engelsch door W.J. Mensing. (Te) Amsterdam, (bij) P.N. van
Kampen, 1861. In post 8vo. Prijs ƒ 1,90.
Het is eene goede en liefelijke gewoonte van onze oostelijke en westelijke naburen
beiden, om het schoone Kersfeest te vieren als een huiselijk feest, waaraan oud en
jong deelnemen, eene gewoonte, die wel ten onzent navolging zou verdienen. En
het is eene goede en liefelijke gewoonte van onzer aller vriend Charles Dickens,
om dat heileg feest te vieren met een boekjen, dat, meer dan eens, den gevierden
naam volkomen waardig was. Kerssprookjens waren het: verhaaltjens waarin het
gewone en bovennatuurlijke, het levendig plastische en fantastisch-geheimzinnige
wonderlijk waren dooreengemengeld; liefelijke verhaaltjens, waaruit een adem van
den goeden, ouden tijd der sprookjens aan den haard u tegenruischte, waaraan
eene goede, heilige gedachte ten grondslag lag; die geest en gemoed wisten te
treffen en te reinigen. Dickens Christmas Carol, onder den titel van Kerssprookje in
het Hollandsch vertaald, is, naar mijné meening, eene der uitnemendste verhaaltjens,
een der schoonste kunstgewrochtjens, die wij immer van zijne hand ontvingen. In
den laatsten tijd schijnt Dickens zich minder met het leveren van Kersverhaaltjens
te hebben bezig gehouden; althans sedert lang kwamen er ons geene in handen
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Nu ontvangen wij er wederom een. Met blijde verwachting vingen wij de lezing aan:
en nu - hoe is ons oordeel?
Men heeft gezegd dat het talent van Dickens bereids aan het afnemen was, en
meende daarvan onwedersprekelijke bewijzen te vinden in zijne jongste werken.
En inderdaad, na zijn meesterlijken David Copperfield, heeft hij niets geleverd wat
met dit in zoo menig opzigt uitstekend boek op ééne lijn kan geplaatst worden. Ja,
erger: het scheen of bij ieder nieuw werk steeds meer achteruitgang, afneming van
krachten, uitputting te bespeuren was; alsof het eens zoo schitterend talent
voortdurend en zigtbaar daalde; of telkens meer de gebreken, die dat talent altijd
hadden aangekleefd maar vroeger als overdekt en vernietigd werden door de
uitnemende gaven; - of deze gebreken telkens meer en hinderlijker op den voorgrond
traden. Wij willen de vraag thans niet onderzoeken: zeker is het, naar ons gevoelen,
dat Dickens niet meer de plaats inneemt, die hij vroeger bekleedde, en waarop
alleen eene nieuwe scheping, die schitterend van zijn talent getuigenis komt afleggen,
hem herstellen kan. En zeker is het ook, dat dit Kerssprookjen zulke niet zal doen.
De zwakheid en onwaarschijnlijkheid, bijna hadden wij gezegd de onbeholpenheid,
van dit verhaal is te onbegrijpelijker en te onvergeeflijker tevens, wanneer men
bedenkt, welk een treffende donnée Dickens hier vond. Immers wij meenen dat aan
het verhaal eene werkelijke gebeurtenis ten grondslag ligt. Doch werkelijkheid of
niet: de fabel is voortrefflijk. Zoo Dickens haar schiep, drukke hem dubbel het verwijt
van gebrekkige uitwerking. Een zeeman, pas gehuwd, lijdt schipbreuk: hij alleen
met een enkel gezel, ontkomt den dood en redt zich op een onbewoond,
onvruchtbaar eilandjen. Daar zijn einde nabij geloovende, werpt hij eene flesch in
zee, waarin een papier, dat gewigtige mededeeling voor zijne familie bevat. Deze
famihe waant hem dood, maar op zekeren dag verschijnt in het dorp een
Amerikaansch scheepskapitein die de flesch gevonden heeft en nu aan het adres
bezorgt. Intusschen wordt de zeeman gered en keert naar zijn vaderland terug.
Reeds dit alleen zou stof te over leveren voor een verhaal, dat noch aan diepte van
gevoel, noch aan schoonheid van opvatting en
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teekening, behoefde arm te zijn. Doch er komt nog veel bij, dat dat de zaak belangrijk
maakt. Het half leesbare briefje in de flesch bevat eene mededeeling omtrent de
nalatenschap van des zeemans vader, die de welvaart en de hoop van het gansche
achtergebleven gezin bedreigt. Maar ik kan de geschiedenis met hare incidenten
niet gaan oververtellen; en moet het boekjen als bekend veronderstellen. En dan
vragen wij, is de behandeling van het onderwerp Dickens waardig? Is het den
kunstenaar te vergeven - een kunstenaar zoo als hij! - dat, terwijl hij sommige zijner
figuren schier in het duister laat, hij op andere zulk een grillig, schril licht doet vallen,
dat ze haast tot karikaturen worden? Is de teekening van Lawrence Clisson op het
eiland waar? Is het niet vervelend kaptein Jorgan telkens en telkens weer, een klap
op zijn been te zien geven, alsof daarin iets bijzonders stak? Is het niet hoogst
onwaarschijnlijk, dat juist die vier mannen, wier namen aan Jorgan en Alfred waren
opgegeven, bij elkander zitten in de club, als die beiden daar intreden; om nu maar
te zwijgen van Hugh's tegenwoordigheid in dezelfde herberg, en vooral van dat
papier in Tom Pettifer's hoed? En wat erger is: de verhalen door de leden der club
gedaan en die eene belangrijke plaats innemen, staan geheel op zich-zelven, in
volstrekt geen verband met het eigenlijke onderwerp van het boekjen; zij konden
even goed overal elders zijn aangebragt. Die verhalen vertegenwoordigen ten deele
het bovennatuurlijke, fantastische element, dat in geen Kerssprookjen ontbreken
mag; maar het is hier niet met de stoffe zaamgesmolten, doch er letterlijk tusschen
geschoven, zonder eenig verband aangehangen. Deze verhalen, vooral die van
Polreath en Penrewen, zijn overigens werkelijk schoon en verraden genoeg de
meesterhand, om het ons te doen betreuren, dat het geheele boekjen daarvan niet
meer de blijken draagt. De hand des meesters verraadt zich ook elders; b.v. in dat
schoone tafreel, als kaptein Jorgan de familie op Hugh's wederkomst voorbereidt.
Doch het is ook onmogelijk, dat iemand als Dickens een boek zou schrijven, dat
niet op verschillende plaatsen en in menigen trek den meester deed kennen; maar
juist daarom moeten wij hem strenger eischen doen dan een ander. Noblesse oblige,
ook hier. Het is
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niet genoeg dat hij ons nu en dan doe lagchen, nu en dan ons hart treft: wij wachten
van zijne hand een kunstwerk, dat aan de eischen der kunst voldoet en ons waarlijk
bevredigen kan. In het genre waarvan nu sprake is, leverde hij zulk een
kunstjuweeltjen in zijn Christmas Carol, waarbij het tegenwoordige boekjen ver
afsteekt. Handhave hij spoedig door iets beters zijn ouden roem.

Schaduwbeelden van den Voortijd. Viertal historische Novellen
door Joh. Hk. Jonckers. (Te) Arnhem, (bij) Is. An. Nijhoff & Zoon,
1860.
Onder dezen eenigzins vreemdsoortigen titel biedt ons de heer Jonckers een viertal
verhalen, die aan de geschiedenis des vaderlands, uit zeer verschillende tijdperken,
zijn ontleend. Waarom deze verhalen met den naam van Schaduwbeelden worden
bestempeld, is ons niet regt duidelijk. Bedoelde de schrijver dat de beelden van den
voortijd zich altijd slechts als flaauwe, schemerende schaduwen voor ons vertoonen?
Maar het is immers de roeping van den dichter, die deze figuren des voortijds voor
ons wil doen optreden, om ze tot levende beelden, tot werkelijkheid te doen worden,
en al het schaduw- en nevelachtige te doen verdwijnen? En de beelden, die de heer
Jonckers te aanschouwen geeft, zijn dan ook geene schaduwbeelden: zij bezitten
daartoe te veel leven en werkelijkheid, al is het ook dat wat al te veel blijkt van de
moeite om het historisch materiaal binnen de gegeven grenzen te pas te brengen.
De vier verhalen verplaatsen ons in den tijd der Batavieren of Batauwers, gelijk
de schrijver hen noemt; in dien van de invallen der Noormannen; in de dagen van
den onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje; en eindelijk in het begin der voorgaande
eeuw. Er bestaat natuurlijk tusschen deze vier novellen geen zamenhang: zij
bewegen zich op eigen, verschillend gebied. De beide eersten leverden, uit den
aard der zaak, de grootste moeijelijkheden op. Wel is waar, wij weten genoeg van
de vroegere bewoners onzes lands, hunner zeden, gewoonten en godsdienst als
anderzins, om ons een algemeen denkbeeld van hunnen toestand en levenswijze
te kunnen vormen. Maar tusschen deze kennis en
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die, bijna zou ik zeggen, intuïtieve aanschouwing van het leven des voortijds in zijn
eigenaardig karakter, gelijk die toch voor de plastische voorstelling onontbeerlijk is,
ligt nog eine weite Strecke.
De hr. Jonckers heeft zeker zich voor zijne verhalen eenige moeite en nasporingen
getroost, en is in het algemeen ook aan het uitwendig historisch kostuum getrouw
gebleven; maar wij hebben den indruk niet van ons kunnen weren, dat de Batauwers,
de Noren en Franken van den heer Jonckers, in menig belangrijk punt, verschilden
van hunne prototypen; dat er over hen allen een zeer eigenaardig modern waas lag
verspreid, waardoor de oorspronkelijk ruwe, maar karakteristieke, trekken wel wat
werden uitgewischt. Zij zijn wat al te zeer menschen van gelijke beweging als wij,
en missen te veel in hun karakter, niet in hunne omgeving, den stempel huns tijds.
Hoe meer wij dan ook den tegenwoordigen tijd naderen, des te meer gevoelen wij
ons te huis. Het laatste verhaal, waarbij de schrijver het vrijste was en niet met
archaeologischen ballast bezwaard, is zeker het beste van de vier; het is eene
belangrijke, goed geteekende schets uit het Geldersche volksleven van voor honderd
jaren. Wij houden ons voor meer dergelijke aanbevolen; en zouden daarvoor gaarne
de resultaten van 's schrijvers bistorische nasporingen omtrent de schoone landstreek
zijner woning, des noods in anderen vorm dan dien van novellen ontvangen.
Het boek is netjes uitgevoerd. Het vignet is, als naar gewoonte, zoowel uit een
historisch als uit een esthetisch oogpunt, afschuwelijk. Wanneer toch zal de goede
smaak luid genoeg tegen deze verfoeisels in verzet komen, waarmede bijna altijd
de titelbladen onzer belletristische werken worden beklad? Wij wenschten wel, dat
allen, wien schoonheid, kunst en smaak ter harte gaan, met ons instemden in de
bede
Van der vignetten gruwel, verlos ons, Heer!

Oude Kennissen. Novellen van Gerard Keller. (Te) Arnhem, (bij)
D.A. Thieme. Guldens-editie.
Oude kennissen te ontmoeten is doorgaans een aangenaam
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iets: immers, wanneer de kennissen de moeite eener nadere, eener hernieuwde
kennismaking loonen. Dan rijst bij zulk eene wederontmoeting menig aangenaam
beeld voor onzen geest, en de herinnering aan het gesmaakt genot doet ons te
meer van de toekomst hopen, voorspelt ons nieuwe vreugde. Wij reiken de oude
kennissen met blijdschap de hand, en bereiden ons op menig aangenaam uur in
hun gezelschap voor. En wanneer dan kennissen, die vroeger overal verstrooid
waren, en nooit gezamenlijk tot ons kwamen, zich nu vereenigd bij ons vertoonen,
dan wordt de ontmoeting dubbel verrassend en aangenaam. Zoo begroeten wij ook
met ingenomenheid dit boekjen van den heer Gerard Keller, dat voor oude kennissen
plaats en gehoor vraagt. De zes novellen, hier bijeenverzameld, zijn vroeger in
verschillende tijdschriften en almanakken verschenen; doch zij verdienden wel aan
de éphémère bekendheid der literatuur van den dag te worden onttogen, en tot een
geheel vereenigd, andermaal het publiek aangeboden. Het zijn genre-stukjes, allen
getuigende, minder van diepe levensopvatting en doordringende studie, maar van
groote opmerkingsgave, van een zeer juisten en fijnen blik voor de verschijnselen
en uitingen des dagelijkschen levens. Er is humor in die schetsen; er spreekt talent
uit om de contrasten, de wonderlijke spelingen van licht en schaduw, op te merken
en weêr te geven. De heer Keller weet zich voor overdrijving, voor het leveren van
charges te wachten: geen zijner figuren wordt tot karikatuur; al is allen ook eene vrij
groote mate van oppervlakkigheid gemeen, onnatuurlijk zijn ze nooit. Wanneer
eenmaal des schrijvers blik dieper in het leven, dieper in het hart vooral, zal zijn
doorgedrongen, zal zijn praktisch gezond verstand, zijn realistische zin, hem zeker
behoeden voor het opgaan in het ideale, het fantastische. Dat ideale missen wij nu
wel wat al te veel: de horizon blijft altijd vrij naauw begrensd; maar wat dan ook
binnen die grenzen ligt, wordt goed waargenomen en geteekend.
De zes novellen zijn van vroeger bekend; en wij zullen ze dus niet afzonderlijk
bespreken; zij verdienen allen eene herhaalde kennismaking. Hoe zij gebruikt
werden, een Bakersprookje en Over de Heining zijn, naar onze meening, de besten;
de laatste plaats nemen de Neteldoekjes in. Het
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boekjen vinde zijn weg; en van harte wenschen wij den schrijver moed en kracht,
om voort te gaan op het ingeslagen spoor.

Coquetterie. Door Henriette Maria L. Derde druk. (Te) Arnhem, (bij)
D.A. Thieme, 1860. Guldens-editie.
Een boek, dat zijn derden druk beleeft, behoeft noch bespreking, noch aanbeveling.
Het zal wel onnoodig zijn, van dit boeijende verhaal der gunstig bekende schrijfster
alsnog eene analyse te geven, of de karakters der hoofdpersonen te ontleden. Zij,
die zich de moeite geven om niet alleen wat de romanliteratuur in den vreemde
oplevert met graagte te ontvangen, maar die ook kennis gelieven te nemen, van
wat in dit genre in ons eigen land het licht ziet; zij kennen voorzeker sinds lang dit
werk, en roepen zonder moeite de beelden der hoofdfiguren en de belangwekkende
en toch ongekunstelde handeling voor hun geest. Mogten zij het vergeten zijn, zij
herlezen het boek; en die het nog niet gelezen heeft, leze het alsnog, nu het door
de opname in de Guldens-editie binnen ieders bereik is gebragt.
Wij spraken daar van de Guldens-editie. De heer Thieme heeft zich aanspraak
verworven op den dank van het letterminnend publiek, door op deze wijze de werken
van min of meer beroemde vaderlandsche auteurs voor bijna iedereen toegankelijk
te maken; en eene onderneming die reeds werken als de Mary Hollis en de Graaf
Pepoli - om van anderen te zwijgen - aldus hielp verspreiden, heeft haren roem
gevestigd. Toch zouden wij wel wenschen dat voor het smaakvol uiterlijk, de nette
uitvoering, wat meer zorg gedragen werd; dit laat meermalen te wenschen over,
even als de correctie. Ook wanneer die ongelukkige titel: Guldens-editie, kon
vervallen, zou het wenschelijk zijn, dat zulks geschiedde. Het is zoo bij uitnemendheid
materieel, de lettervruchten te rangschikken en te betitelen naar den prijs!
Doch, ondanks deze kleine grieven, wenschen wij deze onderneming voortdurend
geluk en overvloed van goede werken.
M.
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Kenneth of de achterhoede van het groote leger. Uit het Engelsch
door E.E. Te Zaandam, bij P.N. Sombeek Cz. 1861. In post 8vo. 2
Deelen, 196 en 159 blz. Prijs ƒ 3,40.
Onder één voorbehoud, verdient dit werkje allezins den lezers te worden aanbevolen.
Het voorbehoud is dit: dat men het niet neme als historische kenbron. Overigens
zal het zeker genoegen geven; want, in goeden stijl geschreven, is het
onderhoudend, boeijend, van het begin tot het einde, en bij het slot van elk hoofdstuk
ziet men met zekere gespannenheid de verdere lotgevallen van Kenneth en zijne
trouwe zuster Eva te gemoet.
Wij willen niet door ontleding een dor geraamte er van geven, maar toch wijzen
op eenige punten: Kenneth's verwijdering uit het ouderlijk huis; wat plaats vond na
den heldendood zijns vaders, die sneuvelde bij het vernielen der groote batterij aan
de Borodino; het huwelijk zijner moeder met Rognier, een Fransch kapitein; zijne
hevige woordenwisseling met dezen, welke uit zijn beleedigd nationaal gevoel
voortsproot, waardoor Rognier, in woede ontstoken, hem uit het rijtuig wierp, dat
hen naar Frankrijk zou vervoeren, en hem met zijne zuster, die hem niet verlaten
wilde, alleen op het slagveld achter liet, tot dat zij, door den kolonel de Villaret
opgemerkt en beschermd, hunnen moeitevollen togt aanvingen met Léon, aan wiens
zorg zij werden toevertrouwd; Kenneth's ontmoeting met maarschalk Ney; de
noodlottige overtogt der Beresina, waarbij Rognier werd gekwetst en zijne vrouw
het leven verloor; Kenneth's verdere togten; de onverschrokkenheid, waardoor hij
Ney van een anders wissen dood redde; zijn heldenmoed, waardoor hij als 't ware
alleen met Ney eene poort tegen eene sterke magt verdedigde; zijne komst bij de
zuster van Villaret, zijne liefderijke opname, zijne ziekte en later herstel te
Koningsbergen; komst te Parijs; nadere betrekking met Ney; verblijf aan de militaire
school; zijne aanstelling, door tusschenkomst van Ney, bij de keizerlijke garde,
waarvoor hij echter bedankte, uit hoofde hij, na de terugkomst van Napoleon, als
zijnde de zaak der Bourbons toegedaan, en zijn woord niet willende breken, den
keizer niet wilde erkennen; verwijdering uit Parijs en vertrek naar Engeland;
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verblijf bij hun oom; Kenneths inlijving bij het Engelsche leger, en zijne deelname
aan den grooten slag van Waterloo. - Dat alles en zooveel meer wekt ten zeerste
de belangstelling. Bovendien is de voorstelling zeer aanschouwelijk. In één woord,
het werkje zal niet tegenvallen, dan alleen aan diegenen die te hooge, onregtmatige
eischen zouden willen stellen.

Een Duitscher; of orkest en kantoor. Een roman uit het
Amerikaansche leven; door Otto Ruppius. Uit het Hoogduitsch,
door J.J.A. Goeverneur. Te Groningen, bij van Bolhuis Hoitsema,
1861. In 8vo., 359 bl. Prijs ƒ 2.50.
Juist karakteriserende titel: wie ooit eenige der herwaarts overstroomende Duitschers,
van meer beschaafde opvoeding, van nabij heeft leeren kennen, en dit boek leest,
moet de overtuiging erlangen, dat de gegeven schildering naar waarheid moet zijn.
Dat zij is vol leven, afwisseling, onderhoudend in de hoogste mate, behoeven wij
schier niet te zeggen. Dat de karakters ferm geteekend en goed volgehouden zijn,
mogen wij zonder aarzeling getuigen. Dat het bewegen van die eigenaardige
Duitsche karakters in de eigenaardige Amerikaansche maatschappij velerlei schoone,
treffende, ook komische tafereelen oplevert, is wel te vermoeden. In één woord, in
lange lazen wij geen ons ten verslage toegezonden roman met zooveel genoegen,
en na dat genot, mogen wij het werk onbekrompen aanbevelen.
De hoofdpersoon is Max Reichardt, Duitscher van geboorte, opgeleid voor den
handel en daarvoor enthusiast, maar niet minder enthusiast voor de muziek, en
treffelijk virtuoos op de viool; welk instrument dan ook zijn trouwe reismakker is.
Max trekt als zoovelen naar het Eldorado der nieuwe wereld, om zich daar firm
footing te zoeken en fortuin te maken. Onder de vele mannelijke en vrouwelijke
lotgenooten, aan boord van het schip, waarmeê hij den oceaan oversteekt, bevindt
zich ook eene alleenstaande jonge dochter - Mathilde Heyer. Dat meisje is geene
zonderlinge, maar toch eene zeer bijzondere figuur. Zij wordt door Max, als door
alle reisgenooten, met zekere eerbiedige onderscheiding opgemerkt en behandeld;
zij echter houdt zich,
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zoowel van Max als van al de anderen, zooveel mogelijk afgezonderd. 't Is een
krachtvol karakter, geene gewone vrouw, virtuose in den zang.
Bij de landing vertrouwt zij zich met naïve openheid aan het geleide van Max. Zij
moet een verwant opzoeken, die haar steun op het vreemde terrein zal kunnen zijn;
weet echter niet of die nog in leven zal wezen, en wordt, op de eerste navrage naar
de plaats waar hij woonde, verpletterend getroffen door het berigt: sedert maanden
dood! Zij staat dus in de wijde Amerikaansche wereld geheel alleen! Nu sluiten
Mathilde en Max zich aan elkander, als broeder en zuster. Ook de uitzigten van Max
om in den handel geplaatst te worden, gegrond op zijne aanbevelingen, worden al
dadelijk teleurgesteld en vervliegen spoedig in rook. Eveneens hunne pogingen om
er zich vereenigd door te helpen, slaan feil. Zoo scheidden zij, of liever het meisje
wilde Max niet tot hindernis zijn, scheidde zich zijns ondanks, om zelve alleen er
zich door te slaan. Dit gelukt haar ook, door haar talent als zangeres. Na vele
wisseling, en veel strijds, komt zij tot eene fatsoenlijke positie. In den loop harer
omzwerving komt zij slechts enkele malen met ‘broeder Max’ in aanraking, maar
die ontmoetingen zijn curieus, treffend, roerend. Max intusschen, na veel beproefd
te hebben, drijft mede op zijn muziekaal talent, schijnt somwijlen er boven op te
komen, maar wordt onverwachts weêr neergeploft, en komt eindelijk, na maanden
omdoolen, post varios casus et tot discrimina rerum, uit de Zuiderbuurt weêr even
berooid in het Noorden, te New-York, zijn uitgangspunt, terug. Dat zijne togten en
ontmoetingen daarbij niet altijd even pleizierig zijn geweest, dat hij wel eens in een
netelig conflict geraakte, laat zich denken; evenwel, hij had ook kennismakingen
van meer pleizierigen en hem althans voor het oogenblik niet onvoordeeligen aard,
en soms al zeer ongedacht. Te Newyork ontmoette hij een minder fijn
geconstrueerden land- en reisgenoot, door wiens bemiddeling hij een aanvankelijk
onderkomen kreeg in dienst eener handelsfirma, doch weinig schitterend in 't
voornitzigt, want de betrekking was vrij nedrig - die van ‘porter,’ met verpligting om
de kantoorlokalen, en zelfs de publieke straat daarvoor, schoon te houden, terwijl
zijn nachtleger gespreid was - of liever
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door hemzelven gespreid moest worden - in een klein hokje, eene soort van kast
of zoo iets onder een trap - welk leger hem evenwel niet eenzaam was, aangezien
de dienstdoende wachthond, ongevraagd, als verjaard regt, aanspraak maakte om
de ruimte met hem te deelen. Met dat al, onze ‘Duitscher’ schikt er zich in, en,
eindelijk, hij komt waar hij wezen wil, hij bereikt zijn doel, wordt een gezeten,
gerespecteerd Amerikaansch burger, en krijgt een lief Amerikaansch wijfje op den
koop toe. Is 't geen ‘Duitscher,’ en is 't geen ‘waarheid?’ Immers: zoo zijn ze - en
mogten zij velen onder ons tot voorbeeld strekken!
De lezer begrijpt dat de schets van zulke lotgevallen wel onderhoudend, hoogst
boeijend moet wezen; en als hij nu daarbij in aanmerking neemt de schildering van
de zoo geheel bijzondere Amerikaansche maatschappij, in Noord- en in Zuid, in de
tooneelen, bij welke de Duitscher als medespeler of getuige optreedt, waarmede
hij voortgesold wordt of waartegen hij botst - dan is er geen twijfel aan, of men zal
zich genoopt vinden dit boek in handen te nemen, en dan zeker niet voor het einde,
en niet zonder bijzonder genot gesmaakt te hebben, weer neerleggen. De strekking
is goed, taal en stijl zijn gekuischt en kiesch, geene onedele drift zal er voedsel
vinden. De vertaling van de hand van Goeverneur, eene bekende, is zoo als men
die verwachten kon. In één woord: het boek hebbe ruime aanbeveling.
O.D.

De Bruidschat, of eene dochter des hemels en eene dochter der
hel. Oorspronkelijke roman van J. de Vries, schrijver van de dag
der vergelding, enz. 2de druk. Te Amsterdam, bij de Wed. D. Kunst,
1861. 218 blz. Prijs ƒ 2,25.
Een tweede druk van een roman; dat belooft wat! Wij haasten ons derhalve om
kennis te maken met een voortbrengsel onzer letterkunde, dat reeds een tweeden
druk beleeft, en waarmede wij - bijna schamen wij ons het te zeggen - nog onbekend
zijn.
Wij hebben den roman dan ook verslonden, en onze buurman, de bakker, heeft
hem ook gelezen en vond hem ijselijk mooi, en zijn vrouw kon maar niet begrijpen,
hoe men dat alles maar zoo bij elkander kon krijgen. De goede ziel
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eindigde met te zeggen: ‘'t was toch gelukkig, dat alles nog zoo mooi teregt kwam.’
Wij zelven hebben ons ook bijzonder geamuseerd onder de lezing, en al zeggen
honderd menschen, dat wij een hart van steen hebben, 't hooge woord moet er uit:
wij hadden de grootste pret bij de akeligste scènes!
Op bladz. 40 hooren wij den graaf d'Esteval de fashionable uitdrukking bezigen:
verschoon mij, bekoorlijke Beatrix! maar ik stik (!!) van 't lagchen! Vervolgens maakte
hij eene beweging en borstte nogmaals in een luid gelach uit.
Ook wij hebben dikwijls last gehad van die zenuwachtige aandoening en wel om
de volgende redenen:
Wij worden dadelijk bekend gemaakt met een paar jonge heeren, die over een
zeer nieuw onderwerp van een roman - de liefde - spreken, en met een paar jonge
dames, die het zeer druk hebben over hetzelfde chapitre. De heer Dormeuil is razend
verliefd op eene zekere Alice Ravel, maar hij is rijk en zij is arm. Zijne ouders zijn
dus tegen de vrijaadje. Hij is ten einde raad en zoekt nu troost bij zijnen vriend. Deze
is niet in staat om hem een goed middel aan de hand te doen, en toch roept Dormeuil
op eens uit: gij brengt mij op een gelukkig denkbeeld! Hij vraagt om de hand van
Alice en...de zaak is geklonken. Alice heeft een oom, die, gelijk de schrijver ons
zegt, een milioenair!! is. Deze zal voor haren bruidschat zorgen en zoo waar! daar
komt op denzelfden dag, waarop hij aanzoek doet, reeds een brief van den rijken
oom, die dan ook meldt, dat hij t'huis komt met ruim een millioen! (Zeker nog in den
goeden ouden tijd!) De vreugde is onbeschrijfelijk, maar duurt zeer kort. Begrijp
eens, waarde lezer of teêrgevoelige lezeres! twee dagen - zegge twee dagen - later
komt er een vreemdeling met de ijselijke, akelige, hartverscheurende tijding, dat
oom vermoord en het geld gestolen is! Oom heeft nog tijd gehad om te schrijven:
‘ik ben vermoord!’
Alice is nu weder arm en daarom wil haar vader dat de vrijaadje zal ophouden,
waarop de smoorlijk verliefde jongeling dadelijk het besluit neemt, om op reis te
gaan, ten einde haar te vergeten. Alice, die haren Dormeuil zoo innig beminde, is
nu weder vrij (bladz. 37), maar twee bladzijden verder komt er weder verandering
in het tooneel, want nu
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komt er al weder een berigt uit de lucht vallen, dat de helft van den bruidschat nog
gered is. Nu komt de graaf d'Esteval op den edelmoedigen inval, om zijne hand aan
te bieden, en Alice is veranderd als een blad aan een boom en leeft hoogst gelukkig
met haren echtvriend.
Wij zijn genaderd tot bladz. 50. En we hebben nog niets gezegd van dat meisje
met ravenzwarte lokken, dat op den titel den allerliefsten naam van: dochter der hel
voert, en toch den naam van Beatrix draagt. Maar als wij alles vertellen, dan mogten
velen, die gewoonlijk tevreden zijn, als zij maar weten, hoe het uitkomt, het werk
ongelezen ter zijde leggen, en dat zou dood jammer zijn.
Die Beatrix is eene duivelin in menschelijke gedaante, die dan ook gedurig aan
de hel om raad en ingeving vraagt; die met Alice speelt, als een kat met een vogeltje,
tot dat zij haar eindelijk door vergif om het leven brengt. Zoo zullen wij maar zeggen,
anders benemen wij den lezers of de lezeressen al weder eene verrassing.
Het boek is vol plotselinge veranderingen, akelige scènes, en bijzonder geschikt
om op een donkeren winteravond gelezen te worden, als de storm door de boomen
giert en de regen tegen de ramen klettert, en in dat opzigt verre te verkiezen boven
die saaije, vervelende Engelsche romans, wier strekking hoofdzakelijk daarin bestaat,
om den mensch waarlijk edele gevoelens in te boezemen, zijn gemoed te verbeteren,
maar die, bij ongeluk, niet zoo sterk op de verbeelding werken.
Kortom, het boek is geen allemans gading. Sommigen zullen het, even als mijn
buurman de bakker, verslinden, maar wij hopen, dat het meerendeel van het
beschaafd publiek een nuttig gebruik zal maken van het papier waaruit het boek
bestaat, en de letters ongelezen zal laten.
Het boek ziet er van buiten niet zeer uitlokkend uit, en het papier is zeer graauw.
Zou dit laatste ook opzettelijk zoo graauw genomen zijn, ten einde dan beter te
kunnen dienen om er zakjes van te maken? En dan nog ƒ 2,25 voor zulk een werk
van 215 bladzijden! Dengenen, die zulk eene som wenschen te besteden voor een
boekwerk, raden wij liever aan, zich iets aan te schaffen, dat hem eene nuttige en
aangename lectuur verschaft. De Bibliotheek van
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v. Druten en Bleeker te Sneek bijv. zal hem daartoe ruimschoots gelegenheid
verschaffen!
B.
DES CH.

Handboek der Verloskunde, door E.C.J. von Siebold, Hoogleeraar
in de Verloskunde te Göttingen; onder medewerking van A.E.
Simon Thomas, Hoogleeraar in de Verloskunde te Leijden; naar
de tweede vermeerderde en verbeterde Hoogduitsche uitgave vrij
gevolgd en met eenige aanmerkingen voorzien door C.P. ter Kuile,
Medic. Chir. et Art. Obst. Dr. te Enschedé. Met vele in den tekst
gedrukte houtsneden. Te Zwolle, bij S.H. ten Cate, 1861. 1 Aflev.,
123 bl.
Het handboek der verloskunde van den jongeren von Siebold, gelijk men den auteur
nog steeds gewoon is te noemen, om hem van zijnen vader Elias von Siebold,
weleer hoogleeraar in de verloskunde te Berlijn, te onderscheiden, mag niet alleen
onder de beste, over de genoemde kunst en wetenschap, in de laatste jaren, in het
licht verschenen systematische werken gerangschikt worden, maar verdient zelfs,
als men vooral op beknoptheid en degelijkheid prijs stelt, boven vele andere de
voorkeur. Mogt men meenen, dat het minder uitvoerig en daardoor minder volledig
is dan de werken van Scanzoni, Kiwisch en anderen, dan houde men in het oog,
zooals door den schrijver der voorrede te regt wordt opgemerkt, ‘dat von Siebold
zich uitsluitend bepaald heeft tot datgene, wat voor den verloskundige van
regtstreeksch belang is bij de uitoefening der praktijk, en dat hij, met vermijding van
al wat aan zijn werk een polemisch karakter kon geven, zoo beknopt mogelijk datgene
heeft voorgedragen, wat reeds het burgerregt in de wetenschap verkreeg, of door
hem na eene veeljarige ondervinding voor waar gehouden werd. Zijne voorstelling
van de zaken, die hij beschrijft, is eenvoudig, duidelijk en zaakrijk, en evenmin als
eenige afdeeling met eene onnoodige uitvoerigheid behandeld is, zoo vindt men er
ook geene in, waarin datgene ontbreekt, waarvan de kennis voor elk
wetenschappelijk verloskundige als eene behoefte beschouwd kan worden.’
Aan die gunstige door den hoogleeraar Thomas uitgesproken beoordeeling zou
de verslaggever naauwelijks iets hebben
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toe te voegen, als hij zich niet verpligt achtte aan te wijzen, dat de bovenstaande
Hollandsche vertaling en omwerking van den oorspronkelijken Hoogduitschen tekst,
in vele opzigten de voorkeur boven dezen verdient. Dat toch de beide op den titel
genoemde geleerden aan von Siebold's werk, om het geheel op de hoogte van den
tegenwoordigen tijd te doen staan, niet alleen de vruchten en resultaten, door
veelzijdig onderzoek, ook in de laatste zeven jaren, en dus sedert de tweede
Hoogduitsche uitgave verkregen, toegevoegd, maar zelfs sommige afdeelingen van
hetzelve grootendeels omgewerkt of aanmerkelijk gewijzigd hebben, kan bij
naauwkeurige inzage van de thans verschenen eerste aflevering, door niemand
betwijfeld worden. Bij de beschrijving van het vrouwelijke bekken werd b.v. van
Luschka's monographie vlijtig gebruik gemaakt om de anatomische gesteldheid der
bekkengeledingen beter, dan vroeger het geval was, te doen kennen. Evenzeer
heeft het bekende, door Litzmann uitgegeven werk van Michaëlis er toe geleid om
de leer aangaande het onderzoek van het bekken geheel om te werken, terwijl het
hoofdstuk over de misvormingen, waarvoor dat belangrijk ligchaamsdeel vatbaar
is, aanmerkelijk gewijzigd en uitgebreid werd. Voor het volbrengen dier laatste taak
was wel niemand beter berekend dan de Leidsche hoogleeraar, die onlangs op
eene schitterende wijze bewees, van dat onderwerp eene grondige
specialiteits-studie gemaakt te hebben. - Moge de voortzetting en voltooijing van
het werk zich niet langer doen wachten dan noodig is. Wij hopen daarop later terug
te komen.

Leerboek der kinderziekten van Dr. Alfred Vogel, Privaat-docent
enz. te Munchen, in 't Nederlandsch overgebragt door Dr. A.
Drielsma, pract. Geneesheer te Zwolle. Met twee steendrukplaten.
1ste en 2de Aflevering. Te Zwolle, bij S.H. ten Cate, 1861. In 8vo.,
320 blz.
Daar de algemeene titel van het bovenstaande werk, benevens eene voorrede,
eerst aan de vierde en laatste aflevering zullen toegevoegd worden, moeten wij ons
oordeel over de daaraan toe te kennen waarde opschorten, tot dat wij, na de
voltooijing en uitgave van de geheele vertaling,
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zullen in staat gesteld zijn om ons meer met den geheelen inhoud bekend te maken,
dan thans nog geschieden kan, nu slechts de helft van het geheel ter inzage voor
ons ligt. Misschien zal ons ook de beloofde voorrede met den schrijver zelven nader
bekend maken, en zal het daaruit mogelijk blijken kunnen, of de auteur voor zijne
bevoegdheid om over de leer der kinderziekten te schrijven, nog andere titels kan
aanvoeren behalve dien van Privaat-Docent te Munchen. Intusschen meenen wij
uit de beide afdeelingen, die tot dusverre het licht zagen, te mogen besluiten, dat
Vogel's leerboek der kinderziekten, al mogt het meer de vrucht van wetenschappelijke
studie dan van eigene aan het ziekbed verkregene ervaring zijn, als een
verdienstelijke arbeid beschouwd moet worden, daar de behandeling der meeste
onderwerpen zich door volledigheid en duidelijkheid kenmerkt en aan het
tegenwoordig standpunt der wetenschap, vooral wat de pathologische ontleedkunde
en het physische onderzoek betreft, naar onze meening beantwoordt. Tegen de
door den schrijver gevolgde verdeeling zou men gegronde bedenkingen kunnen
aanvoeren, als men haar uit een streng wetenschappelijk oogpunt wilde beoordeelen;
die zaak is echter van een zeer ondergeschikt belang, en wij zouden onbillijk zijn,
als wij daaromtrent aan den schrijver eenig verwijt deden, te meer, dewijl het uit
alles blijkt, dat hij zich eene geheel praktische rigting heeft voorgesteld.

Hoe moeten (moet?) de schutterijen (schutterij?) in Nederland
worden zamengesteld en ingerigt? Beantwoording van die vraag
(vragen?) met bijvoeging eener proeve van eene wet op de
schutterij, door J.C.C. den Beer Poortugael, 1ste Luitenant van
den staf der Infanterie. Te 's Gravenhage, bij M.J. Visser, 1862. In
gr. 8vo. Prijs ƒ 0,80.
De regeling eener wet op de schutterij geniet reeds sedert jaren en blijft steeds
doorgenieten...hare zalige dolce far niente! de bron van voorstellen, wijzigingen, en
wat al niet meer, is schier uitgeput!...eindelijk beproeft men het nogmaals, en thans
met overlegging van eene conceptwet, dit gewigtig punt, der hooge regering onder
de oogen te brengen. Wij wenschen van harte, dat deze poging niet het lot harer
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zusjes mogen deelen: van in de snippermand te worden geworpen, om den
doodslaap in te gaan naast zoo vele voorstellen, als van: Alexander ‘Onze
(1)
(2)
toekomst’ ; van den ‘Oud' Soldaat’ ; van van Rees ‘de aanvulling van het Indisch
(3)
leger’ ; van de verschillende militaire tijdschriften, enz. enz. enz. - De zaak is te
ernstig, het geldt een ‘to be or not to be,’ want met de verwaarloozing van soliede
raadgevingen, van voorstellen die den toets der redelijkheid en bestaanbaarheid
kunnen doorstaan, verwaarloosd men in dit geval de dierbare belangen van ons
land. Wij hebben intusschen thans, meer dan ooit, kans op het gelukken der proeve
van den 1ste Luit. den Beer Poortugael, ware het slechts om reden deze van het
departement van oorlog zelve uit gaat. (Genoemden Luit. is aan dit dep. werkzaam).
Doet dit dan iets ter zake?...Ja! een voorstel van dat dep. uitgaande legt een énorm
groot gewigt in de schaal: wij praktisch-mannen, schrijven, slechts voorgelicht door
ons natuurlijk verstand, zoo maar iet wat ter neder...in het duister, terwijl het den
geëmploijeerden aan het oorlogsbestuur, als steeds zwemmende in eene zee van
receuils, besluiten, enz. enz.; en daarbij voorgelicht door de zoo helder afschijnende
fakkel der geschiedenis, niet moeijelijk valt van eenige brokken een geheel zamen
te stellen en dit daarna als proeve in druk te geven. De luit. den B.P. kan dan ook
in gemoede in zijn ‘voorwoord’ verklaren: dat ‘zijue zienswijze omtrent de regeling
der schutterijen (schutterij), de vrucht is van eene lang voortgezette studie omtrent
dit onderwerp.’ Alhoewel wij ons niet geroepen verklaren, in dit tijdschrift eene
polemiek, betreffende dit gewigtig punt, met den schrijver te openen, zoo veroorloven
we ons niet te min, hier en daar, eene bemerking, ten bewijze strekkende dat het
werkje met aandacht door ons is gelezen.
De schrijver zegt in zijn voorwoord: ‘Zij (zijne zienswijze) is de vrucht van eene
lang voortgezette studie omtrent dit onderwerp, in verband beschouwd zoo met de
bepaling der grondwet, als met het defensiestelsel van ons land.’ Dit onderwerp,
nu,

(1)
(2)
(3)

Kampen, K.v. Hulst, 1861.
Arnhem, J.F. Thieme, 1855.
Rotterdam, H. Nijgh, 1860.
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moge in verband beschouwd zijn met de bepalingen der grondwet, - met het
defensiestelsel is deze beschouwing al zeer oppervlakkig, tenzij Schr. het
aangevoerde op bl. 5 en v. als een hecht verband wenscht te zien aangemerkt;
immers hij zegt aldaar: ‘Zoodat wij noodig hebben:
12000 schutters bij het leger te velde,
1000 bij Groningen of Willemstad,
22000 in de liniën, versterkte stellingen en de vestingen, en 4100 als supletie van
het leger, zijnde een totaal van 39100 schutters, wanneer wij alleen van de landzijde
worden aangevallen.’
‘Bij gelijktijdige bedreiging op de kusten, (zegt de regering verder), natuurlijk het
ongunstigste geval, maar waarop wij noodwendig onze strijdkrachten dienen te
berekenen, zullen van de schutterij 10 of 11000 man meer moeten worden
gemobiliseerd, om uit deze en de depôts der korpsen het mobiele leger met eene
divisie te kunnen versterken en twee brigades daarvan ter kustverdediging in de
provinciën Noorden Zuidholland te stationéren............................................Worden
wij gelijktijdig van de zeezijde bestookt, behoeven wij ter verdediging van ons
vaderland alzoo 60000 schutters.’ (10000 man, als sterkte der depôts-recruten zijn
niet mede gerekend).
Deze beschouwing, zeggen we, is, met het oog op het defensiestelsel, zeer
oppervlakkig, immers: waarom niet gewaagd van de stelling Friesland, de stellingen
aan de monden der Maas en Schelde, (deze zullen toch wel niet tot de
kustverdediging behooren?) de stelling aan den IJssel?....en waarom deze
getalsterkte der schutters niet in verband gebragt met onze vloot, die, tot
ondersteuning in de Zuiderzee en op de mondingen der Maas en Schelde moet
agéren?...Maar toch...bedriegen wij ons niet dan bestaat onze schuttersmagt,
tegenwoordig uit ± 90 à 91000 man...Welnu! dat daarvan - zij het noodig - het
bruikbaar gedeelte, naar eene wetsbepaling, worde opgeroepen en dit door de
bevelhebber des legers op de bedreigde punten, in combinatie met andere gedeelten
van het leger, naar den eisch worde ingedeeld!...geven wij slechts de middelen aan
de hand om de schutterij, in tijd van vrede zoodanig zamen te stellen en
zamengesteld te houden, op dat dezelve in tijd van nood op
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den eersten roep kunne te wapen snellen, tevens ze zoodanig in te rigten dat ze,
op geringe uitzondering na, onmiddelijk bruikbaar zij, alsdan achten wij onze taak,
ten dezen opzigte volbragt. En in zoo verre zwaaijen wij den heer den B.P. onzen
lof toe, voor wat betreft de aanwijzing voor de zamenstelling.
Dat de schrijver zijnen naam vermeld heeft, vinden we, ware het slechts om het
hooge belang der zaak, zeer verstandig: ware het werk anoniem, welligt trof hetzelve
een lot als dat van duizendtallen zijner voorgangers...De snippermand!...Immers
Alexander Pope zeide eens: ‘men vindt schrijvers die nooit hunne eigen gedachten
zeggen, 't zijn spiegels; zij kaatsen altoos, hetgeen buiten hen is, terug. Zij redeneren,
besluiten nooit; zij deelen ons zotternijen mede, die zij zelf nog niet eens hebben
weten uit te vinden. Anderen beöordeelen een boek, alleen naar des auteurs naam.
Zij prijzen of verachten niet een boek, maar den schrijver....’
Het nut eener, in den tijd veel ingang vindende, volkswapening besprekende,
treedt de schrijver hieromtrent in eene juiste beschouwing, alhoewel wij het volgende
door hem ter nedergestelde - bl. 13 - wraken: ‘Vooral werkt de wijze, waarop de
wedstrijden worden gehouden, ontmoedigend op de minder gegoede schutters
(schieters)? Bij gelijke bedrevenheid toch in het schieten is hij, die voor zoodanigen
kamp het meeste geld over heeft, bijna zeker de meeste prijzen te verkrijgen. Dit
maakt dat die vereenigingen in den regel slechts weinig leden tellen.’ Dit is waarlijk
eene gewaagde these; o.i. behoort deze onderstelling, nedergelegd op den zelfkant
eens stellig doorgaanden regels, in dit werk niet te huis; dat men eenig voorstel, als
stuitende op onoverkomelijke zwarigheden, verwerpt, is zeer natuurlijk, doch daarbij
nagenoeg te verzekeren, als zouden, casu quo, de wettelijke bepalingen worden
verkracht,...dit vinden we iet wat kras!...
Op bl. 40 zegt de Schr.: ‘Tegenwoordig worden vele kostbare bestanddeelen, die
in onze bevolking aanwezig zijn, en waarvan men voor de verdediging des vaderlands
zoo uitmuntend partij zou kunnen trekken, verwaarloosd, of op eene onverstandige
en eenvormige wijze ge- (mis-?) bruikt. Of een man zijn leven lang ter zee heeft
gevaren; of hij na zes jaren
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bij de kavallerie te hebben gediend, een uitmuntend ruiter is geworden; of hij tot een
ervaren pontonnier is gevormd, dan wel of hij als mineur bedreven is in het maken
van bekleedingsmiddelen en het werken met de sappen, - het is alles hetzelfde! als
hij schutterpligtig wordt, geeft men hem een geweer, men hangt hem een
patroontasch om, en men pijnigt zich zelven en hem om den man hoogstens tot
een middelmatig infanterist(!) te vervormen.’
Met verwondering lazen en herlazen wij deze twee volzinnen, waarvan de eerste
tot inleiding voor de tweede dient...Hoe! dachten we, zullen, omdat die oud
gedienden, na ontslagen te zijn, de oefeningen bij hun wapen niet meer kunnen
voortzetten, en alzoo het geweer moeten opnemen om infanterist te worden, daardoor
die ‘vele kostbare bestanddeelen’ zijn verwaarloosd?...Voorwaar, zoo iets in dit werk
tot polemiek uitlokt, is het wel deze bewering. Wij twijfelen dan ook geenszins of dit
punt zal hevig worden bestreden, want er is veel, zeer veel in ter wederlegging. De
Schrijver spreekt steeds van schutterijen, welligt doelt zijn Ed. daarmede op
verschillende soorten, als bijv, zee-schutterij, ruiterschutterij, pontonnier- en
mineur-schutterij, waarbij de man, na bekomen ontslag, zich in staat gesteld ziet,
zijne studie voort te zetten!...Vermeent de Schr. dat de oud gediende, door de
behandeling van het geweer zijne vorming bij een ander wapen verkregen, zal zien
geschonden? en dan nog quand même, doch...à d'autres!...
Op bl. 50 lazen wij: ‘Het in tijden van oorlog of andere buitengewone
omstandigheden buitengewoon bijeen roepen van slechts een gedeelte der militie,
toont aan dat, ofschoon het leger versterkt moet worden, het gevaar nog niet zoo
dringend is, dat de geheele militie noodig wordt geacht, of wel, dat men door eene
plotselinge opeenhoping van menschen geene verwarring wil veroorzaken.’
Wij vernamen hieruit iets nienws, namelijk, dat, wanneer men een gedeelte
oproept, het geheel niet behoeft!...maar vooral vernamen wij er uit, dat, wanneer,
daarentegen de nood dringt om de geheele militie - dus nog gezwegen van schutterij
- op te roepen, alsdan door die ‘plotselinge opeenhoping van menschen’
onvermijdelijk verwarring zal ontstaan!!!...Arm Nederland! uwe militie is alzoo even
ge-
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brekkig of liever gezegd, even zoo min zamengesteld als de schutterijen! O! gij arme
territoriale kommandanten en provinciale adjudanten, wat deed gijl. met uwen ledigen
tijd, daar uwe militie-registers, contrôles, enz., enz. niet zijn bijgeschreven!?...Wij
wenschen hartelijk dat deze scheve bewering moge worden loodregt gebragt.
Volgens de thans vigerende wet is elk schutter verpligt, de kosten van zijne uniform
zelf te dragen, doch ingeval van onvermogen wordt hierin door de gemeente, geheel
of gedeeltelijk voorzien; ‘die uitgaven,’ zegt de heer den B.P., ‘bedragen somtijds
aanmerkelijke sommen, waartoe de omstandigheid mede werkt’ (let wel!) ‘dat het
tegenwoordig voor den gezeten burgerstand somtijds niet zeer moeijelijk valt, zich
voor de dienst ongeschikt te doen verklaren, waardoor veelal de onbemiddelde
ingezetenen tot de dienst bij de schutterij worden aangewezen.’ Of dit ligtvaardig
ongeschikt doen verklaren zijnen oorsprong vindt in eenen gebrekkigen vorm der
wet, dan wèl of dit op rekening eener willekeurige handelwijze moet worden gesteld,
laten we geheel ter verantwoording van den Schr. Rec. keurt dergelijke aanmerkingen
- eigenlijk beschuldigingen - in een werk als het onderhavige, streng af: het gelde
hier eene ‘zamenstelling en inrigting,’ alsmede eene ‘wetsvoordragt’....meer niet.
Op bl. 54 vinden wij: ‘Bovendien kunnen circa 120 kadets van het 3de en 4de
studiejaar officiersdienst(!) doen, waardoor met inbegrip van een dertigtal officieren,
die thans bij de koninklijke militaire akademie zijn geplaatst, een aanzienlijk getal
officieren voor de schutterij beschikbaar wordt gesteld.’ - Ook dit voorstel - om aan
circa 120 jongelieden, op den leeftijd van 17 à 18 jaren, geheel onervaren op het
terrein van den, om het zoo uit te drukken, praktischen soldatenstand, de leiding te
vertrouwen over mannen van eenen dubbelen leeftijd (de Schr. doelt steeds op de
25000 reserve schutters) zal zeer zeker zijne bestrijders vinden.
Zoo als gezegd, ligt eene beoordeeling over al het voorgestelde, buiten ons bestek,
althans in dit geacht tijdschrift; wij kunnen echter niet eindigen zonder onze
bevreemding te betuigen over hetgeen we in hoofdstuk V der proeve eener wet op
de schutterijen, aantroffen:
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Art. 28 verleend voortdurende - finale - vrijstelling aan hen, kleiner dan 1,56 el, en
aan ziekelijke gestellen of gebreken waardoor zij voor de dienst ongeschikt zijn....En
art. 29 verleent slechts voor één jaar vrijstelling, onder anderen, aan b. Hoofden der
departementen van algemeen bestuur, c. Commissarissen des konings, d.
Procureurs-generaal, e. Officieren en hulp-officieren van justitie, f. Burgemeesters,
enz. enz. ‘Alle deze hooggeplaatste en minderen, zullen - art. 30 - de aangevoerde
redenen tot vrijstelling behooren te staven door het vertoonen van hunne
aanstellingen!’ alzoo: de commissaris des konings en geestelijken, zullen jaarlijks
worden vrijgesteld!...Waarom dit personeel niet in de gunst van art. 28
opgenomen?...Waarom zegt de Schr. op bl. 21: ‘Dat de geestelijken worden
vrijgesteld, zal geen betoog behoeven en door niemand worden gewraakt.’
Ten opzigte van de burgemeesters der gemeenten is de vrijstelling reeds bij de
wet van 29 Junij 1851 (St. bl. no. 85) aangenomen.
‘De personen in art. 29 sub de punten b, c, d, e en f (dus zijn de boven aangeduide)
vermeld, worden vrijgesteld’ (dus telkens voor één jaar?) ‘omdat de betrekking die
zij bekleeden, onvereenigbaar is met de positie bij de schutterij, als kunnende zij in
het geval verkeeren aan haar bevelen te geven.’ - En hiermede...basta.
Enkele opmerkingen volgen hier: bl. 1 ‘den ouden stam met trotsch-onbuigbaren
kruin.’ bl. 2: ‘En toen later een Napoleon zich weder (1852) de keizerskroon op het
hoofd plaatste’...dit zal moeten zijn: toen later weder een Napoleon, enz.; bl. 7:
‘Willewstad’; ibid.: het; misplaatst reg. 3 o. bl. 9 reg. 7 o. staat ‘evenwel’ zal moeten
zijn ‘evenveel,’ bl. 13 r. 5 b. staat ‘schutters’ moet zijn ‘schieters’ - in dit geval - bl.
42 r. 8 b. ‘houdt ik mij overtuigd’ - houd' ik mij? - bl. 43 r. 8 o. ‘gebruikt’ lees ‘misbruikt’
ten bewijze dat de correctie te wenschen over laat. Op de stijl kan evenmin geboogd
worden.
Het doel, evenwel, is lofwaardig; wij kunnen daarom den wensch niet
onderdrukken, dat dit naakte popje spoedig en naar den eisch moge worden gekleed.
Met des schrijvers motto eindigen wij: du choc des opinions, jaillit la verité.
2

X
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De Plant(en)kunde, geschetst door Dr. D.J. Coster, voor
zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot
voorbereiding voor het hooger onderwijs. Met ongeveer 500 figuren
in den tekst. Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman, 1e aflev. Prijs ƒ
0.80. (Zonder jaartal.)
‘Een verblijdend teeken des tijds! Eene aanwinst voor middelbaar onderwijs!’ waren
de woorden die ons ontsnapten toen wij de 1ste aflev. van ‘de Plant(en)kunde door
Dr. D.J. Coster hadden ingezien. Welligt zal men vragen: zijn er dan geene
leerboeken der plantenkunde of botanie genoeg, dat de heer Coster hun aantal met
nog één vermeerderen moet? Wij antwoorden hierop, dat de bestaande werken
meer ten doel hebben om tot leiddraad te dienen voor jongelieden die de
hoogeschool bezoeken om daar den graad van ‘doctor’ te verkrijgen; dit is echter
niet het doel des heeren C.; hij wil dat de kennis der plantenkunde voor ieder min
of meer ontwikkeld mensch toegankelijk zij; hij wil dat de kruidkunde meer algemeen
beoefend worde dan tot op heden helaan geschiedt, hij wil dat zij niet langer een
propaedeutisch monster maar eene lievelingsstudie worde en waarlijk wij
ondersteunen zijne billijke wenschen. ‘Tempora mutantur et nos in illis’ kan niet
genoeg worden herhaald; de natuurwetenschappen moeten voor iederen degelijken
mensch toegankelijk zijn, het is in dezen niet meer de vraag: ‘Komt het mij in mijn
toekomstig beroep wel te pas of zou ik die kennis wel ooit noodig hebben?’ Hoe
meer toegerust met kennis en wetenschappen, hoe beter men door de wereld komt,
de zoon moet thans meer weten dan de vader, de trekschuiten-eeuw is voorbij
gegaan en heeft plaats gemaakt voor die des stooms!
Wij vonden het daarom eene gelukkige gedachte van den heer C. een werkje
zamen te stellen dat bepaald lust tot beoefening dier heerlijke plantenkunde moet
opwekken, op eene geheel andere leest geschoeid dan de werken van Schoedler,
Seubert, van Hall, Miquel of Oudemans. Voor zoover wij uit de 1ste aflevering konden
opmaken, belooft het werkje dat uit 5 dergelijke afleveringen zal bestaan, eene zeer
bevattelijke handleiding te zijn, maar ofschoon wij erkennen dat bij de studie der
plantenleer de microscopie onmisbaar is,
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komt het ons toch voor, dat de kennis hiervan bij het middelbaar onderwijs zoo groot
niet behoeft te wezen, tenzij men de behandeling van het microscoop meer op
routine wil baseren. Zeer veel genoegen doet het ons echter dat Dr. Coster eene
poging heeft aangewend om vrienden en beschermers der plantenkunde te
verwerven. Wij, die hem in vroegere jaren meer van nabij kenden, kunnen met regt
van hem getuigen, dat hij toen reeds een veelbelovend beoefenaar der botanie was,
die geheel zijne ziel vervulde. Algemeen erkende men dan ook, dat hij waardig was
geweest reeds voorlang eene leerstoel aan eene onzer hoogescholen te bekleeden,
die hem echter, zoo wij ons niet bedriegen, ontfutseld is door iemand die weinig of
niets van zich heeft doen hooren (nomina odiosa sunt!) doch waarbij ook die
ongelukkige godsdienst-vete die men den Israëliet helaas nog toedraagt, niet weinig
in het spel schijnt geweest te zijn!
Dat wij dus reikhalzend uitzien naar de volgende afl. van een werk dat zóó goed
begonnen is, behoeft geen betoog en wij zouden ons zeer bedriegen, als het
onderzoeklievend en weetgierig publiek, den arbeid des kundigen mans niet op den
juisten prijs wist te stellen. De uitvoering laat weinig te wenschen over, de figuren
dragen veel tot opheldering van den tekst bij, eene enkele vinden wij echter tweemaal
geplaatst b.v. fig. 53 en 60 die precies dezelfde zijn. De schrijver schijnt geen groot
vriend te zijn van scheidingteekens, wij geven hem echter in bedenking om liever
‘objectieflenzen’ dan ‘objectieflenzen’ en ‘verdikkings-lagen’ in plaats van
‘verdikkingslagen’ te schrijven, gelijk wij op bl. 59 enz. herhaalde malen lezen,
overigens hebben wij voor ons, weinig andere aanmerkingen en gaarne zouden wij
een schoon gedeelte van zijn werk hebben willen aanhalen, doch wij moeten ons
voor heden bekorten en daarenboven hebben wij genoeg gezegd om het werkje bij
onderwijzers en verlichte mannen ten dringenste aan te bevelen, daar het eene
waardige plaats bekleedt naast de werkjes van P. v.d. Burg en Stöckhart en als
eene inleiding voor hoogere studieboeken kan beschouwd worden, voor hen die
zich verder willen bekwamen. Zoodra het werk voltooid is, komen wij er op terug.
JESSE.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

278

Eerste beginselen der Fransche taal, een leerboekje voor jeugdige
leerlingen, door W.J. van der Vegt. Derde (,) verbeterde en veel
vermeerderde druk. Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman, 1860.
Het voor ons liggende werkje, dat volgens den titel voor de derde maal verbeterd
in 't licht verschijnt, heeft niets, dat het van andere dergelijken onderscheidt. Daar
het niet verder loopt dan tot de vervoegingen der hulpwerkwoorden, moet het als
een voorlooper beschouwd worden van andere werkjes, maar dan komt het ons
verkieselijker voor, om den leerlingen dadelijk eene doorloopende reeks van boeken
te geven, die te zamen een cursus maken, daar het, na het doorwerken van deze
eerste beginselen, moeijelijker is, om in een ander in te vallen.
Voor het overige heeft het veel bruikbaars en is duidelijk en verstaanbaar.
Bij het doorbladeren vonden wij eenige fouten, die wij opgeven, ten einde bij de
vierde verbetering van den druk te kunnen dienen.
Bladz. 21.

Les vaisseaux fendissent les eaux.

Bladz. 27.

vint-cinq ongles.

Bladz. 52.

du ris.

Bladz. 62.

exepté.

Bladz. 72.

bien de plaisir.

Bladz. 74.

un pie.
ik zal zijn

Bladz. 77.

gij zult zijn waarvoor is opgegeven: j'étais
tu étais etc.
enz.

Bladz. 80.

zij waren geweest. il avaient été.

Bladz. 89.

Voulez-vous aller avec moi?
(venir)

Bladz. 92.

Je demeure à la Haie.

Bladz. 95.

Quatre heures sonneront à l'instant.
(vont sonuer.)

Deze opgave diene tot een bewijs, dat wij het werkje naauwkeurig hebben
nagezien.
B.
DES CH.
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Beoefenend rekenboek, bijzonder ingerigt voor meisjes; door P.
Krom, onderwijzer. 1ste stukje, Hoofdregelen en hare toepassing.
Geheele getallen. Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman, 1860. 68 bladz.
Prijs ƒ 0,20.
De Schrijver rigt in zijne voorrede het woord tot de meisjes in Nederland, en herinnert
daarin, dat de meeste leerlingen van 't vrouwelijk geslacht zeer weinig van rekenen
houden. Wij beamen dit ten volle, en voegen er bij, dat vele hoofd- en
hulp-onderwijzeressen niet in staat zijn, om grondig onderrigt in 't rekenen te geven.
De dames in Engeland staan daaromtrent op een' veel hoogeren trap en bepalen
zich niet tot rekenkunde, maar oefenen zich gaarne in algebra, meetkunde enz.
Wanneer wij nu aannemen, dat een leerling in den regel weinig of geene
vorderingen zal maken in een vak, waarin de onderwijzer of onderwijzeres zelf niet
te huis is, dan kan 't ons niet verwonderen, dat de meisjes weinig lust in 't cijferen
hebben. Hoe kan men lust hebben in 't aanleeren van iets, dat men niet begrijpt?
Het voor ons liggende werkje is niet alleen geschikt om meisjes, maar ook om
jongens een helder inzigt in de eerste beginselen der cijferkunst te geven. Alles is
aangewend, om de opvolging geleidelijk en het verband tusschen de hoofdregels
duidelijk te maken. Tot zoo verre hebben wij dus alle vrede met het boekje, maar
het zij ons vergund den schrijver inlichting te vragen omtrent een punt, dat wij minder
goed begrepen, namelijk dit:
De vier hoofdregelen worden behandeld op de allereenvoudigste wijze en blijkbaar
met het oog op kinderen, die pas beginnen. Zoo zien wij bijv. bij de vermenigvuldiging
uit de opgegevene oefeningen, dat zij voor kinderen bestemd zijn, die pas beginnen
en als die kinderen hebben ingevnld en uitgerekend hoeveel 2 × 4 en 1 × 1 enz. is,
dan moeten die zelfde kinderen een paar bladzijden verder uitrekenen hoeveel
kubieke palmen de inhoud bedraagt van eene kist, waarvan de lengte, breedte en
diepte is opgegeven. Dit is ons niet regt duidelijk. Of de oefeningen zijn te
gemakkelijk, of de toepassing is te zwaar.
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De voorstellen in de algemeene herhaling komen ons ook niet altijd geschikt voor,
wel te verstaan, als zij voor dezelfde kinderen moeten dienen, die in hetzelfde boekje
de allereerste beginselen der cijferkunst moeten leeren.
De uitgever heeft voor netten, duidelijken druk gezorgd en den prijs zeer matig
gesteld. Wij weten niet, of er meer stukjes van dit beoefenend(?) rekenboek bestaan;
ons is slechts het eerste toegezonden.
B.
DES CH.

Bestrijding van de moderne theologie.
Wij hebben onderscheidene werkjes ontvangen ter aankondiging in dit tijdschrift,
die allen deze overeenkomst met elkander hebben, dat zij zijn opgesteld met het
doel, dat wij in het hierboven gestelde algemeene opschrift, hebben aangeduid. Wij
meenden ze daarom allen te zamen te kunnen bespreken. In allen vinden wij eene
poging aangewend om de verkeerdheid van of het verkeerde in de nieuwe rigting
op godgeleerd gebied aan te wijzen. - Doch beoogen de auteurs allen hetzelfde
doel, zeer verschillend zijn de middelen, die zij aanwenden, de paden, die zij inslaan
om dat te bereiken. Daarom moeten wij ook van elk afzonderlijk melding maken.
Wij zijn niet voornemens ons te mengen in den strijd of partij te kiezen hetzij voor
de aangevallene of voor de aanvallers. Wij vergenoegen ons met de rol van
toeschouwers en willen eenvoudig eenige opmerkingen mededeelen aangaande
de wapenen, door de verschillende kampvechters gebruikt en de wijze waarop zij
die hanteerden. - Doch ter zake en zonder beeldspraak. Het eerst komt hier in
aanmerking: de redevoering van prof. J.I. Doedes, door hem uitgesproken bij de
opening van den nieuwen cursus, en getiteld: De zoogenaamde moderne theologie
eenigzins toegelicht. (Te Utrecht, bij Kemink & Zoon, 40 pag. 8vo. Prijs ƒ 0,40). De
bekende scherpzinnigheid van den hoogleeraar is ook in dit geschrift blijkbaar
genoeg, maar wij betwijfelen of het getuigenis geeft van zijne onpartijdigheid. Voorop
stelt hij eene bepaling van de mod. theol. in deze woorden: ‘meer en meer is die
uitdrukking in gebruik gekomen als gestempeld ter kenschetsing van die theologie,
welke het boven-
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natuurlijke niet toelaat, en bediende men er zich ten laatste van, zonder eenigzins
het gevaar van dubbelzinnigheid te vreezen.’ Zij is door Karl Schwartz vooral duidelijk
en juist omschreven: als ‘de leer van den in de wereld met noodzakelijkheid,
voortdurend, naar vaste wetten werkenden immanenten God, met uitsluiting van
transcendentie, bovennatuurlijkheid, wonder.’ Dat beginsel moet dus vastgehouden
en consequent ontwikkeld worden. Uit dit beginsel volgt: ontkenning van alle
wonderen, determinisme, en de stelling: daar God alles doet, kan den mensch niets
toegerekend worden. Zijn er moderne theologen die dit alles niet aannemen, dan
handelen zij inconsequent en zijn dus niet in hun regt. Om de mod. theol. te
beoordeelen moeten wij letten op haar beginsel en op de consequentie's, die daaruit
o

volgen. Die beoordeeling nu komt hierop neêr: 1 . De voorstelling van Gods
o

immanentie verklaart niets aangaande de betrekking van God tot de wereld. 2 . De
o

mod. theol. moet de persoonlijkheid Gods prijsgeven. 3 . Op het standpunt der mod.
o

theol. heeft het woord godsdienst geen zin. 4 . Consequent kan de mod. theol. niet
o

spreken van eene openbaring van God aan den mensch. 5 . De mod. theol. komt
bij de ontkenning van het bovennatuurlijke in conflict met de resultaten van de
o

onbevooroordeelde historische kritiek. 6 . De mod. theol. neemt het onderscheid
weg tusschen goed en kwaad en laat geene plaats over voor de zonde. - Slotsom:
de mod. theol. is phraseologie en inconsequentie. - Voorzeker de hier uitgesproken
beschuldigingen zijn zeer zwaar; maar zijn ze ook gegrond en bewezen? Wij
ontkennen het, en beroepen ons daarbij op hetgeen Doedes zelf getuigt, dat er vele
moderne theologen zijn, die de door hem genoemde stellingen niet aannemen;
terwijl wij dat feit aldus zouden verklaren: velen nemen de consequentie's niet aan;
en derhalve is ook op hen niet van toepassing al wat hier verder gezegd wordt.
Kunnen nu onder die velen bijna alle moderne theologen in Nederland gerangschikt
worden, dan blijkt het dat de door Doedes geschetste mod. theol., althans hier, niet
bestaat en men zou er haast toe komen om op zijne eigene redevoering het door
hem gebruikte woord toe te passen: phraseologie.
Ons opstel zou veel te uitvoerig worden, indien wij de
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overige geschriften, die hier ter sprake komen allen zoo wilden behandelen. Van
deze overigen zij dus een enkel woord genoeg. Ds. I. Douwes Jr. heeft in eene
brochure (Te Groningen, bij J.B. Wolters, 28 bl. 8vo. Prijs ƒ 0,30) het Beginsel der
moderne theologie, zoo als het is voorgesteld door een van hare nieuwste
woordvoerders, aan zijne kritiek onderworpen. Hij stelt zich alzoo tegenover Ds.
E.R. Borgesius. In de bepaling van dat beginsel zijn beide strijders eenstemmig,
maar verschillen van prof. Doedes, daar zij het aldus omschrijven: ‘zij wil, in
overeenstemming met het streven van den tegenwoordigen tijd, de godsdienst
losmaken van alle uitwendig gezag, om daarvoor eenig en alleen steun te zoeken
in den H. Geest.’ En hiervan zegt Douwes: ‘Wat in dit beginsel waar is, is nieuw;
wat in dit beginsel nieuw is, is niet waar.’ - Gaarne bevelen wij deze verhandeling
der aandacht van allen aan, die het Boekje van Borgesius ook gelezen hebben. Wij
zouden dat echter met meer aandrang doen, indien niet de meesterachtige toon
van D. de lectuur zijner verhandeling onaangenaam maakte.
Schibboleth of Sibboleth: wat moet het zijn? Onder dezen titel heeft N. van der
Tuuk, predikant te Nieuwolda een werkje uitgegeven (te Groningen bij P. van
Zweeden) waarin achtorvolgens de afleveringen worden besproken van Poelman's:
Wat de moderne theologie leert. De schrijver is het volstrekt niet met Poelman eens,
dat staat hem natuurlijk vrij; hij wil de dwalingen van Poelman aanwijzen, ook daartoe
heeft hij regt; maar wanneer hij de stellingen van P. op zijne wijze aanhaalt en
toelicht, dan gelooven wij dat hij de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt. De
gesprekvorm is zeer gevaarlijk voor de onpartijdigheid en voor de waarheid. Men
laat zijn tegenstander zeggen wat men wil en ligt kan weêrleggen; en maakt zich
de overwinning zeer gemakkelijk. De lezers van van der Tuuk zullen wèl doen, als
zij het werk van Poelman zelve inzien en vergelijken met hetgeen hun hier daarvan
wordt meêgedeeld.
Op geheel andere wijze is de aanval tegen de mod. theol. beproefd door den
onbekenden bestrijder, die eene brochure in het licht zond (te 's Gravenhage, bij
J.M. van 't Haaff. 38 bl. 8vo. Prijs ƒ 0,35) getiteld: Het Evangelie van Johannes
ontwonderd. Eene consequentie op modern terrein. Hij wil in
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een voorbeeld doen zien, hoe weinig er van de geschiedenis des N.T. overblijft,
indien men de stelling: wonderen zijn onmogelijk en wonderverhalen dus onwaar,
op de boeken des N.V. toepast. Maar kan de auteur, die blijkbaar geen vreemdeling
is op het gebied der godgeleerdheid, in ernst beweren dat de mod. theol. zoo handelt
of zelfs om consequent te zijn zoo zou moeten handelen? Staat dan de mod. theol.
tegenover de historische kritiek? Immers zijn het juist hare voorstanders, die zoo
ernstig aandringen op het naauwkeurig onderzoek van de bijbelsche oorkonden;
die zoo luide de stem verheffen tegen willekeur, die zoo weinig waarde hechten aan
aprioristische redeneringen. - Wat waar of onwaar is in de Evangeliën kan niet
uitgemaakt worden door de aanneming of verwerping van de eene of andere stelling;
maar alleen door zorgvuldige bestudering van die geschriften zelve en naauwgezette
nasporing van alle bijzonderheden, die over hunnen oorsprong, zamenstelling enz.
eenig licht kunnen verspreiden; in één woord door ijverige beoefening van de
Wetenschap der Inleiding. Dat ontkennen de moderne theologen in geenen deele
en daarom treffen hen ook de in dit boekje uitgedeelde slagen niet.
Wij voegen nog een enkel woord hierbij betreffende een door Ds. G. Barger uit
het Hoogduitsch vertaald geschrift; dat ten titel voert: De moderne
wereldbeschouwing. Brief van K. Pfeiffer aan Heinrich Lang. Het op zeer ernstigen
toon gestelde stuk behelst de bedenkingen van den auteur tegen de gevoelens en
stellingen, door Lang verkondigd in eenige artikelen, onder denzelfden titel, in de
‘Zeitstimmen’ opgenomen, welke artikelen ook reeds in het Hollandsch vertaald zijn.
De schrijver erkent dat hij niet geschreven heeft ‘sine ira en studio,’ en hier en daar
klinkt zijne taal dan ook vrij scherp, maar wij moeten toestemmen dat hij reden had
om vertoornd te zijn. Wie zich aan zijne harde woorden ergert, moet nog veel meer
gekwetst worden door de minachtende, honende wijze, waarop Lang zelf van zijne
tegenstanders pleegt te spreken. Wij danken den heer Barger voor de welgeslaagde
vertaling en hopen dat de brief door de vrienden van H. Lang in ons vanerland niet
geïgnoreerd of bespot, maar in ernstige overweging zal genomen worden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

284
Eindelijk hebben wij nog melding te maken van twee leerredenen, eene van Ds.
W.A. van Meurs te Kampen: Het Evangelie, door de wijzen verworpen, aan kinderlijk
gezinden, gepredikt volgens Matth. XI, vs. 25-30 (te Kampen, bij K. van Hulst, 14
bl. 8vo. Prijs ƒ 0,15) en eene van J.A.P. Ris Lambers, pred. te IJsselmuiden: Valsche
Vrede. Een hoog ernstig woord in onze dagen voor Leeraars en Gemeenten; naar
b

Jeremia VI, 14 (te Kampen, bij S. van Velzen Jr., 20 bl. 8vo. Prijs ƒ 0,15). - Het doet
ons leed van beide niet veel goeds te kunnen zeggen. De eerste vooral is een zeer
mager preekje. Het onderwerp op den titel vermeld komt reeds niet overeen met
den tekst; of is verborgen voor hetzelfde als verworpen door, en geopenbaard
hetzelfde als gepredikt? maar de inhoud komt ook niet overeen met het opschrift,
want de prediker zegt zelf (p. 2) dat in den tekst twee hoofdzaken door den Heer
behandeld worden, en over die beiden wil hij spreken; hieruit volgt dat de tekst
verkeerd gekozen of afgedeeld is, want een vereischte voor eene goede preek is
eenheid. Tekstverklaring en toepassing zullen de beide hoofddeelen bevatten. Van
de eerste komt weinig teregt, de bladzijden waar wij die verklaring zoeken, behelzen
eene zeer wijdloopige paraphrase van de tekstwoorden met menigvuldige
herhalingen, die zeer gering licht bijzetten aan de ware beteekenis. In de toepassing
worden twee bijzonderheden besproken: ‘ook wij behooren den Vader te danken
en verheugd te zijn, dat de troostrijke waarheden des Evangelies ons niet verborgen
zijn.’ (Hoe kwam de man er toe om dat uit den tekst te halen?) de tweede is: ‘ook
wij behooren de dankbare vreugde uit te maken van den Heer en er naar te staan,
om die dankbare vreugde van den Heer meer en meer te worden.’ - De eerste
bijzonderheid is dus: wij zijn kinderkens, want ons zijn de dingen des koningrijks
geopenbaard; en dan volgt nog: wij moeten kinderkens zijn, opdat de Heer zich over
ons verheuge. - Bovendien is de stijl beneden het middelmatige. Waarlijk, le plaisir
de se voir imprimé moet voor den heer van Meurs wel veel bekoorlijks hebben, dat
hij zulk een preek ter perse zond.
Niet zooveel aanmerkingen hebben wij op de leerrede van Ris Lambers, die vooral
in vorm en stijl zeer verre boven
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die zijns ambtsgenoots staat. Hier is verheffing, warmte, welsprekendheid. Maar
den inhoud kunnen wij niet prijzen. De tekst wordt na eene beknopte, maar voldoende
toelichting terstond overgebragt op het tegenwoordige, den toestand en de behoefte
der gemeente. De modern theologen zijn de verkondigers van den valschen vrede,
die het volk, hier de leden der Hervormde Kerk, misleiden en ten verderve brengen;
tegen hen verheft R.L. als Jeremia zijne stem. Ergert u niet zulk eene uiting van
eigenwaan? Waarom zijn zij leugenprofeten? Omdat zij de vastgestelde leer der
Kerk verloochenen en vele daarmêe strijdige leerstellingen verkondigen. Gij kunt
geen waren vrede hebben, als gij niet de dogmata der Kerk, de godheid van Christus,
de erfzonde, de eeuwigheid der straffen enz. als onfeilbare waarheid aanneemt.
Bedroeft gij u niet over zulke bekrompenheid? Zoo bestrijdt R.L. niet de moderne
predikers, ofschoon hij ze tweemalen noemt, maar behalve dezen al de kweekelingen
der Groninger hoogeschool, ja allen die niet behooren tot de streng-orthodoxen. Wij
kunnen ons voorstellen dat de vurige woorden van dezen prediker diepen indruk
hebben gemaakt op zijne hoorders, maar wij betreuren het, dat een man, wien het
niet aan gaven ontbreekt, niets beters weet te doen, dan onbevoegden ten strijde
te roepen, onder de leuze van. vredeprediking.
R.
V.

Korte mededeelingen.
Gaarne spreken wij een woord tot aanbeveling van het nuttige, echt stichtelijke
boekje: Christus en de Christenen, door Didymus. Uitgegeven te Amsterdam, bij
F.C. Buhrmann, 1861. In 12mo., 98 blz. De prijs is 75 cts., bij 25 tallen 50 cts.
De schrijver gaat uit van het denkbeeld, dat het in het Christendom veel meer
aankomt op het leven dan op de leer. Hij wil zijne lezers opwekken om, liever dan
veel te spreken en te twisten over Christus en zijn onderwijs, den Heer na te volgen
in hun wandel. Na eene inleiding, waarin hij de noodzakelijkheid van zulke opwekking
betoogt; wijst hij in 101 meestal zeer korte opstellen aan, hoe de Heer
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in de verschillende omstandigheden des levens handelde, en wat Zijnen volgelingen
dus betaamt. Naar ons oordeel kan dit boekje veel goeds uitwerken, juist omdat het
geen lange vertoogen, maar alleen klare aanwijzingen bevat. Iedereen zal hier iets
vinden, wat hem aangaat, wat hij op zich zelv' kan toepassen. Er wordt in onze
dagen zooveel getheologiseerd, door bevoegden en onbevoegden, zooveel getwist
over de waarheid; dat het wel eens luide herinnerd mag worden, dat de christen de
waarheid moet betrachten, en in zijn wandel toonen een dienaar van den Heer te
zijn. - Moge de stem van Didymus niet zijn als die eens roependen in de woestijn!

Hier en Daar. Eene vergelijking tusschen de Aarde en den Hemel. Bewerkt naar de
uitgave van het Bremer Traktaatgenootschap.
De vertaler, die zich Herman noemt, zegt dat hij bij de overbrenging van dit werkje
(van waar en waarheen hij het overgebragt heeft, zegt hij niet; hij bedoelt misschien
bij de vertaling) veel genoegen gesmaakt heeft. Het doet ons leed te moeten
bekennen, dat wij bij de lezing die gewaarwording niet hadden. Het boekje
(uitgegeven bij T.D.H. Pull, te Apeldoorn, 1861. In 12mo., 48 bladz.) is klein en toch
heeft het ons verveeld.
Hoe kwam dat zoo? Wij willen tot antwoord eenvoudig mêedeelen wat het werkje
bevat. Vooreerst eene hoogdravend gestelde voorrede of toespraak aan den lezer;
dan eene reeks bijbelplaatsen, die in twee rubrieken telkens onder het opschrift:
Hier en Daar, tegenover elkaâr gesteld worden; eindelijk een aantal versjes die
meer of minder overeenkomen met den zin der daar bovenstaande teksten. Die
versjes zijn middelmatig, maar de keuze der schriftuurplaatsen is bepaald ongelukkig.
De verzamelaar heeft zonder op den eigenlijken zin, op het verband enz. te letten,
bij elkaâr gebragt wat op den klank af eene vergelijking of tegenstelling scheen te
bevatten. Men oordeele aan een enkel voorbeeld, pag. 16: Hier. ‘Het aardrijk zal u
doornen en distelen voortbrengen. Gen. III: 18. Daar. Voor eenen doorn zal een
denneboom opgaan; voor eenen distel zal een mirteboom groeijen. Jes. LV: 13.’ pag. 20. Hier. ‘Die in
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alles verdrukt worden, doch niet benaauwd, twijfelmoedig doch niet mismoedig. 2
Cor. IV: 8. Daar. Daar houden de boozen op van beroering en daar rusten de
vermoeiden van kracht. Job. III: 17.’ - Sapienti sat.
Het werkje, Christen in naam of Christen in waarheid? Een woord van zelfbeproeving
voor een ieder naar aanleiding van Matth. XXV: 1-13; door J.P. Nonhebel, Pred. te
Vaassen, is eigenlijk bestemd tot een aandenken van den schrijver aan zijne vorige
gemeente te Heemse; en zal zeker aan allen daar, die zijne prediking op prijs stelden
en hem als leeraar hoogachtten, welkom zijn. Maar waarom nu deze verklaring en
toepassing van de gelijkenis der wijze en dwaze maagden aan geheel het lezend
publiek aangeboden?
Het boekje (uitgegeven bij J.P. van Dijk, te Zwolle. In 12mo., 52 blz. Prijs 25 ct.
25 ex. ƒ 4. - 50 ex. ƒ 7. -) bevat veel goeds, ja, maar niets uitstekends, niets bijzonder
voortreffelijks. Hier en daar zouden nog al aanmerkingen te maken zijn. De uitlegging
deed ons denken aan het woord van Zaalberg, dat wij gaarne tot het onze maken:
‘Er is zeker geene ongelukkiger behandeling van de gelijkenissen des Heeren, dan
die, waarbij men door allerlei spitsvondigheden en vernuftspelingen in iederen trek
eene bijzondere geestelijke beteekenis legt.’
‘Il faut juger les écrits d'après leur date.’ Die regel is billijk en gaarne willen wij die
in acht nemen, ook bij de beschouwing van het boekje: Godsdienstig gesprek,
benevens twee brieven voor orthodoxe en niet-orthodoxe lezers; uit de Handschriften
van den heer Jacob. Te Middelburg, ter drukkerij van A.J. de Wilde, 1861.
De hier geleverde opstellen zijn geschreven vóór 30 jaren ongeveer; de dagen
toen de auteur schreef verschilden in menig opzigt nog al aanmerkelijk van de
onzen; geen wonder dus dat zijne stellingen en redeneringen ons niet aannemelijk,
niet juist voorkomen. De schrijver is een rationalist van den ouden stempel, en het
oogmerk van zijn schrijven is de bestrijding van eenige stukken der orthodoxe
Kerkleer,
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vooral van de Godheid van Christus en wat daarmeê zamenhangt.
Wij begrijpen niet hoe iemand denken kon, dat dit geschrijf thans nog zoo hoog
geschat verdiende te worden, dat hij het drukken liet. Waarlijk de orthodoxe of
nietorthodoxe lezers, voor wie het bestemd is, moeten al geheel onbekend zijn
gebleven met hetgeen er in de laatste 10 of 20 jaren op het gebied van theologie
en godsdienst is geschied, om zulk een boek met eenig welgevallen te kunnen
lezen.
V.

Wit en Zwart. Beelden uit het leven. Naar het Hoogduitsch, door J.J.A. Goeverneur.
Te Groningen, bij P. Noordhoff, 158 blz. post 8vo. Prijs ƒ 1,25.
Het zijn drie verhalen die ons in het bovenstaande werkje worden aangeboden:
de bedelaar; naar Louise Ernesti; op donkeren grond; naar Jacob Corvinus en de
Speeltafel van Peter den Groote; naar Alfred Meiszner. De heer Goeverneur heeft
ten onzent reeds te veel naam als schrijver of vertaler gemaakt, dan dat wij in eene
wijdloopige beschouwing van dezen nieuwen arbeid zouden treden. Genoeg zal
het daarom wezen, als wij vermelden, dat hij in deze verhalen zijn roem waardig
gehandhaafd heeft, en zoowel in de keuze als in de overbrenging getoond heeft
een goed auteur te zijn.
De uitvoering is net, ofschoon wij het omslag van porceleinpapier wel wat al te
besmettelijk vinden.
De rijke vrouw van Stavaren door P. Beets, predikant te Zijbecarspel. Te Purmerende,
bij J. Schuitemaker, 1861, 16 pag. kl. 8vo. à ƒ 0,25.
De overbekende legende van ‘de rijke vrouw van Stavoren’ (uitgegeven ten
voordeele van de vijf weduwen en vijftien weezen op het eiland Ameland) wordt in
vijf zangen door den heer Beets wedergegeven. Hij zelf zal aan zijn werkje wel
geene hooge poëtische waarde toekennen, doch om het doel der uitgave verdient
het gekocht te worden. En hiermede punctum.
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Boekbeschouwing.
Christenen en anti-christenen; iets om naar en voor de waarheid
onder beide te verkeeren, door T. Adriani Hoen, Predikant te
Woltersum. Te Groningen, bij J.B. Wolters, 1862. In gr. 8vo. 83 blz.
Prijs ƒ 0,80.
Dit stukje is geschreven naar aanleiding van eene vraag, op eene der
predikanten-vereenigingen opgegeven, ‘op wat wijze men de thans bestaande
anti-christelijke dwalingen moet bestrijden.’ De schrijver heeft gepoogd, op die vraag
het antwoord te geven, ook om voor zich zelven den strijd dezer dagen over en
tegen het Christendom tot meerder klaarheid te brengen, en hij geeft het geschrevene
in het licht ten gevolge van het gunstig oordeel van zeker godgeleerd gezelschap
waar hij het had voorgedragen, dat het zijn nut kon hebben om zich op het kampveld
te oriënteren.
Na opgemerkt te hebben dat het aannemen of verwerpen van leerstellingen niet
meer kan worden aangemerkt als het kenmerk van al of niet Christen te zijn,
ontwikkelt hij zijne meening, dat men aan het nieuwere rationalisme even weinig
het staan op christelijken bodem kan ontzeggen, zoo lang het met al zijne historische
bedenkingen en zelfs met zijne twijfelingen aangaande het gezag van Jezu's woorden
als zoodanig, Hem verklaart als Heer en Heiland aan te merken en den gekruisigde
in zich te laten leven. De Eerw. schrijver wil daarmede niet geacht worden zijn zegel
te hechten aan hetgeen de moderne theologie daaromtrent verkondigt, maar beweert
en bewijst alleen, dat men behoedzaam moet zijn in het als anti-christelijk
veroordeelen van 't geen inderdaad binnen den kring van het christelijke element
valt. ‘Men zou,’ zegt hij, ‘zoodoende het Christendom op tamelijk losse schroeven
zetten, ja inderdaad van zijn waren grondslag berooven, door het niet den eeuwigen
geest van Christus, betuigd van onzen geest, maar de geschiedkundige trouw van
een viertal menschen ten grondslag te leggen, wier personen voor een deel en wier
bronnen voor een ander deel onbekend zijn, en wier feilbaarheid in geen geval
geloochend kan wor-
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den; men zou eerder verdienen wegens anti-christelijke dwaling te worden bestreden,
dan zijne tegenstanders. De aard dus dezer quaestie worde slechts erkend. Zij is
eene zuiver historische, die alleen door eene steeds herhaalde en beter toegepaste
historische kritiek moet worden opgelost, middelerwijl men van weerszijden bovenal
voortgaat zich steeds dieper en vollediger van het christelijk leven te laten wijden.’
(bladz. 33.)
Dat schijnt nu alles aannemelijk en het is dat ook in meer dan één opzigt. Maar
men vergunne ons toch eene bedenking. In afwachting van de resultaten der
historische kritiek beijvert men zich inmiddels op ‘christelijk leven,’ daar immers de
praktijk des christendoms hoofdzaak is. Maar wat is, waaruit kent men het ‘christelijke’
des levens? Hoe weet men of eene zekere gemoedsgesteldheid, een zekere zin,
geest, al dan niet christelijk zij? Wij hebben er geen denkbeeld van, dat het autwoord
anders zou kunnen zijn dan: uit de schriftelijke oorkonden des christendoms, het
N.T., hetzij dan dat men al of niet onmiddelijk komt tot het ontwerpen van een beeld,
waartoe de trekken worden geleverd door hetgeen dat N.V. aangaande den Christus
aanschouwelijk maakt. En - dit moet nog eerst worden uitgemaakt ‘door eene steeds
herhaalde en beter toegepaste historische kritiek.’ Het is, als zeide men: begin maar
al vast met volgens de wetten van den Nederlandschen staat te leven - welke die
wetten zijn, zal u later wel blijken. Of om het nog duidelijker te maken. ‘Gij zijt,’ zoo
spreekt naar wij ons voorstellen iemand tot een pas aangestelden ambtenaar, ‘nu
geplaatst, en dat wel onder de onmiddelijke bevelen van den minister. Uw belang
en pligt brengen mede, dat gij geheel in zijnen geest arbeidt. Hem zelven raadplegen
kunt gij niet, want hij is en blijft nog zeer lang afwezig. Maar gij kunt in zijnen geest
indringen door het gebruiken van deze portefeuilles met aanschrijvingen, resolutiën,
nota's enz. Ik moet u bekennen, dat het gansch niet zeker is, wat daarin van den
minister komt en wat niet. Er zijn van tijd tot tijd allerlei ondergeschoven stukken
tusschen gelegd. Men houdt zich bezig om door een steeds herhaald en beter
toegepast onderzoek uit te maken wat al en wat niet voor de uitdrukking van de
bedoeling des ministers moet gehouden
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worden; het kan nog lang duren eer dat is uitgemaakt, maar dat doet er niet toe.
Tracht er inmiddels den geest van uwen chef uit te kennen en - want dit is de
hoofdzaak, er naar te handelen.’ Zie, ik heb eerbied voor ieders overtuiging, maar
't is mij te hoog, hoe men naar het christelijk levensbeginsel leven kan zoolang de
oorkonden verdacht zijn, uit welke men den Christus moet leeren kennen.
Doch wij kunnen het geheele boekje niet doorloopen. Uit volle overtuiging zeggen
wij, dat er veel schoons en belangrijks in gevonden wordt; dat de schrijver, ver van
de zaak alleen voor de regtbank van het verstand te willen brengen, integendeel
het religieuse beginsel regt laat wedervaren, ja aan het verstand alleen, zonder
heiligen zin, de bevoegdheid ontzegt om eene goede historische kritiek op de
bijbelschriften toe te passen; dat al wat hij zegt in overeenstemming is met zijne
woorden: ‘in 't laatste ressort vonnist niet de wetenschap, maar het leven, althans
waar 't juist niet anders dan het leven geldt.’ Maar 't is ons op nieuw gebleken, dat
men toch eigenlijk zonder het zelf te weten schuldig staat aan petitio principii,
wanneer men zijne christelijke overtuiging alleen op zijne subjectiviteit bouwt en
den historischen Christus der Evangeliën houdt voor een persoon wiens geschiedenis
nog geheel en al moet gereconstrueerd worden, zal zij op genoegzame
geloofwaardigheid kunnen aanspraak maken.
Al het besprokene behoort nu nog te huis op christelijk terrein; de schrijver gaat
vervolgens over om te ontwikkelen hoe naar zijne wijze van zien de eigenlijke
anti-christelijke dwalingen moeten bestreden worden, 't zij komende van den kant
der letterkundigen, of der wijsgeeren, of der natuurkundigen. Krachtig en klemmend
is wat wordt gezegd tegen het pantheïsmc en het materialisme, en alles
zamengenomen is dit stukje - en dat is niet weinig gezegd - eene der allerbeste
apologiën, die ons nog ter gunste der moderne theologie onder de oogen gekomen
zijn. Indien die theologie, aldus spreekt de Schr. ‘in staat zal zijn om tot zuivering
en voltooijing des levens bij te dragen, dan zal zij, naar de mate waarin zij dat doet,
hare waarheid bewijzen en een blijvenden invloed hebben. En ik zou zeggen: daar
is geen twijfel aan, of zij draagt tot het leven bij. Zij is immers geene theologische
gril in 't hoofd van een enkelen uitgebroed, geen
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willekeurig gewrocht van eenige quasi-godgeleerden: zij heeft aanrakingspunten
genoeg in de kerk, en in de kerkelijke geschiedenis eene ver teruggaande reeks
van veelsoortige voorloopers; zij is ontstaan en maakt zich geldig overal waar over
waarheid en christendom wordt nagedacht, ook bij haar tegenstrevers; zij staat in
bondgenootschap met groote waarheidsliefde, ruime aanschouwing en diepte van
inzigt, zedelijken moed, heiligen ernst, innige betrekking op Christus en eene levende
godsvrucht; zij is dan een der vormen waarin zich 't leven der kerk uitspreekt. Al
wat echter inderdaad uit het leven ontsproten is, is en blijft eene magt voor het leven.
Het ondergaat mogelijk tallooze herscheppingen, maar keert wezentlijk in elke
daarvan, en allengs zuiverder, terug, en terwijl het zoo terugkeert, heeft het eenen
noodwendigen invloed op de ontwikkeling van dat leven, waarvan het zelf eene
uitdrukking is.
‘De moderne theologie moet slechts niet, door den haar geboden tegenstand, tot
dogmatisme ontaarden.’ Dezen raad neme zij toch ter harte!

Die alte Wahrheit wider einen neuen Angriff, bezeugt in einem
offenem Briefe an Herrn Prof. Dr. A.D. Loman, auf Anlasz seincs
Aufsatzes in der Zeitschrift: ‘De Gids, April. Heft, 1861,’ betitelt:
‘De opstanding van Jezus enz.,’ von L.C. Lentz, Deutschem
Prediger an der Evang. Luth. Gemeinde zu Amsterdam. Amsterdam,
Johannes Muller, 1862. In gr. 8vo. 80 Ss. Preis ƒ 0,80.
Te midden van den stortvloed brochures over, voor en tegen de ‘moderne theologie’
verdient dit stukje eene bijzondere opmerkzaamheid. Want het is bij lijnregt staan
tegenover het bestredene, een voorbeeld van humaniteit, bedaardheid en
welwillendheid. Het ware te wenschen, dat alle godgeleerde strijdschriften, ook als
zij van de uiterste regterzijde komen, die karaktertrekken meer droegen. Dan kon
het inzien in de waarheid inderdaad winnen bij wrijving van gedachten, en het voeren
van eenen wetenschappelijken strijd niet alleen den strijders zelven nuttig zijn, maar
ook allen, die door het lezen der wederzijdsche stukken hun deelnemen aan, immers
hunne belangstelling in den lettertwist aan den dag leggen.
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Gelijk de tekst aanduidt, is de ‘open brief’ gerigt tegen het bekende opstel in de
Gids, waarin prof. Loman ten vorigen jare het feit van Jezu's ligchamelijke verrijzenis
uit het graf heeft bestreden. De eerw. Lentz, evangeliedienaar in het
kerkgenootschap, aan welks seminarie de hoogleeraar Loman de godgeleerdheid
onderwijst, meende dien aanval op hetgeen in zijn oog grondwaarheid is in het
christendom, niet onbestreden te moeten voorbijgaan. Waarom hij daartoe de pen
opvat, ontwikkelt hij met groote bescheidenheid in het eerste gedeelte dezer
brochure, terwijl het andere, grootere, gewijd is aan de bezwaren, die hij tegen het
door prof. Loman voorgedragene gevoelen heeft. Teregt merkt hij aan dat de vorm
van het opstel in de Gids niet gedoogt, het van stap tot stap te volgen. Wij kunnen
dat in deze aankondiging even weinig doen, want dan zouden wij moeten treden in
eene wetenschappelijke behandeling van de geheele zaak, zoowel als historisch
feit, als insgelijks in hare betrekking tot de evangeliewaarheid.
Lentz bepaalt zich tot deze vier punten: tegen wie is de verhandeling van Loman
eigenlijk gerigt? - Voor welk standpunt gordde hij de wapenen aan? - Welk feit
bestrijdt hij eigenlijk? - in hoever had Loman de waarheid voor zich, toen hij beweerde
dat zijn standpunt geen inbreuk maakt op het heilig en heiligend geloof der gemeente.
H o e hij zich, wat de zaken zelve betreft, van zijne opgenomen taak hebbe gekweten
- aan wien kunnen wij het beter vragen dan aan zijnen tegenstander zelven? Daarom
nemen wij ter hand:

‘Wat zoekt gij den levende bij de dooden?’ Paaschpreek, ten
vorigen jare voor de Evangelisch-Luthersche gemeente te
Amsterdam gehouden, door A.D. Loman, hoogleeraar aan het
Evang. Luth. Seminarie. Voorafgegaan door een antwoord aan den
wel-eerw. heer L.C. Lentz, Hoogduitsch predikant bij dezelfde
gemeente. (Te) Amsterdam, (bij) J.C. Loman Jr., 1862. In gr. 8vo.,
XVI en 24 bladz. Prijs ƒ 0,50.
De eerw. Lentz had namelijk onder de redenen, die hem tot het opvatten der strijdpen
noopten, ook genoemd, dat de hoogleeraar in zijne, ten vorigen jare uitgesprokene
Paaschpreek, naar het oordeel van velen zijner toehoorders,
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ergernis gegeven had door verwerping van het feit van 's Heilands verrijzenis uit
den dood. Ten einde nu alle beschuldiging deswegens af te snijden, besloot Loman
het corpus delicti zelf ten onderzoek te geven, de preek zoo als zij door hem was
uitgesproken, in het licht te geven. En hij deed dit met een antwoord op den
Hoogduitschen ‘offenen Briefe,’ hier mede door ons aangekondigd. Dàt die brief
geschreven werd verblijdde den man, tegen wiens rigting Lentz optrad. ‘Zoo,’ schrijft
hij, ‘gevoel ik levendiger dan anders, dat men, met meeningen die geheel aan de
mijne tegenovergesteld schijnen, toch een even stevigen geloofsgrond, hetzelfde
besef van zekerheid en vastheid kan bezitten, als waardoor ik zelf mij gelukkig
gevoel. Mij dunkt, het is goed dat wij zulke ervaringen maken. Hoe ligt toch zou
anders de dwaling post vatten in het ijdele hart, alsof de ware rust, waarin wij ons
geluk vinden, onafscheidelijk ware van onze denkbeelden en begrippen.’ En wat
den inhoud aangaat, prof. Loman is van oordeel, dat in den brief van ds. Lentz ‘veel
waar is, - maar dat ook door hem niet is betwist; veel teregt schijnt betwijfeld - maar
dan ook door hem niet als ontwijfelbare waarheid is aangenomen; veel eindelijk met
schijn van grond beweerd is, - maar dan ook eene nadere bespreking zou noodig
maken.’ Overigens spreekt het wel van zelv', dat wij hier niet treden kunnen in de
vraag naar de al of niet realiteit van Jezus ligchamelijke opstanding; doch dit is
zeker, dat Loman niet moet zeggen: ‘het was mij (namelijk in de preek) niet te doen
om het bedoelde wonderbare feit te loochenen,’ want dat doet hij wel degelijk. ‘Ik
tastte niet de gebeurtcnissen aan in het bijbelsch verhaal gemeld,’ - maar wel gaf
hij er eene uitlegging aan, waarbij het objectief-historische geheel wordt opgelost
in subjectieve voorstelling. Dat Jezus ‘leeft’ - niemand legt der moderne theologie
ten laste dat zij het ontkent; maar dat is gansch iets anders dan dat de aan het kruis
op Vrijdag namiddag gestorvene, op Zondag morgen het leven weder heeft
aangenomen naar de magt Hem van den Vader daartoe gegeven. Aan het laatste
denkt het gros der gemeente, ten minste onzer Hervormde, en zeker ook wel der
Ev.-Luthersche; bij het woord ‘opstanding.’ En dit noemt prof. Loman iets dat hij
‘heeft afgelegd nu hij
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een man geworden is.’ Met wat regt, daarin treden we nu niet. Maar als men het
doet, zegge men niet ‘het bedoelde wonderbare feit niet te loochenen.’

Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn
lijden en strijden voor de Hervormingszaak, door H.Q. Janssen.
Amsterdam, P.N. van Kampen, 1862. In gr. 8vo., 328 bl. Prijs ƒ 3,25.
De geleerde en smaakvolle schrijver van de Geschiedenis der Kerkhervorming te
(1)
Brugge en andere stukken, belangrijke bijdragen behelzende voor de kerkinzonderheid de Hervormingsgeschiedenis, geeft ons in dit geschrift eene
uitmuntende monographie over eenen man, die in de geschiedenis der
Nederlandsche Hervorming meer behoort op den voorgrond te staan dan tot dusver
het geval geweest is: Jacobus Praepositus, gelijk hij zijnen Nederduitschen naam
Probst verlatijnschte, - ook - volgens Janssen ten gevolge eener verkeerde lezing
- Spreng genoemd. Hij werd geboren te Yperen in het laatst der vijftiende eeuw en
studeerde eerst te Erfurt, waar hij naar men verzekert met Luther in ééne cel
gewoond heeft, daarna onder dien grooten kerkhervormer te Wittenberg, van waar
hij zich naar Antwerpen begaf. Aldaar als prior aan het hoofd van het Augustijner
klooster geplaatst, geraakte hij in hechtenis wegens het prediken in reformatorischen
zin en herriep te Brussel zijne geuite leerstellingen uit vrees voor den brandstapel.
Losgelaten werd hij naar een klooster zijner orde in zijne geboorteplaats gezonden,
doch ook daar kwam hij wegens zijne vrijzinnige predikatiën dermate in verdenking,
dat hij andermaal gevat en nu naar Brugge gevoerd werd, met de zekerheid, dat hij
ditmaal den vuurdood niet ontgaan zou. Hij vond echter middel om zijnen kerker te
ontvlugten en nam de wijk naar Wittenberg. Na onderscheidene omzwervingen vond
hij eindelijk rust te Bremen, waar hij de kerkhervorming invoerde en als
superintendent werkzaam bleef tot aan zijnen dood, die den 30 Junij 1562 voorviel.
Dit alles wordt uitvoerig, maar niet wijdloopig, in

(1)

Beoordeeld in dit Tijdschrift, 1857, bl. 713.
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schoonen vorm maar op grond van historische onderzoekingen, met veel kennis
maar zonder pronk van geleerdheid, in dit boek uiteengezet en geplaatst in het licht
van tijd en omstandigheden. Achteraan vindt men twee opstellen van Praepositus
in het plat Duitsch, terwijl een alphabetisch register een nuttig toevoegsel is, dat wij
met te meer ingenomenheid vermelden, omdat het tegenwoordig al te veel
verwaarloosd wordt, ook in die geschriften, bij welke het nogtans een noodzakelijk
vereischte is.
Wij noemen het een zeer belangrijk boek, en dat nu niet zoozeer of alleen omdat
het eene belangrijke figuur uit de hervormingsgeschiedenis nader leert kennen,
maar eerst en vooral omdat het in weinige bladzijden een helder licht verspreid over
de wieg der Nederlandsche kerkhervorming. Het is bekend genoeg, dat Antwerpen
eene groote rol speelt in de geschiedenis van deze; zelfs wordt men er bij het lezen
der des betreffende schriften meer en meer toe gebragt om het oog naar Antwerpen
te slaan als het punt vanwaar de reformatie in de Nederlanden is uitgegaan. Maar
daarbij bleef men dan ook veelal staan, 't meest hechtende aan de toen reeds
voorname koopstad, waar velen kwamen en van waar velen uitgingen, door wie
een beter licht bekend werd. Wel heeft de voortreffelijke schrijver van de geschiedenis
der kerkhervorming, ter Haar, regt gedaan aan de ‘monniken van het Augustijner
klooster te Antwerpcn, uit wier midden reeds vroeg pogingen ter hervorming waren
uitgegaan,’ gelijk mede aan ‘den verdienstelijken prior van dat klooster,’ door hem
(1)
Sprenger genoemd ; maar Janssen heeft de verdienste van in het licht te hebben
gesteld, hoe dat klooster ten gevolge van Praepositu's betrekking tot Luther het punt
is geweest van waar de bestrijding des aflaathandels in onze gewesten eigenlijk is
uitgegaan, de vonk alzoo die brandstof vond in hetgeen Geert Groete en anderen
op den Nederlandschen bodem hadden voorgearbeid.
Wij danken den bekwamen, ijverig werkzamen Janssen voor dit nieuwe
lettergeschenk. De uitgever heeft eer van de door hem daaraan bestede zorg.
v.O.

(1)

St. II, bladz. 130, volg. der originele uitgave.
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De Christelijke Kerk en Maatschappij, in 1861, door F.P.G. Guizot.
Uit het Fransch. (Te) Deventer, (bij) A. ter Gunne, 1861. In gr. 8vo.
Frijs ƒ 1,25.
Wie dit geschrift ter hand nemen zullen door den inhoud niet verrast worden. De
denkbeelden van Francois Pierre Guillaume Guizot over zaken van kerk en staat
zijn alom bekend, in onze dagen vooral na zijne repliek, 24 Jan. 1861 op pater
Lacordaire's intreerede als lid der Fransche akademie gevoerd. Behoudsman uit
vrees voor grooter kwaad, legitimist uit een overdreven en daardoor verkeerd
regtvaardigheidsgevoel, toont Guizot zich in deze brochure denzelfden man, die hij
als minister van Louis Philippe was, den man, in wiens zin - om de woorden van
mr. J.R. Thorbecke te gebruiken - orde wederstand tegen, en niet regeling van de
vrijheid is. Al hebben zijne eigen lotgevallen hem kunnen leeren, ‘dat het gevaar,
betwelk men van verandering vreest, soms juist in het niet veranderen ligt,’ toch
blijft hij ook in de dagen zijner grijsheid, de man die uit behoudzucht behouden wil
en de revolutie vreest, op welk gebied zij zich ook vertoont.
Het geschrift dat wij in deze regelen aankondigen is eene polemiek zoowel tegen
de moderne beweging op godsdienstig terrein, als tegen den loop dien de
Italiaansche zaken genomen hebben, vooral tegen de politiek van wijlen den grooten
Cavour. Het zal waarschijnlijk hoogst welkom zijn aan allen die met den schrijver
geen heil zien in den vooruitgang, maar zonder twijfel niemand overtuigen die er
anders over denkt. Sommige argumenten toch van den oud-minister ziju terstond
als zeer zwak te erkennen, en andere blijken bij eenig nadenken niet beter te zijn.
Wij willen maar een paar zaken noemen, en wel eerst het gebruik dat van twee
citaten van Edmond Scherer en van Colani gemaakt wordt, welke tot de conclusie
moeten brengen, dat deze en andere groote mannen van hunnen stempel rationalisten en scepticisten worden zij genoemd - aan de wezentlijke verdienste
van hunne redenering en van hunnen twijfel twijfelen. Ieder zal à priori wel durven
zeggen, dat dit niet zoo wezen kan, en ieder die inzage van de citaten neemt, zal
aan deze eene vrij wat gewijzigde verklaring geven. Ieder - maar neen,
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van dezelfde aanhalingen is ten onzent in Waarheid in Liefde hetzelfde gebruik
gemaakt. Zoo weten de voorstanders van een wanhopig conservatisme van elkander
wapenen te leenen, de Groninger theologen van een oud en verouderd Fransch
diplomaat!
De redenering van Guizot over Italië zou eenigen schijn van waarheid kunnen
hebben voor iemand, die volkomen onbekend is met den toestand, waarin de
Italianen onder het bestuur der legitime vorsten hebben verkeerd. Was aan het volk
alleen een geest van ontevredenheid en een zucht naar revolutie van buiten
aangewaaid - er zou regt van spreken zijn, vooral tegen den Sardinischen koning,
die van den wuften volkszin profiterende, zijn grondgebied trachtte te vergrooten;
het vermoeden zou geregtvaardigd zijn, dat de volksstemming, welke Italië onder
één hoofd vereenigde, niet meer was dan het gevolg van pressie. Maar wie niet
conservatief is quand même, en weet wat de Italianen onder de regering der
landsvaderlijke koningen en hertogen hebben te lijden gehad, denken er anders
over. Wij zeggen dat het hoog tijd was, om de vorsten weg te jagen, die hunne
volken in de 19de eeuw waagden te onderdrukken, uit te zuigen en te mishandelen;
en wij zien in de Italiaansche omwenteling wel degelijk eene openbaring van den
volksgeest, al hebben ook sommige accidenten er toe medegewerkt om dien
volksgeest wakker te schudden, of liever tot het bewustzijn van zijne kracht te
brengen.
Zijn wij het dus al zeer weinig eens met de beschouwingen van den heer Guizot toch bevelen wij de lezing van zijn geschrift aan. De schoone vorm alleen reeds
maakt het de lezing waard. Daarenboven neemt de schrijver zulk eene hooge plaats
in onder de groote mannen van onzen tijd, dat wat hij schrijft wel aanspraak maken
mag op veler belangstelling.

De trouw van den afschaffer, door Dr. L. Proes. (Te) Leeuwarden,
(bij) H. Kuipers, 1862. Prijs ƒ 0,25.
Aan de goede bedoelingen der afschaffers twijfel ik niet, ik heb er zelfs eerbied voor
- maar toch heb ik veel tegen
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afschaffings-genootschappen. Die tegenzin neemt toe, telkens wanneer ik weder
eene redevoering ten behoeve of ter aanbeveling van de afschaffings-zaak gelezen
heb. Nagenoeg al de heeren redenaars en schrijvers over deze zaak trachten te
veel te bewijzen, en bewijzen daardoor eigenlijk niets. Zij overdrijven meestal tot in
't bespottelijke toe. Zij schijnen niet te begrijpen, dat overdrijven onwaarheid spreken
is, en dat er van eene belagchelijke leugen geene kracht kan uitgaan. En dan - altijd
zie en hoor ik de afschaffing voorstellen als eene zaak van beginsel. Ook dit komt
mij voor eene dwaling te zijn. Wie het jeneverdrinken nalaat, omdat hij eene belofte
heeft afgelegd, handelt niet uit beginsel. Wie zich niet verbindt door eene belofte
en afstand doet van zijne onmatigheid uit eigen vrijen wil - hij is een man van
beginsel. De belofte, het afschaffer - zijn, verhindert dat men matig zij uit beginsel.
Daarom is een afschaffings-genootschap iets dat in eene christelijke maatschappij
niet te huis behoort, en wie het op evangelische gronden aanbevelen, doen dat altijd
met goede bedoelingen, maar valsche redeneringen.
Met dit een en ander heb ik voor een groot deel mijn oordeel uitgebragt over
bovengenoemde toespraak van Dr. Proes. Zij is beter dan de meeste oraties over
deze zaak, terwijl ook de redenaar mag gezegd worden eene niet onaardige variatie
op het anders nog al eentoonige thema geleverd te hebben. Minder dan in andere
afschaffings-betoogen staat de zucht tot proselieten maken op den voorgrond, en
ernstig wordt het den eedgenooten op het hart gedrukt, dat zij niet alleen pro forma,
maar werkelijk trouw aan de afgelegde belofte moeten zijn.
Dus zegt ge, lezer, dus zijn er in deze toespraak dan toch geene dwaze
overdrijvingen te vinden? Ik stem het u toe, dat van dezen redenaar naauwelijks
dwaasheden te wachten zijn - maar, als men afschaffer is......Oordeel zelf; ik zal
met een klein citaat eindigen:
‘Gij hebt een kind, een flinken jongen van 17 of 18 jaren, die veel goeds voor de
toekomst belooft; maar kwade medgezellen hebben hem éénmaal in een huis
gebragt, waar gij hem liefst voor de twééde maal niet zien zoudt. Hij is nog opregt
en eerlijk genoeg, om zijne verkeerdheid te erkennen: helaas! de brandewijn had
er schuld aan. Gij bidt en be-
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zweert hem, om niet in zijn verderf te loopen, en hij belooft het u met tranen in de
oogen. Doch in de volgende week is het uw verjaardag, en uwe vrouw wil u en de
familie tractéren op advocatenborrel. Gooi het glas met advocatenborrel in de gracht:
uw kind staat op den rand van een afgrond: stort hem niet in de diepte’ enz.
Dat is innig bespottelijk, niet waar? - Ik ben geen voorstander van de afschafferij,
maar acht de zaak nog te goed, om door zulke dwaasheden belagchelijk te worden
gemaakt.

De pligten der moeder, voorgesteld in tafereelen door Dr. Carl Pilz.
Uit het Hoogduitsch, met ophelderende aanmerkingen door W.H.
Mirandolle Jr., predikant te Culenborg. Te Leiden, bij D. Noothoven
van Goor, 1862. In post 8vo., XIV en 300 blz. Prijs ƒ 2,40.
Dit voortreffelijke boek verdient de ruimste aanbeveling. Het kan eene lampe zijn
voor den voet van menige moeder, haar tot krachtigen steun bij het volbrengen der
moeijelijke taak, welke haar ten opzigte van hare kinderen is opgelegd.
De geheele inrigting en de aard van den inhoud maakt het werk bijzonder
bruikbaar. Eene opvoedings-methode geeft het niet; maar daarom heeft Ref. er juist
des te meer mede op. Niets kan zijns inziens minder vruchtbaar en doeltreffend zijn
dan zulk eene bepaalde methode. Evenzeer als de Wet ongeschikt is om menschen
op te leiden tot hooger leven, evenzeer moet een opvoedings-systeem naar vaste
voorschriften onvoldoende zijn, om van kindereu goede menschen te maken. En
hoe menigeen is er het slagtoffer van geworden, dat zijne opvoeders dit vergaten,
en aan de eischen van zijn individuëlen aanleg niet voldoende, hem, langs den weg
eener magtig schoone theorie en vastgestelde discipline, tot een werktuig en niet
tot een mensch vormden! - Niemand zal echter ontkennen, dat er ook in zake van
opvoeding eeuwige waarheden bestaan, welke, hoe evident ook, te vaak uit het
oog worden verloren. Het zijn waarheden, welke voor niemand te hoog, en onder
ieders bereik liggen, die op de toestemming van elk niet gansch en al verdorven
menschenhart, en zeker op die van het menschelijk geweten kunnen rekenen. Toch
behoeven die waarheden in de ziel
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van de meeste opvoeders eene apokalypsis een onthulling. En deze zal men niet
doen ontstaan door dorre voorschriften. Alleen voorbeelden, uit het leven gegrepen
voorbeelden kunnen haar te weeg brengen. Het ‘leeringen wekken, maar voorbeelden
trekken,’ en het ‘die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht’ geldt hier vooral
niet minder dan elders.
Dit heeft Dr. Pilz begrepen. Hij huldigt de autonomie voor de moederlijke
opvoedster, doet in zijn tafereelen een beroep op haar eigen geweten. Hij leert haar
zonder aan hare zelfstandigheid te kort te doen, en brengt haar door zijne
raadgevingen niet in gevaar, van de oogen te sluiten voor den individuëlen aanleg
van haar kind. Hij brengt haar tot de overtuiging: ‘ja, het is zooals de schrijver zegt;
zijne voorbeelden bewijzen het niet alleen, maar ik gevoel voor mij zelve, dat het
waar is.’ Zoo dringt hij haar door de kracht der waarheid, om eene goede opvoedster
en leidsvrouw voor haar kind te zijn.
Het boek is vooral bruikbaar, omdat het zoo hoogst eenvoudig is. Niets
overdrevens, niets gekunstelds vindt men er in. Ofschoon de voorbeelden allen uit
het leven in de meer beschaafde standen der maatschappij genomen zijn, zijn ze
toch zoo duidelijk en krachtig, dat zij voor allen dienstig kunnen. Daarom zal men,
naar het oordeel van Ref. een nuttig werk verrigten, met dit boek zooveel mogelijk
te verspreiden. Een degelijk volksboek is het, en in eene openbare bibliotheek is
het zijne plaats overwaard.
Wij leven in een tijd van vooruitgang. Sommigen vreezen dezen, en anderen
begroeten hem met vreugde. In beider belang is het, moet het zijn, dat het
aankomende geslacht tot zelfstandige menschen worde gevormd. Moet de
vooruitgang bestreden worden - laat ons zorgen, dat onze kinderen het met oordeel
en kracht kunnen doen. Moet aan den vooruitgang worden medegewerkt - stellen
wij onze kinderen in staat om het met oordeel en kracht te doen. Van de opvoeding
en vorming des aankomenden geslachts verwachten allen alles; op haar is ons aller
hope. En niet op de school vangt de opvoeding aan. Van de eerste vorming des
kinds in het ouderlijk huis hangt alles af. Het zaad, dat in de allereerste kinderjaren
in de ziel des kinds
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wordt gestrooid, ontkiemt ligter dan wat er later wordt gezaaid - het blijft; geheel
uitgeroeid worden kan het niet; - daarom geen verderfelijk onkruid, maar degelijk
vruchtdragend zaad te strooijen in dien gewigtigen eersten levenstijd, - het is eene
dure verpligting welke op den opvoeder rust. De moeder is het meest verantwoordelijk
voor dat eerste opvoedingswerk; den meesten invloed oefent zij op het jeugdige
kind, het naauwst is zij er aan verbonden. Kwijt zij zich goed van die taak, dan zal
zij ook in later dagen dien invloed niet verliezen, en als van haar kind een mensch
zal geworden zijn, zal zij zijne leidsvrouw en beschermengel blijven.
Dank verdient hij, die haar, op wie zoo moeijelijk en gewigtig eene taak rust, de
helpende en leidende hand biedt; dank verdient de schrijver van dit boek, en de
heer Mirandolle, die het door eene voortreffelijke bewerking voor Nederlandsche
moeders bruikbaar heeft gemaakt; dank ook de uitgever, die het door zijne nette
uitgave een aanlokkelijk voorkomen gegeven heeft.
D.

De Brandklok of de Loterij zonder Nieten. Een nationaal dichtstukje,
voorafgegaan door een overzigt (in cijfers) van de onlangs door
Nederland, op het eiland Java, ten gevolge van de aldaar plaats
gehad hebbende overstroomingen en aardstortingen, geleden
verliezen. Door Julius de Tiende. Uitgegeven ten bate der
noodlijdende Javanen. (Te) Amsterdam, (bij) G.A. Meijer, 1861.
Prijs ƒ 0,30.
Waarschijnlijk, geduldige lezer, schiet uw adem te kort om dezen langdradigen,
verwarden titel ten einde te brengen. Welk een stijl: al ware dit boekjen, ten voordeele
der noodlijdende Javanen, van het departement van koloniën zelf uitgegaan, kon
het bijna niet fraaijer! Welnu dan, indien de titel u reeds teregt afschrikt: wees dan
wijs en lees niet verder, want weet, dat gij hier voor u hebt een der slechtste staaltjens
van watersnood-poëzij. Et c'est jurer gros. Het vers is beneden kritiek; indien het
bij toeval iets heeft bijgedragen om giften voor de Javanen in te zamelen, heeft het
aan zijn doel beantwoord: en het mag verder gerust vergeten worden.
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Guldens-editie. - Anthonie van Bockhorst (1566). - Eene
Nijmeegsche novelle. Door B. ter Haar Bz. Te Arnhem, bij D.A.
Thieme, 1862. Twee deelen, 600 blz. Prijs ƒ 2,00.
Het was een merkwaardige tijd toen het ontwaakte beginsel der godsdienstige
vrijheid zich baan brak door alle dammen, die bijgeloof, hierarchie en staatkunde
hadden opgeworpen. Van hoeveel geloofskracht en opoffering van het dierbaarste
om den wil der conscientie was hij getuige hoevele groote persoonlijkheden heeft
hij te voorschijn geroepen! Ofschoon meer dan een romancier de stof voor zijne
tafereelen aan dien grooten worstelstrijd tusschen licht en duister ontleende en ten
onzent Het huis Lauernesse een zeldzamen bijval heeft verworven - gevoelde de
heer ter Haar zich opgewekt in een historisch-romantisch verhaal het ontwaken en
den voortgang der hervorming in Nijmegen voor het Nederlandsch publiek af te
malen.
Zeker burger, Anthonie van Bockhorst treedt daarin met zijne familie op den
voorgrond. Verschil van godsdienstige denkwijze werpt ook in dit gezin den fakkel
der verdeeldheid, stelt Anthonie bloot aan hevigen strijd en veroorzaakt
verwikkelingen, die de belangstelling en nieuwsgierigheid opwekken en spannen.
Somwijlen schept de auteur echter intrigues zonder dien tact, welke den doorkneden
romanschrijver verraadt; zoo b.v., is de omstandigheid, dat Anthonie's bruid plotseling
blijkt de dochter te zijn van een ander dan die zij voor haren vader hield, er te zeer
als met de haren bijgesleept om den indruk der waarheid te maken.
En dan de uitwerking, die de ontdekking van deze zeldzame gebeurtenis op de
betrokkene personen doet? Waarlijk, zoo als de auteur die beschrijft, schijnt het, of
er iets voorgevallen is dat zoo maar dagelijks plaats grijpt. De heer ter Haar had
zulk een middeltje inderdaad niet noodig, daar de tafereelen, die hij schetst, degelijk
en schoon genoeg zijn om op zich zelven te boeijen en te behagen. Vooral is het
eene groote verdienste dat zij getrouw de kleur des tijds dragen. Blijkbaar heeft de
schrijver die dagen met zorg bestudeerd; hij is er in doorgedrongen en heeft bij het
schrijven in de zestiende eeuw geleefd. Bijzonder

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

304
gelukkig wordt de geest en de taal van dien tijd weergegeven in den dialoog. De
rede van den hervormer uit Batenburg, op het Jodenkerkhof buiten Nijmegen
gehouden, achten wij een juweeltje, terwijl de geheele schildering dier
godsdienstoefening een der schoonste gedeelten is. Niet minder gelukkig teekent
de auteur de verschillende nuances van het nieuwe godsdienstige leven en den
daardoor geboren in- en uitwendigen strijd, in het huis van den werkman, de zaal
van den aanzienlijke, de binnenkamer van den burger, de cel van het klooster. De
verhouding van de Nijmeegsche regering tot de voortdringende hervorming is zoo
waar en juist opgevat en aangetoond, dat daardoor niet alleen volkomen licht wordt
verspreid over hare handelingen, maar ook over die van de magistraten in vele
andere steden. De karakterteekeningen zijn over het algemeen wèl geslaagd,
ofschoon wij die fijne trekken niet vonden, welke het toppunt der kunst aanduiden;
doch deze hoogte bereiken slechts weinigen, en de schrijver vond misschien hierin
ook een bezwaar dat het streven en de handelingen zijner personen noodwendig
te veel op een punt moesten worden gerigt, om de karakters zich veelzijdig te doen
openbaren.
Een vrij groot getal aanteekeningen, die van des auteurs historische
naauwgezetheid en zorgvuldige bronnenstudie getuigen, besluiten dit werk, dat wij
niet aarzelen, als een echt historische, nationale en zeer verdienstelijke roman, een
sieraad der guldens-editie te noemen.
***S.

Iets over de methode van het physiologisch onderzoek.
Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt in de
Physiologie aan de hoogeschool te Turijn, uitgesproken enz. door
Jac. Moleschott. Vertaald uit het hoogduitsch door Corstiaan de
Jong. Te Ulrecht, bij Kemink & Zoon, 1861. In kl. 8vo. VI en 36 blz.
Prijs ƒ 0,25.
Op 16 Dec. 1861 aanvaardde de heer Jacob Moleschott, na vroeger privaat-docent
te Heidelberg en hoogleeraar te Zurich geweest te zijn, het hem opgedragen
professoraat in de physiologie aan de hoogeschool te Turijn, met het houden eener,
tot inleiding dienende, openbare les over de eischen
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van het physiologische onderzoek. Van de bij die gelegenheid in het Italiaansch
uitgesproken rede gaf de auteur, vooral in het belang zijner voormalige onder
bovenstaanden eenigzins vertaling in het licht, die thans onder bovenstaanden
eenig-zins gewijzigden titel, in het hollandsch overgebragt, bij de heeren Kemink te
Utrecht is uitgegeven. De door den schrijver aan het physiologisch onderzoek
gestelde eischen zijn hoofdzakelijk gelegen in vergelijkende waarneming, in
naauwkeurdene proeven, in experimentaal-kritiek van elke uit het gevondene
afgeleide gevolgtrekking en in het vermijden van teleologische verklaringen. Die
bijzonderheden worden achtereenvolgens door den schrijver ontwikkeld en door
het aanhalen van enkele voorbeelden, welke niet altijd van eenzijdigheid en
overdrijving zijn vrij te pleiten, opgehelderd. Evenwel hecht steller dezes aan den
inhoud van het kleine geschrift, dat zich noch door belangrijkheid, noch door nieuwe
denkbeelden onderscheidt, veel minder gewigt, dan aan den lossen en levendigen
stjl, waarin de schrijver zijn onderwerp behandeld heeft. De heer Corstiaan de Jong,
die de vertaling op zich nam, had zich daarom te meer moeten bevlijtigen, om alle
germanismen, waardoor somtijds onduidelijkheid, of zelfs onverstaanbaarheid werd
veroorzaakt, zorgvuldig te vermijden. Dat deze onze aanmerking gegrond is, moge
uit de volgende aanhalingen blijken. In het Voorwoord - ook dit is een hinderlijke
germenismus - staat op regel 4 ‘passende verwerking’ in plaats van ‘toepasselijk
gebruik of t. aanwending,’ om de woorden ‘angepasste Verwendung’ te vertalen,
en aan het slot dier voorrede wordt het woord ‘Zaghaftigkeit,’ hetwelk dáár
‘angstvalligheid’ beduidt, door het veel zwakkere ‘beschrondheid’ vertaald.
Op b1. 3 van den hoogduitschen tekst wordt van beroemde ontleedkundigen
gezega, dat zij ‘die festen Grundsteine leg-ten, über welchen sich alle spätere
Arbeiten zur Vervollkommnung der Anatomie erheben;’ die tweede alinea wordt
vertaald, ‘waarover alle latere arbeid ter verdere volmaking van de ontleedkunde
zich verheft.’
Op bl. 10 wordt van ‘jonge verzorgers der wetenschap’ gesproken, terwijl jeugdige
beoefenaars der wetenschap ‘junge Pfleger’ bedoeld worden. Op de eerstvolgende
bladzijde wordt onder de loffelijke eigenschappen der italiaansche taal ook haar
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‘geur’ genoemd; dit zal ‘waas’ zijn moeten, om het denkbeeld van den schrjver, die
zich van het woord ‘Duft’ bediende, terug te geven. Het hoogduitsche ‘Forschertrieb’
wordt beter door ‘lust tot onderzoek’ vertaald, dan door ‘onderzoekingsdrift.’ Als de
schrijver op bl. 9 zegt: ‘Die physiologie sucht die Beziehungen zu erkennen u.s.w.
dan moet laatstgenoemd werkwoord vertaald worden door ‘leeren kennen,’ maar
niet door ‘onderkennen,’ vermits dat woord een geheel ander denkbeeld uitdrukt. Moge de vertaler in de voorbeelden, aan de tien eerste bladzijden van den
hoogduitschen tekst ontleend, het bewijs zien, dat hij in het vervolg, met grootere
vlijt en zorgvuldigheid bij het vertalen zal moeten te werk gaan.

De Aarde, haar kern, schors en kleed, in verband met de
belangrijkste verschijnselen der natuur, beschreven en
aanschouwelijk voorgesteld door vele kaarten en afbeeldingen,
door F.G.J. Gressler, naar den zesden druk uit het hoogduitsch
door A. Winkler Prins. Eerste deel. Tekst met houtsneêfiguren;
tweede deel Kaarten en afbeeldingen. Te Sneek, bij van Druten &
Bleeker, 1861.
Wij hebben het reeds meer gezegd dat de H.H. van Druten & Bleeker zich door de
uitgave hunner goedkoope bibliotheek voor alle standen, regt verdienstelijk hebben
gemaakt en aanspraak hebben op de ondersteuning van allen die de beoefening
der populaire wetenschappen op prijs stellen; en wat de door hen uitgegevene
werken zoo bijzonder aanbevelenswaardig maakt is de doorgaans lage prijs waardoor
de wetenschap voor ieder toegankelijk gemaakt wordt, iets wat juist niet van alle
uitgevers kan gezegd worden die meestal ‘te wijs’ met hunne papieren kindertjes
zijn en liever weinig ex. willen plaatsen tegen hooge prijzen, dan een grooter aantal
tegen minderen prijs. Daarom ook deed het ons genoegen, kennis te maken met
het werk van Gressler waarvan in Duitschland reeds een zesden druk bestaat, wèl
een bewijs dat het een degelijk werk is! De tekst of het eerste deel hebben wij met
klimmende belangstelling gelezen en legden het hoogst voldaan ter zijde. Wel verre
dat men eene dorre behandeling zou verwachten, vindt men de verschillende
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toestanden die de aarde sedert hare jongste vorming heeft doorloopen, zóó boeijend
beschreven en hier en daar met treffende natuurtooneelen ingeascht, dat men al
weiig lust moet hebben om niet gedrongen te worden het werk ter hand te nemen.
Ofschoon voor een eigenlijk studieboek niet bestemd, kan men er toch zeer veel
leerrijks uit putten waartoe het tweede deel of de kaarten en afbeeldingen bevattende,
een uitmuntende gids is. Deze kaarten en afbeeldingen zijn met de uiterste zorg
bewerkt, ten getale van 24, men vindt er o.a. in: eene afbeelding van de
voorwereldlijke dieren, de vulcanische verschijnselen in en om den atlantischen
oceaan, overzigt van den plantengroei, gelijk die van den heeten naar den kouden
aardgordel allengs schraler wordt, eene regenkaart en sneeuwkaart der aarde en
ten slotte eene voorstelling van de voornaamste menschenrassen op aarde en van
de landen die zij bewonen. De heer A. Winkler Prins komt allen lof toe voor de
correcte bewerking in het Nederduitsch, trouwens van zoo iemand kan men niets
anders dan goeds verwachten, en daar hij niet, gelijk zoovele andere vertalers, die
alles vertalen wat maar voor de hand komt en daardoor een dubieusen naam krijgen,
zich schijnt te leenen tot werken van minder allooi, kan men verzekerd zijn, waar
men zijn naam op het titelbad vindt, niet bedrogen uit te komen.
De druk is helder en duidelijk, onze aanmerking op correctie enz. zijn te
onbeduidend dan dat wij ze om misschien aan eene zekere viftucht te willen voldoen,
zouden willen opgeven. Gressler's werk vinde alzoo vele koopers en...beoefenaars.
Wij weten er waarlijk niets meer ten gunste van te zeggen.
JESSE.

Praktisch Volksboek. Museum voor natuur, kunst en wetenschap.
Een maandschrift ter verspreiding van nuttige kennis, ook in hare
toepassing op het dagelijksch leven. Tweede serie, eerste deel.
Te Sneek, bij van Druten & Bleeker, 1861.
Nu wij den geheelen jaargang van dit ware ‘Volksboek’ voor ons hebben liggen,
achten wij ons verpligt er nog eens weder op terug te komen, omdat wij als regel
stellen, eerst na in het bezit te zijn van een geheelen jaargang, ons oordeel over
een werk uit te spreken; waar wij dit echter reeds
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doen bij eene enkele of een paar afleveringen, moet zulks worden toegeschreven,
bij wijze van uitzondering, aan den eersten indruk dien de lezing van dat weinige
aanvankelijk op ons naakte, hetgeen wij vooral bij eene nieuwe onderneming in het
oog zullen houden, waar welligt het toekomstig debiet der uitgave van onze stem
afhankelijk kan gemaakt worden. Daarom zetten wij dan nu ook, het reeds in no. 5
van dit tijdschrift des vorigen jaars aangevangen onderzoek van bovengenoema
Volksboek gretig voort, te beginnen met de 4e aflevering, waar wij eene bijdrage
aantreffen over ‘het koolzuur,’ vooral in betrekking tot het huiselijk leven, door Dr.
A.F.H. de Lespinasse. Ofschoon die naam in den laatsten tijd, vooral onder de
geneeskundigen, nog al eens genoemd werd ter zake der Holloway-achtige
ankondiging der bekende koorsdroppels, willen wij ons door deze min of meer
geregtigde beschuldiging niet laten medeslepen maar erkennen, dat het onderhavige
stukje veel goeds in zich bevat, dat wel waard is in het geheugen geprent te worden.
Of de schrijver echter in zijn strijd tegen die ‘ellendige, ongezonde troetelkinderen
onzer vertroetelde dames (de Schr. had er gerust ‘en van vele heeren’ bij kunnen
voegen, miserabile dictu!) ‘die men stoven gelieft te noemen,’ overwinnaar zal zijn,
betwijfelen wij zeer. Uit een hygiënisch oogpunt beschouwd, zijn wij het echter
geheel iet hem eens, ja wij zouden zelfs wenschen, dat bij politie-maatregelen geene
oogpunt beschouwd, zijn wij het echter geheel iet hem eens, worden toegelaten,
maar daarentegen eene behoorlijk verwarmde lucht en doelmatige ventilatie. De
voedingsmiddelen in verband met den toestand der volkeren een in dit volksboek
juist gekozen en wel geplaatst stukje, naar Karl Muller, dat op enkele uitzonderingen
na, waar wij het met den S. niet eens zijn, fiks bewerkt is. Eene beschrijving van
Helgoland zou behalve het belangrijke reeds aan te prijzen zijn, als cene proeve
van keurigen dichterlijken stijl, kleine volzinnen, maar rijk in beteekenis, gelijk we
zelden aantroffen. Een togt door Sardinië brengt ons in kennis met den grondvester
van Italie's vrijheid, den man aan wien Victor Emmanuël zijne nieuwe kroon te
danken heeft, den bewoner van Caprera. De Dollart is voor hen die belang stellen
in de eeuwige wisseling der natuur, die voortbrengt om te
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verwoesten, en verwoest om weder voort te brengen zeer lezenswaard op historisch
gebied. Na deze drie stukjes die op het terrein der aardrijkskunde te huis behooren,
ontmoeten wij weder een stukje op de volksvoeding gebaseerd, n.l. Aardappelen
en Vleesch. Het ware te wenschen, dat de wenken daarin gegeven, wat meer werden
opgevolgd. Het ontstaan van het menschelijk geslacht, door A. Winkler Prins en,
een geheim der Natuur ontsluijerd, zijn echte juweeltjes op natuurkunnen gebid.
Met betrekking tot het laatste zouden wij bijna kunnen twijfelen aan een gezond
menschenverstand, die nog langer de g e n e r a t i o a e q u i v o c a voorstaat. Het
bloed als voedingsmiddel, door den heer Sasse uit het Deensch vertaald, hoe
aanbevelenswaardig ook al weder ten opzigte der volksveding, zal niet zoo
gereedelijk ingang vinden bij het volk. Het vooroordeel ten minste moet overwonnen
worden, even als dit het geval is met de Liebigsche vleeschsoep. De Victoria Regia
door A.W.P. Bedriegen wij ons niet, dan troffen wij deze beschrijving reeds voor
een paar jaren in het ‘Archiv für Natur, Kunst und Wissenschaft’ aan, doch hier door
een voorwoordie een weinig veranderd, waardoor het meer den schijn van
oorspronkelijkheid krijgt. De heer W.P. is echter te eerlijk om niet altijd den bron te
noemen, hij zal slechts alleen vergeten hebben er bij te voegen: ‘Vrij gevolgd.’ Wat
er al schuilt in eene studeerlamp, naar Bernstein, hebben we reeds in den jare 1859
ontmoet in de ‘Blikken in het leven der Natuur’ en vertaald door W.F.R. Suringar,
wij hadden nu alzoo eene schoone gelegenheid, om beide vertalingen met elkander
te vergelijken en voor zoo ver wij, zonder het oorspronkelijke voor ons te hebben,
kunnen oordeelen, gelooven wij dat de vertaling in het Volksboek veel zuiverder en
getrouwer is, wij kunnen ten minste niet veronderstellen, dat er willekeurig geheele
zinsneden bijgemaakt zijn, veel eerder wel dat de heer S. ze er uitgelaten heeft.
De ziel van het dier, vergeleken met de ziel van den mensch, naar Gerlach
vertaald, door F.C. Winkler, is mede een degelijk stuk; de vertaler had echter hier
en daar wel wat duidelijker kunnen zijn en de Grieksche en Latijnsche namen uit
de mythologie niet door elkander moeten haspelen, gelijk hij b.v. doet met Zeus en
Juno, welke laatste, wilde hij

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

310
absoluut de Grieksche namen behouden, dan toch met den naam van Hera moest
bestempeld zijn, ofschoon wij liever de Latijnsche namen zien, en in plaats van
Zeus, den naam van Jupiter zouden schrijven, die toch beter bekend is dan de
andere; hij vergete niet dat het een volksboek is. En nu, na het grootst gedeelte van
al het belangrijke dat in dit Volksboek gevonden wordt met een enkel woord
besproken te hebben, achten wij aan onzen pligt voldaan en een toenemenden lust
bij het volk te hebben opgewekt om er kennis mede te maken. Wij hopen in een
volgend jaar dezelfde blijken van tevredenheid te geven van een maandwerk dat
zoo zeer aanprijzing verdient.
JESSE.

Album der Natuur, een werk in maandelijksche afleveringen, ter
verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei
stand; onder redactie van P. Harting, D. Lubach en W.M. Logeman.
Nieuwe Reeks. Jaargang 1860. (Te) Groninngen, (bij de) Erven
C.M. van Bolhuis Hoitsema.
Een waarlijk uitlokkende titel ‘Album der Natuur’ voor beschaafde lezers die iets
meer willen weten en lezen dan dagbladblunders en vervelende haarkloverijen uit
de handelingen der Staten-Generaal; het spreekt dus wel van zelf dat wij met
genoegen een werk aankondigen, dat reeds in vroegere jaren, toen het nog door
Kruseman te Haarlem werd uitgegeven, een welverdienden roem bezat. Men zal
het misschien wel vreemd vinden, dat wij nu eerst een werk of liever een tijdschrift
aankondigen, dat reeds voor vele maanden den kring zijner lezers doorloopen heeft,
doch men verlieze niet uit het oog, dat men geen bepaald oordeel kan uitspreken
over een werk, dat bij maandelijksche afleveringen verschijnt; en dat het te omslagtig
zijn zou over iedere maandelijksche aflevering te spreken, behoeft naauwelijks
gezegd te worden; daarbij komt nog, dat sommige uitgevers al zeer nalatig zijn in
het zenden der vervolgnummers of de toezending zelfs moedwillig staken, indien
de een of andere Ref. van de gewoonte is afgeweken en zich verpligt heeft gezien
zijne aanmerkingen voor het publiek ten beste te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

311
hebben moeten geven, reeds voor dat het werk compleet was. Wij hebben dit reeds
meer dan eens ondervonden en onze klagt deswege geopenbaard; wij zullen het
dus voor het vervolg zoo veel mogelijk voor stelregel houden, geene werken meer
aan te kondigen die niet compleet zijn, om ons zelven en het belangstellend publiek
voor dusdanige teleurstellingen te vrijwaren.
En nu, ad rem! Het zou vermetel van ons zijn te durven beweren, dat het Album
der Natuur niet aan zijne bestemming voldeed, de kring toch waarvoor het bestemd
is, blijkens den titel, is zoo veel omvattend en zóó uitgebreid, dat ieder, behalve de
onontwikkelde, er zijne gading vinden zal. Het wetenschappelijk bijblad kan daarom
voor het gewone publiek gevoegelijk gemist worden, waartoe de uitgevers
gelegenheid gegeven hebben, door het album ook zonder dat verkrijgbaar te stellen;
wij hebben daartegen echter dit bezwaar, dat het wetensch. bijblad voor ingewijden
en geleerden juist zoo veel wetenschappelijks niet aanbiedt, wat niet reeds uit de
beste buitenlandsche tijdschriften onder hunne oogen geweest is en men mag toch
wel veronderstellen, dat hij, die aanspraak maakt op den naam van geleerde, al
datgene reeds in 't oorspronkelijke gelezen heeft, wat hier in dit bijblad gegeven
wordt, te meer nu heden ten dage geen wetenschappelijk mensch geheel onbekend
kan zijn met de zoogenaamde levende talen. De stukjes door den heer Harting
verzameld, voldeden ons echter het best, deze is dan ook de meest bevoegde
persoon naar onze meening, om uit de natuur-philosophische en medische werken
eene keuze te doen; bij de anderen hebben wij nog al eens eenige
onnaauwkeurigheden opgemerkt, die alleen om het goede doel van een handje te
helpen verschooning verdienen, 't is echter wel vreemd dat dit wetenschappelijk
bijblad alleen door de drie redacteurs wordt aangevuld. Zouden andere medewerkers
daartoe weiligt onbevoegd geoordeeld worden?! Zonder het juist te willen, hebben
wij eerst de aandacht op het bijblad gevestigd, wij zullen ons daarom nu tot den
inhoud van het album zelf bepalen en er het meest zaakrijke van mededeelen. De
eerste aflevering wordt geopend met een stuk van den heer T.C. Winkler over den
haring. Het onderwerp is wel is waar niet nieuw, maar de denkbeelden
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en vooral de nasporingen over de levenswijze van dezen zoo algemeen bekenden
visch zijn zeer belangrijk en komen in vele opzigten overeen met de mededeelingen
die ons dezer dagen in een uitstekend buitenlandsch tijdschrift onder de oogen
kwamen.
Vervolgens is zeer lezenswaard het opstel van Harting over den vermoedelijken
ouderdom van het menschelijk geslacht, hetwelk ook reeds door andere bekwame
mannen behandeld is. De bijgevoegde plaat bij het artikel over den reuzenboom
van Californië is vrij goed uitgevoerd en veel fraaijer dan die, welke wij, zoo wij ons
niet bedriegen, in het Ned. Magazijn van de Gebr. van Es te Amsterdam aantroffen.
Over het algemeen zijn de platen in het ‘Album’ netjes en duidelijk bewerkt, wat
inzonderheid van die over de kometen en de Termitenheuvels moet gezegd worden.
Het allerbelangrijkst van dezen geheelen jaargang is echter in ons oog het stuk van
Harting over de bouwkunst der dieren, dat overal eene groote sympathie heeft
ondervonden en met belangstelling gelezen is. Het opstel over Alchemie bevat ook
veel wetenswaardigs; het doet ons echter leed dat de heer D. Lubach de Fransche
bron verzwegen heeft, waaruit hij schijnt geput te hebben. Zóó iets zouden wij van
een mederedacteur niet verwacht hebben, wij twijfelden echter meermalen of de
heer Lubach wel geheel eigen werk leverde, tot dat men ons eindelijk deed opmerken
dat het in een Hollandsch gewaad gestoken was; en toch er steekt geene schande
in om degelijke stukken te vertalen, als men ze zelf in 't oorspronkelijke niet
verbeteren kan, dit zou ook den heer Lubach niet tot schande verstrekt hebben; de
heer L. is er echter welligt toe gekomen, omdat hij begreep dat het vertalers-ambacht
in Holland niet zeer gezien is, doch dit komt alleen hierdoor dat sommige uitgevers
maar alles laten vertalen wat los en vast is, waardoor het publiek met allerlei prullaria
wordt opgepropt en derhalve ten laatste een werkelijken afkeer krijgt van vertalingen.
Ten bewijze dat zelfs mannen van buitenlandschen roem het niet beneden zich
achten vertalingen te leveren, kan blijken uit de ook in het album geplaatste vertaling,
uit het Deensch van onzen Leijdschen J. van der Hoeven, over eene nieuwe soort
van Siluroide of welsachtigen visch van Brazilië. Lezenswaardige bijdragen zijn
verder de:
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studiën over Borneo en de Dajak's of zoogenaamde ‘koppensnellers’ door A.W.M.
van Hasselt, wij gelooven echter dat vele berigten van reizigers daaromtrent nog
veel te veel overdreven zijn en constateren dit op gezag van personen die er van
nabij mede bekend waren; overigens is de beschrijving daarvan boeijend en
onderhoudend. De kwabaal (lees kwabaal) verwarring, door T.C. Winkler, is uit een
ichtyologisch oogpunt beschouwd niet onbelangrijk. Wij meenen echter in W's. wijze
van schrijven eene zekere autoriteit te hebben opgemerkt, die juist niet tot
aanbeveling strekt; de heer W. matige zich, wil hij eenmaal, wat zijn streven schijnt
te zijn, een zekeren naam onder onze uitstekende ichthyologen bekleeden. Behalve
de hier vermelde bijdragen, die wel tot de degelijkste behooren, vindt men nog een
aantal kleine stukjes, waarmede men met genoegen kennis kan maken en voor hen
die het Album der Natuur nog slechts bij name kennen, hopen wij door deze
aankondiging bewerkt te hebben, dat zij zich gedrongen zullen voelen zich een werk
aan te schaffen, dat voor weinig geld zooveel nuttigs en leerzaams in zich bevat.
Eene laatste aanmerking mogen wij evenwel niet terughouden, die in ons oog nog
al waarde heeft; het betreft de naamlijst der medewerkers, die wij het eerst in de
tweede aflevering aantreffen, om er in de negende afl. weder mede te eindigen; wij
voor ons zien gaarne de namen der medewerkers in onze verschillende tijdschriften
opgegeven; zeer dikwijls kan men daaruit alleen tot de meerdere of mindere waarde
van het werk besluiten, ja alle tijdschriften zouden wel doen ze ter kennisse van het
publiek te brengen. En hiermede nemen wij voor heden afscheid van het Album der
Natuur, in de hoop voor den volgenden jaargang weêr evenveel lof voor de uitgave
en de bewerking veil te hebben.
2
2
a +b .

De Hypotheekbank en de Landbouw, een boekje voor ieder die
gebouwde of ongebouwde eigendommen bezit of ze wenscht te
verkrijgen, door G.G. Snellen. (Te) Leiden, (bij) S.C. van Doesburg,
1861. In gr. 8vo. 61 blz. Prijsƒ 0,75.
Wat eene hypotheekbank is en hoe zij werkt, zal onge-
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twijfeld voor velen nog eene onbekende zaak zijn, ofschoon men door velerlei
geschriften daaromtrent het publiek getracht heeft op de hoogte te brengen, zoowel
in afzonderlijke brochures als ook in het tijdschrift (zoo wij ons niet bedriegen) de
zoogenaamde ‘Wetenschappelijke bladen’ (een ongelukkig gekozene titel voor zoo'n
maandschrift!) Het is opmerkelijk dat zoodra er iets van de pers komt, dat nog weinig
bekend is of waarvan het onderwerp nog nieuw is, er altijd schrijvers en uitgevers
zijn, die over hetzelfde onderwerp ook nog iets willen wagen en altijd meenen dat
hun werk zoo veel beter en vooral veel goedkooper is, en dat er velen zijn die de
dupe van dergelijke dwaasheden geworden zijn, is overbekend, inzonderheid waar
het werken van aanbelang geldt; dit belet echter niet dat wij gaarne zien, dat er
schrijvers en uitgevers gevonden worden, die den moed hebben om te wederleggen
wat zij voor zich meenen dat niet steekhoudend of valsch is voorgesteld door anderen
die dat zelfde onderwerp hadden behandeld, en inzonderheid verheugt het ons
kennis te hebben mogen maken met de brochure van den heer Snellen. Bij het
lezen der eerste bladzijdén meenden wij te bespeuren, dat de heer S. een
voorvechter van den heer Buys en een antagonist van den heer Faber was, beiden,
schrijvers van brochures over de hypotheekbank.
Wij komen er echter ridderlijk voor uit, dat wij ons bedrogen en dat zoowel de een
als de ander van den heer S. menige bittere brok te slikken krijgt, waar zij zich op
landbouwkundig gebied begeven hadden, waarvan zij zich verkeerde voorstellingen,
allen op theoretischen grond gesteund, gemaakt hadden, b.v. waar hij den heer
Faber toeroept: ‘Verhef u voor een oogenbilk boven het stof der boeken. Verlaat de
dompige lucht van het studeervertrek en trek de praktische wereld in. Trek naar de
kroeg, mijnheer Faber en niet naar zulk eene als die gij plagt te bezoeken toen gij
student waart, neen in zoo eene waar aannemers, werkbazen, opzigters, huisbazen
enz. bijeen komen. Ik kom er wel eens mijnheer F., maar ik ben geen gestudeerd
man, zooals door u wel opgemerkt zal zijn; ik heb er wel eens wat geleerd, maar er
moesten meer dominés en advocaten komen. Zoo'n kroeg is niet zonder leering,
dikwijls bevat zij er bijna zooveel van, geloof ik, als het studeervertrek’ en op pag.
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58: ‘Een man zoo geleerd als de heeren Buys en Faber en zoo practisch als een
flksche boer, dat zou eerst een vent wezen! Midden in ons vaderland eene
landbouwschool waar zulke mannen gevormd worden, welk eene toekomst! De
Groningerschool is te veel aan de grens van ons rijk gelegen en hare leerlingen zijn
te weinig practisch. Zelden heb ik er een gezien, en ik heb er nog al wat gekend, of
hij taxeerde een paard ƒ 100, eene koe ƒ 50, een schaap ƒ 10 boven of beneden de
waarde, zag aardappelloof voor erwten, haver voor gras aan en kon niet een der
lastigste onkruiden op het veld onderkennen. Zulke jonge menschen redeneerden
over landbouwstelsels, over veredelde veerassen, over physiologie der planten,
zeer geleerd. Waarlijk magtig mooi! - Mij deden ze denken aan dat soort van
landbouwers, die niet weten als het hennetje ter wereld komt, of het zaadjes pikken
of bij de moeder zuigen zal.’ Deze en dergelijke tiraden zijn voldoende om te doen
zien wat men van iemand als de heer S. kan verwachten, voor zoover wij over hem
kunnen oordeelen, is hij iemand die met een scherpen blik is toegerust en de
gewaande wijsheid van sommige heeren, die ook een woordje willen mede praten
over dingen die zij niet begrijpen, bespot, wij verheugen er ons zeer over, dat de
heer S. den moed daartoe gehad heeft en tevens op juiste gronden heeft aangctoond,
dat de waarde van eene hypotheekbank geheel anders is dan beide heeren
advocaten gemeend hebben.
De heer S. doet zich echter wel wat al te eenvoudig voor, dan hij schijnt te zijn,
althans uit zijn arbeid zien wij, dat hij met vele prijzenswaardige kundigheden is
toegerust. Wij kunnen ieder, die min of meer belang stelt in dit boekske, gerust
toeroepen: ‘koopt het en leest!’ en wij geven de stellige verzekering, dat men niet
alleen niet bedrogen zal worden, maar dat men zijne kennis voor eenige weinige
stuivers verrijkt heeft en een goed begrip krijgt van hetgeen de hypotheekbanken
zijn. De uitgave is net en de correctie vrij voldoende.
DULCAMARUS.
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Biographisch woordenboek, Levensberigten van vermaarde
(beroemde?) Wis- Natuur- en Sterrekundigen van alle tijden en
volkeren, uit de beste bronnen verzameld door S.F. Klijnsma,
oud-Luitenant-kolonel van het korps Ingenieurs, Mineurs en
Sappeurs (volgen een aantal eeretitels.) Eerste gedeelte,
aanvangende met de 7de eeuw vóór, en eindigende met de 15de
eeuw na Christus geboorte. Te Amsterdam, bij Weijtingh & Brave,
1861. Prijs ƒ 1,40.
Nog zijn er geene woordenboeken genoeg, nog moet het aantal met dat van den
heer Klijnsma worden vermeerderd! doch laten wij er tot verzachting bijvoegen wat
beteekenen de tot op heden bij ons uitgegeve biographische en andere
woordenboeken der zamenleving, om ons maar alleen tot de volks-encyclopaedie
te bepalen, waarmede de heer Roelants ons opgescheept heeft en die op verre na
niet aan de eischen des tijds voldoet en waarin wij ons meermalen teleurgesteld
vonden. Het biographisch woordenboek door den heer K. verzameld, belooft,
ofschoon het zich alleen tot levensberigten van beroemde wis- natuur- en
sterrekundigen bepaalt, veel beter te zullen beantwoorden aan het doel; evenwel
hadden wij als woordenboek liever een doorloopend alphabet gezien en bij iederen
naam tevens de eeuw of het jaar waarin de persoon leefde of stierf, dit is juist het
gemak dat een woordenboek oplevert; met een zaakrijk en goed uitgewerkt register,
kan de heer K. den lezer de taak van het opzoeken veel vergemakkelijken en wij
twijfelen ook niet of wij zullen dit bij de laatste afl. aantreffen. Ter eere van den heer
K. moeten wij verklaren: dat hij in zijne beschrijvingen vrij uitvoerig geweest is, en
dat hij er niet vlugtig overheen geloopen, maar verscheidene deugdelijke werken
geraadpleegd heeft, het bevreemdt ons echter, dat hij tot nog toe geen gebruik
schijnt gemaakt te hebben van de: Bibliotheca classica, sive lexicon manuale quo
nomina propria pleraque apud scriptores graecos & romanos maxime classicos
obvia illustrantur, een werk dat wij den heer K. wel kunnen aanbevelen. Wij hoopen
dat het publiek den arbeid des heeren K. zal aanmoedigen en houden ons voor de
verdere afleveringen aanbevolen, onder belofte onze aankondiging te herhalen als
het werk compleet zal zijn. De
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uitvoering is net, de druk zeer duidelijk en de prijs niet hoog.
JESSE.

Naamregister van de Onderwijzers in het koningrijk der
Nederlanden en zijne Overzeesche bezittingen, met aanteekeningen
van eenige bijzonderheden hen betreffende, alsmede van de
betrekking waarin zij staan tot het Nederlandsch
Onderwijzersgenootschap; uit officiëele stukken bijeenverzameld
door J.H. Swildens, Lid des Hoofdbestuurs van het Nederl. Onderw.
Genootschap. Eerste Jaargang. Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman,
1861.
Wij hebben medelijden met den heer S. die de hoogst vervelende en tijdroovende
taak op zich nam. on dit Naamregister te vervaardigen. Wij erkennen ten volle, dat
het aangenaam is voor den onderwijzer, wanneer hij dadelijk kan vinden, waar deze
of gene collega zich bevindt, welke verschillende scholen hier of daar gevonden
worden; welke verplaatsingen in den loop van een jaar zijn voorgevallen, en in dit
opzigt heeft de verzamelaar aanspraak op den dank zijner ambtgenooten.
Wij erkennen ten volle, dat de zamenstelling van een werkje als dit, zelfs bij
medewerking, aan groote bezwaren onderhevig is, en langzamerhand beter en
vollediger wordt; en daarom willen wij het den heer S. niet ten kwade duiden, als
wij niet overal die duidelijkheid en naauwkeurigheid vonden, die wij wel wenschten.
Op den omslag staat 1861; op het titelblad 1860. Dit verschil van een jaar verklaart
ons, waarom wij bij het doorbladeren nog al eens stuiten op namen van personen,
die, haar onze meening, reeds op stal gezet of naar andere plaatsen vertrokken
waren. Men verge niet van ons, dat wij provincie voor provincie het werkje
nasnuffelen; ook wij zijn niet alwetend, en het heirleger van hoofd- en
hulponderwijzers en onderwijzeressen is ons niet bekend, maar kunnen wij den
heer S. met eene enkele opmerking dienst doen, dan zeggen wij:
Bldz. 65.

J. Parker, Lange Ruige Weide
(gepensioneerd).

Bldz. 65.

Openbare school te Woerden vacant
(aangesteld J. van Efveren van
Kuilenburg).
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Bldz. 65.

P. van de Velde (Mz.), Bijz. school
(Vertrokken naar Beek bij Nijmegen,
1861).

Bldz. 65.

Mej. J. van Hinloopen Laberton (moet
zijn Labberton).

Bldz. 75.

J.A. Kattenburch (moet zijn Kattenbusch).

Bldz 119.

Te Zaandam aangesteld: C. Eijkman van
Nijkerk en P. Kat van Edam.

Bldz 101.

Te Alkmaar, J. Liekeles Oebles Bijz.
school (Openbare school).

Bldz 49.

L. Rijnenberg te Statert (moet zijn
Hatert).

Bldz 49.

G. van den Briel te Ubbergen
(gepensioneerd).

Bldz 145.

G. van Bemmel te Linschoten
(gepensioneerd).

Wij hopen, dat de verzamelaar in de gelegenheid moge worden gesteld, om een
vollediger te maken. Voorzeker kan zulks niet geschieden zonder krachtdadige hulp
van HH. schoolopzieners enz. Heeft hij het eenmaal op de gewenschte hoogte, dan
valt het gemakkelijk, om de in een jaar voorgevallene veranderingen bij te houden.
't Is onaangenaam, wanneer men in dit werkje nog zoo vele opene plaatsen ziet,
en verder heeft het somtijds nog al wat in, om uit al die jaartallen wijs te worden.
Somtijds schijnen eenigen aangesteld te zijn, vóór zij hunnen rang verkregen hadden,
en dat is toch wel niet denkbaar. Wij bedoelen voorbeelden als op
Bldz. 129. A. Brandt, 3de rang, Julij 1822. Wissekerke 1819.
Voorloopig betuigen wij den verzamelaar onzen dank voor de moeite, door hem
aangewend, en wenschen hem den noodigen lust toe, op dat eenmaal door zijnen
arbeid op eene volledige wijze voorzien worde in eene waarlijk bestaande behoefte.
DES CH.

Faraday's Lessen over de Physische Krachten en haar verband
tot elkander. Gegeven aan de jeugdige toehoorders in de Royal
Institution (,) te Londen. Vooral voor jonge lieden (jongelieden?)
en ten (lees: ter) dienste van het Middelbaar Onderwijs (;) geheel
omgewerkt en aanzienlijk vermeerderd (,) door Dr. J.H. van den
Broek. Met talrijke houtsneêfiguren. (Te) Utrecht, bij J.G. Broese,
1861. In post 8vo., XVI en 296 blz.
Het is eene ontegenzeggelijke waarheid, dat de natuurkunde

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

319
in onze dagen veel meer belangstellende beoefenaars telt, dan zij er in vroegeren
tijd had. Het is er echter nog verre van af, dat de natuurkennis zoo algemeen
verspreid is, als waarop zij aanspraak mag maken, om haar hoog nut en hare schier
onmisbaarheid in het dagelijksche leven.
Dat vele natuurkundigen deze leemte hebben gevoeld en begrepen, bewijzen de
lofwaardige pogingen, door een groot aantal hunner aangewend, om hierin te
voorzien, vooral blijkbaar uit het in 't licht geven van eene menigte populaire
geschriften over alle vakken der natuurkundige wetenschappen. Het is Referent
een waar genoegen, hierbij te kunnen vermelden, dat de meeste dier werken een'
grooten aftrek vonden: velen werden door het publiek met belangstelling gekocht
en met graagte gelezen.
Dit verblijdend verschijnsel verschaft, als wij ons niet vergissen, een afdoend
bewijs, dat ook onder de zoogenaamde oningewijden (alias: profanen) zich meer
en meer lust openbaart, tot het beoefenen der natuurkunde. Werken, gelijk aan die,
over welke wij zoo even spraken, zijn echter voornamelijk geschreven, ten gebruike
van menschen, die in zeker bepaalde rigtingen reeds gevormd zijn, en wier
intellectuële vermogens eenen betrekkelijk rijpen graad van ontwikkeling hebben
ontvangen: om kort te zijn, voor volwassenen.
Bij de meeste lessen en voordragten, die de natuurkundige wetenschappen tot
onderwerp hebben, bestaat de meerderheid der toehoorders uit soortgelijke
personen. Maar, wij mogen het niet verzwijgen, er is meer noodig, wil meu de kennis
der natuur (zie art. 1 van de Wet op het Lager Onderwijs van 13 Augustus 1857)
algemeen onder het volk verspreiden, opdat daardoor het tijdelijk welzijn en het
voortdurend geluk der natie worde bevorderd: bij degenen, die nog niet gevormd,
en nog niet ontwikkeld zijn, behoort men met de beoefening der natuurkunde een'
aanvang te maken. Daarom, is bij genoemde wet met prijzenswaardige wijsheid de
kennis der natuur onder de vakken van het gewoon en het meet uitgebreid lager
onderwijs opgenomen. Dit is voorzeker een zeer goede maatregel geweest, aan
welke wij ons gelukkig achten onze volkomene adhaesie te kunnen schenken; doch
(en dit is le revers de la meédaille!) hierdoor wordt nog niet alles bereikt. Op hoeveel
scholen is niet
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dat onderwijs aan jeugdige hulponderwijzers opgedragen, die dikwijls niet in staat
zijn eene steekhoudende definitie van het woord natuur te geven? Op hoeveel
instituten (alias: scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs) is niet het onderrigt
in de kennis der natuur steeds dor, oppervlakkig en weinig-omvattend? Slechts
enkele inrigtingen in ons vaderland maken hierop eene loffelijke uitzondering, en
het zijn juist die, waar de hoofdonderwijzer zelf een bekwaam, wetenschappelijk
gevormd man is, en door gebrek aan kunde niet verpligt is, het edelste gedeelte
zijner taak, d.i. het mededeelen van kennis en wetenschap, aan zijne
ondergeschikten over te laten. Men houde toch het spreekwoord in het vizier: ‘Het
oog (hier: het talent) van den meester maakt het paard (hier: den leerling) vet (hier:
bekwaam).
Het is intusschen waar (en dit zij eene verontschuldiging voor vele onderwijzers
aan onze lagere scholen), dat in de jongelingsjaren, wanneer de jeugdige mensch
de regte ontwikkelings -periode is ingetreden, de juiste tijd aanvangt tot het
beoefenen der natuurkundige wetenschappen. Op dezen grond, moest ook de
natuurkunde op alle inrigtingen van middelbaar onderwijs gedoceerd worden, en
wij hebben met blijdschap vernomen, dat op één onzer voornaamste en meest
bezochte gymnasia, waar vroeger het onderwijs in die wetenschap onder de pia
vota behoorde, met het begin van den nieuwen cursus 1862/63 een afzonderlijke
leeraar met dat onderwijs zal belast worden.
Inmiddels, zegt de kundige Dr. van den Broek geheel adrem:
‘Wij moeten evenwel tevens erkennen, dat de meer algemeene invoering van het
natuurkundig onderwijs, uit hoofde van de groote praktische hinderpalen, in ons
land welligt nog lang tot de vrome wenschen zal behooren; en daarom juichen wij
met geheel ons hart een ander middel toe, hetwelk zonder twijfel veel krachtiger tot
het voorgestelde doel medewerkt dan de populaire werken, namelijk het laten
drukken ken en verspreiden van de geheele woordelijke voordragt van den leeraar
in de natuurkundige wetenschap, met al de proeven en verschijnsels, die op de
lessen aan de leerlingen vertoond worden; zoodat men bij het lezen van een dergelijk
boek geheel als verplaatst wordt op die lessen zelve (lees: zelven).
In deze werkjes, die zoo eenvoudig en bevattelijk mogelijk
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voor het jeugdig brein van den knaap behooren te worden ingerigt, vindt hij eene
wezenlijke vergoeding voor het gemis van het bijwonen dezer lessen zelve (n);
terwijl zij tevens hoogst geschikt zijn, om den onderwijzer op de middelbare scholen
den weg aan te wijzen tot het invoeren der beginselen van het natuurkundig onderwijs
in zijne klassen.’
Uit deze passage zal de lezer gemakkelijk begrijpen, welke de bestemming is
van ‘Faraday's Lessen over de Physische Krachten.’ Wij vertrouwen, desniettemin,
dat het hem niet ongevallig zal zijn den oorsprong te kennen van het werk, dat wij
thans aankondigen.
De beroemde en te regt geachte natuurkundige Faraday is, zoo als men weet,
verbonden aan de Royal Institution te Londen. De lessen, die hij daar gaf aan
begunstigers en aandeelhouders der inrigting, zijn door deskundigen opgeteekend
en in het licht gegeven. Onze landgenoot, de heer van den Broek, heeft het bedoelde
werk vertaald, omgewerkt en tevens aanzienlijk vermeerderd. Dit laatste blijkt duidelijk
uit het aantal vellen druks der Nederlandsche uitgave, die zeven vellen meer bedraagt
dan het oorspronkelijke.
Maken wij nu nadere kennis met den inhoud van dit voortreffelijke boek. In zes
lessen, worden de volgende onderwerpen met grondige zaakkennis in behandeling
genomen. Deze zijn:
Eerste les.

Gravitatie of algemeene
aantrekkingskracht der stof.

Tweede les.

Gravitatie. Zamenhang.

Derde les.

Zamenhang. Scheikundige
verwantschap.

Vierde les.

Scheikundige kracht. Warmte.

Vijfde les.

Magnetismus. Electriciteit.

Zesde les.

Het verband tusschen de physische
krachten.

Ten slotte, en als toegift, volgt nog:
Eene voordragt over de verlichting der vuurtorens. Het electrisch licht.
Misschien zullen eenige onzer lezers, bij een vlugtig doorloopen dezer inhoudstafel,
denken, dat het behandelde boven het begrip gaat van hen, die nog geen
noemenswaardig onderrigt in de Kennis der Natuur hebben genoten. Dit is echter
volstrekt niet het geval: alles in dit werk is in waarheid eenvoudig en bevattelijk
voorgesteld; de proeven wor-
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den zeer naauwkeurig aangetoond en verklaard, en aan de figuren, welke tot
opheldering en verduidelijking van den tekst dienen, kan men geene ware verdienste
ontzeggen. Zulks met bewijzen te staven, zal ons hoegenaamd geene moeijeljkheid
veroorzaken: ons oog valt toevallig op eene hoogst eenvoudige proef, waarvan wij
hier de beschrijving laten volgen, en wij twijfelen er niet aan, of de lezer zal, na
gedane kennisneming, ons uitgedrukt gevoelen in alle opzigten beamen. De schrijver
zegt:
‘Moeten wij ons niet verheugen bij den aanblik van onze zeeën, rivieren en andere
wateren, wanneer wij daarbij bedenken (,) dat ditzelfde water in de hooge noordelijke
streken allerwege ééne ijsmassa en ijsbergen is, terwijl hier, in onze meer gematigde
gewesten, de zamenhang tusschen de deeltjes gelukkig slechts zoo gering is (,)
dat het den vloeibaren toestand bezit? Om den zamenhang der ijsdeeltjes te
verminderen hebt gij mij gebruik zien maken van eene andere kracht, nl. de hitte;
en ofschoon ik nu ijs en vele andere stoffen op eene andere wijze dan door
regtstreeksche verwarwing kan smelten, is deze hitte daarbij toch immer in het spel,
en is zij het altijd door wier (lees: welker) werking de zamenhang zoozeer verminderd
wordt. Ik zal u dit duidelijk aantoonen door de volgende proef. Ik laat bvb. dit stuk
bladtin, hetwelk ik tot een schaaltje heb uitgehold, op het weinige water drijven,
hetwelk (lees: dat) zich in deze glazen schaal bevindt. Nu breng ik iets van dit ijs
op het bladtin, en ga dit nu (alweêr nu!) vloeibaar maken door een der verschillende
middelen, die ons hiervoor ten (lees: ter) dienste staan; ik vermeng het namelijk
eenvoudig mct wat keukenzout, hetwelk het vermogen heeft het ijs snel te doen
smelten, te gelijk dat daarbij zijne eigene deeltjes in het ontstane water oplossen.
Maar wat hierbij nu(!!) een vreemd verschijnsel wezen zal, is dat wij het water waarop
het tinnen schaaltje drijft, geheel bevroren zullen vinden, wanneer boven op het
schaaltje alles geheel gesmolten zal zijn. (Spreker doet middelerwijl het ijs op het
schaaltje, en vermengt het met keukenzout). De verklaring van hetgeen hier nu (!!!)
geschiedt, vinden wij in het zoo even gezegde: altijd is het de inwerking van warmte,
waardoor de smelting tot stand komt; en aangezien wij hier deze warmte niet
regtstreeks
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aanbrengen, en de ijsdeeltjes die toch hebben moeten, zoo ontnemen zij haar in
dit geval aan alles wat hen omgeeft, en, in de eerste plaats, waar zij het digtste
mede in aanraking zijn. Het zal dus vooral het schaaltje en het water daaronder zijn,
die het koudst zullen worden, en om het laatste zijne warmte beter te doen afgeven,
heb ik juist een dun tinnen schaaltje genomen, hetwelk als goede geleider deze
warmte gemakkelijk door zich heen (lees heén) laat gaan. De eene hoeveelheid
water smelt hier dus door de warmte van de andere, die daarbij dus (alweêr dus!)
noodzakelijk eindelijk bevriezen moet! Ik herinner mij nog altijd goed, toen ik een
jongen was, in eene dorpsherberg een kunstje gezien te hebben, daarin bestaande
dat men eene tinnen pint bij het vuur aan een bord, waarop eenig water was, deed
vast vriezen. (lees: vastvriezen). Gij gevoelt nu(,) dat dit geheel op dezelfde wijze
ging als (bij) onze proef, (:) er werd fijngestampt ijs in de pint gedaan en daarop
zout bijgemengd, en in korten tijd zagen wij dan ook de pint werkelijk digt bij het
vuur aan het bord vastgevroren. Gij kunt nagaan hoe vreemd wij alle (lees: allen)
van dat wonder opkeken, want men had wel zorg gedragen niets van het zout te
vertellen, om de zaak des te geheimzinniger te maken; en zoo meenden wij natuurlijk
alle (allen) dat het ijs in de pint door de hitte van het vuur smolt. Ook wij hebben
hier nu hetzelfde wonderwerk, en gij ziet dat ik het glazen schaaltje met het daarin
bevroren water geheel aan het bladtin kan opligten! En dit alles is dus het gevolg
van het vermogen, hetwelk het zout bezit om de onderlinge aantrekking der ijsdeeltjes
in zulke groote mate te verminderen!’
In dien toon is het geheele werk geschreven. De inhoud is dus niet alleen
buitengemeen nuttig, maar biedt daarenboven eene zeer aangename lectuur aan.
Om deze redenen, bevelen wij dit geschrift ten sterkste in de aandacht onzer
landgenooten.
Hier en daar, vindt men in dit boek foutieve uitdrukkingen en misslagen tegen taal
of spelling. Het deed ons leed, er die in te ontmoeten, omdat wij het purisme als
een eerst vereischte bij elken schrijver beschouwen. Behalve het onderscheidene
malen voorkomende ten, in plaats van ter dienste vonden wij, onder anderen, op
pag. 8, op eene gedachte raken; bl. 76, geenszints; pag. 91, een enkele maal, enz.;
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doch wij willen den heer van den Broek hierover niet hard vallen, en passen liever
op deze en soortgelijke misstellingen de woorden toe, welke de heer T.J. Halbertsma
ergens in eene beoordeeling gebruikt: ‘Deze ééne drukfout (hier: deze weinige druken taalfouten) is even als eene zwarte vlek, die de witheid van de sneeuw, waarop
zij ligt, des te meer doet uitkomen.’
Gaarne getuigt Referent, dat Dr. van den Broek zich over het algemeen uitmuntend
gekweten heeft van de taak, die hij zich voorgesteld had te verrigten, en wij wenschen
onzen landgenooten opregtelijk geluk met de aanwinst van ‘Faraday's lessen, enz.’
- De vertaler zegt in het welgestelde voorberigt, hetwelk hij het werk doet voorafgaan,
dat hij reeds sedert eenigen tijd zelf met het zamenstellen der bewerking voor het
publiceren zijner eigene werken bezig is, en dat deze arbeid weldra het licht zal
zien. Wij zeggen hem dank voor die belofte, en hopen, dat dit rekbare woord weldra
niet gelijk zal zijn aan het incessamment, hetwelk wij, een paar maanden geleden,
op de affiches van enkele Parijssche schouwburgen met kolossale letters zagen
paraderen, en mogen te gelijker tijd niet ontveinzen, dat wij met groote belangstelling
en goede verwachting uitzien naar de verwezenlijking van den heer van den Broek's
plannen en toezeggingen.
Referent eindigt zijne beschouwing met de volgende woorden, die hij op bl. 275
aantrof, en die hij met vollen nadruk onderschrijft:
‘Ik hoop dat de kennis van sommige der wetten, die het heelal bestieren, voor u
een opwekkende prikkel moge worden om uwe aandacht meer tot dat schoone
gebied te wenden; want welke studie is meer aangemeten aan den menschelijken
geest dan die der natuurwetenschappen? En wat is meer in staat dezen geest te
verheffen en tot zijnen Schepper op te voeren dan de kennis dezer wetten, eene
kennis die de nietigste verschijnsels in de natuur op prijs doet stellen, en haren
waren beoefenaar onophoudelijk doet vinden hetgeen zoo schoon door een'
Engelschen dichter wordt uitgedrukt:
‘Tongues in trees, books in the running brooks
Sermons in stones, and good in every thing?’

Z., 1861.
L.A. HISSINK.
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Deugd en ondeugd(,) in veertig Bijbelsche voorbeelden voor de
Nederlandsche Jeugd, door P. Parson, Predikant(,) te Steenwijk.
(Te) Amsterdam, (bij) G. van Tijen & Zonen, 1861. In kl. 8vo., VIII
en 102 blz. Prijs ƒ 0,30.
Naar ons oordeel, heeft de schrijver een zeer goed en nuttig werkje geschreven.
Er mogen, wel is waar, vele boekjes van dien aard reeds aanwezig zijn: het thans
door ons aangekondigde verdient eene eervolle plaats onder zijne broeders, zelfs
onder de aanzienlijkste. Wilt gij weten, geëerde lezers, hoe de auteur zijn geschrift
bij het publiek inleidt, luistert:
‘Toen de tienjarige Johan, op zekeren morgen, bij zijn' oom, den advokaat, op de
studeerkamer was en al de boeken zag, die daar in onderscheidene kasten, van
boven tot beneden, naast elkander stonden, riep hij op eens met groote verwondering
uit: “wel, wel, wat heeft oom toch vele boeken!” Met een' glimlach beantwoordde
zijn oom deze kinderlijke verwondering en zeî op een' vriendelijken toon: “ja, mijn
jongen! oom heeft vele boeken, maar bij al de boeken, die op de heele wereld zijn,
beteekenen die van oom nog niets; maar weet gij wel te zeggen, welk boek van al
de boeken, die er zijn, het allerbeste is?” Zonder zich te bedenken, antwoordde
Johan terstond blijmoedig: “Ja, oom! het beste boek is de bijbel.” “Juist, mijn jongen!”
hervatte zijn oom: “maar waarom is de bijbel het beste boek?” Op die vraag wist
Johan niet goed wat hij zeggen zou, en daarom zeî zijn oom: “Kom, dan zal ik het
u maar eens kort en duidelijk aan het verstand brengen: de bijbel is het beste boek,
omdat alleen in dat boek de hooge God zelf spreekt, en ons daarin door vele heilige
mannen, en bovenal door zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Zaligmaker, heeft
bekend gemaakt, wat wij te weten en te doen hebben, om hier gelukkig te leven,
eens blijmoedig te sterven en na den dood voor eeuwig zalig te wezen. Het is daarom
dan ook, dat geen boek zoo algemeen onder alle rangen en standen verspreid en
in zoo vele talen overgezet is, als de bijbel; het is daarom, dat vele duizende
menschenvrienden jaarlijks groote sommen gelds aan Bijbel- en
Zendelinggenootschappen schenken, opdat alle armen en behoeftigen den bijbel
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kosteloos zouden ontvangen, en dit boek der boeken door dusgenoemde
zendelingen, zoo mogelijk, tot alle volkeren zou gebragt worden.’
‘O, Johan!’ zoo ging zijn oom voort, ‘ik zou liever alle boeken en alles wat ik bezit
missen willen, dan de kennis van het beilig bijbelboek, en zóó dacht uw zalig
gestorven vader er ook over. Gij weet het zeker nog wel, hoe hartelijk hij op zijn
sterfbed tot u sprak: ‘mijn lieve beste Johan!’ zeî hij, ‘ik ga nu sterven, en kan u niet
veel nalaten; maar ik kan u toch den grootsten schat, die er op de wereld is, ter
hand stellen,’ en toen gaf hij u dien mooijen bijbel, waaruit hij zoo dikwijls heeft
voorgelezen, en terwijl hij zoo hartelijk uw (uwe?) hand in de zijne geklemd had,
voegde hij daar zoo roerend deze woorden bij: ‘mijn kind! stel dien bijbel toch steeds
op hoogen prijs: ziedaar uw eenige troost bij de droefheid des levens, uw eenig
wapen tegen de verleiding der zonde, uw eenig licht in het uur van sterven.’ Hierop
sprak zijn oom: ‘mijn jongen! vergeet het nooit, wat uw vader op zijn sterfbed
gesproken heeft, en onthoud ook goed het versje, dat gij voor eenige dagen geleerd
hebt:
‘De grootste schat
Is 't bijbelblad:
Het is voor ons verstand de zon
En voor ons hart de levensbron.’

Kinderen! de schrijver van dit boekje stemt volkomen in met hetgeen die oom tot
zijn neefje Johan gesproken heeft en voegt er nog bij, dat in den bijbel vele schoone
geschiedenissen en gelijkenissen gevonden worden, waaruit hij ter uwer leering en
waarschuwing, eenige voorbeelden met u beschouwen wil.
‘De Hemelsche Vader gebiede daarover zijnen rijken zegen!’
Met een dankbaar gemoed, zeggen wij het den eerwaarden Ds. Parson na: ‘De
Hemelsche Vader gebiede daarover zijnen (Zijnen?) rijken zegen!’ Men kan het den
kinderen niet genoeg en niet te dikwijls herhalen, dat de bijbel het boek bij
uilnemendheid is, en blijven zal, zoolang Nederland zich niet zal schamen, in weêrwil
van het spitsvondige redeneren der hedendaagsche Sophisten en
Dageraadsmannen, luide te verkondigen, dat Jezus Christus de eenigste is in
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Wien en door Wien wij zalig kunnen worden. - Daarom, begroeten wij met blijdschap
de verschijning van werken, die de voortplanting dezer onomstootelijke waarheid
kunnen bevorderen, en wij rekenen op de medewerking onzer geestverwanten, om,
trots den materialistischen geest van onzen tijd, en ondanks de wereldsche
najagingen van de nijverheidsspoorweg- en telegraafmannen, der menigte openlijk
te doen weten, dat het de pligt der ouders is, hunne liefste panden met de kennis
van Gods Woord gemeenzaam te maken.
Al de voorbeelden, die de schrijver ons geeft, zijn goed gekozen en doen hem
kennen als iemand, die een' diepen blik heeft geworpen in het menschelijke hart.
De voordragt is eenvoudig en bevattelijk, en de verhaaltrant boeijend en leerzaam.
Wij bevelen dan ook zijn werkje met warmte in de aandacht onzer Christelijke
vrienden aan. Al mogen sommige wereldlingen er de schouders voor optrekken, wij
zullen het hun vergeven, doch hun tevens toeroepen: ‘Koopt en leest het boekje
van Ds. Parson, en zegt ons daarna onbevooroordeeld, of onze gunstige meening
door u zelven niet volkomen geregtvaardigd wordt?’
L.A.H.

Aardrijkskundig Handboek voor Zuid-Afrika (met eene kaart). Uit
het Engelsch van Henry Hall, ambtenaar bij het Departement der
Genie in de Kaapstad. Te Rotterdam, bij P.M. Bazendijk. In post
8vo. 162 bladz. Prijs ƒ 2,60.
Blijkens den Engelschen titel: Manual of a South-African Geography, forming a
companion to the Map of South-Africa, is het oorspronkelijke werkje eigenlijk een
o

Handboekje bij eene vrij groote kaart, die dan ook 5 meer noordelijk loopt dan die,
welke bij de Nederlandsche vertaling gevoegd is. Dit Handboekje echter is zeer
zaakrijk, schoon het van zelf spreekt, dat alles slechts kort in een zoo eng bestek
kan worden behandeld. Het eerste gedeelte geeft eene algemeene beschrijving van
Zuid-Afrika, zoo wat de natuurlijke gesteldheid van den grond aangaat als wat de
menschenrassen (liever: volksstammen), de dieren enz. betreft. Het tweede beschrijft
de afzonderlijke staten of landen, zoo ten aanzien van burgerlijke, regterlijke en
kerkelijke inrigtingen, als van
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andere bijzonderheden; terwijl de derde afdeeling nader treedt in de zoo genoemde
physische geographie, grondgesteldheid, rivieren, meren, bronnen, klimaat, planten
en dieren, en wat dies meer zij. Men ziet: de volgorde laat nog al wat te wenschen
over, daar de eerste en derde afdeeling hier en daar zeer ineenloopen. Doch het
overzigt van den inhoud maakt het nazoeken gemakkelijk genoeg en het boekje is
dan ook zoo groot niet of men vindt er ligt wat men weten wil. En het is inderdaad
een zeer nuttig boekje. Ofschoon Zuid-Afrika niet meer tot onze koloniën behoort,
heeft de Nederlandsche natie er nog naauwe en vele betrekkingen op; niet weinigen
onzer landgenooten hebben er een nieuw vaderland gezocht en gevonden; de juiste
verhoudingen tusschen de onderscheidene staten zijn niet algemeen bekend; eene
kaart volgens die tegenwoordige verhoudingen is gansch niet overtollig. Redenen
genoeg om aan een geschrift van dezen inhoud een goed onthaal te kunnen beloven.
Het kaartje is goed uitgevoerd, gelijk het geheele boekje zich door een net voorkomen
onderscheidt, hoewel de druk zoo slordig is, dat drie bladz. misstellingen nog geene
gansch volledige lijst geven. En dan is bij al dat nette van papier en omslag ƒ 2,60
voor 162 bladzijden, op welke niet magtig veel letters staan, bijster duur.

Tijdtafel en Korte Schets der Vaderlandsche Geschiedenis voor
de lagere Scholen, door P.H. Witkamp. 2de druk. (Te) Amsterdam,
(bij) C.L. Brinkman, 1861.
Dat leeren van tijdtafels is voor de meeste leerlingen eene straf en zij, die een goed
geheugen hebben, vergeten nog dikwijls de meeste jaartallen. En toch is de
chronologie niet af te scheiden van de geschiedenis! Of nu eene tijdtafel voor de
lagere scholen zoo uitgebreid behoeft te zijn als deze, zouden wij betwijfelen, en
wij vreezen, dat maar een zeer enkele leerling de grootste helft zal onthouden. Van
waar dat groot debiet van de tijdtafel van Best? Niet omdat deze eenige weinige
centen goedkooper is. Neen! het heeft zijne 17 drukken te danken aan de
beknoptheid en bruikbaarheid. Hoe vele verdiensten het werkje van den heer W.
uit een geschiedkundig oogpunt moge hebben, en
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hoe geschikt het moge zijn, om tot gids of vraagbaak te dienen: toch zal het niet
dien opgang maken, dien schrijver en uitgever daarvan verwachten. Te minder zal
dit het geval zijn, omdat de chronologie maar al te dikwijls te machinaal wordt
gebruikt. Bezigde men die altijd als hulp voor en in verband met de geschiedenis,
dan zoude zij door de leerlingen met oneindig meer genoegen geleerd en door hen
als eene getrouwe hulp meer gewaardeerd worden.
Het boekje ziet er netjes uit en verdient om het exterieur en interieur een ruimen
aftrek. Vindt het dien niet op de lagere scholen, welnu, dan zende men het naar de
gymnasia en instituten, alwaar het waarschijnlijk meer op zijne plaats is.
B.
DES CH.

Hoogduitsche Spraakkunst. Eerste deel (,) bevattende (:)
Grondbeginselen der Hoogduitsche taal, op eene nieuwe en
beknopte wijze (,) naar den geest der taal (,) voorgedragen, (;) met
opstellen ter toepassing; (,) door H.W. Müller, Onderwijzer in
vreemde talen (,) te 's Gravenhage, en als zoodanig verbonden
aan de Fondatie der Vrouwe van Renswoude aldaar. Tweede
verbeterde en vermeerderde druk. (Te) 's Gravenhage, bij de Erven
Doormans, 1861. In post 8vo., 158 bladz. Prijs ƒ 0,80.
‘Oef! Wat een lange titel is dat;’ zal welligt de lezer zeggen. - Doch, dat het hem niet
afschrikke, om onze aankondiging te lezen, noch het werkje te koopen: de eerste
zal kort zijn; het tweede verdient allezins kennismaking.
In de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ van October 1857, bl. 645-646 der
Boekbeoordeelingen, hebben wij, na volbragt onderzoek, onze meening doen
kennen, aangaande dit ‘Eerste Deel der Hoogduitsche Spraakkunst’ door den heer
Müller. Ons onderzoek handelde ten dien tijde over den eersten druk, terwijl wij nu,
ruim vier jaren later, den tweeden druk in beschouwing zullen nemen. Het komt
Referent inmiddels hoogst zonderling voor, dat hem nooit het ‘Tweede deel’ dezer
Hoogduitsche Spraakkunst werd toegezonden, en hij mag deze omstandigheid niet
onopgemerkt laten voorbijgaan, omdat hem nu weêr alleen het ‘Eerste
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deel’ van dit leerboek is geworden, terwijl in de ‘Nieuwe Bijdragen ter bevordering
van het onderwijs en de opvoeding, September 1861,’ het eerste en het tweede
deel te gelijk worden aangekondigd en beoordeeld.
Aanvankelijk was Referent dan ook voornemens dit inkomplete gedeelte van een
kompleet uitgegeven werk te laten rusten, tot dat men goed vond het tweede deel
ter recensie aan te bieden; doch, bij nader inzien, heeft hij, uit aanmerking, dat deze
ongewone handelwijze waarschijnlijk aan een onwillekeurig verzuim van den uitgever
is toe te schrijven, niet onbepaald willen wachten, alvorens het hem nu gezondene
aan te kondigen. Hij zal intusschen dit ‘Eerste deel’ op zich zelf beschouwen, en
alsof hij niet met zekerheid wist, dat er sedert lang een ‘Tweede deel’ was uitgegeven
en alom verspreid.
De heer Müller geeft in dit werkje ondubbelzinnige blijken van zijne grondige
kennis der Hoogduitsche taal, en zijn boek verdient ten volle de gunstige opname,
die het van den kant van het onderwijzend personneel, vooral in Zuid-Holland, is te
beurt gevallen. Niet, dat het zonder gebreken is; maar de kleine vlekken, die het
hier en daar ontsieren, doen des te meerde zuiverheid van de overige deelen
uitkomen. Het voorberigt, dat de schrijver voor dezen tweeden druk van het eerste
deel geplaatst heeft, bewijst ons, dat hij niet blind is voor de leemten en gebreken,
die hem door deskundigen werden aangewezen, en ofschoon wij niet hebben
opgemerkt, dat hij al de aanmerkingen, vroeger door ons gemaakt, tot verbetering
van zijn' arbeid heeft aangewend, kunnen wij, bij eene naauwkeurige vergelijking
van dezen nieuwen druk met den eersten van 1856, naar waarheid de getuigenis
afleggen, dat het werkje in gehalte heeft gewonnen.
Enkele aan- en opmerkingen zal Refer. ook thans niet terughouden, omdat deze
misschien eenig nut kunnen doen, wanneer eene derde uitgave vroeg of laat noodig
wordt bevonden.
Blz. 17. Aufgabe, no. 3: ‘Aan de priesters van de kwakers.’ - Wij willen het den
heer Müller gaarne vergeven, dat hij edelmoedig genoeg is den kwakers iets te
geven, hetwelk zij niet bezitten, doch alléén op voorwaarde, dat hij in het vervolg
de moeite neme goed na te denken, alvorens

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

331
volzinnen op te geven, als de volgende op blz. 25, 77, 117 en 141. Men oordeele:
Bl. 25, Aufg., No. 8.

‘De paddestoelen aan de herten.’ - Wij
hebben de ‘Code de la Gastronomie’ wel
gelezen, maar hebben tot heden toe niet
geweten, dat de champignons een mets
favori van de herten waren. Evenwel,
men is nooit te oud, om wat nieuws te
leeren, en bijaldien de heer Müller in zijn
sustenu gelijk heeft, zeggen wij in allen
ootmoed: mea culpa!

Bl. 77, Aufg., No. 46.

‘Het getal derzelve.’ - Waarom niet
derzelver of, oneindig beter hun getal?
Zelfs in eene Hoogduitsche Spraakkunst
behooren ongetwijfeld de regels der
Nederlandsche Taalleer wel degelijk in
acht genomen te worden.

Bl. 117, Aufg., No. 64.

‘Uit de klieren dringt vettigheid in de
gewrichten.’ Wij vragen het allen
ervarenen onderwijzers en opvoeders in
ernst: wat hebben onze spotzieke
schoolknapen en onze vlugge
aankomende meisjes met deze
pathologisch-therapeutische kennis te
maken? Men bedenke toch steeds, voor
wie men schrijft en

Bl. 141, Aufg., No. 80.

‘In plaats van godsdienst, spreekt menige
knaap thans van dingen, die wij niet
mogen noemen.’ - Laat staan, dat deze
zin een kreupele is (want ‘godsdienst
spreken’ beduidt, taalkundig beschouwd,
niets, en van behoort bij in plaats;),
oordeelen wij het zeer onverstandig
jongelieden op de gedachte te brengen,
dat wij zekere dingen niet mogen
noemen, over welke zij zich toch
vermeten te spreken.

Meer willen wij op den oogenblik van dit werkje niet zeg-
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gen. Zoodra wij echter het 2de deel hebben ontvangen, en daardoor in staat worden
gesteld, het werk in zijn geheel te beschouwen, zullen wij ons eindoordeel nader
formuleren.
De druk is duidelijk, en misstellingen zijn ons niet voorgekomen. Den prijs hebben
wij hierboven gelijk gesteld aan dien van den eersten druk, want dien van den 2den
heeft men verzuimd op te geven.
L.A.H.

Opgaven tot nuttige zelfoefeningen, voor leerlingen eener lagere
school, door H. Sluijters, schoolonderwijzer te Kapelle. 1ste en
2de stukje, 3de druk. Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman. Prijs ƒ 0,15
per Stukje.
Menig werk van grooten omvang en hoog in prijs, dat niet zooveel nut sticht als
deze kleine, goedkoope werkjes. Hoe dikwijls is een onderwijzer wel niet eens in
verlegenheid, hoe hij jonge kinderen zal bezig houden, terwijl hij zijnen tijd aan eene
andere klasse besteedt? En hoe weinig zij dan ook doen, en hoe onbeduidend die
bezigheid dan ook zij, honderdmaal beter dan die onheil aanbrengende ledigheid
en verveling. Ouders, die den onderwijzer eenigermate de behulpzame hand willen
bieden en hunne kinderen te huis nuttig bezig willen houden, vinden in deze boekjes
eenen schat van opgaven, welke door de daarin heerschende afwisseling eene
aangename tijdkorting voor kinderen opleveren. Gaarne hadden wij ook kennis
gemaakt met het derde stukje, omdat dit, volgens het voorberigt, eenige verandering
heeft ondergaan, maar wij ontvingen alleen het eerste en tweede.
Wij vertrouwen, dat onderwijzers, die dit werkje nog niet kennen, alleen bij eene
bloote inzage, reeds zullen bemerken, dat het geheel aan den titel beantwoordt. In
allen gevalle kunnen wij het in ruime mate aanbevelen, en wenschen den uitgever
een ruim debiet van de net uitgevoerde boekjes toe.

Korte leeslesjes voor de laagste klasse; door E.J. Conradi,
onderwijzer te Zwaag-westeinde. 6 stukjes. Te Groningen, bij F.
Folkers, 1861.
Het aantal leesboekjes is alweder met een stel vermeer-
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derd. Of er behoefte aan was? Wij betwijfelen het. Wel is er behoefte aan opruiming,
want wij zijn waarlijk dikwijls verlegen. wat van al die leesboekjes te zeggen. Eene
nieuwe leerwijs bevat dit stel niet. Onaardig zijn de lesjes niet, de opvolging komt
ons vrij geleidelijk voor, en de inhoud van de beide laatste stukjes is geheel voor
kinderen berekend; iets dat niet van alle leesboekjes kan gezegd worden, en in dit
opzigt kunnen wij ze gerust aanbevelen; en zouden ze kunnen dienen tot voorloopers
van Mulder's leesboekjes, die voor meergevorderden zij ingerigt.
DES CH.

Fleurs de la Morale, semées sur le sentier de la Jeunesse, ou deux
cents petits contes; à l'usage des Écoles primaires, par W. van
den Hull, ancien chef d' institution à Haarlem (lees: Harlem).
Première centaine. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée
d'un vocabulaire Hollandais, par P.J. Andriessen. A Amsterdam,
de l'imprimerie de J.D. Sybrandi, 1861. 12mo., 143 pag. Prix ƒ 0,75.
In zoo verre wij hebben kunnen nagaan, bestaat dit werkje (hetwelk in vroegere
jaren door den voormaligen instituteur van den Hull werd gecompileerd, en nu,
luidens den titel, door den heer P.J. Andriessen is nagezien en verbeterd) voor het
grootste gedeelte uit stukjes ontleend aan de ‘Gesammelte Schriften des Verfassers
der Ostereier, Christoph von Schmid.’ Uit de bewerking blijkt zonneklaar, dat de
heer Andriessen niet bekend is met de meesterlijke vertaling in de Fransche taal,
door den heer Charles André, in 1856, te Brussel en Leipzig, uitgegeven, waardoor
de juweeltjes van den onsterfelijken kindervriend Schmid met een' vernieuwden
stralenkrans zijn omzet geworden. Dit doet ons leed voor den uitgever, die niet
geweten heeft, dat hij met den tegenwoordigen herdruk der ‘Fleurs de la Morale,’
eene fraaije cacographie voegde bij het aantal van leerboeken, welke onzer
schoolliteratuur niet tot eer kunnen strekken.
Een paar hoofdbedenkingen leggen Referent gebiedend den pligt op, allen
Nederlandschen ouders, voogden of onderwijzers bepaaldelijk af te raden, dit werkje
aan hunne kinderen, pupillen of leerlingen, ten gebruike bij het bestu. der Fransche
taal, te geven:
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o
1 . Het Fransch is niet correct, en staat volstrekt niet op de hoogte van onzen tijd.
o
2 . Het boekje is te veel met spel- en drukfouten geïllustreerd.

Wij zullen onze meening met eenige voorbeelden staven, met de treurige bijvoeging,
dat wij die voorbeelden, zonder eenige andere moeite, dan een paar pagina's meer
vol te schrijven, zouden kunnen verdrievoudigen; doch zulk eene aan wijzing heeft
voor de lezers van een tijdschrift, gelijk de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen,’ weinig
aanlokkelijks. Wij zullen daarom kort zijn, en slaan het boekje slechts hier en daar
open.
Bl. 9.

Il était étanché de soif. - Men zegt wel; il
étanche sa soif; maar nooit: je suis
étanché. Er had moeten staan: il mourait
de soif.

Bl. 19.

Son épouse riposta, - Riposta, wordt
thans door een' welopgevoeden
Franschman in den zin van antwoorden
niet gebruikt. Hij zegt: répartit of répondit.

Bl. 43.

Comme si un fer brûla. - Lees: brûlait.
De Imparfait is hier obligatoire.

Bl. 44.

Guienne. - Lees: Guïenne.

Bl. 44.

Avanture. - Lees: Aventure.

Bl. 44.

Le jardinier en s'apercevant. - Lees: s'en
apercevant.

Bl. 45.

Trés. - Lees: très. Deze fout komt
veelmalen voor.

Bl. 88.

Un fragment de fer à cheval. - Magnifiek
Fransch! Lees: un morceau de fer de
cheval.

Bl. 92.

Il avait approprié un appartement. Volgens de vertaling aan den voet der
bladzijde, moet hier approprier beduiden:
in gereedheid brenge! Inmiddels is
approprier un appartement misschien wel
Cochinchinees, maar geen Fransch.

Bl. 105.

Herhaaldelijk: Matthieu. - Lees: Mathieu.

Bl. 114 en 115.

Driemaal Jâques. - Lees: Jacques.

Bl. 115.

Notre voisin qui fond du bois. - Wij wisten
niet, dat men het hout kon smelten. O!
die slordige correctie.

Bl. 116.

Jusqu'à ce qu'il serait. - Schandelijke
taalfout! Lees: qu'il fût.

Bl. 116.

Iean. - Lees: Jean.

Bl. 118 en 120.

Toi, Lui, met kapitalen, waar miniscula
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moesten gebruikt worden,
overeenkomstig het Fransche taaleigen.
Bl. 137.

A l'insçu. - Lees: insu.

Bl. 138.

La Lune. - Lees: lune. Wij hebben zeer
veel sympathie voor dame Luna; maar
niet genoeg om haar te vorstinnaniseren.

Bl.......- Ouf! arrêtons-nous. - De heer Andriessen mag ons wel beleefdelijk
bedanken voor het gegevene taallesje. Dat dit werkje eenen vierden druk heeft
kunnen beleven, pleit voorzeker niet voor de kunde en scherpzinnigheid onzer
Nederlandsche instituteurs. Wij, voor ons, achten het onvergeeflijk den kinderen
slecht geredigeerde boeken in handen te geven, en wij hopen, in het belang onzer
jeugdige medeburgers dat een herdruk der ‘Fleurs de la Morale,’ nooit meer onder
het patronaat van den heer A. zal noodig zijn.
De vertaling der Fransche woorden laat veel te wenschen over. Daarentegen,
hebben wij op de keuze der stukken niets aan te merken, en vonden wij de strekking
der verhalen zeer nuttig en leerzaam voor de kinderen.
Summa summarum: Le fond est bon; mais la forme est abominable. Men verbetere
dien vorm (hier taal en stijl), en stelle den prijs van het werkje op ƒ 0,40 op zijn
hoogst: Sapienti sat.
L.A.H.

Korte mededeelingen.
Geschiedenis der Hervorming voor Scholen en Huisgezinnen. - De gunstige
ontvangst aan de vroeger uitgegeven Geschiedenis der Hervorming, door den
predikant J.P. Nonhebel, ten deel gevallen, deed den schrijver besluiten zich
nogmaals met dezelfde stoffe bezig te houden. Hij vatte het plan op om een leerof leesboekje over die geschiedenis zaam te stellen, ten behoeve zoowel van
bijzondere scholen als van catechisatiën en huiselijk onderwijs. Dat plan heeft hij
op gelukkige wijze ten uitvoer gebragt. Wij achten het beknopte en goed geschreven
werkje zeer geschikt om de jongelieden bekend te maken met de voornaamste
personen en merkwaardigste gebeurtenissen uit de Geschiedenis der Hervorming.
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De nette uitvoering van J.P. van Dijk te Zwolle, en de zeer goedkoope prijs (118
blz. voor ƒ 0,40) mogen er toe meêwerken om het in veler handen te brengen.
Van B.J. Adriani's Zondag-avondstonden zijn acht, en van het Bijbelsch Dagschrift
('s Hage, bij Visser) vier afleveringen des vorigen jaargangs aan Ref. toegezonden.
Hij doet weinig meer dan de verschijning dezer stichtelijke tijdschriften berigten,
omdat het voor een uitvoeriger aankondiging noodig is, dat men een jaargang in
zijn geheel kenne, en vervolgens, omdat het zijns inziens niet te veel gevorderd is,
dat men aan iemand, wiens oordeel over een boek men verlangt te weten, dat boek
in zijn geheel zende.
Beide genoemde tijdschriften behooren lang niet tot de minste van het na Busken
Huets juiste en meesterlijke kritiek in ruimen kring gecensureerde genre. Dat van
Ds. Adriani munt uit door den zachten, lieven toon waarin het geschreven is, door
den eenvoudigen en zuiveren vorm, meer dan door originaliteit of diepzinnigheid.
In het Dagschrift vindt men opstellen van zeer verschillend gehalte. Verreweg het
best bevielen Ref. die van Ds. van Koetsveld.
Aanbevelen mag Ref. beide tijdschriften. Mogten de uitgevers de ontbrekende
afleveringen willen zenden, dan zal er in de Vaderl. Letteroef. een uitvoeriger kritiek
van hunne uitgaven worden gegeven.
Het gebedenboek voor eenvoudige christenen, opgesteld door den Eerw. H. ten
Brink Hz., Pred. te Peperga en Blesdijke, heeft zoo goeden bijval gevonden, dat de
uitgever thans reeds een tweeden druk daarvan heeft bezorgd. Wij verwonderen
ons daarover niet, want het boek is uitnemend geschikt om te voldoen aan zijne
bestemming. Gaarne bevelen wij onzen lezers: De Binnenkamer des Christens aan.
De tweede druk is vermeerderd met eene zeer lezenswaardige inleiding: Over het
biddeu. De prijs is zeer matig, 45 Cts. voor een boekje van 106 bladz. in kl. 8vo.,
en wie 12 Ex. in eens neemt, om ze te verspreiden, heeft slechts ƒ 4,60 te betalen.
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Boekbeschouwing.
Proeve van beantwoording der vraag: Wat dunkt U van den
Christus? of Wiens Zoon is Hij? of Jezus Christus de Zoon van
God, geboren uit den H. Geest, uit de Maagd Maria. Door G.
Steenhoff, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Oudewater.
Te Gorinchem, bij A. van der Mast, 1862. In gr. 8vo., VIII en 82 blz.
compres. Prijs ƒ 0,60.
Dat de door den Meester zelven het eerst geopperde vraag aan zijne tegenstanders:
Wat dunkt u van den Christus, wiens zoon is Hij? gedurende den loop van meer
dan achttien, - ik had haast kunnen zeggen, van bijna negentien eeuwen, - eene
zeer hooge belangstelling in de kerk heeft gewekt, zal niemand verwonderen, dien
het niet onverschillig is te weten of de leer der zaligheid welke hem, in s' Heilands
naam, gepredikt wordt, eene leer uit menschen heeten moet, dan wel eene leer uit
God mag worden genoemd. Is het nu eenmaal bewezen, dat Christus de Zoon Gods
is, in eenen anderen zin, als waarin ieder redelijk schepsel een kind des Allerhoogste
is, met andere woorden, dat hij den Vader, die in de hemelen is, niet ten onregte
zijnen eigen Vader noemde, zich daardoor Gode even gelijk makende, zooals de
Joden beweerden, dan kan het ook niet anders, of aan het Evangelie, dat Hij op
aarde bragt, of door Zijne met Zijnen Geest gezalfde apostelen aan de volkeren der
wereld werd bekend gemaakt, behoort het hoogste gezag te worden toegekend, ja,
wordt het eene zaak die van zelven spreekt, dat twijfel aan de waarheid van dat
Evangelie, twijfel is aan de waarheid Gods.
Naar Referents gevoelen, heeft de weleerw. heer Steenhoff dit goed gezien, en
hebben wij hieraan bovenvermelde proeve van beantwoording eener, in onzen tijd
vooral, hoogst belangrijke vraag te danken. Wat den vorm betreft, moge die proeve
weinig aanbevelingswaardigs hebben voor den wetenschappelijken man, die eene
juiste en keurige methode verlangt, doch - het is de schrijver zelf die zulks in de
voorrede daarvan verklaart - voor den zoodanigen blijkt dit geschrift van zelf niet te
zijn
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geschreven. - Minder nog dan voor den wetenschappelijk godgeleerde, noemt hij
het voor den door God geleerde geschikt. Alleen voor hen, die belang stellen in den
strijd onzer dagen, heeft hij het klaarblijkelijk bestemd, en voor deze wenscht hij dat
het nuttig wezen zal, door hen te versterken in bedachtzaamheid, zoodat zij zich
niet laten aftrekken van hun geloof in den Christus naar de schriften. Ziedaar het
doel, hetwelk de heer Steenhoff trachtte te bereiken. Of hij dat doel volkomen
bereikte? Hij zelf zal wel de eerste zijn, die de feilen erkent, en al het gebrekkige,
dat zijn werk gemeen heeft met dat van alle andere menschen. Errare est humanum;
en al legt iemand zich toe op het volmaakte, hij grijpt des niet te min wel eens mis.
Referent wil geenszins betwisten, dat dit laatste hier ook door den heer Steenhoff
in zijne proeve van beantwoording geschiedde, dit neemt echter niet weg, dat hij
die proeve over het geheel als eene welgelukte aankondigen mag. Zij bestaat - om
ten minste ook iets van haren inhoud mede te deelen - uit twéé stukken, welke
echter ten naauwste met elkander zijn verbonden. In het eerste toont de schrijver
hoofdzakelijk aan, dat de bezwaren, welke tegen Jezus buitengewone geboorte uit
Maria, door den Heiligen Geest, van onderscheidene zijden zijn ingebragt, de noodige
kracht missen, en brengt hij de gronden bij, welke, zijns inziens, voor zoodanige
geboorte pleiten. Op grond van het voorgaande stelt hij daarna in het volgende,
Jezus voor als het groote wonder Gods, door Wien groote wonderen zijn verrigt, en
tracht hij de bezwaren weg te nemen, welke, gedurende de laatste jaren, tegen het
geloof aan wonderen geopperd zijn.
Referent eindigt deze aankondiging met den wensch, dat, onder Gods onmisbaren
zegen, vele lezers van dit geschrift, hetwelk hij met alle vrijmoedigheid aanbevelen
durft, niettegenstaande de stijl boeijender en de vorm aangenamer konden zijn,
daardoor tot de overtuiging mogen worden gebragt, of in die overtuiging worden
bevestigd, dat de apostel Petrus regt had, toen hij den Heiland antwoordde op de
vraag: Wie zegt gij,. dat ik ben? Gij zijt de Christus de Zoon des levenden Gods!
CHRISTIANUS.
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Het Evangelie der genade door Jezus Christus zelf verkondigd in
de gelijkenis van de Verloren Zoon. Door S. Hoekstra Bz. Theol.
Dr. en Hoogleeraar te Amsterdam. Tweede herziene druk. Te Sneek,
bij van Druten & Bleeker, 1860.
Een boekwerk, dat een tweeden druk beleeft, is geen vreemdeling in Nederland, ik
wil zeggen, behoeft daar niet als een onbekende ingeleid, voorgesteld en aanbevolen
te worden. Integendeel, het beveelt zich zelf reeds genoegzaam aan, maakt zich
aangenaam bij het publiek, en vindt, in welken hoek des lands het kome, overal
oude kennissen, vrienden en vriendinnen genoeg. Ook van Dr. Hoekstra's werkje,
welks titel wij hierboven afgeschreven hebben, geldt dit, en geenszins in geringe
mate. De wijze, waarop het door het volk ontvangen werd, sinds het, in 1854, voor
het eerst verscheen, heeft des schrijvers hoop, gelijk hij zegt, verre overtroffen.
Welligt - schrijft hij verder in een woord aan de lezers - heeft geen mijner populaire
geschriften meer algemeen bijval verworven dan dit, en mag ik dit ook maar eenigzins
beschouwen als maatstaf van den zegen, dien de Heer er op heeft gelegd, dan heb
ik wel overvloedige reden tot ootmoedige dankbaarheid aan Hem.
Behalve de aanduiding, dat deze uitgave de tweede is, geeft ons het titelblad ook
nog te lezen, dat die tweede druk tevens eene herziene is. In het reeds aangehaalde
woord aan de lezers zegt de hoogleeraar Hoekstra hieromtrent: ‘met uitzondering
van menige correctie van taal en stijl, is deze uitgave zoo goed als onveranderd
gebleven. Het heeft in zijne oorspronkelijke gedaante een weg gevonden tot het
hart van velen, en geschriften als dit zijn voor eigenlijk gezegde omwerking
naauwelijks vatbaar; zij zullen er meestal bij verliezen. Alleen dáár heb ik
vrijmoedigheid tot wijziging gevonden, waar vereenvoudiging of verduidelijking
mogelijk was, zonder iets van den inhoud zelf ten offer te brengen. Ook heb ik er
een enkele bladzijde aan toegevoegd.’
Met het hier medegedeelde, meent Referent, om redenen boven vermeld, te
kunnen volstaan.
JOHANNES.
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Het leven van den eerwaarden Henry Martijn, zendeling in Indie,
door John Sargent, Rector te Lavington. Naar de achttiende uitgave
uit het Engelsch vertaald door G. Jaspers. (Te) Amsterdam, (bij)
H. Höveker. In post 8vo. 508 bladz. Prijs ƒ 2,20.
Reeds meermalen hadden wij het genoegen onze lezers opmerkzaam te maken
op werken uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur;
en met gunstige verwachting namen wij dan ook het hier te bespreken boek, door
dezelfde vereeniging in het licht gezonden, ter hand. Weldra echter veranderde
onze meening. De nadere kennismaking belette ons ook hier eene aanbevelende
aankondiging te schrijven. Het onderwerp is zeker belangrijk genoeg. De levensloop,
de lotgevallen en werkzaamheden van een' man die zich ter taak had gesteld om
de christelijke godsdienst zuiver bekend te maken, daar waar zij of nog geheel
vreemd of niet anders dan in onzuiveren vorm, als Roomsch-Catholicisme, bekend
was, hebben zeker aanspraak op de algemeene belangstelling van het godsdienstig
publiek. Maar de vorm, waarin de geschiedenis van dezen zendeling wordt
meêgedeeld, maakt de lezing van het boek vervelend, onbehagelijk, aanstootelijk.
Voor een aantal lezers zal de bekrompen levens- en wereld-beschouwing van Martijn
zoowel als van zijn' biograaf, uitgedrukt in hunne pietistische wijze van spreken,
onaangenaam, ergerlijk zijn. De ongelukkige inkleeding doet zeker afbreuk aan het
nut, dat zulk eene levensbeschrijving, ware zij eenvoudiger ingerigt, ongetwijfeld
zou kunnen doen.
Een enkel staaltje moge onze lezers in staat stellen, de billijkheid onzer
beschouwing te beoordeelen. Er wordt verhaald, dat M. zich aan de hoogeschool
met onvermoeide vlijt toelegde op de beoefening der wiskunde. En daarop volgt
deze vrome (?) ontboezeming, (pag. 10): ‘Later werd hij zoo zeer getroffen over het
geestelijk gevaar, waaraan men zich blootstelt, wanneer men te diep in die studie
wil indringen, dat hij, bij het herdenken aan dien tijd, God niet genoeg kon danken,
die door zijne groote barmhartigheid verhoed had dat de vonk der genade, door
den H. Geest in zijn
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hart ontstoken, niet uitgebluscht was geworden.’ - Wat dunkt u? de wiskunde
gevaarlijk voor de godsdienst! het licht der wetenschap niet te vereenigen met het
licht des H. Geestes! Dus kan een mathematicus onmogelijk een godsdienstig man
zijn; en hier te lande maakt men de beoefening der wiskunde, althans van hare
beginselen, verpligtend voor den aanstaanden prediker des Evangelies. Dat groote
gevaar schijnt dus in Nederland tot nog toe onbekend te zijn. Wij hopen zeer dat
het zoo blijve! Elders (pag. 138) wordt een twistgesprek meêgedeeld door M. gehouden met
eenige monniken te St. Salvador. Een der laatsten beroept zich, ten gunste van zijn
gevoelen, op het gezag van kerkvaders en beroemde geleerden, Augustinus,
Bernhardus, e.a. en daarop antwoordt onze zendeling: ‘maar zij waren niet door
den geest bezield.’ Wat zal men zeggen van zulk een argument in den mond van
een' man, die zich zeer sterk overtuigd houdt, dat hij zelf wel door den H. Geest is
bezield? Deze opmerking leidt als van zelve tot eene andere gedachte, door de
lezing van dit boek in ons opgewekt. Meermalen en op onderscheidene wijze is de
vraag ter sprake gebragt: of het houden van een dagboek raadzaam en als
hulpmiddel ter bevordering van godsdienst en zedelijkheid aanbevelenswaard te
achten zij? Wij zullen deze quaestie hier natuurlijk niet in haar geheel behandelen,
maar willen er toch op wijzen, hoe de inhoud van dit boek in de daad kracht bijzet
aan ééne reden ten minste, waarop de tegenstanders van dergelijke dagboeken
hun gevoelen plegen te steunen. De levensbeschrijving van M. bevat een groot deel
van het boek, waarin hij dagelijks zijne gevoelens en zielsstemming opteekende en
levert alzoo eene sterke bevestiging van de bewering, dat zulke boeken dikwijls
steunpilaren zijn van geestelijken hoogmoed en eigengeregtigheid. Één voorbeeld,
(pag. 76): ‘onder mijne wandeling had ik een levendigen indruk van de genade
Gods, dat Hij mij eene andere begeerte gegeven had dan - - - -; ik zag hen met
elkander zamenrotten en in elkanders buitensporige vrolijkheid hunne vreugde
zoeken; terwijl het mijn leven en de vreugde mijns harten was, met God alleen te
zijn.’ Wie kan nalaten hierbij te denken aan het bijbelsche: ‘ik dank u, o God! dat ik
niet ben gelijk de andere menschen!’ Het
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medelijden met de verdorvenheid der naasten is een masker van de
eigengeregtigheid; de dankbaarheid voor Gods genade welt op uit de onzuivere
bron van welbehagen over eigen vroomheid. Hoe vroom toch de woorden klinken,
zij geven de uitdrukking van een niet waarachtig vroom, immers niet nederig gemoed.
In het algemeen hinderde ons in dit boek de piëtistische toon, het geaffecteerd
en daarom onzuiver vertoon van godsvrucht. Hoe hoog men in Engeland met zulke
werken loope, wij zouden het geene schade achten zoo zij hier onbekend bleven,
wij mogen ten minste de vertaling niet aanprijzen.
R.
V.

De Navolging van Christus, door Thomas à Kempis. Een huisboek,
voor Protestantsche Christenen bewerkt en met overdenkingen
en gebeden vermeerderd. Volks-uitgave. (Te) Wildervank, bij F.
van Halteren, 1861. In kl. 8vo. 280 bladz. Prijs ƒ 1,25. 25 Exemplaren
ƒ 25.‘In allo omstandigheden heeft het boek van den vromen Thomas reeds eeuwen
lang troost en licht geschonken aan zoo menige christelijke ziel. In bijna alle talen
is het overgezet, en in de Europesche landen werd het reeds duizende malen
herdrukt, behalve de bijbel is geen christelijk geschrift zoo algemeen verspreid als
dit, en geen boek heeft zoo zijne waarde behouden in den loop der jaren en bij de
veranderingen der rigting van 's menschen geest.’ Zoo lezen wij in de voorrede en
in 't algemeen kunnen wij met dien lof instemmen. Gaarne erkennen wij de hooge
waarde van het innig vrome boek des eerbiedwaardigen Augustijners. Maar is nu
met die erkentenis deze nieuwe uitgave ook voldoende geregtvaardigd? Het werk
heeft ontwijfelbaar veel nut gedaan, velen vertroost en gesticht; maar is het daarom
nog altijd geschikt om ook in onze dagen der gemeente tot stichting te dienen? Wij
gelooven het niet. Het boek was voortreffelijk in zijn tijd, is zeer merkwaardig als
een voortbrengsel van dien tijd, en verdient daarom bekend te blijven; maar natuurlijk
ademt het ook den geest van dien tijd, die lang vervlogen is. Andere tijden hebben
andere behoeften. Wij zouden ten minste de voorkeur geven aan hetgeen de
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beste hedendaagsche schrijvers leveren tot stichting hunner tijdgenooten boven de
vruchten, hoe uitmuntend ook, van de 14de of 15de eeuw.
Maar het boek is ook niet onveranderd uitgegeven, de titel maakt het immers
reeds bekend, het is ‘voor Protestantsche christenen bewerkt.’ Ja, wij hebben hier
eene gecastigeerde editie. Is het vreemd dat die aanduiding ons denken deed aan
de uitgave der klassieken in usum Delphini? Men heeft het aanstootelijke
weggenomen, het harde verzacht, het scherpe afgeslepen; zoo heeft men eene
Navolging verkregen, passende voor onzen tijd, dat wil zeggen: eene verminkte of
ten minste besnoeide Navolging. Waarom heeft de bewerker zich dan niet liever de
moeite gegeven van een oorspronkelijk werk zamen te stellen, bijv. in den trant van
Thomas' boek, of eene bloemlezing daaruit bij een te brengen? Nu is het een
amalgama, iets van Thomas en iets van zijn uitgever, iets uit de 14de en iets uit de
19de eeuw. Hoe kan dat een goed geheel vormen? Als letterkundig product achten
wij de Imitatio Christi hoog, maar deze verbasterde uitgave kunnen wij niet
aanbevelen.

Wie heeft de waarheid? Een vredewoord in den strijd dezer dagen,
door C.P. Tiele, predikant bij de Remonstranten te Rotterdam. (Te)
Rotterdam, (bij) P.C. Hoog, 1861. In post 8vo. 24 bladz. Prijs ƒ 0,30.
Met groot welgevallen hebben wij deze preek van den eerw. Tiele gelezen. Ja
waarlijk, dat is een vredewoord, ernstig, bescheiden, eenvoudig en zeer belangrijk.
Uitgaande van Paulus' woord: ‘nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk
ook ik gekend ben,’ 1 Korinth. XIII: 12b, dringt de prediker er bij zijne hoorders op
aan, dat zij, welke rigting op godsdienstig gebied ook volgende, toch steeds de
bewustheid levendig en helder zullen bewaren in zich, die de apostel dus uitsprak,
van niet meer dan een deel der waarheid te hebben leeren kennen; dat zij dit hun
bekend geworden deel op hoogen prijs stellen, maar juist daarom ijverig voortgaan
in het streven naar vermeerdering van die kennis; maar ook dat zij door deze
bewustheid zich hoeden voor eigenwaan, voor verachting en veroordeeling
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van andersdenkenden. Mogt de schoone toespraak in veler handen komen en
allerwege behartigd worden! Het zij ons vergund een paar regels aan te halen, om
onze ingenomenheid met deze preek te verklaren: ‘Och waarom is het ons toch zoo
moeijelijk, de waarheid in liefde te zoeken? Waarom schelden wij - we mogen dan
het oude of het nieuwe voorstaan - waarom schelden wij broeders, die anders
denken dan wij, òf voor bekrompenen, huichelaars, farizeën, òf voor sadducëen,
ligtzinnigen, ongeloovigen? Farizëen zijt gij zelf, gij die anderen minacht en meent
zelven in het bezit der waarheid te wezen; farizëen zijt gij zelf, en of ge ook alle
menschelijke meeningen en stelsels verwierpt, vrijzinnig, waarachtig liberaal zijt gij
niet. - - - - - Gij noemt het dwaling, louter dwaling wat anderen leeren, maar een
dwaling, die op geen enkelen grondslag steunt, kan niet bestaan; en zijn de
gevoelens van anderen uit waarheid en dwaling zaâmgeweven, de uwe zeker ook.
Zij zijn niet onfeilbaar, maar gij evenmin. Laat ons dan eerbied hebben voor elke
ongeveinsde, innige, levende overtuiging, gelijk wij eerbied vorderen voor de onze,
en trachten wij van allen, ook van onze bestrijders te leeren.’ Hoe gaarne zouden
wij meer afschrijven, maar de ons toegestane ruimte gedoogt het niet. Mogt onze
aankondiging velen opwekken om zich dit vredewoord aan te schaffen en het ernstig
te overdenken.
R.
V.

Geschiedenis van de Predikkunde en de Evangelieprediking in de
Protestantsche kerk van Nederland, door J. Hartog, Predikant bij
de Doopsgezindn gemeente te Zaandam, O.Z. (Te) Amsterdam,
(bij) Frederik Muller, 1861. In gr. 8vo. 470 bladz. Prijs ƒ 4,50.
Het is waarlijk niet uit minachting, dat wij de aankondiging van dit merkwaardig boek
tot hiertoe hebben uitgesteld. Zoodra het ons door de redactie der Vaderl.
Letteroefeningen was toegezonden en wij het met aandacht hadden doorgelezen,
besloten wij het terstond aan onze lezers aan te bevelen. Door verschillende
omstandigheden, onafhankelijk van onzen wil, werden wij langen tijd verhinderd om
dat besluit ten uitvoor te brengen. Men zou dan ook wel volkomen vreem-
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deling op het gebied der theologie moeten zijn om eene ‘Geschiedenis der
Predikkunde’ niet met belangstelling te begroeten. Hoe lang en hoe dikwijls is er
reeds geklaagd over de leemte in onze godgeleerde literatuur, die Hartog gepoogd
heeft aan te vullen. Hij is de eerste, die deze taak op zich heeft genomen, en getuigt
die onderneming van zijnen moed, de wijze waarop hij ze heeft volbragt, doet het
blijken, dat hij niet onbevoegd of onbekwaam was tot den zwaarwigtigen arbeid.
Naar ons oordeel heeft hij een voortreffelijk boek geschreven, dat de opmerkzame
overweging verdient van allen, die belang stellen in de ontwikkeling van godsdienst
en theologie hier te lande. Wij hadden ons voorgenomen dit gunstig oordeel door
de aanwijzing van de lofwaardige kenmerken van dit werk te regtvaardigen; toen
ons de recensie in handen kwam door Prof. Prins van Hartog's boek gegeven in de
Godgel. Bijdr. Wel verblijdden wij ons toen wij daar door den hoogleeraar ons
gevoelen bevestigd zagen, toen wij daar onze meening wedervonden, maar helderder
en naauwkeuriger uitgedrukt, dan wij het zouden kunnen doen, maar tevens
begrepen wij nu ons voornemen te moeten laten varen, daar wij niet gaarne den
schijn zouden op ons laden van den hoogleeraar te hebben nageschreven. Zoo
wilden wij dan in dit Tijdschrift alleen een beknopt verslag van het bedoelde werk
geven, geloovende dat wij de belangstelling onzer lezers genoegzaam zouden
opwekken, indien wij hun eenigzins de methode van den schrijver, de inrigting en
de strekking van zijn boek deden kennen. Doch ziet daar kregen wij toevallig het
o

Leeskabinet (N . 2. 1862) te zien en vonden daarin eene recensie van Hartog's
‘Geschiedenis,’ onderteekend Galenus; welke niet alleen zeer ongunstig voor het
boek klonk en geheel in tegenspraak was met de beoordeeling van Prins; maar,
naar ons inzien, zich ook kemerkte door zulke oppervlakkigheid, dat wij er door
genoopt werden om de afkeurende beweringen van den heer Galenus eenigzins
toe te lichten en naar ons vermogen te weêrleggen. Waren de aanmerkingen, door
Galenus gemaakt, juist en gegrond, gewis dan kon er niets tegen zijne veroordeeling
van dit werk ingebragt worden, maar nu zij uit de lucht gegrepen zijn en door geen
enkel bewijs gestaafd worden, getuigen zij alleen tegen den Recensent, die op
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hoogen toon afkeurt, wat hij de moeite niet beeft genomen naauwkeurig te
onderzoeken. Zien wij eens welke gebreken en verkeerdheden hij in het beoordeelde
werk heeft opgemerkt. Hartog heeft zijn boek opgedragen aan Prof S. Muller niet
alleen om zoo een openbaar bewijs te geven van zijne erkentelijkheid jegens den
hoogleeraar, wiens onderwijs hij genoot, maar ook omdat hij dezen eene eerste
plaats toekent op het gebied der homiletiek. De heer Galenus heeft daar vrede meê,
doch hij twijfelt er aan of Hartog regt had om te beweren, dat ‘allen eenstemmig zijn
in die overtuiging’ van Mullers homiletische bekwaamheid. Immers door zulk eene
verklaring, zegt hij, ‘anticipeert men op het oordeel van zeer velen, die weinig meer
daarvan weten, dan hetgeen de kennismaking van een enkel stukje in dit of dat
tijdschrift hun er van overlevert.’ Ziet daar de eerste aanmerking, die wij ons
gedrongen vinden tegen te spreken. Is er dan buiten den kring van Prof. Mullers
leerlingen niets van hem bekend, als een enkel stukje in dit of dat tijdschrift? Weet
de recensent niet eens, dat de hoogleeraar ook een bundel leerredenen heeft
uitgegeven? Hartog heeft het toch in dit boek duidelijk genoeg vermeld. (Zie bl. 439,
443). Maar welligt zou zulk een bewijs niet voldoende zijn voor Galenus, immers
naar zijn oordeel wordt het meesterschap op homiletisch gebied niet uitgemaakt
‘met karige proeven.’ Muller had zeker een paar honderd preken moeten uitgeven,
alvorens hem eenigen lof kon worden toegekend wegens zijn helder inzigt in de
eischen der predikkunde. Hoe is het mogelijk in ernst zoo te spreken? Hangt dan
de erkentenis der wetenschappelijke bekwaamheid eens auteurs af van de quantiteit
en niet alleen van de qualiteit zijner geestes-producten? Geldt hier alleen de spreuk
niet: Ex uno disce cet? Van Eck gaf maar tien preken uit en zijn roem was gevestigd,
zoo zelfs dat die er niets bij won, toen zijn zoon later een tweede tiental uitgaf.
Doch er is meer. Van het boek zelf zegt Galenus: ‘Hartog levert geene
geschiedenis, hij geeft slechts eene oppervlakkige schets.’ Wij verzoeken onze
lezers wel op te letten, dat het boek, behalve het register, 463 bladz. in gr. 8vo bevat;
dat is dan voor eene schets toch nog al uitvoerig. Maar bovendien wat verstaat de
recensent dan wel
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onder geschiedenis? Is dan hier niet de gang der ontwikkeling van prediking en
predikkunde aangewezen in tal van voorbeelden, de zamenhang en het verband
duidelijk gemaakt van oorzaken en gevolgen, zoodat men in elke periode kan nagaan,
waardoor de prediking te dien tijd juist zulk een karakter droeg, en wie en wat er
toe hadden meêgewerkt om dat zoo te doen worden? ‘Bovendien,’ zoo gaat Galenus
voort, ‘eene geschiedenis dient een pragmatisch karakter te dragen. Welnu gij zoekt
dit element in sommige gedeelten van zijn werk te vergeefs.’ Zoo gereedelijk wij
den eisch toestemmen, zoo zeer komen wij op tegen de daarbij gevoegde bewering.
Wie een zoo kapitaal gebrek aan eene ‘geschiedenis’ toeschrijft, die moet zich de
moeite geven om ten minste eenig bewijs bij te brengen. Welke zijn dan toch die
‘sommige gedeelten,’ waarin de pragmatiek vergeten is? Het geheele boek door
wordt nevens de voorstelling van wat en hoe er in ons vaderland, in de opvolgende
tijdvakken, gepredikt is, telkens de kritiek gevonden van de verschillende theoriën,
die op dit gebied hebben geheerscht, met de aanwijzing van het goede zoowel als
het kwade aan elke van die eigen. Zoodat de strekking van het werk dan ook, naar
ons oordeel, door Prof. Prins zeer teregt wordt geprezen, als: ‘de aanbeveling langs
geschiedkundigen weg van de analytisch-synthetische methode.’
Eene andere aanmerking. ‘Voorts is zijn boek onvolledig. Reeds een blik op zijn
historisch overzigt (bl. 2-6) bewijst dit, en des noodig zou het ons niet moeijelijk
vallen, hem hiervan nader te overtuigen.’ Wij begrijpen niet, hoe iemand er nog aan
twijfelen kan of het noodig zij, dergelijke beweringen met bewijzen te staven. Maar
wat beteekent de ongemotiveerde aanmerking? Dat in het werk niet alle homiletische
producten, sedert de Hervorming, in Nederland, uitgegeven, worden besproken?
Dan verwijzen wij ter beantwoording alleen naar hetgeen de auteur zelf zegt (bl.
13): ‘het zal evenmin noodig zijn om het te verdedigen, dat ik niet alle preken in
mijne beschouwing opneem. Het is mij vooral te doen om den weg te teekenen,
dien de Homiletiek in ons vaderland gegaan is, en wij kunnen de rigting van dien
weg wel bepalen en beoordeelen, zonder dat wij rekenschap geven van ieder
steentje, dat er een deel van uitmaakt, al vergeten
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wij niet, dat het zijne dienst heeft gedaan in de zamenvoeging van het geheel.’ Wij
behoeven daar niets bij te voegen en zijn het ten dezen opzigte volkomen met
Hartog eens. 't Zou hem zeker niet moeijelijk zijn gevallen om zijn boek een honderd
bladzijden dikker te maken, maar de waarde van zijn werk zou er waarschijnlijk niet
door zijn verhoogd.
Verder zegt Galenus: ‘het is niet geoorloofd dezen of genen met eene zinsnede
ab zu fertigen, als de discussiën nog niet gesloten zijn, en daarentegen de loftrompet
te steken voor iemand of iets, wiens arbeid zich tot een enkel stukje of een paar
recensiën bepaalde.’ Men ziet het, de grieve aangaande de opdragt wordt nog eens
opgehaald, (het is ook niet aangenaam iemand zoo te hooren prijzen, van wien men
zelf eigenlijk niets weet) maar nu in verband met een uitval, die al weder door geen
enkel bewijs wordt geregtvaardigd. Wie is toch die ‘deze of gene,’ door Hartog zoo
met eene enkele zinsnede ‘abgefertigt? De opmerkzame lezing van het boek had
ons tot de meening gebragt, dat het oordeel des schrijvers over personen zoowel
als over boeken den lof verdiende van onpartijdigheid, bescheidenheid en
vrijmoedigheid; en wij verblijdden ons, toen wij bemerkten dat ook Prof. Prins zoo
daarover dacht.
Zietdaar het een en ander opgegeven, waarom wij geen vrede konden hebben
met de recensie van den heer Galenus en ons genoopt voelden protest in te leveren
tegen zijn afkeurend oordeel. Naar allen schijn heeft de man het boek, waarover hij
zoo minachtend spreekt, niet eens gelezen. Wij kunnen ten minste bezwaarlijk geloof
slaan aan zijne verklaring, ‘dat hij geen bezwaar zou zien, dit zijn oordeel, des
gevorderd, in bijzonderheden te staven.’
Zouden er dan geene gegronde aanmerkingen op deze Geschiedenis der
Predikkunde gemaakt kunnen worden? Niemand zeker is dwaas genoeg om zoo
iets te beweren. Maar wij moeten bedenken, dat wij hier eene eerste proeve ter
beschouwing ontvangen. En wie het waagt zulk eene proeve te leveren en daarbij
blijken geeft, dat hij zich niet dan na zorgvuldige, ijverige voorbereiding aan den
arbeid heeft gezet, die heeft, dunkt ons, regt op eene naauwkeurige toetsing en
billijke waardering van zijn werk. Wij danken den schrijver voor het goede, dat hij
ons schonk; voor het merk-
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waardige, dat wij uit zijn boek geleerd hebben, en laten gaarne aan anderen over
feilen of gebreken aan te wijzen. Ons zal het genoeg zijn, indien hetgeen wij
schreven, bij onze lezers den lust heeft opgewekt, om zelve kennis te maken met
dit werk.
R.
V.

Olivia. Een verhaal uit het Engelsch van Miss Mulock, schrijfster
van ‘John Halifax’ enz. Twee deelen. Te Sneek, bij van Druten en
Bleeker, 1861. In gr. 8vo. prijs ƒ 6,00
De Engelsche romanliteratuur heeft langzamerhand, tot groot voordeel beiden voor
verstand en hart, ook bij ons de alleenheerschappij verbroken, waarin zich voor
eene poos de Fransche romantiek, met al hare gruwelen en afgrijselijkheden, zoo
op esthetisch als op zedelijk gebied, mogt verheugen. En wij achten dit in waarheid
eene winst. Het is zeker bekrompen en verkeerd een kunstwerk, een dichtstuk, te
meten met den standaard eener dikwijls min of meer conventionele zedelijkheid, te
verlangen dat de dichter of kunstenaar als zedemeester op zal treden, en steeds
gereed staan om een oordeel uit te spreken over de handelingen zijner figuren, of
met den vinger aanwijzen welke les uit elk bijzonder geval is af te leiden. Door zulk
eene methode wordt noch de kunst, noch de ware moraliteit gebaat. Maar iets
anders is het te verlangen dat elk kunstwerk bezield en gedragen zij door een waar,
rein, zuiver idee, dat dan van zelve ook zedelijk zal zijn, te vorderen, dat de
kunstenaar niet maar bloot de uitwendige grove werkelijkheid kopiëre, maar dat hij
die schildere in haar dikwerf voor den oppervlakkigen beschouwer onnaspeurlijk
verband met eene hoogere orde, als de afschaduwing eener diepere, waarachtige
werkelijkheid, die de innerlijke band en wet aller dingen is. Deze is de wezenlijke
beteekenis der poëtische geregtigheid, die niets anders mag noch behoeft te zijn,
dan de getrouwe voorstelling en ontwikkeling der eeuwige wet, die aan iedere daad
hare onvermijdelijke gevolgen vastknoopt. En nu moge het waar zijn, dat de
Engelsche romanschrijvers - de schrijfsters vooral - wel eens een te bekrompen,
min of
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meer conventionelen maatstaf aanleggen, en wel eens eene zeer bijzondere
geestesrigting als de type van het waarachtig goede verheerlijken; bijna geen hunner
treft het zwaarder verwijt, schier zonder uitzondering op de moderne Fransche
school toepasselijk, dat een zedelijk idee hun vreemd, de begrippen van goed en
kwaad hun volstrekt ontoegankelijk zijn. Uit de Fransche roman literatuur spreekt
de geest eener diepverdorven, tot in het hart kranke maatschappij; de Engelsche
daarentegen geeft ons het beeld eener maatschappij, die, ondanks vele
bekrompenheden, bespottelijkheden, vooroordeelen, ja ook groote gebreken en
erge zonden, toch nog eene gezonde kern bezit, wier hart nog niet door het kwaad
is overwonnen en ingenomen, nog niet vervallen tot dat uiterste der ontaarding,
waar het onderscheid ophoudt tusschen goed en kwaad, tusscheu regt en onregt.
Daarom verheugen wij ons in de toenemende verbreiding der Engelsche literatuur,
ook der Engelsche romanliteratuur, in ons midden; het kan een middel zijn om ons
op den waren weg onzer ontwikkeling te wijzen, ons nader te brengen tot onze echte
geest- en stamverwanten, en het, soms dreigende, gevaar af te keeren eener, zij
het voorloopig ook maar intellectuele en morele, inlijving bij Frankrijk.
Onder de voortbrengselen der Engelsche romantiek, die steeds in grooter getale
in onze taal worden overgebragt, begroeten wij met blijdschap het boek, waarvan
wij den titel hierboven afschreven. De naam der schrijfster is gunstig bekend en
haar welverdienden roem heeft zij ook in dit werk waardiglijk gehandhaafd. Het is
een vrouwenleven dat hier geschilderd wordt, een vrouwenleven, in den edelsten
en besten zin, groot door zelfverloochening, door toewijding, door liefde. Zoo als
haar moeder haar eens in den droom zag, als een engel des vredes, wuivende met
den olijftak, den weg wijzend naar het eeuwige vaderland, zoo gaat Olivia door het
leven, eene vreugde en een zegen voor allen die rondom haar zijn. Toch heeft ook
zij een bitteren strijd te strijden, en een wrangen lijdenskelk te ledigen, eer zij in haar
eigen ziel dien vrede en die rust verwerven kan, die noodig zijn om anderen waarlijk
tot steun en troost te kunnen verstrekken. Van schoonheid misdeeld,
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eenigzins mismaakt zelfs, is zij aanvankelijk een voorwerp van afschuw bijna voor
hare jonge, ijdele, schitterende schoone moeder, eene ergernis in het oog van haar
fieren vader, die in haar geen afstammeling erkent van zijn aloud, om schoonheid
en kracht beroemd geslacht. Zoo groeit zij op, eenzaam, miskend, overgelaten aan
de zorg eener oude Schotsche voedster, alleen met haar dichters, met haar eigen
droomen en fantasiën. De blijde, woelige en wreede jeugd bekommert zich niet veel
om het stille, schuwe, misvormde wezen, dat vergeefs eene plaats vraagt in den
wijden, gullen, maar voor haar gesloten kring, waar bij iederen tred scherpe doornen,
ook onwetend gestrooid, haar den voet kwetsen. Zoo teleur gesteld, terug gestooten
of spottend afgewezen, keert zij tot zichzelve in, trekt zich in zichzelve terug, maar
slechts om van daar uit licht en zegen en vreugde te verspreiden. Is het haar ontzegd
door uiterlijk schoon, door ijdele behaagzucht en berekende bevalligheid, te schitteren
en te boeijen: zij zal door zielenadel, door dienende, zelfopofferende liefde, de harten
winnen, en alzoo waardiger hare plaats vervullen. Olivia is eene dier hooge, edele
naturen voor wie het geloof aan onbaatzuchtige, zichzelf vergetende liefde, eene
levensvoorwaarde is, die het hooger achten te beminnen dan bemind te worden,
die liefde moeten geven, ook waar op geene wederliefde kan gehoopt worden.
Dezulke zijn zeldzaam in deze dagen van moordend materialisme, van koude
zelfzucht en gierige berekening. Toch zijn zij er, en hun heilige invloed, hoe weinig
vaak opgemerkt, werkt met stille kracht als een lente-adem, die de slapende bloemen
der ziel, haast gestorven door den ijzigen adem der hoog beschaafde eeuw, herleven
en herbloeijen doet. Uitnemend schoon heeft ons de schrijfster van Olivia deze
kracht en dezen zegen der toewijdende liefde geschilderd; en toch daarbij geen
fantastisch luchtbeeld, geen onbereikbaar ideaal geteekend. Olivia blijft vrouw; haar
hart dorst naar liefde, naar wederliefde, gevoelt een groot ledig, zoo lang zij de van
God der vrouw gegeven bestemming niet vervult. Vergeefs zoekt zij daarvoor
bevrediging, ook zelfs in de kunst; ook zij gevoelt de treffende waarheid van het
woord des ouden schilders Vanburgh: geene vrouw kan zich in de kunst tot de
hoogste hoogte verheffen;
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de kunst kan nooit voor haar, als voor den man, haar alles in alles zijn. Olivia bemint
zoo als eene vrouw bemint, en zij gevoelt dat indien hij, dien zij bemint, haar geen
wederliefde schenkt, op aarde voor haar geen geluk meer bloeijen kan. Maar niet
voor dat die liefde, door bange beproeving en harden strijd, van alle zelfzucht is
gereinigd; niet voor dat zij bereid is het offer haars harten en haars levens aan God
te brengen, en, ook zonder wedermin, voor den geliefde te leven, vindt zij de kroone,
de zaligheid der heilige liefde in de onverbreekbare, heerlijke vereeniging des harten.
Geene vulgaire liefdeshistorie is hier, geene sprake van ijdele minne. maar een
ernstig en treffend verhaal, dat meer dan voor een oogeblik bezig houden, dat leeren,
sterken, troosten, opheffen kan. Moge ook dit goede boek in veler handen komen,
en de geest van Olivia in veler harten.

De ontvanger der registratie, door Makuba. (Te) Amsterdam, (bij)
F.C. Bühramnn, 1862. Met titel en vignet in steendruk. In gr. 8vo.
207 bl. prijs ƒ 1,60.
Wij kenden tot dusver geen anderen ‘Makuba’ dan eene zekere soort van geurige
snuif, een extraatje onder de snuiven. Of nu de auteur dien pseudonym heeft
aangenomen omdat hij zich alzoo als een geurig extraatje onder de schrijvers wil
aanduiden - wij weten het niet en 't is ons ook onverschillig, daar wij niet met den
schrijver, alleen met het boek te doen hebben; en - om dit in 't voorbijgaan te zeggen
- wij beoordeelen gaarne boeken van eenen onbekenden auteur, omdat dan 't best
de schijn ontgaan wordt van persoonlijke voor- of tegeningenomenheid, aan welke
het recensiën-recenserendpubliek nog al ligt denkt.
Het ouderwetsch gezond verstand zegt, of liever onderstelt, dat men eene zaak
moet kennen om er over te schrijven, en de ouderwetsche kunstkenner Horatius
wil, dat men zine boeken niet heet van de naald de wereld in zal zenden, maar ze
eerst een negental jaren laten bekoelen: nonum prematur in annum. Wit gij nu weten,
lezers, of Makuba de vereischten van een roman kent? Hoort wat hij schrijft: ‘het
karakter des romans berust op een ideali-
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séring der menschheid naar al hare individuën en naar alle mogelijke modifficatiën
des levens, die voor eene aesthetische voorstelling vatbaar zijn. Hetzij dat die
voorstellingen ernstig, of komiek, of satiriek, lyrisch, episch, didactisch en dramatisch
sentimenteel, moreel burgerlijk, avontuurlijk, verliefd of humoristisch zijn; - alle
vormen zij goed, als het romantische maar niet ontbreekt. Ik bedoel dat de ideale
verscheidenheid in den tooverkring van het schoone moet geplaatst worden. Het
ideaal des romans is - de droom!’ En wat daar verder volgt als oordeel van iemand
die het manuscript gelezen had en van oordeel was, dat er ‘geen kwaad in is en het
niet noodig is dat daarvoor eene romannen-policie worde in het leven geroepen.
Het is een zwakken (e) barometer van den tijdgeest en van de beschaving van
sommigen, en een spiegeltje des tijds, der zeden en nog meer der zielsziekten.’
Intusschen wenscht die beoordeelaar dat het boekje niet alleen gelezen, maar ook
bepeinsd zal worden.
En of het naar Horatius' les negen jaren naar zijne uitgave gewacht heeft...het
wordt geopend met een gesprek tusschen den auteur en zijn achttienjarig meisje,
terwijl het bij de uitgave is opgedragen aan dezelfde. ‘Nù’, thans 's mans echtgenoot
en de moeder ‘hunner lievelingen.’ De lezer kan nu zelf de rekening wel maken.
Intrigue zoo als men het noemt, aaneenknooping van onverwachte uitkomsten
na ingewikkelde gebeurtenissen, zou men vruchteloos in dit romannetje zoeken. 't
Is meer ontwikkeling van karakters, zoo als zij in de werkelijke wereld voorkomen.
‘Oom Janus’ is een juweel van een man met al zijne zonderlingheden. Hij vervult
dan ook de titelrol, hoewel we op den titel de aanmerking hebben, dat's mans ambt
als ontvanger van de registratie in het boek niet het allerminste ter zake doet en hij
even zoo goed contrôleur der belastingen of ingenieur van den waterstaat had
kunnen heeten. 't Is zelfs een weinig buiten de aangenomen vormen, dat een nieuw
benoemd ontvanger der registratie het eerst met eenen notaris tracht in kennis te
komen zonder diens verwelkomsbezoek af te wachten. Doch dit doet er minder toe.
Waar hij praat, doet hij't wel wat lang, maar met gezond verstand; en waar hij zich
verrast vindt door
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bij den doctor huiselijke godsdienst aan te treffen, daar is het boekje waarlijk schoon.
Doch - van godsdienstoefeningen gesproken: 't zal wel zoo niet gemeend, maar
een bitter sarcasme zijn op eene zaak, die de ernstige afkeuring van alle
weldenkenden verdient, als de meening wordt uitgesproken, dat het zeer goed is
de predikanten allerschraalst te bezoldigen, want dat zij, aldus aan eigen lijden
blootgesteld, het best leeren hoe anderen in lijden te vertroosten.
Overigens zullen wij de karakters niet ontleden, want dan ging al het verrassende
te loor voor ieder die eerst deze recensie en daarna het boek zelf leest, en voor wie
het omgekeerde deed, is het nog minder noodig. Er zijn spranken in van vernuft,
van talent om vooral gesprekken met eene groote natuurlijkheid ongedwongen en
onderhoudend te beschrijven. Maar het geheel - er is op toepasselijk wat de
onderstelde beoordeelaar van het handschrift van de opschriften der hoofdstukken
(1)
zeide: ‘Zij verraden een jeugdigen auteur .’ Dit blijkt ook daaraan, dat het begin
veel prettiger leest dan het slot; en ofschoon wij ten volle beamen, dat er veel in het
boek staat dat inderdaad bepeinzing en wat nog meer zegt in het maatschappelijke
leven behartiging verdient, zoo vreezen wij dat het bij velen het oordeel niet zal
ontduiken, dat het zich wel niet onaangenaam laat lezen, maar dat er toch ook niet
magtig veel in zit.

Jan Beitel, een kinderhuis-jongen. Een verhaal voor het volk, door
I. Hoek. (Te) Kampen, bij K. van Hulst, 1862. In kl. 8vo. 312 bladz.
Prijs ƒ 1,50.
Wat de heer Hoek heeft geschreven was van goede gehalte, vooral zijne ‘Mina en
Betsy’ en zijne novellen, onder den titel ‘de godsdienst in het leven.’

(1)

Die zelfde beoordeelaar zeide ook: ‘Sterne's preek over 't geweten wou geen schepsel lezen;
zijn Tristram Shandy lazen millioenen. En de “preek over 't geweten” staat jnist in den Tristram
Shandy en wordt aldaar door korporaal Trim voorgelezen!’
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De auteur heeft thans door zijn Jan Beitel onze letterkunde verrijkt met een verhaal
voor het volk.
Het is niet gemakkelijk het volksleven te beschrijven, en slechts weinigen,
waaronder Bitzius den eersten rang bekleedt, is het gegeven, dit te doen zooals het
behoort. En heeft nu de heer Hoek, die in zijne vroegere geschriften ons meestal
de kringen der fijnere beschaving binnenleidde, aan de eischen kunnen
beantwoorden, die men een volks-schrijver stellen mag? Het is ons een waar
genoegen ons vaderlandsch publiek te mogen verzekeren, dat in Jan Beitel schetsen
uit het volksleven worden gegeven, even juist en waar, als schoon en leerrijk; en
terwijl hier het volk wordt geschilderd zooals het is en spreekt in zijne eigen taal, is
toch eene klip vermeden, waarop vele gestrand zijn; zorgvuldig heeft, namelijk, de
auteur zich onthouden die werkelijkheid onbewimpeld weêr te geven, welke het rein
gevoel en den goeden smaak kan belcedigen.
De talentvolle schrijver schetst ons in dit verhaal hoe een arme verwaarloosde
timmermansjongen, in het kinderhuis opgenomen, door eene niet gemakkelijke
jeugd, maar te gelijk door tusschenkomst van ware menschenvrienden, en zoo door
de zorg van Hem, die 's menschen lot bestuurt, zich tot die hoogte vormt en
ontwikkelt, dat hij eene eervolle plaats inneemt in de maatschappij.
Deze hoofdpersoon en zijne lotgevallen worden zoo waar geschilderd, dat, als
de lezer hem vergelijkt met vele andere in het verhaal geschetste personen uit het
volk, die de slagtoffers werden van ligtzinnigheid en zedeloosheid, hij zich magtig
tot de deugd moet voelen aangetrokken, en erkennen zal, dat zij de hoogste waarde
heeft, zoowel in de zelfvoldoening die zij schenkt, als in de kracht, die zij geeft om
den mensch te doen beantwoorden aan zijne bestemming.
Vooral maakt eenvoudige natuurlijkheid eene groote verdienste uit van deze
schetsen. Men leze eens het hoofdstuk: Een bezoek van liefdadige dames in de
achterbuurt. Hoe juist en waar schetst de schrijver die smulpartij van Mie Beitel met
man en kroost, de ontsteltenis die in het huisgezin heerscht, als eene gedienstige
buurvrouw haastig achter de deur heen komt roepen: ‘Mie! gaauw, daar komen de
juffers aan!’ - en bij de ontmoeting tusschen de
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dames van Kerkstein en hare beschermelingen, de geveinsdheid der vrouw, die de
vrome uithangt, en de verstoordheid van den man, die noode zijn lekker kluifje in
den steek laat, en het, terwijl hij het onder zijn buis wil verbergen, in de asch laat
vallen. - Inderdaad dit tafereel - en zoo zijn er vele in dit boek - getuigt, dat de heer
Hoek een scherpen blik heeft voor hetgeen in het maatschappelijk leven zoo al
omgaat, dit in zijne beteekenis weet op te vatten en met talent weer te geven. Één
greep heeft de bekwame schrijver echter gedaan, die naar onze meening een
misgreep is, namelijk, dat hij ten laatste zijn hoofdpersoon niet alleen een
aanzienlijken vader geeft, maar ook eene onverwacht uit de Oost terugkeerende
moeder, die hem door haar geld tot welstand helpt. Waar alles zoo waar en natuurlijk
loopt, had zoo iets geene plaats moeten gegeven zijn. Het effect zoude meer zijn,
als Jan slechts bij eigen inspanning, langs den gewonen weg zijn doel bereikt had.
De auteur heeft den schotel een weinig willen kruiden, iets dat hier niet noodig ware
geweest.
Er bestaan ten onzent weinig goede volksboeken, en wat er voorhanden is, is
grootendeels vertaald, zoodat er te veel vreemde zeden in voorkomen, die de
bruikbaarheid voor het volk verminderen. Daarom verheugt het ons te meer in Jan
Beitel een echt vaderlandsch volksboek te kunnen aanprijzen. Allen volksvrienden
zij het dringend aanbevolen, want in geene volksbibliotheek mag het ontbreken.
Maar ook meer beschaafden zullen er eene aangename lectuur en menigen
heilzamen wenk in vinden. Wij hebben het tot het einde toe met klimmend genoegen
gelezen.
***S.

Langzaam, maar zeker. Een verhaal door Charles Reade, Schrijver
van: ‘Beter laat dan nooit,’ ‘Logens om best wil,’ enz. Uit het
Engelsch. Te Amsterdam, bij J.D. Sybrandi, 1861. 2 dln. in gr. 8vo.
309 en 332 blz. met gelithogr. titels en vignet. Prijs ƒ 6,00.
Charles Reade is bij ons te lande geen onbekende meer. Integendeel, hij is bekend
en - gewaardeerd, als goed, als deugdelijk, als in vele opzigten uitstekend. Hij
schittert,
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maar door eenvoud, - en dat is het ware, - niet door bombastische verhevenheid,
niet door de voorstelling van onbestaanbare verbeeldings-fantasmagoriën, door
karakters zóó edel of zóó laag als verre boven of beneden de schaal der
menschelijkheid loopt, - niet door scènes zoo dol bulderend, quasi-hartstogtelijk,
als waarmeê alleen een acteur van de onverstandigste soort het geklap en gestamp
van het hoogst gezeten publiek afpracht. Neen, wat hij ons voorstelt zijn menschen
zoo als het leven ze oplevert, karakters zoo als we ze om ons ontmoeten kunnen indien wij maar de gave des opmerkens willen bezigen - zonder klinkklank, zonder
schokkende botsingen en hortende wantoonen, gegroepeerd tot een aangenaam
boeijend, leerzaam tafereel.
Met andere woorden, maar in gelijken geest geeft de vertaler zijn oordeel te
kennen; uit bovenstaande ziet men dat wij het met hem eens zijn; en dat kan men,
zoo men niet over kleine kleinigheden in verschil wil strijden.
Wij waren, bij de lezing, voornemens, geen geraamte, maar een doorloopend
overzigt van dit werk te geven; doch zien daarvan af, daar men ons opmerkzaam
maakt, dat zulks elders reeds, en zeer goed, is gedaan. Wij komen ook niet te vroeg
met de aankondiging; dit heeft echter zijn voordeel; 't is niet ondienstig dat het publiek
van tijd tot tijd op nieuw op goede werken wordt attent gemaakt: er zijn er toch niet
te veel.
't Is een aardig denkbeeld van den S., zoo'n reeks van spreekwoordelijke thema's
ter behandeling voor zijne werken te kiezen: de reeds verschenene zullen de mogelijk
nog te wachtene eene welkome ontvangst hebben bereid.
Intusschen bevelen wij dit werk aan bij allen, wier smaak nog niet door overkruiden
en overpeperden kost te zeer verstompt is, om nog te kunnen proeven wat op
zuiveren grond is gegroeid en met reine hand is toebereid, tot deugdelijke voeding
bij aangename streeling. De schotel, waarop het geregt wordt toegediend, is, in
harmonie, eenvoudig, maar net bewerkt.
O.D.
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Voor Nederland's dopperen. Saldateske liederen-poëzia, ter dienste
van het leger en de schutterijen; tot opwekking van moed,
pligtsbesef, eergevoel en onwankelbare trouw aan koning en
vaderland, Door Dr. J.Th. Büser, Oud-Officier van het
Nederlandsche leger. (Te) Deventer, (bij) A. Tjaden, 1862. In post
8vo. Prijs ƒ 0,50.
Verbeeld u, geachte lezer! een sierlijk uithangbord, waarop eene reeks van
koopwaren wordt aangegeven, die, als men den winkel binnentredende er naar
vraagt, niet voorhanden zijn, doch wel de papieren zakjes! Liederen zijn hier te koop,
doch de opwekking?...maar wij zullen zien. De schrijver dezer ‘liederen’ hoopt, in
zijne (ook naar onze meening) ‘reeds te lange voorafspraak’ dat: ‘wanneer men
soms over deze Soldateske Liederen-poëzie voor het publiek een oordeel gaat
uitspreken, die taak zal opgenomen worden door iemand, die met de behoeften en
het eigenaardige van den krijgsstand vertrouwd (!) en in staat is, zulks met billijkheid
en geheel onpartijdig te doen. Onbekend toch met het militaire vak, geeft men aan
zijne opvatting maar al te ligt eene scheeve rigting, beoordeelt wat men niet kent
en gevolgelijk niet beoordeelen kan noch mag, en spreekt dan doorgaans een
ongemotiveerd en allezins onregtvaardig vonnis uit, dat wel dezen of genen
oppervlakkigen of onbedachtzamen lezer op een dwaalspoor kan helpen, doch
waarover de zaakkundige glimlacht of medelijdend de schouders ophaalt.’
In deze laatste zinsnede straalt duidelijk de waarheid door; doch deze
beschouwing, betreffende eene beoordeeling door leeken, vindt hier volstrekt geene
plaats, immers, wat zal hier worden beoordeeld?...eenige militaire aangelegenheden?
Zeer zeker niet...de el-lange titel kondigt aan eenige krijgsliederen zoo als - volgens
den heer Büser - ‘nimmer tot een bundel, ten gebruike onzer krijgslieden is
vereenigd.’ Om nu dezen bundel naar billijkheid en onpartijdig te beoordeelen, diene
men - altijd volgens den schrijver dezer ‘liederen’ - ‘vertrouwd te zijn met de behoeften
en het eigenaardige van den krijgsstand’ (!!...) Of men, alzoo, bezield is met dichterlijk
gevoel, en zich gemakkelijk beweegt op het terrein der taal - en letterkunde, dit doet
niets ter zake,...
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men moet soldaat zijn. Rec. was gedurende een tijdvak van vijf en dertig jaren in
den rang van officier bij het nederl. leger dienende, en alzoo tamelijk ‘met de
behoeften en het eigenaardige van den krijgsstand vertrouwd,’ hij is volkomen op
de hoogte om, als bekend ‘met het militaire vak,’ over aangelegenheden betreffende
hetzelve, uitspraak te doen; doch eene beoordeeling over ‘liederen’ zoo als deze,
ligt, hij bekent dit gaarne, boven zijne magt - hem, rec., schiet niets overig dan een
vonnis uit te spreken over het al of niet doelmatige en nuttige 't welk de schrijver
zich voorstelde bij de uitgave zijner...dichterlijke ontboezeming!!!...
Dr. Büser ‘acht het niet onvoegzaam zijne krachten nogmaals (?) te beproeven,
of het hem mogt gelukken in de bestaande leemte’ (het gebrek aan martiale poëzie)
‘te helpen voorzien, en zoodoende, iets bij te dragen, dat het moreel van den soldaat
zoude aanwakkeren, levendig houden en louteren.’ Neen! onvoegzaam is dit zeker
niet; ieder die zich daartoe in staat gevoeld, is wel degelijk verpligt een steentje aan
te brengen ter opbouwing en voleindiging van dat gebouw, dat eenmaal als
gedenkzuil aan militaire deugd gewijd, in het nederl. leger moet prijken. Maar!...of
het den heer B. gelukt is er op deze wijze in te voorzien, of zal voorzien, dit betwijfelt
ree. ten zeerste...gaarne bekennen we dat het ontzaggelijk moeijelijk moet zijn om
liederen te vervaardigen waaraan de navolgende eigenschappen verbonden zijn:
‘aanwakkeren van het moreel des soldaats, hetzelve levendig houden en louteren;
opwekken van moed, pligtbesef, eergevoel en onwankelbare trouw aan koning en
vaderland.
Wij nemen voor een oogenblik aan dat van het geheele kader onder-officieren
en korporaals in ons leger, een twintigtal deze liederen koopt, dan zullen nog hiervan is rec. stellig overtuigd - deze twintig exemplaren, na genomen lectuur,
worden ter zijde gelegd; een enkel sujet, misschien zal eenig lied herlezen en het
à la queue van zijne theorie in het geheugen prenten; doch weldra zal het den
contramarsch maken of begraven liggen onder het zwaar gewigt van theorie,
wapenleer, velddienst, veldverschansing, enz. enz. enz....en wat is hiervan de
oorzaak? O! de lezer zal wel, voor het oogenblik, zeer ingenomen zijn met die
liederen, hij zal enkelen zelfs zeer schoon vinden, doch zij
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zullen geen indruk nalaten omdat het zijn genre niet is....het boeit hem niet,
aangezien er geene zangwijze op is,...hij kan er niet op zingen...hij is
teleurgesteld...hij vermeende soldaten-liederen ‘op aangename wijze gezongen,’
te koopen...al dadelijk, bij het openen van het boekske stuit hij op een motto in
Fransche-, en onmiddelijk na dien titel op een motto in Latijnsche taal....De soldaat,
de tegenwoordige Nederlandsche soldaat heeft eene waarachtige behoefte aan
liederen, doch voor hem verstaanbaar, in zijne eigenaardige taal geschreven, en
op eene ‘aangename wijze’ zij het dan geen operamuziek ‘gezongen’...Bij militaire
marschen, bij het uitrukken naar en inrukken van eenig oefeningsterrein, geeft de
soldaat zich moeite genoeg deze marschen te veraangenamen door onophoudelijk
te zingen, doch wat zingen ze? de meest zedelooze ‘liedjes;’ de schandelijkste
uitdrukkingen, tehuis behoorende bij het schuim der natie, worden gebezigd zoo
niet de geleider dit strengelijk verbied! en deze gemeene woorden zij worden
gezongen, bij gebrek aan...eigenaardige, voor den soldaat bevattelijke liederen!...Zijn
de ‘liederen’ in dezen geest geschreven, dan voorzeker zullen ze bij onder-officier
en soldaat bijval vinden.
Wij veronderstelden, dat slechts een twintigtal van het geheele kader het boekske
zoude koopen...dit kome den lezer dezer beschouwing niet vreemd vcóór...bij de
zoovele dienstreglementen, waarmede de onder-offcieren en korporaals
tegenwoordig hunne kisten moeten vullen (in den ransel is daarvoor geene plaats)
komt het slechts een enkele - een gefortuneerde - gelegen, zich eenig werk, uit
weelde, aan te schaffen, - hoe weinige exemplaren van het ‘Vaandel,’ bijv. vindt
men bij die lieden? en dit is een degelijk tijdschrift....Wenscht men voor den soldaat
te schrijven, men schrijve soldatentaal; hetgeen ons soms smakeloos voorkomt,
dat vindt de soldaat naif, het wekt bij hem den lachtlust op, het vermaakt hem,
en...rijmt het...o! dan zingt hij, zoo dikwerf hem de gelegenheid dit veroorlooft, én
zoo doende begrijpt hij 't geen hij zingt én het zal hem opwekken, even als de
krijgsmuziek bij eenen vermoeijenden marsch hem als 't ware nieuwe krachten
schenkt!
Deze, uit de ondervinding geputte beschouwing, strekke
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den schrijver dezer soldateske liederen ten bewijze, dat hij zich zeer in zijne meening
bedrogen zal vinden: ‘om die wakkere krijgslieden reeds bij vooraad de echt martiale
gevoelens te herinneren, door het opstellen en uitgeven van dezen bundel.’ Hij kan
er gerust op zijn, dat geen soldaat dezelve zal koopen, althans - wanneer hij ontwaart
er de dupe van te zijn - niet in praktijk zal brengen.
Nog iets ten slotte over het doel des schrijvers. Dit doel wordt door rec.
geëerbiedigd, ja, op prijs gesteld; doch had de heer B. de middelen aangewend,
door hem zelven in zijne voorrede aangegeven, hij zoude moeite en kosten beloond
gezien hebben, immers hij zegt:....‘En wanneer die jeugdige en moedige krijgslieden
alsdan’ (in tijde van gevaar) ‘met het oog op de heldhaftigheid en volharding hunner
voorvaderen en op den moed en de trouw, door onze dapperen ook in later tijden
betoond, met geestdrift naar de wapens grijpen en oprukken tot een kampstrijd, die
welligt over ons zijn of niet zijn beslist: wie zou er aan twijfelen, dat ook zij de
voetstappen hunner beroemde voorgangers zullen drukken en, met de leus van
sterven of overwinnen op de lippen, onder de aanvoering van een beminden koning,
ter overwinning henen snellen, om eerlang in zegepraal en onder jubelzangen in
de armen hunner achtergelaten betrekkingen terug te keeren?’ Hieraan twijfelt zeker
niemand, mijnheer B.;...doch waarom dan niet uw dichterlijk talent (want uwe liederen
zijn, op zich zelve beschouwd, niet zonder verdiensten) besteed aan het bezingen
der heldhaftigheid en volharding onzer voorvaderen, in soldatentaal, eenvoudig en
tevens, onder aangeven van bekende zangwijze, zoo als er velen zijn.
Zie! door op deze wijze het oog des soldaats op moed en trouw, door onze dappere
voorouders betoond, te vestigen, zoudt ge er zeer zeker veel aan toebrengen, om
pligtbesef en eergevoel - des noodig - op te wekken.
Zonder ‘onmeêdoogend den staf over dezen bundel te breken,’ verklaren wij ze
voor het doel ongeschikt en wenschen den geachten schrijver lust en geduld genoeg
toe, om zijne krachten te beproeven aan soldatenliederen; hij is daartoe wél in staat.
Het titelplaatje is net bewerkt, en doet even als papier en druk den uitgever eer aan.
2

x
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Democriet. Juweeltjes uit de nagelaten schatten van den
lagchenden philosooph Carl Julius Weber. Uit het Hoogduitsch
vrij bewerkt door den jongen heer Smits. Eerste en tweede
aflevering. (Te) Amsterdam, (bij) F.C. Bührmann, 1861. Prijs per
aflevering van 5 vellen, zakformaat, 40 centen.
Met genoegen lazen wij de twee eerste afleveringen van ‘Democriet.’ De jonge heer
Smits geeft op geestige en naive wijze terug wat Weber zoo kernachtig ter neder
schreef. Vooral zijn de verhandelingen over ‘het naïve, het geestige, hoffelijkheid
en grofheid’ keurig geschetst en lezenswaard. Ook is ‘de weelde’ uitmuntend
behandeld. Over 't geheel kunnen we niet dan een hoogst gunstig oordeel vellen;
de ‘Juweeltjes’ verschaffen eene aangename lectuur die vloeijend is en
onderhoudend, en tevens menige nuttige les bevat. Wij bevelen de uitgave, alzoo,
gaarne den lezenminnenden Nederlander aan, en hopen dat dezelve, naar den
wensch des uitgevers, geregeld moge worden voortgezet; de schoone sexe late
zich niet afschrikken door het tafereel, op blz. 78 geschilderd: ‘Drie vrouwen, drie
ganzen en drie kikvorschen maken eene kermis uit.’ De druk is zeer goed, alsmede
de correctie, terwijl het formaat zeer doelmatig, vooral voor reizenden, kan genoemd
worden.

Naar Kampen. Raad en inlichting voor belangstellenden in het
instructie-bataillon. (Te) Kampen, (bij) B.L. van Dam, 1862. In royaal
8vo., VIII en 63 bladz. Zonder plaaten ƒ 0.30, met platen ƒ 1,25.
Met genoegen lazen wij dit boek, 't welk wij gerust durven aanbevelen aan hen, die
raad en inlichting behoeven, en dus belang stellen in het instr. bat. Het is, alhoewel
zeer oppervlakkig, in onderhoudenden stijl geschreven; ware een gedeelte der
beschrijving van Kampen (ja zelfs geheel) achterwege gelaten en was men in stede
daarvan, bijv. bij wijze van brieven, in meerdere détails, betreffende de levenswijze,
aard van instructie, indeeling in komp. als anderzins, getreden, het werkje zoude er
geene schade bij geleden hebben. De geschiedenis (cronijk) van Kampen, toeh is
genoegzaam beschreven, en wordt hier, zoo als we zeiden te oppervlakkig terug
gegeven, om het als volledig te
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beschouwen en te volledig voor eene raadgeving, betreffende het instr. bataillon.
Eene kleine opmerking veroorloven wij ons; op bladz. 3 lezen wij: ‘Gij hebt hem
door een officier van gezondheid of door een burger-geneesheer geneeskundig
laten onderzoeken; gij hebt daarbij aangedrongen wel toe te zien op het
gezigtsvermogen van den jongeling, want, even als te Breda wordt te Kampen,
bijzonder acht geslagen op dit orgaan.’
Wat schrijver dezer ‘inlichting’ bedoelt met ‘aandringen om wél toe te zien,’
verklaren we, niet te begrijpen, immers: de officier van gezondheid of de
burger-geneesheer heeft zijne voorschriften, en hij zal, zonder eenige aanbeveling,
wel toezien in hoeverre het hier besproken orgaan de op handen zijnde
vermoeijenissen, die de kleine druk der boeken en het schrijven bij lamplicht te weeg
brengt, zal kunnen doorstaan. ‘Even als te Breda wordt te Kampen, bijzonder acht
geslagen op dit orgaan,’ het is mogelijk, doch rec. kan door voorbeelden staven dat
te Kampen niet even als te Breda bijzonder acht wordt geslagen op dit orgaan: de
aspirant voor het examen te Breda wordt wegens zwakte van, of eenig gebrek aan
het gezigtsvermogen óf voorloopig afgekeurd (uitgesteld tot een volgend jaar) óf
finaal afgekeurd; die zelfde aspirant biedt zich te Kampen aan, en...wordt
goedgekeurd....Oppervlakkig beoordeeld, komt dit ongerijmd vóór, doch de
beoordeelbaar begrijpe dat de studiën gedurende vier jaren te Breda, veel meer
inspanning, veel sterker gezigtsvermogen vereischen dan even zoo vele jaren te
Kampen of bij eenig korps.
De schrijver vraagt, ten slotte: ‘Zal het erkend worden dat zij, die het denkbeeld
der oprigtigting van dit bataillon uitspraken, eene vruchtbare gedachte de wereld
inzonden?
Heeft die inrigting haar nut bewezen, haar bestaan gewettigd? Heeft zij over veel
vooroordeel gezegevierd?’
‘Wij gelooven, ook dat.’
o

En wij gelooven ook dat niet. 1 . omdat eene veertig-jarige dienst in de gelederen
ons heeft overtuigd dat de opleiding van goede sujetten tot onderofficieren bij de
korpsen - vooral bij het toenmaals bestaan der school-kompagniën, vrij wat betere
resultaten opleverde dan bij een opzettelijk daartoe opgerigt bataillon, - de
aangestelde korporaals waren meer
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soldaat, meer man, onderhielden beter hun gezag onder de miliciens en jongere
o
vrijwilligers dan het geval is met de zeventienjarige kinder-korporaals!...ten 2 . omdat
die korporaals-titulair, bij de korpsen aankomende, in den regel niet dat kennen als
waarvan de schrijver op bl. 48 gewaagt: ‘Zoo moet hij schriftelijk rapporten leeren
maken, menagerekeningen uitwerken, staten trekken, enz.’...men beschouwe in de
kompagniën de appelboekjes dier korporaals bij aankomst uit Kampen, die door
hen zelve zijn ingeschreven, om over het schrift te oordeelen!...men leze de
schriftelijke rapporten! en...de uitgewerkte menagerekeningen!! Het is hier de plaats
niet om over meerdere punten die door de ondervinding zoude kunnen worden
aangegeven, te redekavelen; wij wenschten den schrijver opmerkzaam te maken,
op het hoog opvoeren van zaken die slechts in miniatuur bestaan.
o
Wij gelooven ook dat niet, omdat ten 3 . het overgroot getal onderofficieren en
korporaals bij de korpsen thans eene stremming te weeg brengt a voor het afzenden,
van Kampen, van een groot getal te gelijk; zooals gewoonlijk, en b voor de
bevordering van korpls.-titulair, die in den laatsten tijd werden afgezonden, tot
korpl.-effectief. En dit dit kan niet wél anders: immers wordt jaarlijks slechts een
zeer gering aantal onderofficieren - in evenredigheid van het geheele kader - tot
officier bevordert, weinig - betrekkelijk - verlaten de dienst op eene of andere wijze,
zoodat men kompn. aantreft, waarbij 7 tot 8 onderofficieren en 9 tot 10 korpls.
dienstdoende zijn. Doch genoeg hiervan.
Wij herhalen het, het boek bevat veel goeds, namelijk voor den belanghebbende.
Eene enkele drukfout hebben wij ontmoet (bl. 27 ‘in iedere kamertje’) voor 't overige
is correctie en papier zeer goed, de plaatjes lief geteekend en gekleurd, tot eer des
uitgevers.
2
X .

Uit Amerika, Krijgsavonturen tijdens den Mexikaansche
vrijheidsoorlog ten jare 1811. Naar het Fransch van Gabriel Ferry,
schrijver van ‘De Woudlooper,’ enz. (Te) Amsterdam, (bij) de Wed.
D. Kunst, 1862. In gr. 8vo. Prijs ƒ 2,70.
Alzoo is de Hollandsche litteratuur weder met eene ver-
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taling of een ‘vrij gevolgd’ vermeerderd - niet verrijkt. - Even als de krijgsavonturen
‘uit Amerika’ zijn, kon de geheele vertaling uit (buiten) ons rijk gebleven zijn; waarlijk
de letterkundige wereld zou er niets hoegenaamd, bij verloren hebben.
Vertaling en stijl zijn beneden het middelmatige.
De avonturen grenzen aan het bovennatuurlijke en doen aan Münchhausen
denken.
De correctie is slordig, de spelling onzeker, stelselloos.
Betreffende vertaling en stijl oordeele men:
Bl. 33. ‘ik vergenoegde mij het contrast te bewonderen, 't welk deze rijk om eene
op Fransche wijze aangerigte tafel, gekostumeerde kavalieren aanboden, die
meerendeels met de vingers hunner regterhand aten, terwijl zij in de linkerhand een
nutteloozen vork hielden.’
Bl. 34. ‘Het snel geklep der castagnetten, de doordringende geuren der ontbladerde
bloemruikers, de wellustige lonken, draalden (!) niet tot ijlzin de verrukking der
toeschouwers op te voeren.’
Bl. 37. ‘...Maar ik heb u een treurig nieuws te geven’ (donner des nouvelles).
Bl. 39. ‘tot de hardste uitersten gebragt.’
Ibid. ‘Zij banen zich een weg te paard; ik hield het kind van Albino in mijn armen;
hij droeg achter op zijn paard zijn vrouw.’
Bl. 40. ‘Eensklaps hoorden wij achter ons den galop van een paard dreunen; 't
was een dier wreede tamarindos, die, zieb van het paard een onzer uit den zadel
gevallen kameraden bedienende, jagt op ons maakte.’
Bl. 42. ‘Daar dit rijtuig noch paarden noch muildieren had om het te trekken,’...
Bl. 52. ‘Het Fransche vaartuig scheen in het licht der zon, die gereed (!) was achter
(beneden) de lijn van den gezigteinder te verdwijnen, met vlammende zeilen voort
te zeilen. (!)
Bl. 55. “De afwezendheid van het wachthuisje bewees genoegzaam, dat de
ongelukkige wachter er mede in de diepte van den oceaan was geworpen, waarin
op hetzelfde oogenblik de zon neder daalde.” (!)
Bl. 65. “de heer L...., oprigter van een distilleerderij
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die, dank zijn schrandere direktie, toen begon te bloeijen.” Op deze bl. vangt tevens
een nieuw hoofdstuk aan, onder den titel van “de zeven norias van Bajan,” doch te
vergeefsch tracht men de beteekenis van dit opschrift te ontdekken, tot eindelijk,
op bl. 94 wordt herhaald dat het “zeven waterputten” zijn.
Bl. 72. “Een angstkreet, scherper dan de andere,” (namelijk duizende verwarde
geruchten) draalde (!) niet mij te wekken. De verhaler was “in eene ligte sluimering
gevallen, gewiegd (!) door de duizende verwarde geruchten,” welke hij zich
“vruchteloos trachtte te verklaren.”
Bl. 73. “Ik weet niet welke reuk van bloed zich om mij heen had verspreid.” Weldra
echter lostte het zich op welke soort van bloed het was: “Aan iedere knoest der
takken van den mesquite (boom) was een menschenhoofd gehangen”....lang kon
ik deze afzigtelijke piramied (nota bene) niet aanschouwen.’
Bl. 75. ‘Spoedig was hij zoo digt bij mij, dat de wind van zijn zwaard over mijn
hoofd ging.’
Bl. 83. ‘Verborgenste gedachten.’(!)
ibid. ‘had op de vastste gronden.’ (!!)
Bl. 86. ‘Op niew vestigde de indiaan zijn bazeliske oogen’ (waarschijnlijk
draakoogen.)
Bl. 91. ‘van het verraad, 't welk tegen hem Elizondo smeedde,’ waarom niet: 't
welk Elizondo teegen hem smeedde?
Bl. 94. ‘Tot het begin van den tweeden dag bespeurde ik dat Dubbel Oog weder
in een zijner onheilspellende overpeinzingen was gevallen.’
Bl. 97. ‘de heillooste voorspellingen;’
Bl. 98. ‘Digt bij den Noria, bewees een zandige heuvel, waarin het houweel had
gedolven, dat de brokken,’
ibid. ‘Doode muildieren, dooreen bezijden de paarden liggende,’
Bl. 102. ‘Het arme dier kon geen stap meer doen; het was dit paard, 't welk op
dezen laatsten halt vertraagd had.’
Bl. 111. ‘De zon ging onder achter de boomen van den kleinen tuin des heeren
L...Het verwijderd geruisch des winds in het hooge gras der naburige vlakte, vormde
eene soort van droefgeestig akkompagnement bij de laatste woorden van don
Ruperto.’ Wat dunkt u lezer van dergelijken stijl!!...
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Bl. 114 ‘Bij den aanblik van dezen zonderlingen grijsaart met gerimpeld gezigt, ten
halve verborgen onder zware manen gelijkend hoofdhaar, zou men gemeend hebben
een afgeleefde leeuwin te zien, in de kracht des levens door den kogel eens jagers
gewond.’
Bl. 115. ‘wij reden voort in de rigting van de Sierra Madre, wier ruggen, rotsen en
scherpe punten, in den nevel badende opstijgende, hem kronkelpaden......begonnen
te vertoonen.’
Bl. 118. ‘De venta’ (een groot wit huis) ‘op het bergplat gebouwd, beheerschte
den geheelen weg...en bovendien een uitgestrekt langschap, als dat de arend met
den blik moet omvatten, wanneer hij boven de wolken zweeft.’ (!)
ibid. ‘waaruit langzaam de dampen des avonds stegen.’ beter was: ‘waaruit des
avonds langzaam de dampen stegen,’ of bedoelt de vertaler avonddampen?
Bl. 124. ‘...en om mijn dorst te misleiden, had ik,’ enz.
Bl. 132. ‘...de koppen onzer paarden raakten elkander, en beider van schrik
trillende neusgaten mengden hun snuivende ademhaling.’ (!)
ibid. ‘De liefde voor mijn vaderland, werke op dat tijdstip in mijn jong hart siedde.’...
Op bl. 157 zegt de vertaler ‘dat in de digte groepen ahornen esschenboomen,
uitgezonderd eenige voren eenige doorgangen van wilden dieren, geen gebaande
wegen gevonden worden,’ terwijl hij hierop onmiddelijk laat volgen ‘dat het eenig
gerucht in deze groote bosschen veroorzaakt wordt door het kraken en krassen der
wielen van een of anderen wagen met eenige hijgende ossen bespannen’ - dit is
niet zeer duidelijk.
Bl. 174. ‘De eenige straat die wij doorgingen, was in volslagen duisternis
gedompeld. Eenige nieuwsgierigen vertoonden zich hier en daar voor hunne hutten.
De gaucho (een der ruiters) was zwijgend, wisselde geen enkelen groet met zijne
buren, maar’ enz. (welligt wisslde hij geen groet, ter oorzake van de volslagen
duisternis!)
Bl. 195. ‘Tegen den ochtend zagen wij de wouden in al hun luister
ontwaken,’...‘einderlijk verlieten wij het dak der bosschen om de heuvelen te
bestijgen.’...
Bl. 200. ‘Voorbij den lichtstraal, dien de klimopbladeren lieten do orzijpelen.’...
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Bl. 217. ‘Toen mengde de moeder van Luz zoo behendig de belofte der wreede
stuurschheid harer dochter te zullen verteederen hij de afschildering van den nood
eener moeder en dochter verre van het hoofd des gezins.’ Raad raad, wat is dat?
Bl. 252. ‘De geruchten des avonds volgden op de stilte der brandende hitte van
den dag.’ (!)
Dat de avonturen aan het bovennatuurlijke grenzen, moge uit de volgende blijken:
De oproerige Mexikanen belegeren eene, op eene berg gelegene en met
Spanjaarden bezette Nacienda. Men had slechts over één kanon te beschikken en
dit nog was zonder affuit, zoodat men hetzelve geen élévatie kon geven.
‘Hoe veel scheelt het, dat het kanon den voilen muur niet kan treffen?’ vroeg mij
Valdiria.
‘Ongeveer anderhalf voet,’ antwoordde ik, op nieuw het terrein metende en met
het oog een lijn tot aau den muur trekkende.
‘En zoo ge een affuit van anderhalven voet hoog hadt, zoudt ge dan bres kunnen
schieten?’
‘Ontwijfelbaar.’
‘Welnu, mijn rug zal tot affuit dienen,’ hernam Valdiria.
‘Ge schertst.’
‘Neen ik spreek ernst.’
Daarop knielde Valdiria, steunde met de twee handen op den grond, en...het
kanon wordt met groote moeite door zes man op zijn rug gelegd. (!)
‘Laadt het stuk tot aan den mond, riep Valdiria.
Onder een hagelbui van Spaansche kogels, slaagde men er in het stuk te laden.
Het eerste schot ging af; Valdiria, zich ten halve oprigtende om de uitwerking van
den kogel te zien, riep: “wel?”
“Alles gaat goed vriend.”
Het tweede schot donderde tegen den muur; Valdiria rigtte zich weder te halve
op (steeds met dat zware stuk op den rug) en riep: “nog een, schot! maar mik meer
links.”
Ten derde male - het kanon werd altijd tot aan den mond geladen - bulderde de
ontploffing. Ik meende een gesmooruitroep van Valdiria te hooren...dit wonder van
kracht, die gespierde armen, die voor ons een oorlogswerktuig vervingen, waren
verlamd.’
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't Is kras!!...maar 't is nog een der waarschijnlijkste. Men moet de avonturen lezen:
vooral die van Ruperto, die te paard gezeten, op eenen weg zich bevindt langs eene
steile bergkloof - kolk van Voladero - aan de andere zijde begrensd door een hoogen
muur; hij ontmoet een vijand, mede te paard; dus ‘vooruit gaan kon niet, achteruit
den weg af te leggen, was onmogelijk, even zoo het afstijgen.’ Wat doet
Ruperto?...luister: ‘In een lus van mijn laars stak, in het bereik mijner hand, een
puntig, scherp mes; ik trok het uit de scheede. Met de linkerhand begon ik den hals
van mijn paard te streelen, terwijl ik het mijn stem liet hooren. Het arme dier
beantwoordde mijn liefkozingne met een klagend gehinnik;’ (het paard begreep zijne
positie) ‘en om het niet te plotseling te verrassen, liet ik mijn hand langzaam langs
zijn gespierden hals gaan tot aan de plek, waar de laatste slagader zich met de
hersenpan vereenigt. Het gekittelde paard rilde, maar ik bedaarde het met mijne
stem. Toen ik onder mijne vingers, om zoo te spreken, het leven in zijn hersenen
voelde kloppen, boog ik mij naar de zijde van den muur, mijn voeten verlieten
zachtkens de stijgbeugels, en met een krachtigen stoot stak ik het scherpe lemmer
in den zetel-plaats van het levensorgaan. Als door den bliksem getroffen viel mijn
paard neder, zonder eenige beweging, en ik bevond mij met de kniën, die schier
mijn kin bereikten, op het lijk van mijn paard. Ik was gered;’ later gaf hij het ‘dier een
forschen stoot’ met zijn voeten, zoodat het in den afgrond rolde.
Wat correctie betreft; alle fouten en onverschoonbare onnaauwkeurigheden hier
over te nemen, laat het bestek niet toe, aangezien nagenoeg iedere bladzijde er
stof toe oplevert:
Bl. 31. ‘allerpittorekst.’
Bl. 34. ‘die zich ten zijnen (t) bevonden.’
ibid. ‘daauw’ en op bl. 83 dauw.
Bl. 40. ‘u te kompromitteren’ (waarom niet ‘bloot te stellen?)
Bl. 51. ‘na een kwartieruurs gaans ter plaats (e) gekomen.’
Bl. 67. ‘Ruptero’ instede van Ruperto.
Bl. 79. ‘Hildago’ op bl. 78 ‘Hildalgo’ op bl. 76 ‘Hidalgo’ onzekere spelling.
Bl. 80. ‘innige kinderlijke genegenheid.’
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Bl. 85. ‘grijsaart’ later ‘grijsaard.’
Bl. 106. ‘Zevende regenbak’ lees ‘zesden.’
Bl. 114. ‘Carena’ in de noot staat ‘Curena.’
Bl. 117. ‘amnfiteater,’
Bl. 124. ‘ter opporing’ lees ‘opsporing.’
Bl. 131. ‘de vier pooten,’ (beenen) ‘van een paard.’
Bl. 141. ‘Het zware gebouw was, op zeer korten afstand den, met almenas een
soort van kanteelen versierd;’ - onzin en slordige correctie.
Bl. 147. ‘Vreesselijk.’
Bl. 154. ‘Palos-Mutalos’ en bl. 155 ‘Palos-Mulatos.’
Bl. 164. ‘aleen’ lees ‘alleen.’
Bl. 170. ‘lafaart.’
Bl. 185. ‘en ik hoop dat Saturnino van avond niet wederkeer.’
ibid. ‘gwaarschuwd.’
Bl. 104. ‘individius.’
Bl. 198. ‘een zijner kritiekste tijdperken.’
Bl. 213. ‘Tehuaean,’ op bl. 217 ‘Tehuacan.’
Tevens levert de onnaauwkeurige plaatsing der zinteekens, hier en daar zuivere
non sens op:
Bl. 205. ‘De groote zerken der graven waren opgeligt, en sommige nog gaaf,
andere gebroken, naast de kuilen lagen, welke zij bedekt hadden, opeen gehoopt.’
Wij zouden nog meerdere onnaauwkeurigheden kunnen aangeven; doch het zal
nu wel genoeg zijn om de deugdzaamheid (!) van deze ‘Krijgsavonturen’ te kunnen
beoordeelen.
Wat het vignet betreft, moeten we erkennen, ofschoon geen voorstander van
dergelijke plaatjes vóór eenig werk, dat het aardig geteekend is. De lezer zij echter
gewaarschuwd: het schuitje dat hij daar ziet in zinkenden staat is eigenlijk......een
huisje. Zie bl. 54.
De vertaling, alzoo, is volstrekt niet aanbevelingswaardig.
2

x .
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Verzameling van nieuwe en zeer aan te bevelen boomsoorten en
planten, heesters, bloem- en siergewassen, plantsoenen en rozen.
Uitgegeven door David Wattez Jr. Gedrukt bij Gebr. van Es, te
Amsterdam, 1861-1862.
Zeer veel genoegen deed het ons, bovenstaande uitgebreide verzameling van
nieuwe boomsoorten enz. te kunnen aankondigen in een tijdschrift als de
Vaderlandsche Letteroefeningen, dat zoo gaarne kennis neemt van alles wat op
het gebied van natuur en kunst betrekking heeft. Wij haasten ons daarom het publiek
te berigten, dat wij nog weinig verzamelingen hier te lande gezien hebben, zóó
uitgebreid en zóó juist gekozen, als die welke de heer D. Wattez ons ter inzage
heeft aangeboden; trouwens men kon niet anders verwachten van een man die zóó
met den tijd medegaat en die reeds op verscheidene groote tentoonstellingen de
eerste prijzen mogt erlangen. Hij toont iemand te zijn die het vak van boomkweeken
in den vollen zin des woords wetenschappelijk en practisch verstaat, zelfs merkten
we op dat hij een niet onverdienstelik botanicus was, iets wat helaas zoo dikwijls
gemist wordt bij personen die soms allerakeligste klappermansnamen aan sommige
heesters of planten geven, hetgeen den ingewijde het gehoorvlies doet trillen en
hem de treurige waarheid doet inzien, dat het er bij ons te lande doorgaans nog
ellendig uitziet met sommige vakken, die geheel uit sleur of gewoonte worden
uitgeoefend. De heer W. behoort blijkbaar tot een ander tijdvak en is geheel op de
hoogte van zijn tijd. Een bezoek aan zijne boomkweekerij te Naarden zal ongetwijfeld
velen bevredigen die welligt anders meer sympathie toonen voor het merkwaardige
uit het buitenland, waar ook in dit opzigt het charlatannisme terdege woekert en
soms de edele vruchten der inlandsche kunstvlijt van de beste sappen berooft, en
daarom ook achten wij het ons ten pligt, den lezer dezer bladen te waarschuwen
tegen vreemde humbug en hem te wijzen op zooveel goeds als ons land in weinig
bekende hoekjes soms aanbiedt. De heer W. ga voort op den ingeslagen weg van
vooruitgang, en wij geven hem de verzekering, dat zijn voortdurend streven om al
het merkwaardige onder de oogen van het publiek te brengen, ook
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buiten de algemeene tentoonstellingen niet onbekroond zal blijven. Met belangstelling
zien wij de uitgebreide catalogus van diverse vruchtboomen te gemoet, waarvan
wij tevens te zijner tijd de aandacht op wenschen te vestigen.
JESSE.

De Globe. Schetsen van Landen en Volken (;) bijeenverzameld
door K.H. Vink, 23e en 24e deel; elk deel, 2 stukken, te zamen 477
bl., ieder sluk met eene plaat. In groot 8vo. (Te) Amsterdam, (bij).
J.D. Sybrandi, 1860. Prijs ƒ 3.60 per deel.
Het strekt Referent tot een wezentlijk genoegen, het gunstige oordeel te mogen
bevestigen, hetwelk hij bij de aankondiging van het 21e en 22e deel van dit
vervolgschrift heeft uitgebragt. Hij neemt daarom de vrijheid, de belangstellende
lezers in de eerste plaats kortheidshalve te verwijzen naar de ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’ van November 1860, no. 11, bl. 493-507, waar hij de twee vorige
deelen van dit werk in extenso heeft beoordeeld, terwijl hij thans, ten tweede, een'
vlugtigen blik zal werpen, op de nu aangekondigde twee nieuwe deelen, dezer in
alle opzigten verdienstelijke verzameling.
De heer Vink zet met prijzenswaardige vlijt zijne taak voort. Hij levert in het 23e
en 24e deel, die wij voor ons hebben liggen, een aantal bijdragen, welke niet alleen
vele wetenswaardige schetsen bevatten van landen en volken, zoo als de titel van
het werk belooft, maar ook een' leerrijken schat van echte menschenkennis
aanbieden, in eenen even bevattelijken als aangenamen vorm voorgedragen. Wij
houden ons overtuigd, dat geen beschaafd Nederlander, na gedane lezing, deze
twee deelen onvoldaan zal ter zijde leggen, maar zich daarentegen naderhand met
genoegen den tijd zal herinneren, dien hij aan de kennisneming van den inhoud
heeft besteed; - ja! wat meer zegt: hij zal hoogst waarschijnlijk, gelijk het met Referent
zelf is gebeurd, het werk van den heer Vink nu en dan met gretige belangstelling
raadplegen, ten einde bij het steeds aangroeijende gewigt der evenementen in het
westen der Nieuwe Wereld en in het oosten der Oude, te kunnen nagaan, of de
berig-
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ten, welke iedere overlandmail en elke stoomboot in Europa aanbrengen, van dien
aard mogen geacht worden, dat zij dengenen, die met eenige grondige kennis zijn
toegerust van den tegenwoordigen maatschappelijken en zedelijken toestand der
betrokkene landen en gewesten, redenen kunnen geven van regtmatige
bekommering of blijdschap, bij het aanschouwen van het rustelooze proces der
gebeurtenissen, welke in de onnaspeurlijke wegen eener altijd wijze Voorzienigheid
den dageraad der toekomst in haren schoot dragen.
Onder de belangrijke stukken, die in het 23e deel gevonden worden, trokken
vooral onze aandacht:
I. Blz. 23-53. - Expeditie van Burton en Speke naar de binnenlanden van Afrika.
- Reeds vroeger werd in ‘de Globe’ met een kort woord verslag gegeven van de
ontdekkingen door Burton en Speke in die landen gedaan. Deze onversaagde
reizigers hebben verleden jaar het verhaal hunner belangrijke expeditie openbaar
gemaakt in ‘Blackwood's Magazine,’ waaruit het door den geleerden Petermann is
overgenomen, aan wien het de heer Vink, naar het Referent voorkomt, op zijne
beurt, heeft ontleend. Hoogst merkwaardig mag dit verhaal heeten, en wij twijfelen
er niet aan of de lezers van ‘de Globe’ zullen met onverdeeld genoegen er kennis
van nemen. Men heeft gezorgd, dat het hunnen lees- en leerlust niet aan degelijk
voedsel zou ontbreken. Vroeger was het lezend publiek tevreden met eene magere
beschrijving van hetgeen de reiziger ontdekt had, en voegde deze er nu en dan nog
een paar lengte- en breedtegraden bij, dan was men over 't algemeen zeer goed
voldaan; doch, in onzen tijd, wordt er in dat genre van literatuur, even als in vele
andere takken, oneindig meer gevorderd. Immers, terwijl de reiziger een zeker aantal
mijlen per dag aflegt, en zóó en zóóveel uren des nachts waakt, verwacht men
tegenwoordig van hem, die zoo wat zijn eigen kwartiermeester, adjudant en generaal
is, dat hij landmeetkundige opnemingen en natuurkundige waarnemingen verrigte,
dat hij daarenboven naauwkeurige aanteekeningen over hypsometrie, hygrometrie
en meteorologie houde, vogels schiete en opzette, geologische voorwerpen bijeen
brenge, de nieuwste verschijnselen op het gebied van handel en politiek onderzoeke,
de
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studie der ethnologie bevordere, - en, om het geheel te volmaken, boek en rekening
houde, schetsen vervaardige - een lijvig leesbaar journaal zamenstelle,
spraakkunsten en woordenlijsten verzamele en eindelijk zoo dikwijls mogelijk lange
berigten naar huis zende!!! - Hadden de oude Grieken zich zulk een idée van het
leven eens wetenschappelijken reizigers kunnen vormen, wie weet, of zij Tantalus
den eeuwigen honger en dorst niet hadden ontnomen, om hem tot eene dergelijke
existentie in den Tartarus te veroordeelen?!
II. Op pag. 53-59, vindt men, onder het opschrift: ‘De begrafenis van eenen rijken
Japanees,’ onderscheidene kurieuse zaken over de Japansche zeden en gebruiken.
Ook leeren wij hieruit, dat onze deftige Amsterdammers, die nog al wat, soms zuur
verdiend, geld verkwisten, om iemand, zooals zij het gelieven te noemen, eene
eerlijke begrafenis te bezorgen, slechts kinderen zijn in die edele kunst, namelijk in
vergelijking met de Japanezen. Hetgeen de schrijver van deze mededeeling ons
ten dien opzigte verhaalt, komt ons voor naar de natuur geschreven te zijn. Immers
van geloofwaardige personen, die jaren lang hun verblijf te Decima gehouden
hadden, en die wij in de maand Julij 1859 te Rotterdam aantroffen, hebben wij
vernomen, dat de kosten van sommige burgerlijke begrafenissen meer dan negen
duizend gulden beloopen, waarvan inmiddels het grootste gedeelte, zoo als het ook
in Roomsche landen gaat (gelijk het Referent bij treurige ervaring te Parijs is
gebleken!), aan den strijkstok van de geestelijkheid met hare ondergeschikte helpers
blijft hangen.
Het doet ons leed het onzer schoone lezeressen te moeten vermelden, doch het
is volkomen waar: de Japanezen zijn in hun gedrag, bij de ter-aarde-bestelling van
de leden der schoone kunne, die het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben,
niet navolgenswaardig. De vrouwen in Japan, zoowel oud als jong, rijk of arm,
schoon en leelijk, worden er in minachtende stilte naar den grafkuil gebragt. Deze
handelwijze, die zoo weinig overeenkomt met die, welke gevolgd wordt, als het
mannen geldt, spruit voort uit de weinige achting, die de Japanees, even als de
Chinees, in Azië, en de Roodhuiden in Noord-Amerika, in 't algemeen
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voor de vrouw koestert. Wij keuren dit volkomen af, als mensch en als Christen, en
ofschoon deze of gene materialist misschien bij het lezen dezer regelen in
egioïstische mannenvergoding uitroept: ‘Die onnoozele Recensent, 's lands wijs, 's
lands eer!’ zoo kunnen wij ons niet onthouden onze geliefde Nederlandsche vrouwen
en meisjes hartelijk geluk te wenschen, dat zij in een land leven, waar de vrouw niet
de slavin, of het meubel van den zich zelven noemenden ‘keer der aarde’ maar zijne
levensgezellin, zijn tweede ik is en zal blijven, zoo lang het kruis van Jezus Europa's
schoonste sieraad zal zijn.
Bij de beschouwingen der schetsen en mededeelingen, waaruit het 24e. deel
bestaat, werd onze opmerkzaamheid voornamelijk geboeid door de volgende
stukken:
I. Bl. 297-298. Manilla. - Tot het bezienswaardige dier stad, welke, even als alle
andere steden van de Spaansche koloniën, op eene grootsche wijze gebouwd is,
behoort ontegenzeggelijk eene sigaren-fabriek. De heer Vink deelt ons het verhaal
van het bezoek eener dusdanige fabriek door Oliphant mede, en wij gelooven onzen
lezers genoegen te zullen doen, met er een klein gedeelte van te vermelden.
De fabriek bestond uit eene eindelooze rij zalen, en daarin heerschte een bedrijvig
gewoel, alsof het eene spinnerij te Manchester was. Het rollen der sigaren is wel
eenvoudig, maar maakt toch veel leven. Twaalf à veertien vrouwen zitten om tafels,
die slechts een voet boven den grond zijn. Elke vrouw heeft eenen hamer, waarmede
zij het blad voor het rollen glad klopt. Zij neemt dan van een' hoop afval van tabak,
die vóór haar ligt, eene hand vol, strooit die op het blad en rolt dit in elkander. De
Manilla-sigaar, die men in Britsch-Indië cheeroot noemt, is kenbaar aan haren
eigenaardigen vorm; maar in de stad Manilla zelve worden slechts weinige sigaren
van dezen vorm gerold; de meesten hebben het Havanah-fatsoen, sedert dat de
Spaansche regering veroorloofd heeft, dat de tabak der Philippijnen met dien van
Cuba mag concurreren. De beste bladen worden tot Havanahmodel gevormd, maar
kosten ook op de plaats zelve aanzienlijke sommen. Imnperiales, reuzen-sigaren,
waartoe geen afval gebruikt wordt, maar die uit een enkel blad bestaan, kosten 30
dollars het duizend; cortados, de gewone cheeroot-sigaren,
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daarentegen slechts 8 dollars. Daar de tabak een monopolie van de regering is,
zoo worden de prijzen willekeurig bepaald. Er is echter slechts eene prijsvermindering
voor Imperiales en Cortados. De sigaren-maaksters worden bij het stuk betaald, en
verdienen van 6-10 dollars per maand. In Engeland en op het vaste land is de
meening heerschende, dat de Manilla-sigaren van het Cheeroot-fatsoen in opium
gedoopt worden; Oliphant kan ons daaromtrent gerust stellen, want de echte
Manilla-sigaren zijn veel te goedkoop, dan dat men dit kostbare vergift daarbij zou
hebben kunnen gebruiken. Onze Haagsche jonkers kunnen dus gerust voortrooken,
zonder gevaar van een half uur na het uitgaan der Fransche opera in slaap te vallen.
II. Pag. 372-378. Bucharest. - Dienstzaken bragten in het jaar 1857 den heer
Sintenis naar Wallachije. Zijn verblijf te Bucharest had plaats in den herfst van dat
jaar. Hij heeft hierover onderscheidene pikante bijzonderheden geschreven, waarvan
wij er eenige beknoptelijk zullen mededeelen.
Dikwijls des avonds zag Sintenis de vensters van een der huizen uit de straat
waar hij logeerde, schitterend verlicht. Dienstboden, met lantarens verlicht, geleidden
de schoonen in hare schilderachtige, verleidelijke nationale kleederdragt naar de
helder verlichte vertrekken. Zulk eene manier van familair bijeenzijn had iets
buitengemeen bekoorlijks, en na korten tijd gelukte het Sintenis, eene uitnoodiging
tot eene dezer avond-vereenigingen te bekomen. Eenige waardige matrozen uit de
buurt zaten in bevallige houdingen op den rooden divan, die aan alle kanten langs
de wanden van het vertrek stond, en een' geschikten achtergrond voor de groep
der meisjes vormde, die daar waren. Hare vrolijke levendigheid scheen door zijn
binnenkomen te bedaren, maar spoedig kregen zij die weder terug, en gaven niet
verder acht op zijne aanwezigheid.
De vrouwen van Bucharest zijn van buitengewone schoonheid. Eenigen harer
namen hebben eenen zeer, welluidenden klank, zoo als: Paraskeva, Lianka, Maritza,
Zinka. Spoedig na het begin der bijeenkomst kwamen twee Zigeuners met
verfrisschingen binnen. De Zigeuners waren zoo bruin als Indianen, en hunne groote
zwarte oogen lagen in blaauw email.
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De schoonheid en bevalligheid van vele kinderen der Zigeuners was verrassend.
Twee kleine vrouwelijke gestalten, die hij dikwijls aan de fontein hare donitzas zag
vullen, schenen, wanneer zij met uitgestrekte armen hare kruik op het hoofd
balanceerden, al de bekoorlijkheden eener antieke te bezitten. De Zigeuners zijn
in groot aantal over Hongarije, Zevenbergen en de Donau-Vorstendommen verspreid;
in de laatste landen leven zij niet in slavernij, doch in de eerstgenoemde in weinig
beteren toestand.
Volgens hare ruime afmetingen, kan Bucharest een zeer groot getal inwoners
bevatten. De bevolking is echter in geene deele zoo groot als zij schijnt te zijn. Er
bestaan hiervan geene officiële opgaven; doch het getal 120,000 zal de waarheid
wel nabij komen. De meeste huizen zijn laag gebouwd. De straten hebben, met
weinige uitzonderingen, namen noch plaveisel; zij zijn boven alle beschrijving lang,
eng en morsig. Men heeft wel in vroegeren tijd kanalen aangelegd, om het water
en de onreinheden af te leiden, doch deze kanalen zijn bijna altijd verstopt, en
bewerken daardoor juist het tegendeel van hetgeen zij doen moesten. Bij nat weder,
heeft men slijk, dat eene knie hoog ligt, en ondoorzienbare stofwolken bij droog
weder; zoo zijn de straten van Bucharest, ‘de stad der vreugde.’ Hierdoor komt het
dan ook, dat een rijtuig te Bucharest eene noodzakelijkheid is. Een fatsoenlijk mensch
op straat te voet te zien, is bijna even vreemd, als iemand zonder kleeding. Het
aanzien hangt alleen af van equipages. Iemand die een matig inkomen heeft, moet
er daarom twee op nahouden. Even als men op andere plaatsen twee of drie paar
laarzen heeft, zoo heeft men hier twee of drie equipages. In den glans van een
eigen equipage, waardoor dat van een ander verdonkerd wordt, bestaat de hoogste
eerzucht. De edelste paarden, geheel met zijde en cachimir, met edelgesteenten,
goud en zilver overdekt, worden voor equipages gespannen, waarvan de weelde
zelfs in Parijs (van waar zij kwamen) niet overtroffen kan worden; en even als daarin
het Bois-de-Boulogne, zoo houdt de aristocratie van Bucharest hare dagelijksche
wandeltoeren op de chausée. Daar kan men zien, wat de stad al rijkdom, glans en
schoonheid bevat, en de hieronder vermengde godinnen der demi-monde, die er
be-
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trekkelijk zoo talrijk zijn, als in Parijs, zijn slechts zeer moeijelijk van hare
aristocratische zusters te onderscheiden, welke laatste, zooals te hopen is, niet zoo
slecht zijn als de snapachtige Faam verhaalt.
Eenen zeer aanmerkelijken stap tot vooruitgang heeft men reeds gedaan, doordien
men begonnen is, het wezentlijk fabelachtige getal honden, die geenen meester
hebben, te verminderen, daar zij de straten van Bucharest onveilig maken. Origineel
is de manier, waarop men daarmede te werk gaat. Een moedig Zigeuner sleept
achter zich voort het lijk van een' pas gedooden hond. Op eenigen afstand, volgt
een tweede, met eenen dikken knuppel gewapend, die uit eene korte pijp rookt, met
de oogen op den grond geslagen, als stond hij volstrekt in geene betrekking met
zijnen voorganger. Uit iedere straat, uit ieder steegje en uit iederen hoek komen nu
de vrienden en bekenden van den dooden held met een groot gehuil te voorschijn.
Oude veteranen, met honderd wonden bedekt, verlaten de half afgeknaagde
beenderen of de mishandelde kat, welke zij door hunne dapperheid verkregen
hebben, en springen blaffend en huilend om den dooden vriend heên; jonge
aspiranten komen op dat geschreeuw en die vervolging toeschieten, en er wordt
eene weeklagt gehoord, gelijk aan die, welke voor de Dardanische poort opsteeg,
toen de goddelijke Achilles zijnen dooden vijand rondom de muren van Troje
voortsleepte. De man met den dooden hond vervolgt bedaard zijnen weg, en even
bedaard volgt hem zijn medgezel.
De troep honden, moedig geworden door hun aantal, komt al nader en nader.
Reeds bevinden zich eenigen onder het bereik van den knuppel, en deze suist door
de lucht - zoo snel als het licht en zoo onvermijdelijk als het noodlot - en de schim
van eenen anderen hond is naar de beneden wereld gezonden. Verschrikt verdeelt
zich de troep honden, om zich een oogenklik daarna weder te verzamelen.
Gelijk in de meeste Oostersche steden, zoo is ook in Bucharest aan ieder bedrijf
zijne bepaalde wijk aangewezen. Ook hebben de Joden hunne bepaalde wijk, ovrai
genoemd. De Joodsche bevolking zal ongeveer 6000 zielen beloopen. Op het eerste
gezigt schijnt dit getal wel driemaal zoo groot te zijn want de Joden van Bucharest
zijn overal tegenwoor-
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dig. Men mag gaan, waar men wil, men ziet steeds den breedgeranden hoed, den
smerigen, langen, zwarten rok, en den langen baard van den Israëliet, die steeds
gereed is te dienen en te schagchelen. Hij is uw slaaf, die op uw bevel wacht, of
liever gezegd, hij is de slaaf van uwe beurs. De piasters in uwen zak zijn eene
magneet, die hem aan u bindt. Neemt er eene in uwe hand, en zulk een gedienstige
geest treedt u nader, zooals de dienende geesten van Aladijn bij het wrijven van
zijne wonderlamp verschenen. Hij kan met u ten minste in zes talen spreken, en gij
moet in alle andere, behalve in uwe moedertaal, een groote weetniet zijn, als gij
hem niet in de eene of andere verstaan kunt. Welligt weet hij niets van de Engelsche
taal, maar Fransch en Duitsch, misschien ook Spaansch en Italiaansch, is hem
gemeenzaam, en daarbij al de verschillende dialekten van het Oosten. Hij kent
iederen mensch, iedere plaats, ieder huis, ieder ding, en voor eene naauwelijks
noemenswaardige som staat al deze kennis u ter dienste.
Eene der meest eigenaardige merkwaardigheden van Bucharest, is de ongemeene
ongelijkheid van hare gebouwen. Naast het meest grootsche, sierlijke paleis staat
het vreeselijke hol van den Zigeuner; in geene andere Europesche stad kan men
iets dergelijks zien. Even zoo moet de verscheidenheid van zeden en gebruiken
den vreemdeling ongemeen treffen. Terwijl de vader in het oud eerwaardige nationale
kostuum rondwandelt, kiest de zoon de nieuwste modes van Parijs. Fransch verstaat
bijna een ieder; het is uitsluitend de taal der aristocratie, die met haar alle vormen
en zeden van het Parijsche volk heeft aangenomen, misschien het goede alleen
uitgezonderd.
Het rooken is de hoofdbezigheid der beide geslachten. Als men in een huis komt,
biedt u de bediende den brandenden tsjibuk aan, altijd vergezeld van eene kom
geurige koffij. De Turksche tabak, die men uitsluitend gebruikt, wordt met lof
verheven.
III. Bl. 401-448. Iets over de bewoners der Marquesas eilanden. - Te dezer plaatse,
vindt men eene hoogstbelangrijke bijdrage van Max-Radiguet over de bewoners
van die schoone eilanden-groep. Zij is der aandacht dubbel waardig, en wij kunnen
ons niet onthouden eenige punten aan te
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stippen, welke deze schets tot eene zeer interessante lektuur maken voor allen, die
de wetenschappelijke kennis van hedendaagsche toestanden van vreemde volken
op grooteren prijs stellen, dan de Ausschueifangen der verbeelding, die onze
romanliteratuur te baat neemt, om den gekunstelden smaak der meerderheid van
het publiek te streelen.
De maatschappelijke orde is op de Marquesas-eilanden nog in hare eerste
kindschheid en de standen zijn verdeeld in twee klassen. De eerste, die der akaïkis,
kan beschouwd worden als de aristocratie, hetzij door geboorte, fortuin of verstand.
Deze bevat de burgerlijke en godsdienstige opperhoofden. De tweede bestaat uit
de overige bevolking, de kicinos. Het gezag van den akaïki heeft zeer bepaalde
grenzen. Zijn invloed is vooral afhankelijk van zijne persoonlijke dapperheid. Niets
onderscheidt uiterlijk den akaïki van den kiklio. - De kikino is gewoonlijk bestemd
om de soldaat der opperhoofden te zijn. Zijne gewone bezigheden bepalen zich om
het eten van het huisgezin klaar te maken en op te brengen. Voor het overige eet
hij van denzelfden schotel en slaapt op dezelfde mat als het opperhoofd. - Men is
akaïki volgens het regt van geboorte. Ook wordt men het door zich in den oorlog te
onderscheiden, door zich met eene altapeïce (vrouwelijk opperhoofd) te verbinden
of zich door een opperhoofd te doen aannemen. Wanneer een akaïki verscheidene
kinderen heeft, erft de oudste zoon of dochter den titel en de voordeelen; de andere
kinderen blijven kikinos.
Het was noodzakelijk een volk, dat geen andere regten erkende dan die der
sterksten, in zijne neigingen te keer te gaan en het in toom te houden. Dit was de
oorsprong van de topu, welke men uit eene goddelijke bron deed ontspruiten. Tapu
beteekent: formeel verbod. De tapu was altijd oorspronkelijk de wil der goden, door
tusschenkomst der priesters aan het volk bekend gemaakt; maar hij ontwikkelde
zich spoedig, zoodra de menschen in het bezit van het geduchte wapen kwamen,
en men erkende de partij, die men daarvan kon trekken, om over zwakke onwetende
en ligtgeloovige gemoederen te heerschen. De priesters sloten weldra eene
overeenkomst van wederkeerige bescherming met de opperhoofden, en de tapu,
verre van eene
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zedelijke en beschavende werking te hebben, werd van toen af, wat hij nog is, een
werktuig van het despotismus, ten voordeele der hartstogten en luimen, gebezigd
door hen, die daarover beschikten.
Het menscheneten is overal in dien archipel een feit, dat maar al te zeer bekend
is; maar uitgezonderd wanneer het koortsig gevoel van haat, wraak, de overspanning
van den strijd en het snoeven bij de overwinning de inboorlingen bedwelmen,
behouden slechts eenige kraklaus (grijsaards) nog eenigen smaak voor deze
onnatuurlijke feestmalen. De bewoners der Marquesas eten geene menschen, dan
uit wraak. Om hen te dooden, gebruikt men gewoonlijk het middel. dat men bij het
slagten van dieren bezigt. Ten einde het bloedverlies zooveel mogelijk te vermijden,
verstikt men hen. Aan de krijgslieden komen de oogen toe. Het hart wordt raauw
gegeten; het overige van het ligchaam, met ti-bladeren bestoken, met aarde overdekt
en op eene laag gloeijende steenen gelegd, wordt den eersten of tweeden dag
gebraden en den derden dag en de volgende dagen gegeten. De opperhoofden,
de hoogepriesters en de grijsaards worden alleen tot de maaltijden van
menschenvleesch toegelaten, maar in oorlogstijd mogen ook de kikinos deel daaraan
nemen. Een kaniki, met een scherp riet gewapend, snijdt het ligchaam door. De
voeten, de handen en de ribben worden den opperhoofden aangeboden, terwijl de
achtergedeelten den opperpriester toekomen. De vrouwen, die van deze maaltijden
een groot afgrijzen hebben, worden niet daarbij toegelaten, en gedurende
verscheidene dagen ontvlugten zij de mannen, die verdacht worden gehouden,
daaraan deel te hebben genomen.
De gestalte der vrouwen is van eene middelbare grootte. Hare houding is dikwijls
met eene zuiverheid gevormd, welke men niet bij andere natiën aantreft, terwijl het
ligchaam sierlijk gebogen, het vleesch vast en elastiek, en de huid van de goootste
fijnheid is. Hare handen zijn, bij het aanraken, olieachtig en de vingers dun, de
nagels lang, ovaal, blinkend als agaat en met de grootste zorg behandeld, zijn
gewoonlijk ten uiterste schoon. Weinige vrouwen in de wereld bezitten meer
bevalligheid, zoo niet in hare bewegingen, dan toch in houding, en de vrouwen van
de
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naburige archipels, de zoo hoog beroemde bewoonsters van Tahiti, schijnen lange,
logge, dikke en bruine boerinnen, wanneer men haar vergelijkt met de dochters van
Nukahiva, die van het hoofd tot de voeten zoo buigzaam zijn.
Over het geheel schijnen op de Marquesas de gelaatstrekken bij de vrouw minder
fijn en minder zuiver, dan bij den man, misschien omdat wij gewoon zijn meer van
hare schoonheid te eischen. Het dikke, eenigzins harde haar, vol glans door het
gebruik van oliën, met de vingers opgestreken, valt op de schouders neêr, en omgeeft
een gelaat, dat eene bleekroode kleur heeft als het sandelhout. Het voorhoofd is
open, maar ovaal, de oogbeenderen zijn vooruitstekend. Onder de boogvormige
wenkbraauwen, met weinige haartjes voorzien, openen zich groote, vochtige, zwarte
oogen. Hoewel het gelaat der mannen ons onregelmatiger toeschijnt, zoo heeft toch
hun gelaat niet die zachtzinnigheid, die openhartigheid, die melancholische en
peinzende aanlokkelijkheid, welke de vrouwen van den archipel onderscheidt. De
zachtzinnigheid der vrouwen is ontegensprekelijk. Zij hebben eene zeer levendige
verbeelding en zijn ten uiterste vreesachtig en bijgeloovig. Coquet, opgeruimd, met
eene zucht tot spotternij, bezitten zij eene bijzondere scherpzinnigheid in het
opmerken van onze Europesche gebruiken en van ons karakter, en sedert onze
komst in dit land hebben zij ons dlkwijls, niettegenttaande het gevaar, waaraan zij
zich blootstelden, tallooze blijken van hare gehechtheid gegeven.
Het huwelijk te Nukahiva heeft niets gemeens met de plegtige verbindtenis, welke
de moedigsten bij ons soms niet zonder schroom durven aangaan. Het is niet de
voor het leven vastgeklonkene keten, het is een bloemenkrans, dien men draagt,
zoo lang hij ligt schijnt, en dien men kan verbreken, zoodra hij zwaar wordt. Niets
is eenvoudiger dan een huwelijk: zoodra twee jonge lieden elkander liefhebben,
vragen zij aan hunne familiën de toestemming om zamen te leven. Is die toestemming
gegeven, dan geeft men aan de verloofden geschenken. Deze bestaan in stoffen,
wapenen en krijgsvoorraad. Men vergadert de bloedverwanten rondom een varken,
dat men voor deze gelegenheid geslagt heeft. De hut van eene der familiën ontvangt
terstond het jonge
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paar, en het huwelijk is zonder eenige andere plegtigheid voltrokken. Stellen de
ouders daarentegen eenige verhindering, dan gaan de verliefden ergens anders
bescherming zoeken, en het huwelijk heeft daarom niettemin plaats. Na een' zekeren
tijd van beproeving, wanneer de echtgenooten erkennen, dat zij niet kunnen
harmoniëren, verlaten zij elkander met wederzijdsch goedvinden, beschouwen zich
als volkomen vrij en daarmede is alles afgedaan. Maar indien de vrouw uit luim het
huwelijksdak verlaat, om eenen geliefde te volgen, bespiedt de man haar en geeft
haar herhaalde malen hevige bestraffingen. De medeminnaar snelt natuurlijk ter
hulp van zijne weenende geliefde. Een hevige twist volgt hierop, de bijlen worden
opgevat en de zaak eindigt meestal met den moord van een der partijen.
De twee laatste deelen van ‘de Globe,’ waarvan wij onzen lezers den
voornaamsten inhoud hebben leeren kennen, zijn geïllustreerd met vier platen, te
weten:
23e deel, le stuk. Eene plaat voorstellende: De begrafenisplegtigheid van een'
Japansch' beambte.
Idem, 2e stuk. Eene plaat voorstellende: De cérémonie van den Gna-loung.
24e deel, le stuk. Eene plaat voorstellende: Port-Louis (Ile-de-France).
Idem, 2e stuk. Eene plaat voorstellende: De haven Hobart-Town, van den kant
der kazernen.
Deze afbeeldingen zijn, voor zooverre wij er over kunnen oordeelen, zeer goed
uitgevoerd. Ook de druk van het werk verdient lof, en ofschoon de correctie, wat de
toepassing der grammaticale regels betreft, wel hier en daar iets te wenschen
overlaat, kan men over het algemeen aan taal en stijl geene verdienste ontzeggen.
Wij wenschen dit werk dan ook vele koopers toe, en den heer Vink tijd en lust, om
zijnen belangrijken arbeid voort te zetten.
Zutphen, October 1861.
L.A. HISSINK.

Korte mededeelingen.
Aan eene leerrede van prof. B. ter Haar over Genesis VIII: 20a (uitgegeven bij J.G.
Broese te Utrecht, à 30 ct.),
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uitgesproken na het wijken van den watervloed des vorigen jaars, en ten voordeele
der watersnoodlijders uitgegeven, schenken wij gaarne den lof, gevraagd door hem
die ze uitsprak. 't Is ‘een gepast en stichtelijk woord naar de gelegenheid des tijds’
geweest. Wij kondigen de leerrede laat, te laat aan, doordat zij onder andere boeken
op de schrijftafel, en uit onze gedachte geraakt was.
Was de watersnood oorzaak van de uitgave van 's hoogleeraars preek - het
verzoek der Baarnsche gemeente, welke hij verlaten ging, bewoog dr. L. de Geer
om zijne afscheidsrede naar Hebr. XI: 13a te doen drukken. Zij kan als sonvenir
aan den vertrekkenden leeraar waarde hebden voor de leden der gemeente te
Baarn; maar voor anderen onderscheidt zij zich door niets. Daarom hadden wij haar,
zoo zij dan toch gedrukt moest worden, liever niet in den handel gebragt.

Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar. Dat is de titel
van een vlugtschrift van den heer W.K. Ente, dat onlangs bij den boekhandelaar
H.A. Tjeenk Willink te Arnhem à ƒ 0,60 het licht zag. Het onderscheidt zich gunstig
van de meeste geschriften over weinig bekende koloniën uitgegeven. Niets vindt
men er in van den overdreven bluf, waarmede men dikwijls Europeanen naar andere
werelddeelen tracht te lokken. Wel is de beschrijving der Kaapsche landstreek
uitlokkend, maar de bezwaren welke den aanstaanden kolonist wachten, werden
niet verzwegen. Ja aan waarschuwingen voor sommigen om zich niet naar Natal
en Nieuw-Gelderland te begeven, laat de heer Ente het niet ontbreken. Wel een
bewijs, dat de schrijver het goed meent met de kolonie, en met hen die lust mogten
hebben om daar neder te zetten. Ongeschikte kolonisten, waar ook, maken niet
alleen door hunne ondoordachte emigratie zich zelven ongelukkig, maar worden
ook een verderf voor de koloniën. Daarom bevelen wij de lezing dezer brochure
met alle vrijmoedigheid aan. Wat de schrijver er in mededeelt is eenvoudig, maar
dit maakt ook, dat wij er niet aan twijfelen kunnen, of het is waar. Simplex sigillum
veri.
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Boekbeschouwing.
De toekomstige overwinning van het Protestantisme. Eene proeve
van betoog, door C.W. Pape, emeritus predikant van de hervormde
gemeente van Heusden. (Te) Arnhem, (bij) C.W. van der Wiel, 1862.
In gr. 8vo., 406 blz. Prijs ƒ 2,50.
Een zeer belangrijk boek! Gelijk het uitgaat van eene naauwkeurige kennis en kalme
beoordeeling der kerkelijke geschiedenis, zoo doet het ook blijken van eenen
scherpzinnigen blik in de feiten van onzen leeftijd. De schrijver, reeds door
onderscheidene belangrijke geschriften, met name: Het Protestantisme in betrekking
tot den Staat ('s Hertogenbosch 1854) hoogst gunstig bekend als warm verdediger
van de protestantsche beginselen tegenover de aanmatigingen der R.C. Kerk, levert
in het voor ons liggende boek een ‘betoog,’ tusschen welks regels op elke bladzijde
naauwkeurige kennis, juiste oordeelvelling en zelfstandige beschouwing te lezen
staan. Met dat al achten we den titel niet zeer gelukkig gekozen. Wel ontwikkelt de
schrijver in de eerste afdeeling het ware wezen van het Protestantisme, als gelegen
in het streven naar waarheid en vrijheid in zaken van godsdienst; maar het woord
heeft nu eenmaal eene polemische beteekenis tegenover het R.C. kerkgeloof,
zoodat het bij min nadenkenden den schijn moet hebben, als ware een boek van
ruim 400 bladzijden geschreven ter ontzenuwing van dat, tot in het vervelende toe
herhaalde couranten-geschrijf van de Tijd en consorten, waarbij de verwachting
wordt uitgedrukt, dat het Protestantisme op zijn uiterste ligt en weldra den dood zal
ingaan, waarbij men dan breed ophaalt van ‘een koningrijk, dat tegen zich zelv'
verdeeld is en met blijkbaar welgevallen wijst op de uiteenloopende rigtingen in de
protestantsche kerkgenootschappen. Klaarblijkelijk weet men niet - of ziet opzettelijk
voorbij? - dat ten allen tijde, voor zoover de Kerk niet, als in de eerste middeleeuwen,
in eenen doodslaap lag, ‘geprotesteerd’ is tegen het beginsel van menschelijk gezag
in zaken des christelijken geloofs. Het ontstaan der protestantsche
kerkgenootschappen in de
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XVIde eeuw was geen feit dat op zich zelf staat, maar slechts eene der levensuitingen
in de Kerk; en het beginsel van ‘protesteren’ tegenover de aanmatiging van gezag
zal blijven bestaan, zoolang de Kerk op aarde eene ‘strijdende’ is. En dit moet en
zal zij uit den aard der zaak blijven, zoo lang de Evangelie-belijdenis, in welke
vormen dan ook, woont in menschen, bezoedeld door gebreken van verstand en
hart, miskenning van het eigenlijke wezen des Evangelies, heerschzucht en
wereldzin. Eene eindelijke en algeheele ‘overwinning van het Protestantisme’ in
den hoogsten zin zal gelijk staan met eene algeheele opheffing van het verkeerde
in de menschen en de menschheid. Daarom gelooven wij er niet aan gedurende
het bestaan der tegenwoordige aardsche huishouding, hoewel wij onzen bijval geven
aan de bewering van den geachten schrijver, dat ‘de overwinning van het
Protestantisme geene andere kan zijn dan eene zedelijke, eene heerschappij der
waarheid en vrijheid door de vernietiging der logen en de opheffing van de slavernij
der zonde’ - echter, zoo als er wordt bijgevoegd: ‘zoover zulks in den tegenwoordigen
onvolmaakten toestand der menschen mogelijk is.’ Wij willen er niet over twisten,
maar naar ons bescheiden oordeel sluit nu het eene het andere bepaald uit. De
schrijver gelooft aan eenen eindelijken ‘triomf van het Godsrijk op aarde.’ Wij deelen
in dat geloof, maar houden het er tevens voor, dat daarmede dan ook een ophouden
van den tegenwoordigen staat der dingen, ten opzigte van het maatschappelijke
leven der menschen op aarde onvermijdelijk zal moeten gepaard gaan. En wil nu
de schrandere schrijver van dit boek daaraan den naam van ‘overwinning van het
Protestantisme’ geven, - het is ons wél; in de hoofdzaak zijn wij het met hem eens,
dat de vrije belijdenis der waarheid in de van haar uitgaande ontwikkeling tot
christelijke volkomenheid nimmer te wachten is van de beginselen door Rome
voorgestaan, maar alleen van die, welke tegen Rome ‘protesteren.’
Dit boek heeft bij eene hoogst geregelde dispositie de onschatbare verdienste,
dat het voet bij stuk houdt, zoodat de gang der redenering gemakkelijk wordt gevolgd.
Men gevoelt het, dat de schrijver helder heeft gedacht en daarom in staat was tot
helder schrijven. De aanteekeningen doen
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zien, dat hij zich geheel op de hoogte heeft gehouden van de binnen- en
buitenlandsche literatuur des onderwerps, niet alleen uit een godgeleerd en kerkelijk,
maar ook uit een staatsregtelijk oogpunt. Dat de auteur den ‘moed’ heeft om te
verklaren, dat hij de hoofdstellingen der ‘moderne theologie’ niet onbepaald huldigt,
maar ‘niet afkeerig van het moderne’ op zich zelv', het ‘alleen is van hetgeen daarin
beginselloos, onhoudbaar, strijdig tegen de waarheid en troosteloos is,’ strekt hem
in ons oog tot eer, niet tot verwijt, schoon men misschien van de andere zijde zal
zeggen, dat hetgeen Pape beginselloos noemt in wezenlijkheid gestreng vasthouden
aan een beginsel is; het door hem als onhoudbaar verworpene juist onwederlegbaar;
het door hem strijdig tegen de waarheid geachte juist de hoogste en reinste
uitdrukking der waarheid; het voor hem troostelooze integendeel het troostvolste.
Zoo gaat het in de wereld: voor ieder is waarheid wat hij als waarheid aanmerkt;
het objective ligt vaak zoo ver van de subjective opvatting.
Druk en papier verdienen allen lof en den uitgever komt den dank van alle
belangstellenden toe voor de matige prijsbepaling, te meer daar men veel letters
voor zijn geld krijgt. Het werk behoort dus in geene deele tot de kostbare, wel echter
tot de kostelijke.
BR.

Schoolgezag en eigen-onderzoek. Historisch-kritische studie van
den strijd tusschen Voetius en Descartes, door A.C. Duker, Theol.
Doct. Te Leiden, bij D. Noothoven van Goor, 1861. In gr. 8vo. 230
blz. Prijs ƒ 1,90.
Toen ten vorigen jare de Utrechtsche akademie haar 225 jarig bestaan feestelijk
vierde, verscheen er eene redevoering van den hoogleeraar Opzoomer in het licht,
getiteld: Cartesius, welke door den auteur bestemd was tot eene feestgave.
Allergelukkigst mogt de keuze heeten van het behandelde onderwerp. Sprekende
van den beroemden wijsgeer moest de redenaar gewag maken van den strijd voor
en tegen hem gevoerd, moest hij namen vermelden, die aan Utrechts hoogeschool
eens met hoogen lof werden genoemd, moest hij de aandacht vestigen op de
beginselen, waarvan de strijders uitgingen. Wie melding maakt van Cartesius, die
kan niet
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zwijgen van Voetius. De tegenstelling wordt dan ook in Opzoomers redevoering niet
gemist. Met keurige trekken schetst hij het portret der beide kampioenen. ‘Er is wel
geen grooter tegenstelling denkbaar dan tusschen Voet en Cartesius. De één een
oorspronkelijk denker, de ander niets meer dan een geleerde. De één een man wien
het om voedende kennis te doen was, de andere niets meer dan een veelweter. De
één bij al de vastheid zijner overtuiging een wijze, die rust vroeg en rust gunde; de
ander een onvermoeide Zionswachter, die tegen Roomschen, Arminianen,
Socinianen en al wie anders dacht dan de Dordsche synode, het uitgetogen zwaard
altijd in de hand hield, maar die er, als de goede zaak het medebragt, toch geene
zwarigheid in vond, om tegen Cartesius, den leerling der jezuiten, gelijk hij hem
noemt, een roomschen priester op te ruijen. De een mogt wel de tegenvoeter van
den anderen heeten.’ - Kon deze schets binnen de grenzen eener oratie niet
uitgewerkt worden, toch is zij, dunkt mij, wel geschikt om bij menigeen de begeerte
naar nadere kennismaking met die ‘tegenvoeters’ op te wekken. Voor die begeerte
wordt bevrediging aangeboden in het boek van Dr. Duker. Wat de hoogleeraar
slechts aanstippen kon, dat heeft hij naauwkeurig onderzocht en uitvoerig geteekend.
Wie dan meer verlangt te weten van de geschillen, die in de 17de eeuw de
vaderlandsche kerk beroerden, ja waaraan bijna alle beoefenaars der wetenschappen
deelnamen, dien bevelen wij de lezing aan van het hierboven genoemde werk. Niet
alleen echter uit geschiedkundig oogpunt is dit werk belangrijk te achten. De mannen
toch, die hier worden voorgesteld, waren vertegenwoordigers van tegenstrijdige
beginselen, zij kampten voor schoolgezag en voor eigen-onderzoek. Die beginselen,
wij weten het, staan nog soms strijdig tegenover elkander; zoo moet ook hier de
uitspraak van toepassing zijn: in 't verleden ligt het heden;’ zoo kan ook deze
geschiedenis nuttige lessen ons geven voor onzen tijd. - Het doel van den schrijver
is ongetwijfeld geweest om aan de geschiedenis eene nieuwe bijdrage te ontleenen
tot staving van het goed regt der vrije wetenschap. Naar ons oordeel heeft hij dat
doel ten volle bereikt.
Het werk is gesplitst in 3 hoofdafdeelingen. Eerst worden
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de strijders ons voorgesteld. Gisbertus Voetius geboren te Heusden in 1589, muntte
reeds als knaap uit door zijn ijver en zijn stalen geheugen. Het onderwijs, dat hij
ontving, had ook vooral de strekking om hem tot een' geleerde, een' veelweter, te
vormen. Te Leiden hoorde hij de theologische lessen van Gomarus en voelde zich
tot dezen leermeester sterk aangetrokken. Geen wonder, dat hij een voorname
plaats innam onder de tegenstanders van Arminius. Hij werd in 1617 predikant te
Heusden en was lid van de nationale synode van Dordrecht. In 1634 werd hij
hoogleeraar te Utrecht. Hij beschouwde het als zijne taak, de aangenomen kerkleer
philosophisch te verdedigen. Hij deed dit dan ook ter goeder trouw, met groote
geleerdheid, maar was niet altijd kiesch en keurig bij het zoeken naar de middelen,
die hem daarbij konden dienen.
Tegenover hem worden wij gewezen op René-Descartes, geb. in 1596 te La Haye
in Touraine. Deze werd opgevoed in het gesticht der Jezuiten te La Flèche. Hij
onderscheidde zich door onafhankelijkheid van geest en scherpheid van oordeel.
Geen vrede hebbende met de overgeleverde kennis, dorstte hij naar waarheid die
nuttig kon zijn voor het leven. Niet vindende wat hij zocht, ging hij in 1612 naar Parijs
en gaf zich daar een tijd lang over aan de verstrooijingen en vermaken van het leven
der wereld. Ook dit voldeed hem niet. Hij trad in de krijgsdienst om zoo vele landen
en volken te leeren kennen. Zoo kwam hij te Breda, ging vervolgens naar Duitschland
en nadat hij zijn ontslag uit de dienst had genomen, doorreisde hij nog 8 jaren lang
verschillende landen van Europa. Zijn verlangen naar de zekere waarheid, de wisse
kennis, bleef even sterk maar was niet bevredigd. Toen besloot hij eene nieuwe
methode te beproeven, alle aangeleerde kennis weg te doen en alleen zijne rede
te raadplegen. Aan de beoefening der wijsbegeerte wilde hij zich wijden. In 1629
vestigde hij zich in Holland. Hoe onafhankelijk ook in zijne stellingen en denkbeelden,
hij bleef steeds goed katholiek en liet de bepalingen der kerkleer geheel buiten zijn
onderzoek.
In de tweede hoofdafdeeling wordt de strijd beschreven. Wij vinden hier 3
onderafdeelingen of perioden: van 1637-1639. De eerste aanleiding werd gegeven
door Henricus
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Renerius, een emigrant uit de zuidelijke Nederlanden, die, daar hij protestant was
geworden, uit zijn vaderland had moeten vlugten. Deze bijzonder op de wijsbegeerte
zich toegelegd hebbende, werd in 1631 te Deventer en drie jaren later te Utrecht
professor philosophiae. Verbazenden opgang maakte het onderwijs van dezen
hoogleeraar, dat geheel afweek van de tot hiertoe algemeen gehuldigde scholastieke
methode. Spoedig was Renerius bekend en bevriend geworden met Cartesius, met
wiens beginselen hij volmaakt overeenstemde, wiens voorlichting en raad hij gedurig
zocht, wiens trouwe volgeling hij zich betoonde. De hoogleeraar stierf echter reeds
spoedig, in Maart 1639. Had Renerius zelf den strijd niet gezocht, tot hiertoe hadden
ook zij die zijne methode en zijne denkbeelden niet konden goedkeuren, gezwegen;
maar nu werd daar door prof. Aemilius eene lijkrede uitgesproken op den gestorven
ambtgenoot, die velen en inzonderheid Voetius hevig ergerde. De redenaar toch
verkondigde niet enkel den lof van Renerius, maar schetste hem als den echten
beoefenaar der wetenschap en prees luide zijne methode; ja hij trad bovendien op
als de lofredenaar van Descartes, dien hij voorstelde als ‘den Archimedes zijner
eeuw,’ en als den gids en leidsman van Renerius. De voorstanders der scholastieke
geleerdheid konden niet langer zich onverschillig veinzen en niet langer zwijgen.
2e. periode. 1639-1642. Intusschen had reeds in Julij 1638 een ander discipel
van Descartes een leerstoel te Utrecht bezet, Henricus Regius, een vertrouwd
leerling van Renerius. Hij was medicus, door zijn' leermeester met Cartesius bekend
gemaakt en weldra zoo met de wijsbegeerte van den laatste ingenomen, dat hij die,
zooveel hij kon, poogde te verspreiden. Hij ging daarbij dikwijls onvoorzigtig en
onbesuisd te werk. Hij was strijdlustig en verdedigde of verklaarde niet enkel zijne
denkbeelden en stellingen, gelijk Renerius had gedaan, maar poogde ook het stelsel
zijner tegenstanders bespottelijk te maken. Geen wonder dat hij zich weldra de
bittere vijandschap van Voetius had op den hals gehaald. Omstreeks dezen tijd
begon Voetius ‘den uitheemschen wijsgeer’ bepaaldelijk te bestrijden, in het eerst
nog wel zonder uitdrukkelijk den naam van Cartesius te noemen, maar toch duidelijk
genoeg hem aanduidende, dat
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ieder wien hij niet vreemd was, hem kon herkennen. Hij beschuldigde hem van
atheïsme en zocht die beschuldiging door gedurig nieuwe argumenten te staven.
Intusschen zag hij met leede oogen hoe de beginselen van Descartes telkens meer
bijval vonden en verschrikt door het gevaar, dat alzoo de kerk en de regtzinnige
leer dreigde, zag hij uit naar een bondgenoot om den vijand krachtiger te kunnen
tegenstaan. Zulk een' bondgenoot meende hij gevonden te hebben in pater
Mersennus, een minderbroeder in Frankrijk, die Cartesius reeds als jongeling te La
Flèche gekend had. De pater beloofde zijne hulp, op voorwaarde dat Voetius hem
de bewijzen leverde, dat Descartes te regt van atheïsme kon beschuldigd worden.
Zoo moest de kampvechter der Hervormde kerk steun zoeken bij den roomschen
jezuit.
Vooral echter in Utrecht zelf moest de voortgang der nieuwe philosophie gestuit
worden; ten dien einde besloot Voetius al zijn' invloed, toen hij in 1641 rector
magnificus was geworden, aan te wenden om Regius onschadelijk te maken.
Eindelijk gelukte het hem te bewerken, dat aan Regius verboden werd andere lessen
te geven dan in de medicijnen, en dat de akademische senaat zijn afkeurend oordeel
over de nieuwe wijsbegeerte uitsprak en openbaar maakte.
3e. periode. 1642-1647. Voetius ontving berigt van pater Mersennus, dat deze
zijn woord terug nam en zich aan den strijd tegen Cartesius onttrok. Hoezeer ook
teleurgesteld kon hij toch zijn voornemen niet opgeven om den geduchten wijsgeer
tegen te werken en hem zoo mogelijk te vernietigen. Daarbij bediende hij zich van
de hulp zijns zoons en van zekeren discipel van den Waterlaet geheeten. De eerste
had stellingen, de ander een boek tegen de nieuwe wijsbegeerte laten drukken.
Zoodra Descartes hiervan kennis had gekregen, beantwoordde hij de geopperde
beschuldiging uitvoerig en krachtig in een openbaren brief aan pater Dinet. In dit
schrijven besprak Descartes ook op vrij scherpen toon de handelwijze van Voetius
ten zijnen opzigte en zijn gedrag jegens Regius. De Utrechtsche professor wist nu
een' zijner voormalige leerlingen, Schoock, hoogleeraar in de philosophie te
Groningen, over te halen om de pen voor zijnen leermeester op te vatten en diens
eer te handhaven. Schoock
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stelde een boekje op, dat echter door Voetius zelven omgewerkt en hatelijker
gemaakt, buiten weten van den auteur gedrukt werd onder den titel: Philosophia
Cartesiana of Admiranda Methodus novae philosophiae Renati Descartes. Dit
geschrift was vol smaadredenen en hatelijke aantijgingen. De alzoo aangevallene
antwoordde daarop in een Epistola ad Gisb. Voetium. De twistzaak werd voor den
Utrechtschen magistraat gebragt, die Cartesius ter verantwoording opriep; zijne
geschriften voor diffamatoire en fameuse libellen verklaarde en hem bij publicatie
in het ongelijk stelde. Descartes klaagde daarop Schoock aan, de Fransche gezant
en de stadhouder werden met de zaak gemoeid en de afloop van het proces was,
dat de Groninger senaat Cartesius in het gelijk stelde, terwijl Schoock al wat er
beleedigends in zijn boekje werd gevonden herriep. Voetius was woedend. Het
judicium van den Groninger senaat werd door Cartesius aan de vroedschap van
Utrecht gezonden, even als later nog eene uitvoerige verantwoording, doch hij
ontving geen antwoord, alleen werd daar een decreet uitgevaardigd, waarbij aan
ieder binnen de jurisdictie der stad woonachtig verboden werd iets pro of contra
Cartesius te doen drukken of verkoopen.
In de laatste hoofdafdeeling geeft Dr. Duker eene Beoordeeling van den strijd.
Hij beschouwt daartoe achtervolgens: de wijze van strijd-voeren, de wapenen in
den strijd gebezigd, de gevolgen van den strijd. Hier vooral blijkt het, hoe leerzaam
de opmerkzame beschouwing van dien strijd is ook voor onze dagen. Dat de
voorstanders van het oude, de conservativen op wetenschappelijk en kerkelijk
gebied, zich spiegelen aan de onbehagelijke figuur van Voetius! Het wordt in zijn
voorbeeld weêr zoo duidelijk, hoe ligt vooroordeel voert tot hartstogtelijkheid, hoe
ligt de drift de rede verduistert en het hart verschalkt. Hij de waarlijk vrome man
ontzag zich immers niet, in de opgewondenheid van den strijd, ook van zeer onedele
wapenen zich te bedienen indien zij maar schenen hem de zegepraal over den
tegenstander te verzekeren. Gelukkig is de tijd voorbij, dat de vrijheid van denken
en onderzoeken werd gekeerd met geweld. Niemand heeft thans in onze dagen
iets te duchten wegens het uitspreken zijner eigene overtuiging. Alleen in vrijheid
ook tiert de wetenschap, kan zij bloeijen en vruchten
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dragen. Bekrompenheid en kleingeloof alleen kan zich bezorgd maken, alsof die
vrijheid gevaarlijk zou zijn voor godsdienst en christendom. Nog altijd blijft de
uitspraak gelden van den vrijzinnigsten der apostelen: ‘wij vermogen niets tegen de
waarheid, maar wel voor de waarheid.’
R.
V.

Geloofsversterking. Viertal preken naar de behoefte dezer dagen,
van W. Muurling, Hoogleeraar en Academie-prediker. (Te)
Groningen, (bij) P. Noordhoff, 1862. In post. 8vo., 82 blz. Frijs ƒ
1.00.
Het bepaalde doel van den hoogleeraar Muurling, eerst bij het uitspreken, later met
het uitgeven dezer preken was: ‘menig gemoed, dat door de gewaande of verkregene
resultaten der godgeleerde wetenschap, en door de rigting der Evangelie-prediking
in deze dagen, geschokt en in verwarring gebragt wordt, tot rust te brengen, en allen
te doen zien, dat het geloof des Christens, mits het eenvoudig zij en van zuiver
gehalte, onafhankelijk is van het godgeleerd onderzoek en boven deszelfs uitkomsten
verre verheven.’ In onze schatting zijn zij daartoe uitnemend geschikt. De eerste
ontwikkelt, naar Hebr. II: 11, dat de zaligmakende kracht van Christus bestaat in
zijne heiligende kracht; met andere woorden: daarom is Jezus ‘de overste Leidsman
tot zaligheid,’ omdat Hij de zijnen heiligt. En dat dit iets anders en iets meer is, dan
dat Hij de groote leeraar is van deugd en heiliging, want dat de kracht tot de geheele
hervorming van 's menschen gemoed van Hem uitgaat, blijkt uit de ontwikkeling.
Dat de voorstanders der voldoeningsleer er geen vrede mede zullen hebben, ligt
voor de hand; maar dat de voorstelling zuiver evangelisch is, niet minder. - De
tweede (tekst 2 Tim. I: 12b) behandelt de verzekerdheid des christens onder al de
onzekerheid der wetenschap en des levens. Zij begint met aan te toonen, dat zoowel
in de wetenschap als in het leven wel veel zeker moet geacht worden, maar toch
nog veel overblijft, dat in zich zelv' onzeker is of ook wel, bezonnen of onbezonnen,
op losse schroeven gesteld wordt. Vervolgens wordt ontvouwd, dat genoegzame
verzekerdheid te midden van dit alles voor den
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Christen daarin bestaat, dat hij ‘weet in wien hij gelooft,’ en hoe hij die verzekerdheid
kan verkrijgen. De prediker eindigt met de opmerking, dat men geen reden heeft
om zich te bedroeven of te verontrusten over dat teeken des tegenwoordigen tijds,
dat de wetenschap gewigtige en geweldige vragen opwerpt, die het geloof schokken,
menigeen in verwarring brengen, allen in beweging zetten. Immers, dat heeft ook
zijne goede zijde, in zoover het de gemeente brengt tot helderheid en zelfstandigheid
des geloofs. - De derde preek grijpt wel het diepst in de groote strijdvragen van
dezen tijd; zij behandelt (naar 1 Joh. V: 10a, 11) den laatsten en diepsten grond
des geloofs. ‘Mijn godsdienstig geloof,’ zegt de hoogleeraar, ‘kan op verschillende
gronden rusten, en het rust inderdaad op verschillende gronden; op gronden buiten
mij en in mij. Die gronden zijn wel zeer naauw verwant en onafscheidelijk aan
elkander verbonden, maar ze zijn toch onderscheiden. Behalve dat de laatste en
diepste grond des geloofs altijd in mij zelven gelegen is, kan ik als Christen gelooven
op uitwendig gezag, op grond van 't geen ik zelf aanschouw, op grond van 't geen
ik in mij zelven heb en waarneem; en zoo dat eerste en tweede mij nog onzeker of
twijfelachtig kon gemaakt worden, dat laatste kan mij geen schepsel, kan niets ter
wereld mij ontrooven.’ Dat geloof op gezag, uit eigen overtuiging, ten gevolge van
eigen aanschouwing, en boven die twee, dat hetwelk men in zich zelv' heeft, worden
achtervolgens beschouwd. Hoe dit laatste, die ‘getuigenis des Heiligen Geestes,’
in ons ontstaat, werkt, zich openbaart, welke waarde die diepste geloofsgrond heeft,
wordt met groote klaarheid en eenvoudigheid, zoo als het voegt in eene preek voor
het gros der gemeente, aangewezen. Uit de gansche ontwikkeling echter blijkt, dat
deze geloofsgrond, hoe subjectief ook, nogtans uitgaat van objectieve kennis van
den Christus. Kort: het komt ons voor, dat het eigenlijk een hechten aan uitdrukkingen
is, wanneer men die ‘getuigenis des Heiligen Geestes’ als laatsten en diepsten
geloofsgrond plaatst tegenover de kennis van den Christus, zoo als zij verkregen
wordt door de Schrift, die aangaande Hem getuigt. Immers, hoe zal Jezus Christus
het voorwerp des geloofs kunnen zijn, indien wij geene van buiten aangebragte
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kennis aangaande Hem hebben? Dat de beoefening des Christendoms noodig is
ter verkrijging van de vaste verzekerdheid des geloofs, wordt in de vierde preek,
over Joh. VII: 16, 17, ontvouwd. Ook van deze is het beloop zeer eenvoudig; den
wil Gods te doen, het Christendom in beoefening te brengen - ‘daar is geen ander
middel om van de waarheid des Christendoms overtuigd te worden, om zijne waarde
te schatten, om zijne kracht te ervaren.’
De Hoog Eerw. prediker wenscht deze stukken niet beschouwd te hebben als
proeven van kanselwelsprekendheid. Het woord ‘kanselwelsprekendheid’ doet zeker
aan schitterender voortbrengselen der oratorie denken; maar van wege
eenvoudigheid en vooral kortheid mogen alle predikers er wel een model aan nemen.

Feestviering der Evangelisch-Luthersche gemeente te 's
Gravenhage op den 15den December 1861. Drietal leerredenen
door K.N. Meppen, J.P.G. Westhoff en J.A. Schuurman Johz.
Uitgegeven ten voordeele van het Evangeliesch-Luthersch
weeshuis te 's Gravenhage. (Te) 's Gravenhage, (bij) de Erven
Doorman, 1862. In gr. 8vo., 84 blz.
De Evangelisch-Luthersche gemeente te 's Gravenhage vierde den 15 December
11. een dubbel feest: dat van haar 250jarig bestaan, en dat van het 100jarige van
haar tegenwoordig kerkgebouw. Haar leeraar Meppen hield bij die gelegenheid in
de voormiddag-godsdienstoefening eene opzettelijke feestrede over 1 Petr. II: 5,
waarin hij de historische herinneringen, aan de feestviering van den dag verbonden
en uit den aard der zaak een weinig dor voor wie er geen onmiddelijk belang bij
heeft, gelukkig heeft weten te vereenigen met heldere en gemoedelijke
evangelie-verkondiging. Zijn ambtgenoot Westhoff beantwoordde in de
namiddagbeurt met den tekst Hebr. X: 23-25 de vraag; ‘waartoe moet de herinnering
aan de vestiging dezer gemeente en de inwijding dezer kerk ons opwekken?’ door
te ontwikkelen, dat het een en ander de strekking moet hebben om te vermanen:
tot een onwankelbaar vasthouden aan de belijdenis der hoop - tot eene betooning
dier belijdenis in de liefde - tot eene getrouwe deelneming aan de
gemeenschappelijke godsdienst-
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oefeningen. Het eerste punt trekt nog al kras te velde tegen de ‘hedendaagsche
ondermijning van het christelijk geloof.’ Voor den spreker in het avonduur schoot
blijkbaar niet veel stof over, zoo ook hij zijne rede in verband wilde brengen met de
plegtigheid van den dag. Een gelukkige greep was het, uit de herinnering aan
zoovelen als vroeger in hetzelfde kerkgebouw leering en stichting ontvingen, uit de
herinnering van vele daar aanwezigen: ‘dáár zat mijn vader, ginds mijne moeder,’
- aanleiding te nemen tot het prediken over Openb. XIV: 13. De preek bestaat in
beantwoording der vragen: Welke dooden worden hier bedoeld? - Welke zaligheid
wordt hier beloofd? - Zullen wij eens tot die zaligen behooren?
Het boekje is versierd met vier steendrukplaten: de vorige en de tegenwoordige
kerk van buiten - de eerste - en de tweede van binnen - en de penning, geslagen
ter gelegenheid dat in het jaar 1733 het weeshuis der gemeente is gesticht. Die het
bundeltje koopt, schenkt tevens een offer der liefde aan deze inrigting.

Het volgen eener christelijke staatkunde in Britsch-Indië, als de
eenige die waarborgen van veiligheid oplevert. Redevoering,
uitgesproken door den luitenant-kolonel sir H.B. Edwardes, in de
61ste jaarlijksche vergadering van het zending-genootschap der
episkopaalsche kerk. Naar het Engelsch. Met eene inleiding van
O.G. Heldring, V.D.M. te Hemmen. Te Amsterdam, bij H. Höveker,
1862. In post 8vo., XVI en 59 blz. Prijs ƒ 0.50.
Indien men de vijanden des Christendoms hoort, zullen de betreurenswaardige
gebeurtenissen, die in Britsch-Indië op zooveel goed en bloed zijn te staan gekomen,
hare oorzaak alleen gehad hebben in den arbeid der zendelingen, die de christelijke
godsdienst wilden verbreiden onder de aanhangers van Boeddhisme en
Mohamedisme. Maar het is niet de poging tot uitbreiding van het Christendom op
haar zelve, welke die algemeene gisting en ontzettende uitbarsting heeft te weeg
gebragt; het is de dwaasheid geweest om de godsdienstige naauwgezetheid niet
te ontzien der aanhangers van den Islam, door hunne patronen met varkensvet, en
der Boeddhisten door hunne patronen met dierlijk vet in het algemeen te doen bijten.
Kolonel Edwardes ontwikkelt in deze rede-
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voering zijn gevoelen, dat het volgen eener christelijke - hij verstaat er door, eener
tot verchristelijking leidende - staatkunde, het onderwijzen van den bijbel op de
scholen, enz., den besten waarborg oplevert voor veiligheid des gouvernements in
Indië voor de toekomst.
In zoover dit stukje eene bepaalde betrekking heeft op Britsch-Indië, valt het ter
naauwernood binnen den kring der kennisneming van dit Tijdschrift. Maar de eerw.
Heldring, het ten onzent inleidende, spreekt het uit: ‘Engeland is ons voorland. Wat
in Hindostan plaats vond, zal ook bij ons plaats vinden. De toestarden zijn één. Het
is de strijd van het barbarisme met de beschaving.’ Hij legt aan Nederland ten laste,
dat het ‘thans de politiek der Romeinen volgt. Deze wettigden, eerden alle goden
der volken, die zij aantroffen. Wij wettigen en eerbiedigen de goden der volken met
alle gruwelen, verbonden aan hunne dienst.’ Wij juichen de pogingen ter uitbreiding
van het Christendom luide toe, mits zij geschieden met oordeel en in den geest der
christelijke liefde, en mits vooral zij het Evangelie, geene onverstaanbare en
spitsvindige dogmatiek brengen aan de heidenen en Mohamedanen, en mits nog
het meest van allen dat dezen in zoogenoemde Christenen geen toonbeelden
aanschouwen van andersoortige, maar daarom niet min afschuwelijke ‘gruwelen .’
Is het aan die menschen euvel te duiden zoo zij ze op rekening van de christelijke
godsdienst zelve zetten? De christelijke beschaving wraakt het koppensnellen, maar
zij wraakt niet eene onverzadelijke schraapzucht; zij verfoeit de veelwijverij dermate,
dat zij den toegang tot het Christendom sluit voor elken Mohamedaan die zijne echte
vrouwen, op ééne na, niet wegjaagt, maar zij heeft vrede met ongebreidelde ontucht
buiten het huwelijk...Wat hebben wij toch te zeggen, wanneer de Javaan aldus
redeneert? Een christelijke geest is het edelste wat zich denken laat, maar al wat
christelijke waarheid is, is daarom nog niet geschikt voor Javaan of Maleier op het
tegenwoordige standpunt zijner ontwikkeling. Het is, om dit ééne slechts te noemen,
eene christelijke waarheid, dat alle menschen gelijk zijn voor God en dat de een
des anderen broeder is. Maar schaf op dien grond eens eerbewijzingen en
kniebuigingen af, die de oostersche etiquette alleen als pligtsplegingen en
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vooral niet als menschonteerende vernederingen aanmerkt. Wat zult gij met uwe
‘christelijke’ theorie gewonnen hebben? Dat de inlander u aanziet voor iemand, die
geene achting kan inboezemen, omdat hij geene achting voor zich zelv' heeft. Men
onthoude zich toch van die eindelooze theoriën, die in haar zelve waar en schoon
zijn, maar in toepassing falen. Om het heil des lieven vaderlands wenschen we
vurig, dat dit ‘falen’ zich niet op eene verschrikkelijke wijze doe gevoelen als gevolg
eener onberadene, met den mantel van vrijzinnigheid omhangen handelspolitiek
ten aanzien onzer Indische bezittingen.

Alles is uwe. Een vredewoord, in onrustige dagen gesproken, door
C.E. van Koetsveld, Predikant te 's Gravenhage. Te 's Gravenhage,
bij M.J. Visser, 1862. In gr. 8vo. 30 blz. Prijs ƒ 0,30. De Farizeën,
Sadduceën en Herodianen. Drie schetsen uit het kerkelijk leven
van den ouden en nieuwen lijd. Door en bij dezelfden. Met
Geschiedkundige toelichting, betreffende den oorsprong en den
aard van het Joodsche sektenwezen. In gr. 8vo. 135 blz. Prijs ƒ
1,00.
In de eerste dezer leerredenen ontwikkelt van Koetsveld op zijne, dat wil zeggen
geniale wijze, dat en hoe de Christen, wel ver van zich door het kruisen der rigtingen
en het strijden der partijen op godsdienstig gebied te laten ontmoedigen of
vertoornen, integendeel alles dienstbaar maakt aan de bevordering van zijn
geloofsleven en zich nimmer door vooroordeel en partijzucht iets dat waarlijk
christelijk en evangelisch is, laat ontrooven door het denkbeeld dat het komt van
eene zijde, waarmede men niet in allen deele instemt.
Eenigermate sluit er zich aan het drietal dat wij te gelijk aankondigen. Het was
eene schrandere, allergelukkigste gedachte, de hoofdrigtingen van Jezus' tijd op
joodsch kerkelijk en staatsburgerlijk gebied te beschouwen als spiegels ook voor
den tegenwoordigen felbewogen tijd. In de Farizeën vindt de redenaar de type van
uitwendige vroomheid en eigengeregtigheid, van slaafsche gehechtheid aan vormen
en overleveringen; in de Sadduceën die van de valsch gewijzigde, naar ongeloof
hellende vrijzinnigheid; in de Herodianen die van eene coalitie tusschen de beide
partijen, om die dienstbaar te maken aan de bevordering van heersch- en
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eerzuchtige bedoelingen. Het ligt in den aard der zaak dat hetgeen over den
oorsprong, den geest en de leerstellingen dier partijen bij de Israëlieten gezegd
wordt, de bevatting van den eenvoudigen toehoorder wel wat te boven gaat; maar
dit neemt niet weg, dat zulke evangelieprediking, zulk ontvouwen van geest en
rigting, ook met betrekking tot de verschijnselen onzer dagen, allezins gepast is
voor een gehoor als de begaafde prediker in de hofstad voor zich ziet. En de
menschkundige spreker behandelt zijn onderwerp zoo, dat de vrijmoedigheid
tegenover aanzienlijken en nadenkenden gepaard gaat met die innemende
bescheidenheid, welke het uitvloeisel is van warmen christenzin.
Ook uit een homiletisch oogpunt zijn deze drie preken merkwaardig. Door de
‘modernen’ wordt het veelal Colani als eene hooge verdienste toegerekend, dat hij
het beginsel heeft uitgesproken en door eigen schitterend voorbeeld aangedrongen,
dat het doel der Evangelieprediking bestaat in bevordering van vroomheid en niet
in uitbreiding van kennis. Wij gelooven dat men Colani onregt doet, als men dit
beginsel zooveel overdrijft, dat het didactische element in de leerrede niet genoeg
tot zijn regt komt. En zoo men dit element allergelukkigst omtrent min gewone
‘preekstoel’ - onderwerpen wil zien in toepassing gebragt, dan leze men de hier
aangekondigde stukken van van Koetsveld, die echter, oordeelkundig als hij is,
begrepen heeft eenige historische toelichtingen, die op den kansel min welgeplaatst
waren, te moeten geven in een afzonderlijk stukje, dat bij de preken behoort en ten
aanzien van Fariseën, Sadduceën (over de Heriodianen viel niet veel meer te
zeggen) belangrijke inlichtingen geeft.
't Behoeft niet gezegd, dat wij deze uitmuntende preken benevens de historische
toelichting aan bezadigden ter versterking in hunne rigting, maar ook aan de ultra's
van verschillende partijen, nadrukkelijk ter lezing, overweging en behartiging
aanbevelen.
Br.

Opmerkingen en gedachten over zaken van algemeen belang, door
F.P.J. Mulder en C. de Gavere, studenten. Groningen. P. van
Wicheren, Hz., 1862. In groot 8vo., 37 bladz. Prijs ƒ 0.40.
Aan aanmatigenden toon ontbreekt het dezen ‘studen-
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ten’ niet. Die toon is zelfs voor jonge lieden, wier hoofddoel immers nog het
vermeerderen hunner kundigheden is? - zoo hoog, dat wij er, niet uit vrees evenwel,
voor uit den weg gaan. Slechts een paar aanhalingen geven we, het aan 't gezond
verstand onzer lezers overlatende, wat zij van deze zich noemende ‘opmerkingen
en gedachten over zaken van algemeen belang’ te denken hebben.
‘Zoo God almagtig is, kan hij òf van zijne almagt gebruik maken òf niet. Maakt hij
nu van zijne almagt gebruik, die hij natuurlijk niet anders dan ten goede kan doen
strekken, dan bekent hij daardoor dat hij de wereld niet volmaakt geschapen heeft;
want daar hij alwetend en alziend is, heeft hij de gebreken natuurlijk bij de schepping
reeds kunnen voorzien en was 't derhalve zijn pligt geweest’ - het staat er! - ‘eene
andere en betere wereld te scheppen. Maakt hij er echter geen gebruik van, en blijkt
het zoo als tot dusverre geschied is, dat de natuur volgens vaste en haar eigene
wetten geregeerd wordt, dan heeft hij die almagt en hebben wij hem niet noodig.’
Ten aanzien van de wonderen van Jezus vragen de studenten: ‘in wat opzigt is
die (de christelijke) leer verkieselijker, omdat haar verkondiger en leeraar er wat
goocheltoeren bij heeft verrigt?’
Met betrekking tot Christus' geboorte heet het: ‘Zoude 't waar zijn dat Christus
eene bovennatuurlijke geboorte gehad heeft, en dat hij een voortbrengsel is van de
gemeenschap des Heiligen Geestes (d.i. God) met Maria de verloofde van Jozef?
Zoo dit waar is, moet ik opmerken, dat God eene betere keuze had kunnen doen,
want dat hij van twee kwaden 't minste kwaad had moeten kiezen, daar er minder
oneer en schande gesticht wordt, door in plaats van eene verloofde bruid, eene
onverloofde maagd tot dat doeleinde te gebruiken. In 't laatste geval toch wordt
slechts ééne persoon, terwijl in 't eerste twee personen ongelukkig worden, en
daarenboven Maria, de bevoorregte moeder van dat kindeke Gods, blootgesteld
wordt aan de verwijtingen van haren aanstaanden echtgenoot, die natuurlijk met
zulk eene geschiedenis niet regt ingenomen zal zijn.’
Hoe men ook voor de hier aangevoerde ‘zaken’ denke, voorzeker zal zulk een
onwaardige toon van sarkasme iederen
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weldenkende hinderen, en wij kunnen ons niet begrijpen dat er kweekelingen onzer
hooge scholen zijn, die zoo weinig achting voor zich zelv' hebben om zulken
‘nonsens’ (een woord van hen zelven) te laten drukken. Onzentwege mag het ‘latere
te berde brengen van naijverige vraagstukken’ gerust achterwege blijven.

Olivier Brandreth. Een verhaal, vrij vertaald naar J.F. Smith, door
C.J. van Woerden. Te Rotterdam, bij E. van Vliet Az., 1862. 3 Deelen
met vignet. Prijs ƒ 8.40.
Het publiek ontvangt hier een verhaal van den heer Smith, die in den laatsten tijd
door meer dan een geschrift zich bekend heeft gemaakt. De schrijver bezit den tact
bij uitnemendheid, om zijne lezers te boeijen en schrijft dan ook in een geheel
bijzonder genre. 't Is geen James, geen Dickens, geen Bulwer. Met dezen kan hij
zich voor alsnog niet op dezelfde lijn plaatsen, maar hij heeft aanleg, en wanneer
hij dien behoorlijk aanwendt, geen jagt maakt op onwaarschijnlijkheden, en meer
natuurlijk, meer eenvoudig schrijft, dan kan hij nog iets goeds voortbrengen.
Het ligt niet in ons plan, om eene volledige analyse van bovengenoemd werk te
geven. Wij zijn geen beminnaars van zulk een gemotiveerd verslag, dat sommigen
een middel aan de hand geeft, om een werk niet te lezen, als zijnde reeds door
recensiën met den hoofdinhoud bekend gemaakt. Wij willen liever opgeven, waarom
het, onzes bedunkens, zich niet in eenen verbazenden opgang zal verheugen, niet
een werk is, waarvan elk een zeggen zal: hebt gij het reeds gelezen?
Het boek toont op vele plaatsen, dat de schrijver nog geen meester is in zijn vak.
Dit blijkt niet uit stijl of taal, maar uit de ontelbare intrigues, waarmede het werk als
doorweven is, en waardoor de nieuwsgierigheid wordt gaande gehouden. Zulk een
werk noemen wij daarom nog niet boeijend. Het zal dat niet zijn voor den
beschaafden lezer, die met een waarlijk genot de meesterlijke karakterschilderingen
van een Bulwer of Dickens heeft gelezen. Smith neemt te veel zijne toevlugt tot
horreurs. Zigeuners, gevangenissen, wonderbaarlijke ontsnappingen, moorden,
vergiftigingen zijn zijne getrouwe dienaren. Al zulke trawanten
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hebben de waarlijk goede schrijvers niet noodig, maar toch kunnen wij niet
ontkennen, dat zij bij uitstek geschikt zijn, om de nieuwsgierigheid in hooge mate
op te wekken. Het verbaal heeft daardoor een fransch koloriet gekregen en heeft
volstrekt geen engelschen tint. Men denke niet, dat wij voorstanders zijn van die
water en melk romannetjes, waarin zeer pieuse dames hare jeugd doorbrengen
met onbezweken school te houden voor de armen, kleêren te maken voor
ongelukkigen, en zich uitsluitend toeleggen om aldus als heiligen op te treden, terwijl
deze bezigheden met de uiterste naauwgezetheid uitgeplozen worden; - neen! we
houden van stevigen kost, maar die geven Dickens en Bulwer ook, die geven kost,
waarop men jaren teert, terwijl de lezers van bovenstaand boek geene zeer blijvende
indrukken zullen ontvangen.
Wij veroordeelen het werk niet, - men versta ons wel - waar wij zijn ook niet in
extase over dit voortbrengsel der Engelsche litteratuur. Er zijn te veel onnatuurlijke
dingen in. Den helden van het verhaal gelukt alles. Komen zij in eene gevangenis,
waaruit niemand kan ontsnappen; zij ontsnappen toch. Wordt er een aanslag op
hun leven gepleegd, zij ontkomen aan al die aanslagen, en daarbij worden de
intrigues somtijds opgelost op eene wijze, die niets verrassends voor den lezer
heeft, daar hij het zelf wel heeft kunnen raden.
Aan den anderen kant laat het werk zich aangenaam lezen, want de schrijver
verplaatst ons in eene ontelbare menigte toestanden, en moet zelf veel gezien of
gelezen hebben, om alles zoo aanschouwelijk voor te stellen. De episode uit het
leven van Napoleon III welke hier is ingeweven, komt geheel overeen met hetgeen
daaromtrent door onzen Schimmel is geschreven en mede te lezen is in het leven
van genoemden keizer, hetwelk een paar jaar geleden bij den heer Nijgh uitkwam,
en toen zulk eenen grooten opgang maakte. Hierdoor heeft deze episode niets
nieuws, en de uitgever had dit niet als eene aanbeveling behoeven te vermelden.
Zooverre wat het werk betreft. Ons blijft nog over, om na te gaan, hoe de vertaling
als Nederduitsch voortbrengsel onzer pers te beschouwen is. De vertaler had
voorzeker geene gemakkelijke taak bij zulk eene gedurig afwisselende schildering
van toestanden. Uit alles is op te merken, dat
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de vertaling con amore is geschied, en daarom maakt zij eene gelukkige uitzondering
op de, helaas nog onophoudelijk voorkomende prullen, die eerder voor
schooljongenswerk kunnen doorgaan. De vertaler, wiens naam op den titel is
vermeld, duide het ons niet te kwade, als wij zoo vermetel zijn, om te durven
vermoeden, dat hij den naam zijner woonplaats tot den zijne heeft gemaakt. Hoe
ingenomen wij met zijne bewerking ook mogen zijn - juist omdat wij in zijn werk
belang stellen - kunnen wij niet nalaten, eenige bescheidene aanmerkingen te
maken. Wij willen niet als vitters op enkele drukfouten wijzen, want bij de
naauwkeurigste correctie kunnen die voorkomen, maar wij willen hem 't een en
ander mededeelen dat wij bij de lezing van Olivier Brandreth aanstipten.
Deel 1 bladz. 4 lazen wij:
eene tegennatuurlijke vrolijkheid. Waarom niet het gebruikelijke onnatuurlijk?
bladz. 5: gij moet daarmede lagchen. Men kan met iemand lagchen: mede lagchen,
maar men lacht om iets.
bladz. 13 vonden wij het woord inspanning in het meervoud gebruikt.
bladz. 64: Hoor, sprak hij tot Philip, die geheel was nedergeslagen. Dit riekt naar
een germanismus.
bladz. 268. Haar toorn was mild.
Deel II bladz. 5 wordt gesproken van eene moeder, die haar kind in hare armen
torschte. Onmogelijk kan dit werkwoord worden gebezigd, wanneer eenige regels
vroeger van de verrukking der moeder gesproken wordt.
bladz. 9: Olivier verbeidde van dag tot dag een ontbod van John Compton.
Op bladz. 22 wordt van eene vrouw gezegd, dat zij eene stellige persoon was.
bladz. 47: hij meende zich onbestemd te herinneren. Is dit geen volbloed
germanismus?
bladz. 266: mijn raad wordt niet ingenomen. Waarom niet ingewonnen?
Deel III bladz. 80: eene openlijke optrede.
bladz. 126: het betreft de vereerlijking uwer moeder. Ook dit is geen Nederduitsch
woord.
Dit zijn eenigen der voornaamste aanmerkingen, welke
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wij op eenige woorden te maken hebben. Wat den stijl betreft, die is zeer vloeijend,
en duidelijk ziet men, dat het eene vrije vertaling is. In hoeverre de vertaler van het
oorspronkelijke is afgeweken, kunnen wij niet beoordeelen, daar wij niet in de
gelegenheid waren om beidenmet elkander te vergelijken.
Wij kunnen den vertaler gerustelijk aanraden, om met het overbrengen van
uitheemsche planten op onzen bodem voort te gaan en hopen, dat hij in onze
gemaakte aanmerkingen geen zucht tot bedillen maar eene loyale, belangstellende
kritiek moge zien; eene kritiek, die niet aarzelt om ridderlijk datgene aan te wijzen,
wat den toets niet kan doorstaan, wat een goed werk ontsiert, en door hem zeer
goed vermeden kan worden; en eindelijk, dat hij ten volle zal instemmen met hetgeen
ons reeds in onze prilste jeugd door vader van Alphen werd geleerd, dat hij de ware
vriend is, die ons onze feilen aantoont.
Druk en uitvoering laten niets te wenschen over.
En hiermede zij, ten slotte, aan Olivier Brandreth eene goede ontvangst
toegewenscht, daar de gebreken, die het hier en daar als litterarisch produkt mogen
aankleven, ruimschoots door boeijende tooneelen worden opgewogen, terwijl het
ons aangenaam zal zijn, wanneer de geachte vertaler voortga, zijne krachten aan
degelijke overzettingen te besteden.
B.
DES CH.

De kunstenares en Antonio. Eene Italiaansche geschiedenis. Twee
novellen van L. Mühlbach. Vrij naar het Hoogduitsch. Te Zaandam,
bij P.N. Sombeek Cz., 1861, 312 bladz. Prijs ƒ 3.60.
Toen wij den naam der tegenwoordig zoo gevierde romancière op den titel zagen
staan, namen wij met blijde verwachting het werk in handen en...vonden ons bitter
teleurgesteld. Wij vroegen namelijk: is dit van dezelfde hand, die ons zoo meesterlijk
het leven van den Berlijnschen koopman heeft geschetst, en de verschillende
tijdperken van de regering van Frederik den groote op boeijende wijze weet voor te
dragen? Wij kunnen toch niet denken, dat wij dit
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werk moeten vergelijken bij eene flesch verfrisschend vocht, dat nooit in Keulen
werd gefabriceerd en toch stoutmoedig voorzien is van eene etiquette: eau de
cologne. Dat zal een uitgever wel niet durven wagen, tenzij hij zelf dupe is geworden
van eene grove misleiding.
Men oordeele:
Het eerste is de geschiedenis van eene zangeres, die reeds zulk eenen beroemden
naam heeft verworven, dat alle voorname heeren zich beijveren, om haar hun hof
te maken. Tot nog toe heeft niemand haar hart veroverd, maar ziet, daar komt
eensklaps graaf Haltern, ziet het meisje en wordt op haar verliefd, hoewel hij zijnen
vriend reeds vooraf verklaard, dat hij haar nimmer tot zijne gade zal verheffen. Zij
beantwoordt zijne liefdesverklaringen met zulk eene vreeselijke onstuimigheid, dat
het onzen lachlust, ja eindelijk onze walging opwekte. Als wij lezen, dat zij hem
aldus antwoordt:
‘In uwe hand ligt mijn leven, mijn dood, handel met uwe slavin naar uw welgevallen,
mijn heer, mijn gebieder!’
En als er dan geen einde schijut te komen aan vurige kussen en omhelzingen en
tranen en omarmingen, dan vragen wij in gemoede: ‘is dit natuurlijk?’
Zijn vriend maakt het hof aan de gezelschapsjuffer van de zangeres, belooft haar
gouden bergen en meent er niets van. Nadat hij het meisje ongelukkig heeft gemaakt,
schrijft hij haar eenen brief, die aldus eindigt:
‘Droog uwe oogjes, mijn smachtende, en geliefde! als zij geheel rood zijn, zult gij
niemand meer behagen!
Wij vragen in gemoede: ‘is dit natuurlijk?’
Wanneer het bedrogene meisje eenige bladzijden verder op de roerendste wijze
haren verleider aanspreekt, hem smeekt, hem bezweert, haar niet te verlaten, voor
hem op de knieën valt, en daar vol vertwijfeling voor hem ligt, antwoordt hij:
‘Die scène verdient geschilderd te worden. Ik zal den bediende schellen en hem
gelasten, zoo spoedig mogelijk een schilder te ontbieden!’
‘Wij vragen in gemoede: ‘is dat natuurlijk?’
Zoo gaat het voort tot aan het einde van het verhaal en het blijf altijd even
smachtend, vurig, gloeijend beminnend - zoo als wij lezen - en is een ware type van
die overdrevene
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liefdesgeschiedenissen, op welke onze Duitsche naburen ons somwijlen vergasten,
die perfect geschikt zijn om sentimentele jonge dames nog sentimenteler te maken,
maar in ons oog weinig waar de hebben en misschien niet onschadelijk zijn.
Het tweede verhaal, getiteld: ‘Antonio,’ is nog onbeduidender dan het eerste. Het
spijt ons dat ons oordeel niet gunstiger kan luiden, maar de waarheid moet bij eene
beoordeeling op den voorgrond staan. Antonio is een arme jongen. Hij wordt in een
klooster opgenomen, onderwezen, en verder opgevoed. Op eens ontstaat bij hem
eene hevige zucht naar kennis, en hij zoekt en vindt gelegenheid om die te
bevredigen. Toevallig komt hij in aanraking met den onderkoning van Sicilië; deze
neemt hem mede naar zijn hof en de arme knaap wordt gunsteling.
Tot zooverre is de novelle eenvoudig en kon gerustelijk door aankomende
jongelingen en meisjes gelezen worden.
Maar nu begint dezelfde overdrijving alweder door de liefde. Op eens wordt hij
smoorlijk verliefd op eene markiezin, maar naauwelijks verneemt hij, dat zijn vriend
haar ook bemint, of hij doet dadelijk afstand en gaat hare hand zelfs voor zijnen
vriend vragen, en dat alles op denzelfden dag.
Wij vragen: ‘is dat natuurlijk?’

De Huisvriend, gemengde lectuur voor burgers in stad en land,
verzameld door J.J.A. Goeverneur. 19e deel, aflev. 1-11, 1861. (Te)
Groningen, (bij) de Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. Imperial,
8vo., 384 blz. Prijs voor den geheelen jaargang ƒ 3.00.
Deze afleveringen van de Huisvriend heeft Referent reeds in December 1861
ontvangen. Hij had, alvorens ze aan te kondigen, willen wachten tot dat hem ook
de twaalfde aflevering van dien jaargang zoude zijn geworden. Daar deze inmiddels
tot heden is uitgebleven, zal hij de verrigting zijner taak niet langer uitstellen: het
mogt anders 1863 worden, voor dat de lezers van dit Tijdschrift zijne opinie vernamen
over een' arbeid, die maandelijks voortgezet wordt, en die vooral in de actualiteit
van de toestanden en mededeelingen der geleverde bijdragen een middel behoort
te
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vinden tot zijn voortdurend welgelukken.
De inhoud van de Huisvriend is verdeeld in schetsen, verhalen,
volksoverleveringen, enz., in bijdragen tot natuurland- en volkenkennis; in
beschouwingen en opmerkingen, die betrekking hebben op het maatschappelijke,
burgerlijke en huiselijke leven; in kleine mededeelingen van gemengden inhoud, en
eindelijk in gedichten en rijmen.
Wij hebben verscheidene winteravonden besteed aan het aandachtig lezen van
de ons toegezonden elf afleveringen van 1861, en vinden ons verpligt in gemoede
te verklaren, dat de indruk dien het gelezene op ons maakte over het algemeen niet
bijzonder gunstig was. Tegenover ettelijke goede stukken, vindt men er vele, die
middelmatig zijn, en onderscheidene, welke, om het eens ronduit bij zijn' naam te
noemen, flaauw en onbeduidend mogen geacht worden. Naar ons bescheiden
oordeel, is het Tijdschrift niet met den tijd voortgegaan: het draagt eenigermate den
stempel van rococositeit, en ofschoon wij op het erkende talent van den verzamelaar
niets willen afdingen, komt het ons voor, dat het geleverde in allen geval het verwijt
van eentoonigneid niet kan ontgaan.
Of de rigting van onzen tijd op belletristisch en litterarisch gebied goed is of niet,
willen wij liefst niet beslissen; doch het is eene zekere waarheid, dat ons publiek
geheel anders denkt, dan voor twintig jaren, en dat een tijdschrift, wil het lezers
hebben en behouden, zich naar de algemeene thans bestaande zienswijze behoort
te schikken. Dit hebben, en naar wij meenen te regt, onder anderen de
‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ en de ‘Gids’ elk hunner overeenkomstig den kring
zijner lezers, begrepen, en wij raden daarom den heer Gouverneur ernstig aan, de
bakens te verzetten voordat het getij verloopt.
Wij zeiden hierboven, dat ‘de Huisvriend’ ettelijke goede stukken bevat. Als bewijs
hiervan halen wij de volgende humoristische beschouwing aan, die onder den titel
van ‘Originelen’ in de vierde aflevering, pag. 123-124 voorkomt, en die zich met
genoegen laat lezen.
‘Men hoort tegenwoordig dikwijls de meestal op een toon van beklag uitgesproken
opmerking, dat er in onzen tijd zoo weinig of in 't geheel geen originelen meer zijn.
En
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inderdaad, ze zijn verdwenen de wonderlijke figuren, van wie onze vaders en
moeders wisten te vertellen; de stijve oude heeren, die zij dagelijks op 't zelfde uur
in hetzelfde costuum hetzelfde kuijertje zagen doen; die onder stijve, afstootende
manieren dikwijls eene fijne beschaving, een warm gevoel verborgen; die, in 't bezit
van een groot vermogen, met spartaansche eenvoudigheid leefden of bij bekende
armoede al 't aanzien van een groot heer behielden; de oude vrijsters, die in
wonderlijk ouderwetsche toetakeling op straat verschenen en 't verdere van den
dag achter hare op een kiertje staande gordijntjes door de kleine ruiten of in hare
spionnetjes zaten te turen met op schoot een mop of eene kat, die zij met al de
teederheid overstelpten, waar voor hare uitgedorde harten nog vatbaar waren. Ach,
die lang uit de mode geraakte kleêren dagteekenen ligt nog uit den schoonen tijd,
toen zij er mede aan de zijde van den geliefde prijkten; aan die ouderwetsche
meubels hechtten zich herinneringen aan gelukkiger dagen, en wat konden zij er
dus wel beters voor in plaats nemen? En wanneer gij slechts de regte snaar wist te
roeren, of als eenig toeval u te hulp kwam, kondt gij ligt ook tot de ov ertuiging
komen, dat in zulke schijnbaar versteende en verbeende harten zich toch nog een
warm gevoel roeren kon voor de menschen buiten in de wereld, die toch zoo geheel
anders waren dan zij.’
‘Ze zijn verdwenen! Wij kennen hen niet meer, zulke originelen, die de roem van
hunne buurt, van hunne straat, de speelbal en toch te gelijk de schrik der straatjeugd
waren, want in stellig goede verstandhouding met de straatjeugd moeten zulke
originelen slechts in zeer enkele gevallen gestaan hebben. Ze zijn verdwenen, en
't leedwezen, dat wij daarover gevoelen, steunt zeker niet maar eenvoudig op den
ondeugenden wensch, om op kosten van een ander onzen lachlust te bevredigen
of om nevens diens wonderlijkheden en grillen des te beter de harmonische
volkomenheid van ons eigen ik te doen uitkomen; maar dit beklag is veeleer voor
een goed deel aan ons donker besef te wijten, dat in de meesten dier originelen,
niettegenstaande hunne ruwe schors, hunne hoekerig- en kanterigheden, toch eene
gezonde kern stak en dat, wie zoo tegen alle inwerkingen van buiten in de eigen
ikheid in zich ontwikkelen kon, een vol en krach-
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tig mensch moest geweest zijn, hoe zeer hij zich ook vaak moeite gaf, om de wereld
het tegendeel te doen gelooven.’
‘En waarom laat onze tijd geen originelen meer opkomen? Deze tijd, die de
spoorwegrigchels over kerkhoven werpt en het stoomros over de laatste rustplaats
onzer lieven laat voorthollen, die in onze parken en lusthoven fabrieken en pakhuizen
opbouwt, die voor de behendigheid der menschenhand de kracht der machine, voor
de vlijt en de zorg van den eenling de aansprakelijkheid van maatschappijen en
associatiën invoert, - onze tijd, de alles gelijk makende, is voor de ontwikkeling der
eigen ikheid niet gunstig. - Onze vaders leefden en bewogen zich binnen enger
perken, naar het ligchaam en naar den geest. Wat zij voelden en dachten, bij de
hand namen en werkten, zij deden dat in kleinen kring, langzaam, meestal niet
zonder inspanning, meer uit zich zelven en door eigen kracht, dan door drang en
spoorslag van buiten, en zoo tot zich zelf verwezen, in de bewustheid van
eigenwaarde, liet menigeen zijn eigen zin al ligt in de eigenzinnigheid ontaarden,
om de hoeken en ruwe kanten van zijn wezen aan te scherpen en te laten
versteenen, waarin hij door hen, die nevens hem wandelden, gehinderd noch
belemmerd werd. Wij daarentegen ijlen op de vleugelen van den stoom van Parijs
naar Petersburg, van Londen naar Rio-Janeiro, wij arbeiden in compagniën en
associatiën, wij schrijven met den telegraaf en voor onze leering en onderrigting
zorgt de snelpers. Zakbibliotheken, leidartikelen in onze dagbladen,
conversations-lexica en hoe al de hulpmiddelen onzer moderne beschaving heeten
mogen, besparen ons de moeite van zelven te denken en te leeren; waar hier en
daar aan den uitwendigen mensch nog een hoekig kantje, eene eigenheid mogt
overblijven, zijn duizend vijlen dadelijk bereid, om die af te slijpen, en de stroomingen
van het drukke verkeer doen er hem spoedig even glad en gelijkvormig uitzien, als
de duizend anderen, die onopgemerkt in de massa opgaan.’
‘Zelfs onze tegenwoordige manier van wonen werkt de ontwikkeling van originelen
weinig in de hand. Hoe zelden bewoont de man het huis, waarin hij als knaap
speelde, waar vader en grootvader den stempel van hun wezen krachtig genoeg
indrukten, om het gevoel van eigen ikheid bij zoon
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en kleinzoon als regt te wettigen. Vrouwelijke originelen worden in onze moderne
woningen ten volle ondenkbaar. Waar vindt men tegenwoordig nog van die stille
kamertjes, die schemerhoeken, waar een arm meisje door geen nieuwsgierig oog
bespied, hare ongelukkige liefde beweenen kon, waar van die afgesloten
arkeneeltjes, waar zij, na haar gewond hart tot rust te hebben gebragt, onbemerkt
kon neêrzien op de wereld, waarin zij eene vreemdelinge geworden is? Heden ten
dage kent men geene ongelukkige liefde meer. De jonge dame heeft op zijn hoogst
een désappointement; bleeke wangen en rood bekreten oogen laten zich achter de
groote spiegelruiten, die het volle daglicht inlaten, zoomin als bij avond onder de
heldere gasvlammen verbergen. De kleeren uit het laatste saizoen draagt zij reeds
in het naast volgende niet meer, wijl de mode dat onmogelijk maakt; om geene
treurige herinnering te behouden aan den tijd, toen haar hart eens hooger sloeg,
wordt dan ook bij de eerstvolgende verhuizing in de nieuwe woning een nieuw
meubilair aangeschaft; en zoo werkt alles zamen om haar hart weer tot eene schoone
lei te maken, waarop eene nieuwe inclinatie, eene nieuwe fancy plaats nemen kan,
om denkelijk weêr even schielijk te worden uitgewischt.’
‘De tijd der originelen is voorbij.’
Mededeelingen, welke tot het middelmatige behooren, zijn in overvloed aanwezig,
en maken ruim de helft van het werk uit. Men doorloope slechts ‘de Huisvriend’ hier
en daar, en men zal onpartijdig moeten bekenncn, dat wij niet te hard zijn in onze
oordeelvelling.
Doch ook flaauwe en onbeduidende bijdragen, vooral kreupele rijmelarij en
opgewarmde would-be aardigheden, zijn in ‘de Huisvriend’ opgenomen. Wij achten
het overbodig, er eenige van over te schrijven: den lezer zou het niet aangenaam
kunnen stemmen, en wij gelooven, dat de auteur bij het nalezen van deze elf
afleveringen, mits het à tête reposée geschiede, zelf zal inzien dat zijn arbeid veel
te wenschen overlaat.
Referent had deze aankondiging van ‘de Huisvriend’ tot den vorigen volzin
afgewerkt, toen hem uit zijn gewoon leesgezelschap aflev. 4 van ‘de Tijdspiegel,’
April 1862, met andere werken ter lezing werd bezorgd. Welnu, op blz. 298, vond
hij de volgende woorden van den heer P., naar aanleiding
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van een werkje, door den heer Goeverneur uit het Hoogduitsch vertaald, en in 1861
uitgegeven, bij de drukkers van ‘de Huisvriend.’
‘Die eenmaal den naam heeft van vroeg opstaan, kan lang op zijn bed blijven
liggen!! De heer Goeverneur weet dat spreekwoord toe te passen; met de vertaling
van “Houw en Trouw” (zoo heet bedoeld werkje) althans geeft hij er het sprekendste
bewijs van; hij sliep er hij, was te lui om op te staan en teerde op zijn' ouden roem.’
‘Het zou mij niet verwonderen - ik heb er zelfs de overtuïging van - dat de heer
Goeverneur er een of meer ondergoeverneurs op nahoudt, die hij werken laat. “De
vlag dekt dan de lading,” denkt hij, en de contrebande gaat de wereld in.’
Dus à la Alexandre Dumas, volgens den heer P. Wij zullen niet beslissen, in
hoeverre dat oordeel niet van scherpheid is vrij te pleiten, doch mogen den wensch
niet verzwijgen, dat de heer Goeverneur zich in het vervolg (want het verledene
behoort nu eenmaal tot de faits accomplis, aan welke niets te verhelpen valt!) liever
minder productief, maar meer aesthetisch-gezind toone.
Summa summarum. Burgers in Stad en Land hebben aanspraak op degelijker
kost, dan de heer Goeverneur hun in zijn ‘Huisvriend’ van 1861 opgedischt heeft.
Hij beijvere zich hun dien te leveren; hij is er, in weerwil der gebreken van den ouden
dag, nog bekwaam genoeg voor, mits hij niet te vlugtig werke, en onze welmeenende
wenken niet in den wind sla.
Junij 1862.
L.A.H.

Nederlandsch Tijdschrift voor de praktische beoefening van de
Fransche, de Engelsche en de Hoogduitsche taal; ten (ter?) dienste
van Instituteurs, aankomnde Onderwijzers en allen, die zich aan
de Beoefening of het onderwijs dier talen wijden. Nieuwe Serie.
Vierden jaargang. (Te) Tiel, (bij) de Wed. D.R. van Wermeskerken,
1861. In gr. 8vo. met de Bijbladen en Boekbeoordeeling nagenoeg
400 blz. Prijs ƒ 3,00.
Zou de tegenwoordige tijd, veelal aan materialistische belangen verslaafd, wel
geschikt zijn tot de uitgave van echt, degelijke werken over taal en litteratuur?
Alle blikken zijn immers, als bij uitsluiting, gerigt op stoom
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en electriciteit. Deze twee magtige hefboomen van leven en dood breiden hunne
reusachtige vleugels over de handelingen der beschaafde volken uit. Het verleden
leeft nog slechts in de boeken. De jeugd hecht niet meer aan de droomen der hoop.
Geloof is in de moderne beteekenis des woords vooroordeel geworden. Go ahead,
vooruit! Ziet daar de leus van het thans levende geslacht.
Deze en soortgelijke gedachten, hoe heterogeen en abrupt zij sommigen vitters
mogen voorkomen, kwamen onwillekeurig, en als door den geest des tijds ingegeven,
bij ons op, toen wij bovenstaand Tijdschrift van de geachte Redactie der
‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ ter aankondiging hadden ontvangen.
Linguistiek, philologie, taalgeleerdheid, wat geeft een geldman, een lintjesbejager
of een Bacchusvriend om die schoone wetenschappen? - ‘Hoe dwaas! hoe akelig!’
roept de menigte, voor welke stoomwezen, spoorwegen en de zoogenaamde vrije
arbeid in de Oost de goden van den dag zijn. ‘Schoolmeesters-schrijverij!’ zeggen
de hooggeleerden en gepromoveerden, die niet kunnen dulden, dat mannen buiten
hun gild toonen evenveel verstand als zij te bezitten. Van meer kennis kan immers
geene sprake zijn?!...
En toch, gelooft ons, waarde lezers, die niet naar den naam van den werkaman
vraagt, maar alleen zijn' arbeid als maatstaf eener billijke beoordeeling stelt, neemt
het keurig gedrukte en betrekkelijk goedkoope boek der Tielsche firma in handen;
doorloopt het zonder vooringenomenheid; leest het vervolgens aandachtig; herleest
het met denzelfden ijver als eene preek van Modderman of eene redevoering van
Thorbeckt, - en het zal u niet berouwen, mits gij iets van de talen verstaat, welke
het Tijdschrift zich tot veld van bearbeiding heeft gekozen.
Doch, wilt gij een zuiver, aesthetisch genot smaken, dan is het niet voldoende,
dat gij met dezen jaargang alleen eene hartelijke kennismaking aanknoopt. De
vorige jaargangen van het Tijdschrift, een wezenlijk juweel in zijne soort, zijn niet
minder belangrijk, lezens- en behartigenswaardig. Gij vindt er, onder anderen, de
weldoordachte geestprodukten van eenen W.F. Carlebur, eenen L.A. Hissink en
eenen M.R. Bruck, zonder andere hoogst bekwame philo-
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logen te vermelden, wier bijdragen den kennelijken stempel eener grondige studie
der levende talen dragen. Men kan het zoo duidelijk bemerken, dat die mannen
geheel leven met en voor de talen in welke, of over welke zij schrijven, dat zoowel
de heer professor aan de universiteit, als de eenvoudige onderwijzer, die zijnen tijd
en zijne krachten aan de lagere school wijdt, achting en liefde moet opvatten, voor
die werklieden in den wijngaard des verstands, voor die ijverige apostelen der
philologie in Nederland!...
Daarom, lezers van deze gemoedelijke en onopgesmukte aankondiging, volgt
den welmeenenden raad van Referent: maakt, zoo spoedig gij kunt, kennis met het
Tijdschrift voor de moderne talen. Uwe moeite zal rijkelijk beloond worden; gij zult,
na het gezette lezen, en indien gij het wilt, bestuderen der schoone en doorwrochte
stukken, welke het Tijdschrift in menigte bevat, ruimschoots voldaan den
onderscheidenen jaargangen van dit nuttige werk eene eervolle plaats in uwe
bibliotheek inruimen, en voorzeker met Referent wenschen, dat de uitgeefster bij
alle mannen van rang en wetenschap krachtige aanmoediging ondervinde, en dat
zij de uitgave van haar philologisch Tijdschrift nog vele jaren met vrucht kunne
voortzetten.
Moge deze korte aankondiging hiertoe dienstbaar zijn, en het Tijdschrift bij
voortduring vele medewerkers en geabonneerden hebben: het verdient zulks
ongetwijfeld, veel meer dan menig maand- of tijdschrift, dat onze leesgezelschappen
en onze huiskamers ontsiert en den goeden smaak bederft, al zijn er mooije plaatjes
en fraaije meisjeskopjes in te zien.

Tijdschrift voor de Wiskunde, bevattende de oplossing der
vraagstukken, voorkomende in het eerste deel van de Beginselen
der Meetkunst van den heer J.C.J. Kempees. Onder Redactie van
P.H. Geist. Tweede (,) herziene druk. Te Kampen, bij G.Ph. Zalsman,
1861. 323 blz. Prijs ƒ 1,25.
Eenigermate verlegen waren wij, toen ons de beoordeeling van bovenstaand werkje
verzocht werd. Waarom? Omdat wij niet wisten, in welk opzigt wij het moesten
beoordeelen. Moesten wij het oog vestigen op de manier, hoe de opgegevene
vraagstukken waren opgelost, of moesten wij beslissen
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in hoeverre het gebruik van dit werkje aan te prijzen zij.
De ondervinding heeft ons geleerd, dat niet alle jongelieden zelfstandigheid genoeg
bezitten, om hunne krachten in te spannen, en zelf te werken. Hoe menige
schooljongen weet door allerlei kunstmiddeltjes de antwoorden der sommen magtig
te worden en denkt alzoo in zijne onnoozelheid den onderwijzer te bedriegen. Ref.
herinnert zich hier, een rekenboekje gezien te hebben, waarin bij de behandeling
der gewone aftrekking, de antwoorden achter de opgaven geplaatst waren. Is de
leerling aan de oplossing van de vraagstukken over de Meetkunst en behoort hij tot
de zulken, - zoo als er velen zijn - die liever anderen voor zich laten denken, dan is
het bovenstaande werkje een wezenlijk kwaad voor hem, en ware het beter dat zulk
eene verleiding niet bestond.
Aan den anderen kant kan het boekje veel nut stichten in de handen van den
aankomenden onderwijzer, die niet altijd gelegenheid vindt, om onderwijs in de
Meetkunde te erlangen, die zich zelven wil oefenen, en dan wel eens zwarigheden
ontmoet, welke hij in dit werkje kan opgehelderd vinden.
Behalve dit, zullen er nog hoofdonderwijzers genoeg gevonden worden, die deze
oplossingen als raadsman kunnen gebruiken; en nu komen wij tot de beantwoording
der vraag: hoe zijn de vraagstukken opgelost?
Naar onze meening heeft men zich bij de oplossing zeer goed van zijne taak
gekweten, en zouden wij het bovenstaande werkje verkiezen boven een dergelijk,
in der tijd bij den heer Weijtingh te Amsterdam uitgekomen. Zelfs heeft men van
sommige vraagstukken meer dan eene oplossing gegeven.
Wanneer men hierbij bedenkt, dat er 337 figuren in dit werkje voorkomen, de druk
zeer helder en duidelijk is en de prijs niettegenstaande de 323 bladzijden slechts ƒ
1,25 bedraagt, dan zal men moeten bekennen, dat het alle aanbeveling verdient.
Dit neemt niet weg, dat wij in het gebruik alle mogelijke omzigtigheid aanraden, en
den koopers en gebruikers welgemeend toeroepen:
‘Gebruikt het niet dan in den hoogsten nood!’
B.
DES CH.
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Vriend van den landman. Tijdschrift ter bevordering van akkeren
tuinbouw, veeteelt en boomkweekerij in Nederland, onder redactie
van E.C. & F.A. Enklaar. 25e Jaargang, Nieuwe Serie. Met
houtsneê-figuren. Te Zwolle, bij W.E.J. Tieenk Willink, 1861. Prijs
per jaargang ƒ 2.50.
Dezer dagen ontvingen wij de drie eerste afleveringen van den 25en jaargang van
den Vriend van den Lamdman. Ofschoon het in ons plan lag met de beöordeeling
daarvan te wachten tot dat wij den completen jaargang vóór ons hadden en dus
met meer gezag over het bovenvermeld tijdschrift ons oordeel zouden kunnen
(1)
uitspreken , willen wij toch niet nalaten reeds voorloopig een enkel woord van
aanbeveling te geven, indien een tijdperk van 24 jaren waarin zich dit tijdschrift heeft
staande gehouden, niet reeds aanbeveling genoeg ware; wij ten minste durven ons
van al dat soort van tijdschriften zulk een lang leven niet voorspellen. Het tijdschrift
is onder een b o n u m o m e n zijn 25e jaar ingetreden, ten minste eene
prijsvermindering van ƒ 6. - op ƒ 2.50 per jaargang beteckent nog al iets! Uit de
voorrede van dezen nieuwen jaargang blijkt ten duidelijkste, waaraan die
prijsverandering is toe te schrijven, wij hebben echter tot ons leedwezen bespeurd,
dat er een geest van bitterheid en ontevredenheid in doorstraalt omdat de Redaeteur
E.C. in zijne verwachting die hij van eene onderneming koesterde, is teleurgesteld.
Hij wilde namelijk den prijs van zijn tijdschrift verminderen, mits men den prijs van
vier jaargangen, zijnde ƒ 10. -, aan hem voorschoot ter oprigting eener modèlhoeve
en niettegenstaande hij ongeveer 5000 exemplaren van den prospectus verzond,
is het hem gebleken dat men over het algemeen niet veel liefhebberij in zijn voorstel
had. Breedvoerig telt hij nu alle grieven tegen hem op, ofschoon wij de meesten
zeer billijk vinden en wij houden ons overtuigd dat de heer E. hier door zijne bitsheid,
waarvan wij ons wel meer voorbeelden van hem herinneren, de zaak veel meer nog
zal benadeelen, vooral zijne grieve tegen iemand

(1)

Door bijzondere omstandigheden is de plaatsing dezer sedert eenige maanden onwillekeurig
vertraagd; wij haasten ous echter te berlgten dat de vervolg Nos. ons zijn toegezonden en
houden ons ean ons woord.
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die hem niet wilde ondersteunen, omdat E. zich eens sterk in zijn tijdschrift uitgelaten
had over een stukje in den Almanak voor Landbouwers en Veehouders dat den
persoon in kwestie betrof, is zeer groot en dit juist vinden wij verkeerd. In een
tijdschrift komt polemiek zo min mogelijk te pas daar het publiek met dergelijke
particularia niets te doen heeft en dit is wel het stokpaardje van den heer E. Indien
hij een raad van ons wil aannemen, gelooven wij dat zijn tijdschrift veel zal winnen
als het zich enkel blijft bepalen tot het mededeelen van nuttige zaken op het gebied
van den landbouw, dan behoeft de Redacteur niet bevreesd te zijn voor het
voorbijstreven van de ‘Landbouw-Courant’ en den ‘Boeren-Goudmijn’ waarover hij
óók al zijn leedgevoel uitdrukt. Noch de bedoelde courant, noch het tijdschrift van
Mulder dat bovendien zeer ongeregeld verschijnt, zullen hem de kroon ontrooven
die hij zich eenmaal door volhardende studie en practische kennis verworven heeft.
De ‘Vriend van den Landman’ bezit o.i. veel goeds, en de vorm, papier, letter, alles
voldoet ons meer dan de gevreesde ‘Goudmijn’ met zijne chaotische paginering,
abracadabra van mededeelingen en inconsequente handelingen jegens eenige
zijner medewerkers. De heer E. ga dus gerust voort op den weg - behoudens de
gegevene wenken - door hem ingeslagen en hij zal ondervinden dat het leeslustig
landbouwend publiek hem eenmaal dankbaar zal zijn, terwijl hij zich tevens verzekerd
kan houden dat wij na de toezending der volgende Nos. waarvoor wij ons aanbevolen
houden, later een zaakrijker verslag over den geheelen inhoud wenschen te geven.
Dit tot voorloopige aankondiging!
DULCAMARUS.

Handboek voor Bijenhouders, waarin de natuurlijke geschiedenis
der bijen, en hare teelt volgens de Dzierzon'sche methode, naar
de jongste waarnemingen worden medegedeeld, door J. Dirks.
(Te) Dordrecht, (bij) P.K. Braat, 1861. Prijs ƒ 2.90.
Het verdient opmerking dat er zich onder de landlieden niet alleen eene zucht
openbaart tot lezen, maar zelfs tot het mededeelen hunner ervaringen op het papier
tot voorlichting van anderen die nog onder den domper van onkunde en bijgeloof
hun niet veel meer dan planten-leven voortzetten. Deze eerste schrede op den weg
van vooruitgang
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zal er toe bijdragen dat eenmaal de maatschappijen en vereenigingen van den
landbouw uitsluitend gevormd zullen worden uit werkelijke landbouwers en niet
gelijk nog heden ten dage ridicule dictu, uit mannen die den landbouw enz.
naauwelijks bij name kennen, doch die, omdat zij landbezitters zijn, ook meenen
dat zij van den landbouw kennis bezitten en daarover kunnen medespreken en dit
juist is het wat den boer, wiens bedrijf thans niet meer met verachting wordt genoemd,
afkeerig maakt van het uiten zijner denkbeelden aan sommige geridderde heeren,
die zich zelfs niet ontzien een toon aan te nemen alsof zij alleen de wijsheid in pracht
hebben, en daarom deed het ons een bijzonder genoegen een arbeid onder de
oogen te krijgen van een eenvoudig landman te Lunteren en nog wel een arbeid
waarover de vroegere wetenschap weinig of geen licht verspreidde, en hiervoor
reeds moeten wij den heer Dirks onzen dank brengen, dat hij bij ons te lande de
eerste is geweest die volgens het stelsel van den R.C. pastoor Dziergon in het
Poolsche dorpje Karelsmarkt (Karlowicze) eene groote verbetering in de bijenteelt
heeft aangewezen. Om den lezer een weinig bekend te maken met den grooten
hervormer in de bijenteelt, willen wij ons gaarne eene geringe moeite getroosten;
‘Het kleine Poolsche dorpje,’ zoo lazen wij dezer dagen in een uitstekend
buitenlandsch tijdschrift,’ met zijne onaanzienlijke Roomsche pastorie, is sedert een
tiental jaren het doelwit van reizigers uit alle streken van Europa, ja zelfs uit de
nieuwe wereld. De tuin der pastorie is geheel bezet met honderde verschillende
bijenwoningen van gedeeltelijk nog nooit gezienen vorm en de lucht is met duizende
brommende bijen gevuld. Te midden van dit alles, wandelt een eerbiedwaardig man
in zijn eenvoudig huiskleed en met zijn kapje op het hoofd zoo rustig op en neêr,
als ware hij van bloemen en bloesems omgeven. De bijen zitten hem op hals en
rug, borst en handen, zelfs in de mouwen van zijn rok, doch dat hindert hem niet in
't minst, hij neemt ze heel zachtzinnig weêr weg en laat ze vliegen, terwijl hij daarbij
stil voor zich henen lacht wanneer zijne bezoekers voor de bijen op de vlugt gaan
of schreeuwen wanneer zij door deze diertjes gestoken worden. Hem zelf steken
zij bijna nooit en wanneer dit soms geschiedt, acht hij dit even weinig als
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de steek eener mug. Altijd is zijn blik op de stokken en de vliegende bijen gevestigd
en wanneer zijne bezoekers hem eenige vragen doen, zoo zijn zijne antwoorden
meestal zeer kort. Al wie hier van de bijenteelt iets profiteren wil, moet vooral op
alles naauwlettend acht geven, even als de man zelf, wiens gelaat zoo goedig en
vriendelijk is, doch waarin men duidelijk geestvolle trekken lezen kan. Dat nu is
Dzierzon de pastoor (en niet de predikant gelijk de heer Dirks zegt) van het plaatsje
die de bijen zoo naauwkeurig kent als ware hij zelf eene bij en die ze geheel naar
zijn wil weet te leiden. Wat hij wil moeten zij doen; heeft hij honig noodig, zoo moeten
zij honig bereiden, heeft hij was noodig, zoo moeten zij dit bewerken, heeft hij
behoefte aan meer bijen, zoo moeten zij zich met de vermeerdering der bevolking
bezig houden. Deze magt over de bijen heeft hij juist door de grondige kennis harer
natuurlijke geaardheid verkregen. Zooals Dzierzon de bijenteelt drijft en zooals zij
gedreven moet worden, kan men ze in waarheid de poëzie van het landleven
noemen. Waar boomen en bloemen zijn meent Dzierzon, daar moeten ook bijen
zijn om zulk een landelijk beeld regt levendig te maken. En de man heeft regt hierin,
dat de omgang met bijen den mensch veredelt, hem tot orde en vlijt aanspoort en
hem van veel kwaads afhoudt. Scherpzinnigheid en oplettendheid zijn twee
eigenschappen die Dzierzon in een zóó hoogen graad bezit als welligt niemand
anders, daardoor is hij in het dikwijls zoo geheimzinnige leven der bijen dieper dan
ooit iemand doorgedrongen, ja zoo diep dat er naauwelijks iets meer tot verdere
nasporing is overgebleven. Hij heeft tot verbazing der natuuronderzoekers den
sluijer die deze geheimen bedekte, opgeligt en alzoo bewezen, dat de bijenkoningin
slechts eenmaal in haar geheele leven bevrucht wordt en dat zij de eenige
eijerleggende moeder in den stok is. Hoe meer deze beide ontdekkingen van vele
kanten in twijfel getrokken werden, des te glansrijker was zijn roem, toen hij de
onomstootelijke waarheid bewees door de opper-Italiaansche bijensoort die van
eene geele kleur is en reeds door Virgilius bezongen is. Dzierzon leerde met
verwerping van ingewortelde gewoonten en bijgeloof naar een vast plan de bijenteelt
in te rigten. Zijne bijenstokken zijn overeenkomstig de na-
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tuurlijke geaardheid der bijen en maken het bedrijf der teelt gemakkelijk, ja wie soms
voor het steken der bijen bevreesd is, dien verschaft Dzierzon de zachte Italiaansche
bijen, die bijna nooit steken en nog vlijtiger arbeiden dan de onzen. Om door feiten
aan te toonen hoe ver Dzierzon's roem verspreid is, zij hier gemeld dat de Zweedsche
regering iemand uit Drammen in Noorwegen op staatskosten naar Karlowicze
gezonden heeft om daar persoonlijke inlichting te bekomen. Zekere heer Wagner
te New-York in Pensylvanië in Noord-Amerika heeft volkomene Dzierzon'sche
stokken met Italiaansche bijen laten komen, terwijl ook graaf Kalinski in Bialystock,
gouvernement Grodno, in Rusland twee Italiaansche zwermen uit Karlsmarkt heeft
ontboden. De resultaten door deze heeren openbaar gemaakt, zijn eensluidend met
die van vele duizend anderen die nu reeds in alle landen der wereld volgens de
eenige, onovertreffelijke Dzierzon'sche met hode de bijenteelt bedrijven.
Wij hebben gemeend de belangstellenden lezers met het voorafgegane te moeten
bekend maken, opdat zij daardoor des te eerder welligt mogen overgaan, om deze
niet genoeg te schatten methode op hunne bijenstokken toe te passen, immers wij
mogen toch wel vertrouwen dat de Vaderlandsche Letteroefeningen thans ook in
de huizen der landlieden komen en dat ze niet alleen voor de stedelingen bestemd
zijn, anders zou eene aankondiging van een werk als het onderhavige bijna overbodig
geacht kunnen worden of met verwijzing naar de bestaande landbouw-tijdschriften
slechts ter loops worden aangehaald. Wij zijn echter deze laatste meening niet
toegedaan en achten de Vaderl. Letteroefeningen juist geschikt om bevorderlijk te
zijn aan de meerdere ontwikkeling der landlieden, die zich langzamerhand bij hen
openbaart en juist om die reden achten wij het van onzen pligt de algemeene
opmerkzaamheid op dit handboek van den gunstig bekenden bijenteeler J. Dirks te
Lunteren te vestigen, waarin alles betreffende de Dzierzon'sche methode uitvoerig
en zeer bevattelijk is behandeld, terwijl twee fraaije steendrukplaten het werk
opluisteren. Wij hebben het werk van het begin tot het einde met klimmend genoegen
bestudeerd en hopen, zij het dan ook later, deze teelt volgens Dzierzon's stelsel
zelf eens in praktijk te brengen, waarin
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wij vertrouwen dat de heer Dirks ons wel de gelegenheid enz. verschaffen zal, als
wij ons om nadere inlichtingen tot hem wenden willen, ofschoon de duidelijke
beschrijving zulks bijna overbodig zou maken. Uit de inhoudsopgave die zeer
uitvoerig is en waarom wij deze juist niet zullen overschrijven, kan men zien dat er
vele belangrijke hoofdstukken aan dit onderwerp gewijd worden, dat wel waard is
grondig gekend te worden en meer aanmoediging verdient dan de voor eenigen tijd
geheerscht hebbende en geheel mislukte konijnen-fokkingsmanier, treuriger
gedachtenisse.
Onze aanmerkingen op taal en stijl waaraan de heer Dirks vriend, die hem, gelijk
in het ‘voorberigt’ gezegd wordt, bij de uitgave heeft ter zijde gestaan, ongetwijfeld
zal hebben bijgedragen, zijn te weinig dan dat wij die hier zouden behoeven op te
geven; alleen vermelden wij dat het woord broeijen door broeden vervangen moest
worden, en wij maken den heer D's. wensch tot den onze, ‘dat ieder zijn voordeel
doe met het goede dat er in gevonden wordt.’ Het werkje is netjes uitgegeven, de
uitgever verdient daarom lof, terwijl de pers der HH. Blussé en Comp. onberispelijk
werk geleverd heeft.
JESSE.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Deutschen Sprache, zum
Schul. und Privatgebrauch, nach der Becker'schen Methode
bearbeitet (,) von M.R. Bruck, Lehrer der Deutschen Sprache am
Gymnasium zu Gouda. Deventer, A. Ter Gunne, 1861. In post. 8vo.,
VIII en 264 blz. Prijs ƒ 1,25.
Hij, die het eigendommelijke genie eener levende taal niet in zijne hersenen heeft
weten op te nemen, wien het aan een juist gevoel voor hare eigenaardige vormen
ontbreekt, wien het niet, om zoo te zeggen, met den paplepel is ingegeven, haar te
doorgronden, en die geenen lust gevoelt, door voortdurende oefeningen het
oorspronkelijk - aangeboren of intuitie - vermogen der kennis tot veelzijdige
ontwikkeling te brengen, - hij zie gerustelijk af van het schrijven eener spraakkunst.
Men zou zeer verkeerd handelen, wanneer men, uit deze voorafgaande
philologische opmerking, besloot, dat wij al dadelijk het werkje van den heer Bruck
af keuren. - Inte
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gendeel! Hij heeft, naar ons gevoelen, in zijn Theoretischpraktisches Lehrbuch der
Deutschen Sprache vele blijken gegeven van een helder, regtstreeksch inzigt zijner
moedertaal en de zoogenaamde Becker'sche Methode met een vlug verstand en
een welwikkend oordeel tot volmaking van zijnen arbeid aangewend. Opzettelijk
zeggen wij zoogenaamde, want wij hebben naast ons liggen een keurig boekje van
230 bladzijden, in hetzelfde formaat, getiteld: ‘Anfangsgründe zur Deutschen
Sprachlehre, oder ungekünstelte Anleitung einen jeden Casus oder Beugefall richtig
setzen zu lernen, u.s.w. nebst Uebungs-Briefen für junge Leute und Kinder, sich in
den Anfangsgründen zu befestigen und (als een zeer nuttig toegift) im Briefstyle zu
üben, von J.C.F. Scherber, uitgegeven te Hannover in 1831, bij Hahn, - in welk
werkje, dat toen reeds eene ‘Dritte verbesserte Auflage’ beleefde, wij de methode
door den heer Bruck gevolgd, in toepassing zien gebragt. Wij halen dit alleen aan
pour acquit de conscience, en zonder in het minst de heeren Becker en Bruck van
plagiaat te willen verdacht houden; doch de oplettende lezer zal er even als wij, de
afgezaagde waarheid op nieuw bevestigd zien: Er is niets nieuws onder de zon!...
Dit alles belet geenszins, dat het werkje van den heer Bruck aanbevelenswaardig
is en blijft. Of alles evenwel voor Nederlanders genoegzaam duidelijk zal zijn, zonder
de herhaalde toelichtingen van een' beschaafden geboren Duitscher, die echter
daartoe ook de Hollandsche taal grondig dient te verstaan, durven wij, na de
aandachtige overweging van den inhoud des Lehrbuchs, niet zoo voetstoots
verzekeren.
Volgens den heer Bruck is het in Nederland een gewoon verschijnsel, dat men
over het algemeen (insgemein) later met het aanleeren der Hoogduitsche taal, dan
met dat der Fransche en der Engelsche een' aanvang maakt. Wat het Fransch
aangaat, geven wij hem zulks redelijk gewonnen; doch dit is met het Engelsch
volstrekt niet het geval. Alle dingen hebben twee handvatsels. - Wel is waar, geeft
men in de meeste Zuid-Hollandsche steden (vooral te Rotterdam), en dus ook
waarschijnlijk te Gouda, waar de heer Bruck als onderwijzer fungeert, aan het
Engelsch de prioriteit boven het Hoogduitsch; maar in de hoofdstad van ons
vaderland, in het rijke en handeldrijvende Amsterdam, waar meer dan
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tachtigduizend afstammelingen van Duitschers of geboren Duitschers gevonden
worden, alsmede in de oostelijke provinciën, namelijk in Gelderland, Overijssel,
Drenthe en Groningen, staat in dit opzigt het Hoogduitsch verreweg op den
voorgrond.
De schrijver heeft zich tot taak gesteld für die reifere Jagend und für altere
Personen überhaupt zu schreiben, ofschoon zijn leerboek zelf met de eerste
grondbeginselen aanvangt, en alzoo auch für Anfänger, aber nicht für Kinder, sich
eignet. Hij meent in gemoede, dat er wezenlijk behoefte (de aandachtige lezer zie
inmiddels wat wij hierboven gezegd hebben!) bestaat aan een werk als het zijne,
geheel in het Hoogduitsch geschreven, en met oefeningen en opstellen voorzien,
in welke de uitgangen van verbuiging en vervoeging, de voor- en achtervoegsels
van afleiding enz., opzettelijk zijn uitgelaten of door stipjes (....) vervangen, opdat
zij door den leerling zouden kunnen ingevuld worden. Wij hopen, dat hij zich in zijne
niet te hoog gespannene verwachting geenszins zal teleurgesteld zien en niet tegen
de klip der Nederlandsche routine zal stranden, en het zal ons zeer aangenaam zijn
te mogen ondervinden, dat men aan het werk van den heer Bruck de voorkeur geeft
boven de verouderde spraakkunst van Meidinger en vooral boven het werkje van
Brill (wiens Hoogduitsche spraakkunst niets anders is dan eene onoordeelkundige,
verminkte vertaling van Heijse) welke ons nooit konden bevredigen, ofschoon zij
hier en daar door betaalde lofredenaars werden aanbevolen. Voor kinderen en
knapen of aankomende meisjes op onze lagere of middelbare scholen raden wij
den onderwijzers aan, liever de Hoogduitsche spraakkunst van Ippel, of den eersten
of tweeden druk van die van Hamelberg te gebruiken.
Ten slotte, verklaren wij met genoegen, dat door den heer Ter Gunne aan de
uitgave veel zorg is besteed. Het boek is met zuivere, duidelijke Hoogduitsche
letterteekens gedrukt en het uiterlijke laat niets te wenschen overig.

Abrégé de Géographie, par J.S. Piquet. Arnhem, W.H. Stenfert
Kroese (,) Libraire-Editeur. Zonder jaartal. In 12mo., 30 bladz.
Ofschoon dit boekje zonder jaartal verschenen is, kunnen
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wij met eenige zekerheid uit den inhoud besluiten, dat het reeds eenige jaren oud
is. Immers, op bl. 17 en 18 vinden wij de verdeeling van Italië opgegeven, als volgt:
Royaume des Deux-Siciles. - Etats (lees: Etats) de l'Eglise (l'Eglise?) La (waarom
hier het lidwoord gebruikt, en vroeger niet?) République de St. Marin (lees:
Saint-Marin, met een trait d'union.) - Gd. Duché de Toscane. - Duché de Modène.
- Duché de Parme. - Royaume de Sardaigne. (Het Lombardo-Venetiaansch koningrijk
(thans alleen Venetiaansch), komt onder Oostenrijk voor: Victor Emmanuël denkt
er anders over!), waaruit duidelijk te zien is, dat men der Redactie van de
Letteroefeningen, met een oud...(de qualificatie gelieve de lezer na kennisneming
onzer beoordeeling later zelf op te maken!) heeft opgescheept. Dat Ref. zich niet
liet vangen, heeft hij aan zijn zoontje te danken, die bij het inzien van het werk uitriep:
‘Papa, ce livre là est rempli de fautes!’
In het jaar 1828, verscheen te Brussel, bij den toenmaligen, ijverigen boekdrukker
J. Sacré de tweede druk van een werkje, getiteld: ‘Aardrijkskundige opgave,
behoorende bij de kaart van Europa,’ hetwelk aldus vertaald werd (Noord-Nederland
was toen nog met België vereenigd!): Nomenclature géographique, qppartenant
(sic!!) à la carte de l'Europe. Het was, gelijk men uit dien titel kan afleiden, bestemd
om te dienen bij het gebruik van de (drie-kwart) blinde kaart van Europa, ook bij
denzelfden uitgever in die dagen verkrijgbaar gesteld. Die kaart was vrij goed bewerkt
(wij bezitten er nog toevallig een exemplaar van); ofschoon ae lithographie
toevertrouwd was geworden, zoo als de uitgever zich uitdrukte ‘à un jeune artiste
inexpérimenié.’ - Nog al naïf, niet waar? Doch, men gelieve in aanmerking te nemen,
dat schrijvers en uitgevers toen niet zoo fijntjes gedresseerd waren in de edele kunst
der réclames en humbugs, die sedert de staatsgreep van 2 December 1851 in
westelijk Europa aan de orde van den dag zijn. Dit boekje, veertien pagina's groot,
was, sauf eereurs et omissions, voor dien tijd bruikbaar. Nu kunnen wij onmogelijk
weten, of de heer Piquet het bij J. Sacré uitgekomen werkje in zijne bibliotheek
heeft; maar zijn ‘Abrégé de Gèographie’ heeft een certain air de parentage met de
‘Nomenclature géographique,’ natuur-
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lijk wat Europa betreft, want verder gaat de ‘Nomenclature’ niet; en het viel ons
dadelijk op, dat veel van het drooge en foutieve, dat de ‘Nomenclature’ aankleeft,
ook voetstoots in de ‘Abrégé’ wordt aangetroffen. Evenwel, errare humanum est!
Wij willen gaarne bekennen, dat ons vermoeden ongegrond kan bevonden worden.
Daarom, de lezer oordeele:
Bl. 3. L'Ancien-Monde se compose de l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Dat de schrijver
het lidwoord de niet herhaalt, bewijst zijne grove onkunde der taalregels, die de
minste schooljongen van 10 jaren moet kennen.
Bl. 5. Seelande (in Denemarken). Een franschman schrijft: Seeland.
Bl. 6. Les Balkans. - O! Béotiër, weet gij dan niet, dat men dit woord nooit in het
meervoud gebruikt, namelijk in het Fransch?!
Bl. 8. Palma sur Majorque, Mahou sur Minorque. Kinderachtige fouten! Men leze
dans.
Bl. 9. Overijssel. Lees: Overyssel. - Une mauvaise marque à Monsieur Piquet.
L'y ne prend pas de points en français.
Idem. Ter Schelling. - Woont de heer Piquet in Nederland?
Bl. 10. Nd. Beveland, Sud-Beveland. - Hoe slordig! Nu de tiret en dan weêr
niet?...Waarom? Aujourd'hui la blonde, demain la brune!
Idem. Le Waal, naderhand herhaald. - Lees: Le Wahal.
Idem. Le Lek. - Lees: Le Leck.
Bl. 11. Haarlem. Dit is allerschandelijkst in onze dagen! Ja, zoo te spreken is
verregaande onkunde. Reeds in 1778, heeft de schrijver van: ‘L'Esprit de
l'Encyclopédie,’ die, in zijn te Genève (dus in Zwitserland, monsieur Piquet!)
uitgegeven werk, op pag. 273, regel 19, met regt geschreven: Harlem.
Idem. Middelbourg en Amersfoort. - Hoe rijmt dit met elkander? Het moest zijn:
Middelburg en Amersfoort, of Middélbourg en Amersfort. Het is ook geen dagelijksch
werk, om zich zelven gelijk te blijven, niet waar?
Idem. Heiligerlee wordt als eene stad opgegeven. Wij zwijgen!
de

Bl. 12. La G Bretagne (zonder trait d'union!) Ecosse (zonder accent en zonder
lidwoord!) en (let wel op!!) l' Irlande, - O! die slordigheid.
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Idem. Londres 2,000,000 d'habitants. Grove onwaarheid.
Doch waartoe meer? Wij hebben nog circa 60 dergelijke fouten met eene
potloodschrap in het ons toegezonden exemplaar der ‘Abrégé de Géographie, par
J.S. Piquet, aangestipt. Wij nemen daarom afscheid van eene fraaije cacographie,
die wij niet mogen aanbevelen, en kunnen niet anders dan den schrijver aanraden,
nog zelf eens ter schole te gaan, bij Brugsma, Ludolph, van Heusden of Beijer, Ook,
met betrekking tot zijne kennis der Fransche taal, zou het voor hem zeer nuttig zijn,
den raad van een' George Verenet (P.J. Baudet bestaat, helaas! niet meer) in te
winnen, ten minste, indien hem eventuëel op nieuw den lust mogt bekruipen, zich
aan het publiceren van een of ander werkje in het Fransch te wagen. Hij houde het
vooral in het oog: de Nederlandsche kritiek laat zich niet gemakkelijk verschalken.
Sept. 1861.

Praktisch leerboek voor de zangkunst, ten gebruike der scholen,
door H. Koster, Hoofd-Onderwijzer (Hoofd-onderwijzer) te
Harlingen. Eerste stukje, tweede druk. Honderd oefeningen in de
toonschaal, de seconde en de terts. (Te) Harlingen, (bij) J.F.W.
Behrns, 1862. In kl. 8vo., 36 blz. Prijs ƒ 0,20.
Hetzelfde werk, 2e stukje, 1e druk, bevattende honderd oefeningen
in de kwart, kwint, sext, septime en octaaf. Bij denzelfden. 48 blz.
Prijs ƒ 0,25.
Op de meeste plaatsen van ons vaderland, waar men jonge lieden tot onderwijzers
opleidt, wordt hun tegenwoordig de gelegenheid aangeboden, zich in den zang
theoretisch en praktisch te oefenen. Vroeger was zulks niet het geval, en het is eene
zaak van algemeene bekendheid, dat er bijna nergens van eene opzettelijke
beoefening der zangkunst sprake was. Slechts door herhaald zingen (opdreunen
en schreeuwen?) en op nieuw zingen bij het kerkgenootschap, tot hetwelk hij
behoorde, bereikte de onderwijzer eene zekere machinale hoogte, zonder het hoe
en waarom te begrijpen, veel minder zich eigen gemaakt te hebben.
Het werkje van den heer Koster moet dienen voor gewone scholen en voor scholen
van meer uitgebreid lager onderwijs. Wij hebben het met aandacht nagezien, en
gelooven dat
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het in eene gevoelde behoefte voorziet. Het spreekt echter van zelf, dat men ook
verzamelingen van liederen noodig heeft. Hierin is de schrijver het met ons eens;
want zijn werkje dient slechts, om de leerlingen bekend te maken met de meest
gebruikelijke toonvallen, en aldus den grond wel toe te bereiden, alvorens tot zaaljen
over te gaan.
Ofschoon nu de heer Koster, naar ons bescheiden oordeel, goed geslaagd is in
de zamenstelling van zijn practisch leerboek, mogen wij niet verzwijgen, dat de stijl
van zijn voorwoord (lees: voorberigt) zeer veel te wenschen overlaat, althans voor
een' onderwijzer, wien de regels der Nederlandsche taal (zie art. 1, letter e der wet
van 13 Aug. 1857) behooren bekend te zijn. Op kleine onnaauwkeurigheden willen
wij overigens niet vitten: de geachte schrijver zal ze zelf, bij eene aandachtige
beschouwing van het gedrukte, wel ontdekken en, bij eventuëlen herdruk, naar wij
vertrouwen, verbeteren.
De uitvoering doet der pers van den heer Behrns eer aan, en de prijs is niet te
hoog gesteld. Wij wenschen dezen nuttigen boekjes vele koopers.
L.A.H.

Drie honderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen enz., ter
verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school. 3e druk.
(Te) Tiel, (bij de) Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861. Prijs ƒ 0,30.
Verbeteringen der genoemde volzinnen. 3e druk. Prijs ƒ 0,40.
Sleutel bij de verbetering der genoemde volzinnen. 3e Druk. Prijs
ƒ 0,60.
Wanneer de derde druk als eene aanprijzing kan gelden, dan is het overbodig iets
ter gunste van bovengenoemde werkjes te zeggen. Zij hebben niet dien opgang
gemaakt als de exercises van Noël en Chapsal, maar wij hebben in ons landje ook
nog de werkjes van Bomhoff, Kievits en meer anderen.
Verscheidene dezer boekjes komen ons ongeschikt voor, daar de vervaardigers
zich schijnen te hebben toegelegd, om van de opgaven zulk een poespas te maken,
dat wij den leerling beklagen, die daaruit eenen dragelijken zin moet zamenstellen.
Deze ongunstige verklaring kan evenwel
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op het bovenstaande niet van toepassing zijn. De zinnen zijn niet vol met laffe fouten
en wanneer de onderwijzer zijne taak in zoo verre verstaat, dat hij zijne leerlingen
rekenschap laat geven van elke verbeterde fout, dan kunnen deze opgaven werkelijk
nut stichten en dienen, om de geleerde taalregels beter in het geheugen te prenten.
In het voorberigt voor den derden druk lazen wij: ‘Ook dezen derden druk, die op
nieuw door den heer van Kuyk en mij zorgvuldig is nagezien, enz.
Deze uitdrukking kwam ons in een werkje, dat uitsluitend bestemd is om de kennis
der Nederduitsche taal te bevorderen, niet zeer duidelijk voor.
Hoe kunnen genoemde heeren den derden druk op nieuw hebben nagezien?
Evenzeer geven wij den heer Allirol in bedenking, of de volgende uitdrukking
Nederduitsch is:
‘Moge dit werkje bevorderlijk zijn, dat onze schoone moedertaal algemeen
zuiverder geschreven worde, is onze hartewensch.’
Voorberigt: 300 volzinnen, 1e druk.
Mogt genoemde heer ons willen verwijten, dat wij bij voorkeur de voorberigten
schijnen te hebben nagezien, dan antwoorden wij rondborstig:
‘Wij houden het voorberigt voor eigen werk; het overige is maar compilatie.
Inmiddels wenschen wij het werkje eenen nieuwen druk toe; 't zou ten minste een
bewijs zijn, dat men de vaderlandsche taal meer en meer beoefende, terwijl die
tegenwoordig nog al dikwijls voor eene vreemde eene plaats moet inruimen.

Nieuwe gemeenzame leerwijze om het Fransch juist te leeren
spreken en schrijven, door H. Scheerder, in leven
kostschoolhouder te Amsterdam. Te Amsterdam, bij P.R. Otto,
1861. Zesde druk. 220 bladz.
In een betamelijk gewaad en toch nederig, vrij van opschik, verschijnt de ‘nieuwe
gemeenzame leerwijze,’ beter bekend onder den naam van méthode familière, voor
de zesde maal bij het Nederlandsch publiek. Niet af-
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geschrikt door eene menigte van mededingsters, die in een ander kleed gedost, of
op eene andere wijze ingerigt, toch hetzelfde komen aanbieden, komt zij
onverschrokken hare oude plaats innemen, overtuigd dat zij vele goede vrienden
en begunstigers zal aantreffen. En zoo is 't ook. Sedert jaren bestaat de Méthode.
In 1845 werd zij reeds door van Berkel verbeterd en vermeerderd, en steeds is zij
met den tijd vooruitgegaan.
Met genoegen hebben wij dezen 6den druk doorgezien en opgemerkt, dat het
werkje nogmaals naauwkeurig is herzien, blijkende uit de fouten, die in den vorigen
druk bestonden, en nu verbeterd zijn. De uitgever heeft niet op het titelblad vermeld:
‘naauwkeurig herziene uitgaaf!’ De titel is onveranderd gebleven, en terwijl zoo
menige herziene uitgaaf bij ongeluk niet verbeterd is, is deze juist nagezien en
verbeterd, zonder dat men er melding van heeft gemaakt.
Met volle ruimte kunnen wij dan ook deze uitgave aanbevelen, hoewel het werkje
onze aanbeveling wel kon ontberen; goede wijn behoeft geen krans!
Druk en papier zijn goed. Het laatste is steviger, dan men dit tegenwoordig wel
eens bij schoolboeken aantreft.

De dochter van den Kozak. Een historisch verhaal voor meisjes,
door Agatha. Met vier platen. Leiden, van den Heuvell & van
Santen. In post 8vo., in prachtband, 278 bladz. Prijs ƒ 1,90.
‘En is dit nu een waar verhaal? En is dit alles nu gebeurd?’ Ziedaar de vragen die
eenige hoorderessen aan de schrijfster deden, nadat zij het bovenstaande werk
had voorgelezen. En deze vraag komt ons niet onnatuurlijk voor. De zaken zijn hier
zoo natuurlijk voorgesteld, de verhaaltrant zoo boeijend, en toch het leven der
hoofdpersone zoo avontuurlijk, dat ieder, wie niet naauwkeurig met de geschiedenis
bekend is, al ligt geneigd is, om alles voor waar aan te nemen, maar tevens eenigen
twijfel niet verbloemen kan.
De schrijfster heeft de geschiedenis van Pugatscheff, den bekenden pretendent
op den Russischen troon na den dood van Czaar Peter III tot onderwerp van haar
boek genomen. Zij laat diens dochter Romanowna opgevoed worden aan het
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Russische hof en eerst toen dit meisje de kinderschoenen is ontwassen, weet haar
vader, door middel eener kamenier, zijne dochter diets te maken, dat haar vader
Peter III niet vermoord, maar in leven is en alleen op eene geschikte gelegenheid
wacht, om weder den troon te bestijgen, waarvan hij door de keizerin Catharina is
verstooten. Romanowna verlaat het hof en deelt al de gevaren, die haren vader,
welke zij voor den regten keizer houdt, bij zijne wanhopige pogingen, om zich als
keizer te zien erkennen, ten deele vallen.
Onze pen is niet zoo goed vermaakt, dan dat wij eene schets zouden kunnen
geven van het werk, die slechts flaauw die van de schrijfster zou evenaren. Wij
wagen er ons dan ook niet aan, maar zeggen haar liever dank voor het genot, dat
zij ons bereid heeft. ‘Pugatscheff was geheel als ik hem geschetst had,’ zegt de
schrijfster; ‘hij was door eerlooze priesters tot het bedrog aangezet....’ maar waartoe
meer van hem verteld!
Wie zijne dochters iets goeds in handen wil geven, hij koope voor haar dit werk.
En niet alleen voor zijne dochters, maar ook voor anderen is dit verhaal geschikt,
en oud en jong, iedereen zal er genot en nut uit kunnen putten.

Vallen en opstaan, of de zegepraal der deugd.
Moeder en zoon, of de vreeselijke kracht der zonde.
Helena en Robert, of de kracht des geloofs.
Allen naar het Hoogduitsch. Te Leiden, bij D.J. Couvee.
Wij voegen de bovenstaande drie werkjes bij elkander, omdat zij allen van één geest
en naar onze meening van één schrijver afkomstig en door één vertaler in het
Hollandsch overgebragt zijn. De inhoud van allen blijkt genoegzaam uit de titels, en
het zal ons bedunkens genoeg ter aanprijzing gezegd zijn, als wij vermelden, dat
die inhoud volkomen aan den titel beantwoord. In gemoedelijken toon wordt het
onderwerp behandeld, niet als dorre dogma's, maar blijkbaar in de geschiedenis
der personen, die hunne lotgevallen tot de verhalen geleend hebben, welke ons
hier beschreven zijn.
De werkjes zijn uitnemend geschikt voor cadeaux op verjaardagen of bij feestelijke
gelegenheden en terwijl de plaatjes
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en schoone banden deze geschenken tot sieraad zijn, zal de ontvanger of
ontvangeresse zich te meer daardoor aangetrokken gevoelen, om kennis met den
inhoud te maken en zich die kennismaking niet beklagen.

Korte mededeelingen.
Heeft de Groninger hoogleeraar Hofstede de Groot onlangs in eene brochure: Hoop
en Vrees die denkbeelden aangaande het gebruik der bijbelsche geschiedenis op
de openbare lagere school uiteengezet, welke aanleiding hebben gegeven tot de
bekende zaak van zijn ontslag als schoolopziener, - zijn stadgenoot Mr. B.D.H.
Tellegen bevestigt die denkbeelden in: Vrees en hoop aangaande het openbaar
lager schoolwezen, uitgekomen te Groningen, bij J.W. Wolters. Hoe men ook over
de zaak ten principale denken moge, dit achten wij zeker, dat het nimmer in de
bedoeling van den wetgever kan gelegen hebben de bijbelsche geschiedenis te
houden voor het eenige middel, om de schooljeugd op te leiden tot christelijke
deugden; maar tevens ook, dat dit gedeelte van art. 23 der onderwijswet geene
doode letter wezen moet of worden mag.
Ref. vernam in der tijd van een zeer verdienstelijk schoolopziener, een' der eersten
in 1801 aangesteld, dat tijdens en kort na de invoering der schoolwet van 1806 ook
vrij wat gehaspel was over die uitdrukking: ‘Christelijke deugden,’ hetwelk echter
van lieverlede eindigde met meer op de zaak dan op het woord te letten. Als men
aan afzonderlijke uitdrukkingen wil blijven hangen, vervalt men alligt tot zonderlinge
gevolgtrekkingen, die de oorspronkelijke spreker of schrijver niet voor zijn gevoelen
zou willen erkennen, b.v. hetgeen Teliegen schrijft aangaande den toenmaligen
minister van Reenen, als zou deze het middel ter opleiding tot christelijke deugden
gezocht hebben in het opstellen eener christelijke zedekunde voor de scholen.
Wij ontvingen ter beoordeeling eene in het Nederlandsch geschrevene godgeleerde
doctorale dissertatie, getiteld: Proeve eener geschiedenis der beoefening van de
wijsheid onder de Hebreën, door J. Hooijkaas, theol. doct. (Leiden, academische
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boekhandel van P. Engels, 297 bladz., prijs ƒ 2,90). Zij gaat uit van het gevoelen,
dat de Hebreeuwsche poëzij zich in twee afzonderlijke takken splitst, de lyrische en
de didactische of gnomische, die als chokma ‘het leven en al zijne betrekkingen
zocht te regelen en te besturen door de gegevens der ervaring.’ De geschiedenis
dier levensphilosophie in haren geest, hare uitingen en vormen wordt in dit zeer
geleerde boek nagespoord, vooral ook in verband tot den tijd, waarop die schriften
des O.V. zouden zijn opgesteld, waarin die chokma is nedergelegd: de Spreuken,
Job en de Prediker, en onder de Apocryphen de Spreuken van Jezus Sirach. Het
boek is alleen geschikt voor de godgeleerde wereld, en voor deze nog alleen in
zoover de theologen hunne opzettelijke studie maken van de Oud-Testamentische
taal en letterkunde, zoodat wij dit tijdschrift de plaats niet achten voor beoordeelend
verslag. ‘Dat kon de interpolator niet gebeteren’ is een voor de schrijftaal min
aanbevelenswaardig woord, bladz. 238 uit de spreektaal overgenomen.
Onder den titel: De godsdienst aan het krankbed, heeft de Delftsche onderwijzer in
de godsdienst T. Spuijman Az., eenige Woorden van troost in lijden uitgegeven (te
's Hertogenbosch, bij G.H. van der Schuijt. Naar aanleiding van bezoeken door hem
bij kranken afgelegd, van bezwaren door hen geopperd, van gesprekken met hen
gehouden. Moge er al niets in het boekje zijn, dat niet tallooze malen gezegd en
geschreven is, toch verdient het allen lof wegens den warmen Evangelischen toon,
die in de vertoogjes heerscht. Zij hebben de groote verdienste, dat zij kort zijn: een
zieke wordt in den regel gesticht door eene korte, maar vermoeid door eene lange
lectuur. Met het oog echter op bedlegerigen, of ook zieken in het algemeen, die niet
te veel licht kunnen verdragen, zouden we de letter veel grooter en zwaarder begeerd
hebben. Men had daarop behooren te denken.
Ons werd toegezonden het Eerste stukje van den Negentienden jaargang der
Bijdragen ter bevordering van christelijk leven, door M.A. Amshoff en W. Muurling.
Van dit gedeelte dezes reeds lang en gunstig bekenden tijdschrifts maken
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we met een woord melding, omdat de uitgave nu plaats had ten voordeele van eene
allernuttigste stichting te Groningen: een toevlugtsoord voor meisjes, wier opvoeding
en verzorging anders niet naar behooren zou worden behartigd. De Eerw. Amshoff
gaf reeds vroeger in deze Bijdragen daaromtrent berigt en zal daarmede in volgende
afleveringen voortgaan. Wat dit tijdschrift aanbiedt, is alles liefelijk en welluidend;
maar ook afgescheiden daarvan verdient het om des weldadigen doels wille alle
aanbeveling. Elk stukje kost 40 cents, doch de 12 ter verspreiding ƒ 4.

Aan de gevallen meisjens van St.-k.; christelijke rijmen enz. (Deventer, bij A. ter
Gunne) is een spotdicht op de kwestie Busken Huet - Bosboom-Toussaint. Hoezeer
ook in deze zaak de zijde van den heer Huet kiezende, en de handelwijze onzer
begaafde romancière onbepaald afkeurende, hebben wij alleen verontwaardiging
over voor dit spotrijm, dat tegen laatstgenoemde gerigt heet. Niet alleen Mw.
Bosboom, maar ook de zaak haars tegenstanders, maar ook de heilige zaken,
waarover beiden schreven, worden hier gecompromitteerd. Het allermeest doet dit
de schrijver van deze geestlooze coupletten zich zelven. Indien hij is, wien wij op
grond van de plaats der uitgave, van de initiaal der onderteekening en van de
spelling, vermoeden - dan doet het ons te meer leed, dat zoo iets ergerlijks gedrukt
werd; dan betreuren wij 't, dat een waarlijk geleerd en in veel opzigten verdienstelijk
man zich zelven zoo zeer heeft kunnen vergeten.
D.
Zeetafereelen. Vier schetsen uit den vreemde, is de titel van een werkje, bij den
boekhandelaar Couvee te Leiden uitgegeven. Wie van de Hollandsche jongens
voelt zich den boezem niet zwellen, als hij van de zee hoort? De zee toch heeft ons
groot, rijk en magtig gemaakt, en alles wat op het zoute element betrekking heeft,
doet ons Hollandsch harte goed. Het bovenstaande werkje bevat vier zeetafereelen
en al zijn zij op vreemden bodem gegaard en worden zij ons alleen in vertaling
aangeboden, die vertaling is zoodanig bewerkt, dat wij ze gerust onzen jongens in
handen durven geven.
Druk en papier zijn zeer goed en de band met de plaatjes vormen het werkje tot
een sieraad voor onze étagères.
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Boekbeschouwing.
De Prediker, vertaald en verklaard door P. de Jong, Theol. Doct.,
Adjutor Interpretis Leg. Warn. en Lector in de Persische en
Turksche talen. (Te) Leiden, (bij) E.J. Brill, 1861. In gr. 8vo., 152
blz. Prijs ƒ 2,00.
Zoolang het leerstuk der goddelijke inspiratie van de boeken des bijbels nog boven
allen twijfel verheven werd geacht, zoolang men het algemeen voor uitgemaakte
waarheid hield, dat al wat in Oud- en Nieuw-Testament is opgenomen, onmiddellijk
van God afkomstig was en den schrijvers aldus letterlijk ingegeven of gedicteerd;
zoolang viel er niet te denken aan een' arbeid, als dien de heer P. de Jong thans
heeft volbragt en van welken wij onzen lezers eenig verslag wenschen te geven.
De dogmatiek beheerschte de exegese. Een naauwkeurig onderzoek naar den
schrijver, naar den tijd van ontstaan van het een of ander boek behoefde en mogt
ook eigenlijk niet ingesteld te worden. De goddelijkheid van den inhoud stond vooruit
vast en ligt stelde men zich tevreden met hetgeen de traditie meldde, aangaande
auteur en tijd van zamenstelling. Die tijd is voorbij. Het leerstuk heeft zijn gezag
verloren en de overlevering wordt niet meer zoo geloofwaardig geacht. Hebben wij
reden om ons te verblijden over die verandering? Of zou die volle vrijheid van
onderzoek misschien afbreuk doen aan den algemeenen eerbied voor den bijbel?
Immers de tegenwoordige godgeleerden, ten minste zij die deze vrijheid huldigen,
behandelen de bijbelsche geschriften even als elk ander letterkundig voortbrengsel
der oudheid, zij passen de wetten van taalkunde, kritiek enz. daarop zonder eenige
beperking toe, zonder zich te bekommeren omtrent het resultaat, dat hunne nasporing
alzoo zal opleveren; is het dan ook te vreezen, dat zij welligt de waarde van het
gewijde boek zullen verkleinen? Mogt iemand in de daad zulke bedenkingen
koesteren of zich hierover eenigzins bezorgd maken; wij zouden hem kunnen
antwoorden, dat hij zeer weinig vertouwen stelt op de deug-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

434
delijkheid van den schat, dien hij zich verbeeldt zoo hoog te waarderen. Voor echt
goud behoeft men den toetssteen niet te duchten. En mogt ook niet alles
proefhoudend blijken te zijn, dan is toch het verlies van het valsche niet zoo zeer
te betreuren, al had men het langen tijd voor echt gehouden. Neen waarlijk, wel
verre dat zulk onderzoek te schromen zou zijn, verdient het aangemoedigd en
toegejuicht te worden, omdat het de waarheid aan het licht brengt. Zullen wij in de
daad den bijbel eerbiedigen, als ‘de voornaamste en onmisbare kenbron der
godsdienstige waarheid,’ zoo is het noodzakelijk dat wij zijn inhoud goed leeren
kennen en juist verstaan. En daartoe is noodig, dat wij eenvoudig lezen wat er staat,
den waren zin der woorden trachten te begrijpen, en ieder boek zooveel mogelijk
uit zich zelf pogen te verklaren. Zoo mogen wij niet onze toevlugt nemen tot
uitlegkundige kunstenarijen, waardoor de woorden verwrongen en de zinnen
verdraaid worden, omdat de eenvoudige opvatting in strijd is met vastgestelde
meeningen of gezaghebbende leerstukken; de hoofdzaak is te weten wat er staat,
wat de schrijver heeft bedoeld. Begrijpen wij het geschrevene niet of kunnen wij het
niet overeenbrengen met onze begrippen of ons geloof, dan liever onze bevreemding
of onze onkunde erkend, dan geweld te plegen aan den gezonden zin der woorden
van de H.S. Zoo alleen toonen wij eerbied te hebben voor de schrift.
Doch gaan wij van het algemeene over tot het bijzondere. Wij vonden aanleiding
tot het uitspreken onzer gedachten over de nieuwere methode van bijbelonderzoek
en bijbelverklaring in de lezing van het verdienstelijk werk, hierboven genoemd, dat
ons ter aankondiging in dit Tijdschrift werd toegezonden. Naar onze meening toch
is deze vertaling en verklaring van den Prediker een krachtig en duidelijk bewijs van
de deugdelijkheid der door ons geprezen methode.
Het is eene zware taak, die de heer de Jong op zich heeft genomen. Het boek
de Prediker is ‘een der moeijelijkste, misschien wel het allermoeijelijkste van de
schriften des O. Testaments;’ zoo had reeds de hoogleeraar van Gilse, zeker een
bevoegd beoordeelaar op dit gebied, verzekerd. Geen wonder dat de schrijver de
beste hulpmiddelen zocht, die het welslagen van zijnen arbeid konden bevorderen.
Wat
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hij als het voornaamste daarvan beschouwde, zegt hij in de voorrede: ‘ik wist in
mijne angstvalligheid niet beter te doen dan den eenigen, koninklijken weg van alle
exegese te betreden en mij te werpen in de armen der grammatiek. Op alle wijziging
in mijn gevoelen voorbereid, vertrouwde ik mij geheel aan hare leiding toe, overtuigd,
dat onder hare hoede alleen de exegeet zich veilig rekenen kan. Van daar dat ik,
afziende van al wat hier buiten lag, mij eng aan mijnen schrijver heb aangesloten.
Staat de Prediker in menig opzigt eenig, zonderling daar, ik achtte het raadzaam,
om op grammatisch en lexicologisch gebied hem, zooveel mogelijk, uit zich zelven
te verklaren.’ En met volkomen regt mogt hij dan ook daarop laten volgen: ‘Is langs
dezen weg de vertaling of verklaring van menige plaats nieuw en ook de opvatting
van het geheel eene andere geworden, het moge tot aanbeveling strekken van mijn
boek.’
Eene eigenlijk zoo te noemen recensie van de vertaling verwacht men zeker niet
in de Vad. Lett. en gaarne ook erkennen wij niet genoeg ervaren te zijn in het
Hebreeuwsch om zulk eene taak te durven ondernemen, maar, daar wij het met Dr.
de Jong volkomen eens zijn, dat zijne beschouwing van den Prediker, zijne nieuwe
opvatting van den inhoud van dit bijbelboek, tot aanbeveling voor zijn werk moet
strekken, willen wij trachten onze lezers eenigzins met die nieuwe opvatting bekend
te maken; terwijl wij er gaarne de verzekering bijvoegen, dat deze opvatting, voor
sooveel wlj het kunnen beoordeelen, de vrucht is van grondig onderzoek en steunt
op degelijke, wetenschappelijke bewijzen.
In eene hoogst belangrijke inleiding deelt de auteur ons zijne denkbeelden
aangaande den Prediker mede. Eerst geeft hij een beknopt historisch overzigt van
de wijze waarop dit bijbelboek door de uitleggers opgevat en verklaard is. De
meeningen der geleerden liepen ten dezen opzigte zeer wljd uiteen. Nu eens heilig
verklaard, dan weêr als kettersch on schadelijk uit den Canon verbannen, nu eens
versmaad als opwekkende tot epicurisme, dan weder vereerd als aansporende tot
ascetisme, werd de prediker tot de laatste tijden toe op de tegenstrijdigste wijze
beoordeeld. Van waar dat groote verschil van gevoelen? Het laat zich niet anders
verklaren, dan door aan te nemen, dat het boek zeer moeijelijk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

436
is te verstaan, en dien ten gevolge door niemand goed begrepen werd. Wel behoorde
er dus moed toe, om wat zoo vele geleerden te vergeefs beproefd hadden, op nieuw
te ondernemen. Toch was die moed geen overmoed bij den heer de Jong, wij
erkennen het niet alleen aan den gelukkigen uitslag zijner poging, maar bedenken
tevens dat hij, gelijk wij zeiden, eene methode wilde toepassen, die hier tot dus ver
nog niet, althans niet volledig gebruikt was. En waardoor onderscheidt zich dan nu
zijne opvatting van die zijner voorgangers? Wij zullen trachten het althans
eenigermate duidelijk te maken, door in enkele trekken het beeld na te schetsen,
dat door den heer de Jong van den Prediker gegeven is.
De man, die hier, onder den naam van Salomo, sprekende optreedt, is vervuld
van begeerte naar wijsheid; deze beschouwt hij als de edelste gave, den mensch
door zijnen Schepper verleend, als het kenmerk van den adel der menschelijke
natuur, als de eigenschap waardoor de mensch verheven is boven de overige
schepselen. Aan den drang zijns harten toegevende, slaat hij de blikken om zich,
om op te merken wat daar is en geschiedt in de wereld. Hij wenscht te begrijpen,
wat hij waarneemt en alzoo den zamenhang en de oorzaak der dingen te leeren
kennen. Door zijne wijsheid aan te kweeken gelooft hij te handelen naar Gods wil
en tevens te werken aan de bevordering van zijn waar geluk. Hoe bitter wordt hij
teleurgesteld! Zijne aandacht wordt getrokken tot het zedelijk kwaad in de wereld
en hij let op de lotgevallen dergenen, die dat bedrijven. Hij ziet hoe de boozen vaak
zich verheugen in voorspoed, terwijl zoovele braven bezocht worden door kommer
en rampspoed.
Hoe dat te verklaren? Hoe dat overeen te brengen met het innig en vast geloof
aan de heilige regtvaardigheid van God, die alle dingen bestuurt? Hij kan niet
loochenen wat hij ziet en evenmin zijn godsdienstig geloof laten varen. Toch schijnt
het een lijnregt in tegenspraak met het ander. Waar dan de oplossing te zoeken
van dit raadsel? Het leven na den dood was hem onbekend, ten minste de
voorstelling die hij had van een voortbestaan, kon niets ter verklaring bijdragen.
Werd de mensch bij het sterven dan al niet geheel vernietigd, niet anders toch dan
in een staat zonder bewust-
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zijn kon hij voort leven, onvatbaar voor eenige aandoening of gewaarwording. Dus
hier op aarde moest de regtvaardige vergelding geschieden, en evenwel leerde de
ervaring, dat zij zoo dikwijls uitbleef. Hun leven lang bleven de goddeloozen in
aanzien en voorspoed, de deugdzamen in ellende en druk. Vruchteloos zoekt hij
een' uitweg uit dezen doolhof. En wat zijn verstand niet weet te verklaren, dat maakt
tevens zoo pijnlijken indruk op zijn hart. Zelf heelt hij de deugd lief en het is hem
zoo smartelijk haar veracht te zien, terwijl het kwade ongestoord heerschappij voert.
Zoo brengt dan zijn ijverig zoeken naar wijsheid hem niets aan dan teleurstelling
en smarte. Waarom is hem door God die zucht naar wijsheid in 't hart gelegd?
Waartoe is den mensch dien edelen aanleg geschonken? Wanhopig luidt het eenig
antwoord, dat hij weet te vinden op die vraag: ‘het is, omdat God de menschen wil
laten zien en gevoelen, dat zij niets meer zijn dan redeloos vee.’ Dus: de mensch
moet alzoo gebragt worden tot de heldere overtuiging zijner eigene nietigheid, hij
moet inzien en gevoelen, dat hij niets weet en niets kan.
Alzoo tot moedeloosheid vervallen besluit de Prediker de wijsheid te laten varen
en langs andere wegen zijn geluk te zoeken. Hij wendt zich tot de begeerlijke
goederen der aarde en de genietingen der zinnen. Maar hoe rijk een deel hem
daarvan worde geschonken, hij blijft onbevredigd, hij kan den dorst zijner ziel niet
verloochenen, niet vergeten, hij walgt van de ligtzinnige vreugde en vermaken der
dwazen. Neen, hij behoudt zijne overtuiging: de wijsheid is toch de kostelijkste schat
des menschen. En echter door de wijsheid, het hoogste goed voor den mensch,
kan hij zich nogtans geen geluk verwerven; treurig is zijn leven hier en dezelfde
toekomst wacht hem en den dwaas. Zoo ziet hij nergens licht, nergens uitkomst.
Uit deze sombere levensbeschouwing zijn dan de lessen en vermaningen te
verklaren, die de Prediker geeft; zij komen neder op dezelfde grondstelling: geniet
het tegenwoordige zoo goed gij kunt en tracht zooveel mogelijk wel te moede te
zijn!
Gewis wel mag deze opvatting van het besproken bijbelboek nieuw worden
geheeten, en tevens moeten wij erkennen, dat zij de verklaring geeft van veel, wat
daarin tot hiertoe
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onverklaard was gebleven; maar bovendien heeft zij de strekking om den Prediker
vruchtbaarder te maken voor het godsdienstig leven. Hij leert ons duidelijker inzien,
hoe noodzakelijk het geloof aan de onsterfelijkheid is voor ons waarachtig geluk
hier op aarde. Zoo doet hij ons hooger prijs stellen op de gemeenschap met Jezus
Christus, die het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebragt.
Daar zullen welligt aanmerkingen te maken zijn en gemaakt worden op de vertaling
door den heer de Jong geleverd; maar wat zijne beschouwing van den Prediker in
haar geheel betreft, gelooven wij dat hij rekenen mag op de instemming van velen.
Wij ten minste bieden den schrijver onzen dank voor zijn degelijk werk, dat wij eene
voortreffelijke bijdrage achten tot regt verstand der Heilige Schrift.
R.
V.

Wat de moderne theologie leert, door A.L. Poelman, Theol. Doct.
en Pred. te Noordbroek. (Te) Groningen, (bij) P. van Wicheren Hz.,
1861.
Eene uitgebreide aankondiging van dit boek, dat meer lezers dan sympathie in den
lande gevonden heeft, dat een tijd lang de aandacht van zoo velen trok en vele en
velerlei tegenspraak uitlokte, kan nu overbodig geacht worden. Ref. heeft het laat
ontvangen, en rekent het onder die soort van boeken, welke op tijd moeten gelezen
en beoordeeld worden. Hij zou zelfs er zich bij bepalen, met te vermelden, dat de
uitgever een exemplaar aan de redactie der Vaderlandsche Letteroefeningen
gezonden heeft, zoo hij zich niet gedrongen gevoelde, er nog iets anders bij te
voegen.
Ref. wil niet spreken over het tijdige of ontijdige van deze uitgave; wat dit aangaat,
zij het hem alleen vergund op te merken, dat elke poging - en dus ook die van Dr.
Poelman - om licht te verspreiden over een uiterst belangrijke, algemeen besprokene,
maar bij de groote massa niet begrepene en miskende zaak, aller goedkeuring
verdienen moet. Zelfs noodig mag zulk eene poging genoemd worden, als men in
aanmerking neemt, dat een groot deel der antimoderne theologen, of liever
predikanten, met even weinig christelijke wijsheid en waarheidszin als christelijke
liefde, zich niet ont-
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ziet de nieuwere rigting te belasteren, en de gemeente met angst en afschuw voor
haar te vervullen.
Ref. wil ook niet ter sprake brengen de reeds vele malen gememoreerde
onjuistheid in den titel. Hij is overtuigd, dat de verklaring door Dr. Poelman in zijn
Naschrift afgelegd: ‘dat ik geen der moderne theologen voor mijne gevoelens
aansprakelijk acht, behoeft zelfs niet gezegd te worden,’ dat deze verklaring
welgemeend is. 't Is waar, ‘de moderne theologie,’ als afgepaald terrein bestaat niet,
kan naar haar eigen aard niet bestaan. Maar wat dwaas genoemd mag worden, is
dat haar dit van antimodernen kant verweten wordt. Want moge zij al hierin van de
orthodoxie en het conservatisme onderscheiden zijn, dat zij niet als deze naar
uniformiteit van denkbeelden onder haar aanhangers streeft, - feitelijk is er onder
de aanhangers der orthodoxie en van het conservatisme evenmin eenheid, als
onder de modernen.
Ref. is ook niet voornemens te onderzoeken, tot welke soort van moderne
theologen Dr. Poelman behoort. Prof. Hoekstra is wel zoo vriendelijk geweest, van
in zijn jongste werk ons eene klassificatie van moderne theologen aan de hand te
doen; maar Ref. wil daarvan geen gebruik maken. Zulk klassificeren mag niet
ligtvaardig gedaan worden; het eischt professorale talenten en professorale autoriteit.
Daarenboven blijkt het hoe langer zoo meer, dat in het huis der moderne theologie
niet slechts voor velen en zeer van elkander verschillenden woning is, maar dat
zelfs de term ‘moderne theologie’ uiterst vaag is, zoodat niet onwaarschijnlijk
sommigen zich aanhangers dier nieuwe rigting noemen, die het in 't oog van anderen
niet zijn, zoodat eene proeve van klassificatie praematuur mag worden genoemd.
Iets anders wil Ref. onder de aandacht zijner lezers brengen. Toen het
Nederlandsch publiek kennis genomen had van den prospectus, welke de
aanstaande verschijning van Dr. Poelmans geschrift aankondigde, waren velen,
zeer velen vol van belangstelling of liever nieuwsgierigheid naar den inhoud van
het boek, welks titel reeds eene geduchte uitwerking op veler gemoederen had. En
ziet, toen het boek was uitgekomen, werd het niet alleen door de behoudsmannen
veroordeeld - wat ligt te profeteren ware geweest - maar vond het ook weinig
sympathie bij de mannen van Dr. Poel-
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mans eigen rigting. Wie onder het godsdienstig publiek belang stelden in de moderne
beweging, wie in 't openbaar of in 't geheim voorstanders waren van de moderne
theologie, en gretig de handen uitstrekten naar het boek met zijn veel belovenden
titel, vonden zich teleurgesteld bij de inzage der eerste afleveringen. Hier hoorde
men klagen, dat Poelman te geleerd schreef voor het groote publiek, en ginds werd
beweerd, dat hij geen slag had om de belangrijke zaken, welke hij behandelde, op
aangename wijze voor te stellen, terwijl anderen zelfs volhielden, dat men dezen
schrijver niet in één adem mogt noemen met Busken Huet en Pierson, de matadores
der vaderlandsche modernen, omdat hetgeen hij schreef den lezer koel en koud
liet.
Is er grond voor dat velerlei ongunstig oordeel ook van voorstanders der nieuwe
rigting? Ik geloof ten deele. Als men de eerste afleveringen van dit boek leest, dan
gevoelt men - al is men 't met den schrijver eens - zich weinig bevredigd. Daarin is
weinig aantrekkelijks, ja zelfs is het van dorheid niet vrij te pleiten. Maar men oordeele
den schrijver niet te hard, doch berekene hoe moeijelijk het is, meerendeels abstracte
zaken in een kort bestek populair voor te stellen.
En al moet het gezegd worden, dat Dr. Poelman daarin maar weinig is geslaagd,
ieder lezer van zijn werk zal toch erkennen, dat de schrijver zich er wel van bewust
geweest is, dat oppervlakkigheid en populariteit geen woorden van dezelfde
beteekenis zijn. Hij heeft gepoogd de eerste te vermijden en de laatste te behouden,
maar is dit mogelijk bij de behandeling van abstracte zaken?
Deze vraag brengt ons onwillekeurig in 't zelfde schuitje, als waarin de afkeurders
en berispers van Poelmans geschrift zich geplaatst hebben. Zij vragen: waarom
beproefde de schrijver zulke zaken te populariseren? Daartoe zijn zij niet geschikt.
Maar zou het dan niet wenschelijk zijn, dat er van zulke zaken eene goede populaire
voorstelling geleverd werd, en moet men dan het doel niet huldigen, al is de uitslag
minder gunstig? Daarenboven, bij eene aandachtige en herhaalde lezing van: ‘Wat
de Moderne Theologie leert,’ zelfs van de eerste hoofdstukken, zal men toch moeten
erkennen, dat de schrijver niet overal ongelukkig is geslaagd. Er is b.v. onder hetgeen
hij over Openbaring zegt veel, dat overal
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bij eene herhaalde lezing schoon mag worden genoemd, en populair genoeg, om
eenigzins ontwikkelde menschen tot eene heldere voorstelling van deze zaak te
brengen.
Toch is het jammer, dat de eerste hoofdstukken op vele lezers zulk een
ongunstigen indruk hebben gemaakt. Meer dan een is afgeschrikt om verder te
lezen, of, op zijn minst genomen, tegen het volgende ingenomen geworden. En
daarin komen waarlijk prachtige bladzijden voor, die onmogelijk den lezer koel en
koud kunnen laten. Vooral mag dit getuigd worden van de hoofdstukken, welke over
den Christus en over de voorstelling der moderne theologie van den persoon des
Zaligmakers. Als een voorbeeld van duidelijke en heldere voorstelling citeert Ref.
de volgende krachtige aanwijzing van het gevaarlijke, dat er gelegen is in eene
bovennatuurlijke voorstelling van den Christus. De aanhaling moge dienen, om den
lezer te overtuigen, dat het ongunstig oordeel over dit boek waarlijk niet geheel
verdiend is, zij 't ook dat sommige gedeelten den lezer teleurstellen.
‘Wanneer de roomsch-katholiek in zijnen tempel bidt, rigt hij het oog op de
beeldtenis van den heilige, daar boven hem in eene nis geplaatst. Aanvankelijk is
het niet het beeld, 't welk hij aanbidt; zelfs wil hij het niet aanbidden. Den heilige
aanbidt hij, die er door wordt voorgesteld. Neen! ook den heilige aanbidt hij niet;
slechts roept hij hem aan. Gelijk dit bceld een middel is om zijn geest te rigten op
den heilige, dien het verbeeldt, zoo zal door dezen zijn geest weer worden opgevoerd
tot den God van alle heiligheid. Maar de kracht der zinnelijkheid en der
persoonsverbeelding is groot. Eer hij zelf het vermoedt, is de gedachte aan de hulp
van God uit zijn binnenste geweken. Schoon zijn mond nog werktuigelijk Gods naam
blijft noemen, zijn hart is bij den heilige, die heeft al zijn vertrouwen. Nog één stap,
dan wordt de onzigtbare heilige vergeten voor het zigtbare beeld: de aanbidder van
den eenigen waarachtigen God is een beeldendienaar geworden.’
‘Eene soortgelijke is de uitwerking der bovennatuurlijke voorstelling van den
Christus. Daardoor wordt het zuiver geestelijke in Jezus gehuld in een zigtbaar
kleed; het neemt eenen zinnelijken, bijna tastbaren vorm aan. En hieraan blijft oog
en hart hangen. Men moge tot zich zelven gedurig
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zeggen: ik mag niet bij dat uiterlijke blijven staan; slechts naar den geest heeft Jezus
waarde voor mij; 't is te vergeefs. Zoolang men dat uiterlijke blijft beschouwen als
iets werkelijks, iets wezenlijks in Christus, verdringt de geheimzinnig geborene, de
wonderdoener telkens weder den mensch des geestes Gods. Het huiverende ontzag
voor eene geheimzinnige, willekeurig werkende almagt, 't welk even ras verdwijnt
als het opkomt, en telkens sterker prikkel noodig heeft om te ontwaken, verdrijft
telkens, ja belet om op te komen den stillen heiligen eerbied voor geestelijke
grootheid, dien eerbied die nog meer tot navolging, dan tot bewondering wekt; die
eens ontwaakt, gedurig in levendigheid en in krachten aanwint en telkens minder
heftige verbazing behoeft, om als hij eene wijle was ingesluimerd, uit den slaap
gewekt te worden. De christen, die zijnen Heer slechts onder de gedaante dezer
uitwendige glorie kent, is de prooi van hetzelfde noodlottige spel der zinnelijke
aandoeningen als de avondmaalganger, die aan het brood en aan den wijn blijft
hangen. Zijne eerste avondmaalsviering schokt hem heftig; maar elke opvolgende
treft hem minder. De gewoonte verstompt zijn gevoel. Ten laatste komt en gaat hij
er met eene uiterst koele, met onverschillige bedaardheid.
‘Maar ontdoe het beeld van Christus van dien uiterlijken glans. Neem van hem
weg dien schitterenden mantel. Weet, weet het gewis: al dat uiterlijke is niet meer
dan schijn. Stel hem voor u in den adel zijner eenvoud, in zijne grootheid naar den
geest. Zie in hem den volmaakt regtvaardige, en zie hem als zoodanig niet op den
troon van den oppermagtigen gebieder, maar in de knechtsgestalte van den
menschenzoon. Laat voor u zijn kruis niet slechts voor den schijn, maar inderdaad
de troon zijner heerlijkheid zijn. Sidderend ontzag? neen! dat boezemt hij zoo niet
in. Maar een heilige eerbied voor zooveel reinheid, heiligheid en wijsheid, voor zoo
volkomene kracht tot zelfbetooming, voor eene zoo volmaakt zuivere, alles
verzakende liefde zal u vervullen. Dan wordt de vraag: eert gij dezen? in nadruk
eene gewetensvraag; eene beproeving van het eigen ik; eene doorzoeking van de
diepten uws eigen geestes. Dan wordt uw eigen heilige levensgeest opgeroepen
uit zijn verborgen schuilhoek, om over hem te getuigen. Dan wordt de vraag: gelooft
gij of
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deze is de zoon van God? inderdaad een oordeel over de geesten, of zij uit God
zijn. Dan gevoelt men, dat niemand hem zoo kan noemen, dan uit den Heiligen
Geest. Dan is de eenheid voor hem tevens zucht om hem gelijk te worden. Naast
het ontwaakte besef van eigen zonde, 't welk doet roepen: ga uit van mij, want ik
ben een zondig mensch! verheft zich het verlangen, dat tot hem uitgaat en doet
spreken: waar zal ik henen gaan? gij hebt woorden van eeuwig leven!’
Men doorleze Poelmans geschrift aandachtig, en men zal bevinden, dat pagina's
als de geciteerde niet zeldzaam zijn, men zal er veel in vinden dat opheldert en
sticht te gelijker tijd.
Of het boeksken blijvende waarde zal hebben? Het doet weinig ter zake, en men
zou, den geleerden en gemoedelijken schrijver onregt aandoen, door te meenen,
dat hij er zich om bekommerde. Neen, als eene geestesvrucht, geoogst in eene
overgangsperiode, moge het des noods over eenige jaren vergeten worden. Maar
- 't zij later de geschiedenis van onzen tijd het meldt of niet, - het kan niet anders,
of het zal het zijne bijdragen, om het christendom in Nederland te zuiveren van wat
onbestaanbaar is met het aanbidden van God in geest en in waarheid. Het zal
bijdragen tot de zegepraal der rigting, welke thans de moderne genaamd wordt,
maar welke ook - zoo zij hare roeping niet verzaakt - de moderne zal blijven voor
alle eeuwen; niet, omdat zij nu de onfeilbare en volmaakte waarheid verkondigt,
maar omdat zij er naar streeft dit te doen, en daarbij den geest des tijds niet over
het hoofd ziet. Bibliolatrie, christolatrie - het zijn de onzuivere elementen welke
verwijderd moeten worden, en Dr. Poelman is een van de mannen in ons vaderland,
die uit heilige overtuiging die geantiqueerde en schadelijke elementen bestrijden.
Moge zijn arbeid de goede vruchten dragen, welke wij er van verwachten!

Mededeelingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootschap,
uitgegeven door Bestuurders van dat Genootschap. Vijfde deel.
Zesde deel, 1ste en 2de stuk. Te Rotterdam, bij M. Wijt en Zonen,
1861, 1862.
De vrienden der zendingszaak zullen met belangstelling

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

444
deze Mededeelingen lezen, al zijn ze over het algemeen wat eentoonig. Bij de
andere offers door hen gebragt ten behoeve van de in hun oog goede en noodige
zaak, zullen zij ook wel dat des gedulds willen voegen.
De correspondentie van verschillende missionarissen, welke men in dit tijdschrift
heeft opgenomen, is niet minder maar ook niet beter dan vroegere; uit haar spreekt
de getuigenis, dat zoowel het Genootschap, als de zendelingen ijverig werkzaam
zijn, maar zij is niet van dien aard, dat zij voorstanders der zendingszaak zou kunnen
maken van hen, die er tot nu toe nog niet veel mede op hebben. Intusschen komt
Ref. die niet aarzelt zich onder laatstgenoemden te rekenen, er voor uit, dat hij in
de houding van het genootschap grooten vooruitgang bespeurt, en dit op den goeden
weg gelooft naar 't geen een Protestantsch genootschap wezen moet. Hoe minder
het nadruk legt op wat eene zekere rigting het specifiek christelijke noemt, des te
grooter kans op goeden uitslag is er. En dit niet alleen; maar ook, hoe minder men
het tot de taak des zendelings rekent, het aantal naamchristenen te vergrooten, hoe
minder men werk maakt, om toch maar zooveel mogelijk heidenen door den doop
in te lijven bij het christendom, of eigenlijk bij de kerk, hoe meer men de goede
elementen gaat waarderen, welke in de godsdiensten der heidenen noodzakelijk te
vinden moeten zijn, en deze gebruikt als fondamenten, waarop kan worden
voortgebouwd, - zooveel nader zal men zich ook aan den goeden weg bevinden.
Het christendom kan de algemeene godsdienst der menschheid worden, maar
niet langs den weg der geforceerde bekeering, maar niet dan op voorwaarde, dat
men in het christendom velerlei nuances toelate, zooals er bestaan hebben van den
beginne af, zooals er nog tallooze bestaan in de Europesche kerk.
Elk klimaat, elke nationaliteit, elke trap van beschaving, elke godsdienstige
voorbereiding heeft bijzondere eischen, waaraan moet worden voldaan, en welke
bepaalde nuances in de christelijke belijdenis doen ontstaan.
Zoo als gezegd is, het blijkt dat het genootschap er toe overhelt, om dit te gaan
inzien. Moge het op dezen weg vorderingen maken, dan zal het ook hoe langer zoo
meer
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op veler medewerking mogen rekenen. Als de zending zich tot taak stelt enkel het
zooveel mogelijk bevorderen van christelijk leven onder al de volken der aarde, als
zij zich vrijmaakt van alle dogmatisch vooroordeel, dan kan zij geen tegenstanders
onder de christenen hebben. Zulk eene zending zal zelfs geen bestrijder vinden in
den heer van Limburg Brouwer, tegen wien in deze mededeelingen wordt
gepolemiseerd. Maar dan moet zij niet excluderen, dan moet zij met even veel regt
een groot deel der christenen, ja zelfs der christelijke zendelingen blind kunnen
noemen; dan moet zij zoo ruim en mild zijn, dat zij des noods pogingen wil
aanwenden, om de christelijke beginselen ingang te doen vinden, al ware het ook
onder de vormen van een gezuiverd Buddhisme. Het koninkrijk der hemelen kan
toch aan geen naam gebonden zijn, en de Buddha was toch grooter geestverwant
van den Christus, dan er onder millioenen christenen te vinden zijn.
Het aangehaalde woord van den heer van Limburg Brouwer bevat eene
onloochenbare waarheid: ‘Zoolang gij den Aziaat niet tot Europeaan in den volsten
zin des woords hebt herschapen, zoolang kan ook de prediking uwer eigene
Europesche godsdienst niet alleen geen invloed hebben op hun maatschappelijk
bestaan, maar zoolang zal ze ook geen uitwerking hebben hoegenaamd.’ Wat
daartegen ingebragt wordt door de redactie dezer Mededeelingen (Deel VI, pag.
19) houdt volstrekt geen steek, ja verraadt eene zonderlinge onbekendheid met de
geschiedenis van de vestiging en uitbreiding der christelijke kerk in Europa. Alsof
er niet afgeweken zou zijn van het Joodsche christendom! Daarenboven wordt de
πληϱωμα ϰῶν χαιϱῶν geheel over 't hoofd gezien, welke bij de vestiging en
uitbreiding van het christendom zooveel gewigt in de schaal legde, en welke door
niets bewezen wordt thans bij de heidenen te bestaan.
Nogmaals, het christendom kan de godsdienst der wereld worden, maar vele van
de vormen, waaronder wij het belijden, zijn Europesche vormen, welke men niet
aan Aziaten en Afrikanen moet opdringen.
Met de bede, dat de zendelingsgenootschappen dit hoe langer zoo meer zullen
gaan begrijpen, en daardoor met aanhoudend toenemenden goeden uitslag arbeiden
zullen aan
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de uitbreiding van het koningrijk Gods op aarde besluit Ref. deze aankondiging.
D.

Des Evangeliedienaars hoogste roem. Feestrede op den gedenkdag
der kerkhervorming en dien eener vervulde vijfentwintigjarge
evangeliebediening, door J.P. Hasebroek. Te Amsterdam, bij H.
Höveker, 1861. Prijs ƒ 0,30.
Over het algemeen hebben wij niet veel op met gelegenheids-leerredenen. Maar
zelden wordt daarin voldaan aan de regtmatige eischen der homiletiek. Als het
onderwerp gegeven is en de stoffe zich van zelf in overvloed aanbiedt, dan wordt
de tekst soms verwaarloosd of ten minste slechts ter loops behandeld. Er is vrij wat
tact noodig om een ongezocht verband tusschen het gegeven onderwerp en den
gekozen tekst aan te wijzen, en niet het eerste op den voorgrond te plaatsen, ten
koste van den laatste. De feestrede van Ds. Hasebroek weêlegt de gegrondheid
onzer meening niet. Hoe gelukkig zijne tekst-keuze ware, zij heeft hem niet in staat
gesteld het aangeduide bezwaar te overwinnen. Wij erkennen terstond en gaarne
de groote moeijelijkheid van de taak, hier door den leeraar te vervullen: hij moest
spreken ter gedachtenis van de hervorming en tegelijk de herinnering vieren van
zijne 25jarige ambtsbediening; het kon niet ligt vallen de beide zaken onder één
gezigtspunt te brengen, zoodat het te behandelen bijbelwoord op beide even juist
van toepassing wierd. Maar wij mogen daarom toch, nu de preek uitgegeven is, de
aanmerking niet verzwijgen, dat de poging tot het verkrijgen dier eenheid aangewend,
is mislukt.
De zin van Paulus' uitspraak, Rom. I: 16, 17, wordt aldus opgegeven: het Evangelie
der geloofsregtvaardiging voor den evangeliedienaar de hoogste stof van roem.
Behalve dat wij de uitdrukking geloofs-regtvaardiging zeer ongelukkig achten, (zij
geeft immers geheel iets anders te kennen als de spreker bedoelt.
Geloofs-regtvaardiging is: regtvaardiging van geloof en niet war er hier onder
verstaan moet worden: regtvaardiging uit of door het geloof) twijfelen wij ook of men
regt heeft de betuiging des apostels: ik schaam mij des evangelies niet, zoo op te
vatten, alsof hij gezegd hadde: het
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evangelie is voor mij de hoogste stoffe van roem. Maar de eigenlijke zin van den
tekst moest eenigzins in overeenstemming gebragt worden met de gelegenheid van
den dag. De roem is toch de hoofdzaak, gelijk duidelijker wordt uit de opgave van
het plan der rede. Immers de spreker zal dien roem beschouwen I. in zijnen grond,
en II. in zijnen aard. Om niet van woordenzifterij te worden beschuldigd, zullen wij
maar geene aanmerkingen meer maken op onjuistheid van uitdrukking; maar
eenvoudig letten op de zaken. Bij de ontwikkeling van het eerste deel zal dan
antwoord worden gegeven op de vraag: ‘op welken grond berust die roem.’ En dat
antwoord moet natuurlijk gevonden worden in den tekst, die grond is de heerlijkheid
van het evangelie als ‘eene kracht Gods tot zaligheid’ enz. En nu zou men
verwachten deze hoedanigheid van het evangelie nader uitgelegd en verklaard te
zullen zien; maar neen, Ds. Hasebroek verklaart, dat Paulus, zoo sprekende, zich
met geene redeneringen inlaat (en dat N.B. in den brief aan de Romeinen!) maar
zich beroept op een feit; en dat voorbeeld van den apostel wil hij navolgen. Dat het
evangelie teregt zulk eene kracht wordt geheeten, zal zij bewijzen door drie
verschillende getuigen. Eerst treedt Paulus zelf op als getuige voor de waarheid
zijner uitspraak, daarna Luther, eindelijk de feestvierende prediker in eigen persoon.
Het tweede deel wordt gewijd aan de voorstelling van den roem in zijnen aard.
Hierbij kan natuurlijk geene sprake meer zijn van aansluiting aan den tekst. Hier
spreekt de redenaar dan ook alleen van zich zelven, omdat hij bij het antwoord op
de vraag: hoe de evangeliedienaar dien roem het best zal kenbaar maken? wenscht
‘niet in het algemeene te blijven zweven.’ Dat antwoord luidt dan nu: met
dankbaarheid, met ootmoed, met vertrouwen. De opnoeming dezer drie
eigenschappen, die wèl zeer natuurlijk zijn, maar welligt ook daarom in elke leerrede
bij zoodanige gelegenheid besproken worden, heeft in ons oog toch wel eenige
gelijkenis met een locus communis.
Doch wij eindigen. Het zal wel onnoodig zijn immers de verzekering hier bij te
voegen, dat ook deze leerrede van Ds. Hasebroek menigvuldige blijken bevat van
de poëtische gave, van de rijke verbeeldingskracht, van de welsprekend-
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heid des auteurs, zoowel als van zijne hartelijke ingenomenheid met het evangelie,
dat hij verkondigt.

Over het aandeel der Semietische volken in de geschiedenis der
beschaving. Openingsrede van den cursus van Hebreeuwsche,
Chaldeeuwsche en Syrische taalkunde aan het collège de France,
door Ernst Rénan, lid van het Instituut. Naar de vierde uitgave
vertaald. Te Amersfoort, bij A.M. Slothouwer, In groot 8vo., 23 bl.
Prijs ƒ 0.30.
Deze redevoering is zeer vermaard geworden, omdat zij ten gevolge heeft gehad,
dat de lassen des hoogleeraars op hooger last werden gesloten, nog eer zij geopend
waren. En kan ons dat verwonderen, als wij hier lezen: ‘Midden onder de groote
gisting, waarin de Joodsche natie onder de laatste Asmoneërs gedompeld was,
gebeurde in Galilea de meest buitengewone zedelijke gebeurtenis, waarvan de
geschiedenis de herinnering bewaard heeft. Een onvergelijkelijk mensch, zoo groot,
dat, al moet hier alles uit het oogpunt der stellige wetenschap beoordeeld worden,
ik hen niet zou willen tegenspreken, die getroffen door den buitengewonen aard
van zijn werk, hem God noemen, bewerkte eene hervorming van het Jodendom,
die zoo diep, zoo eigenaardig was, dat zij eigenlijk eene geheel nieuwe schepping
moest genoemd worden. Opgeklommen tot den hoogsten godsdienstigen trap, dien
ooit eenig mensch bereikt heeft, zich tot God in de betrekking van een zoon tot
zijnen vader beschouwende, aan zijne taak gewijd met een geheel vergeten van al
het overige en met eene zelfverloochening, die nooit zoo verheven is aan den dag
gelegd, eindelijk slagtoffer van zijn denkbeeld en na zijnen dood goddelijk vereerd,
grondvestte Jezus de eenige godsdienst van den geest, ontdaan van alle
priesterschap, van alle eeredienst, van alle plegtigheid.’
Vraagt men of wij van de zijde der Christus-beschouwing ons zegel aan deze
woorden zouden hechten, - we zeggen volmongid: neen! Niet omdat er één woord
onwaar door ons in wordt gevonden, maar omdat zij naar onze overtuiging niet
genoeg zeggen. Dat: ‘na zijnen dood goddelijk ver-
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eerd,’ en dat ‘slagtoffer van zijn denkbeeld’ drukken niet uit wat wij zouden meenen
dat uitgedrukt moest zijn. Maar de onderwijzer der Oostersche taalkunde behoeft
in eene historische beschouwing geene belijdenis van zijn christelijk geloof uit te
spreken, en 't zal hierom niet geweest zijn, dat zijne collegiën gesloten zijn en hij
dus feitelijk van zijn ambt is ontzet. 't Is voorzeker om zijnen anti-Roomschen geest.
En in dit opzigt beklagen wij Frankrijk, beklagen wij elke natie, die geen ander
Christendom kent dan het misvormde gewrocht van Oostersche pronkzucht,
filosofische spitsvindigheid en middeleeuwsche scholastiekerij.

Aemstels oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam, door
dr. P. Scheltema, archivaris der hoofdstad en van Noord-Holland.
Met eene plaat. Vierde deel. Amsterdam, bij J.H. Scheltema, 1861.
Het is gelukkig, dat er geleerden zijn, die hunne neuzen niet te fijn van constitutie
achten, om het stof waaronder onze oude archieven bedolven zijn, op te snuiven,
en hunne oogen niet te teeder, om het vaak naauwlijks leesbaar schrift van oude
perkamenten te ontcijferen, en die bovenal geduld genoeg hebben voor de in anderer
oogen onbeschrijfelijk drooge en ondankbare archivistische en antiquarische studie.
Deze mannen toch, die een arbeid verrigten, welke zonder twijfel een
wetenschappelijk oog en oordeel eischt, maar welken men bijna van geen
wetenschappelijk man zou durven vorderen - zij zijn het, die eene grondige
historiestudie mogelijk maken. Zij eten een rijst- en brijberg door, opdat de
geschiedschrijver zijn pays de cocagne kunne bereiken; zij leggen de fundamenten,
welke later onzigtbaar gemaakt, toch zoo noodig zijn, zullen de bouwmeesters des
huizes hunne taak naar eisch volbrengen. Ondankbaar is het werk van den archivaris;
zijne studie is eene specialiteit, en de vruchten zijner onderzoekingen en zijner
inspanning kunnen maar door zeer weinigen beoordeeld, of zelfs gewaardeerd
worden. Ja, wat zulk een geleerde publiceert, het komt maar betrekkelijk weinigen
onder het oog. Maar daarom is men hem te meer dankbaarheid schuldig, als hij
met moed en zelfverloochening den weg zijner studie blijft bewandelen
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Wie maar eenigzins er mede bekend is, wat de beoefenaar der historie aan den
arbeid van archivisten en oudhiedkenners verschuldigd is, hoe hij vaak in 't duister
moet rondtasten, omdat in vroegere tijden die studie verwaarloosd is, die zal op
hoogen prijs stellen, wat tegenwoordig op dat gebied der wetenschap wordt verrigt
en geleverd.
De archivaris van Amsterdam en van Noord-Holland, dr. P. Scheltema, is een
van de geleerde, geduldige en naauwkeurige onderzoekers in ons vaderland, die
bijzonder aanspraak op onze dankbaarheid hebben. Om niet te gewagen van 't
geen hij vroeger reeds leverde, wijzen wij op het vierde deel van zijn Aemstels
Oudheid, dat wij thans aankondigen. Waarlijk, daarin zien wij gestaafd, wat wij pas
beweerden, dat de studie van den archivaris over het algemeen niet dankbaar is,
al is 't ook, dat hij nu en dan ook rijke resultaten van zijn arbeid verkrijgt. Er valt niet
aan te twijfelen, of er is vrij wat snuffelens, vrij wat onderzoeks noodig geweest,
alvorens de copij voor dit deel gereed was, maar wat is die moeite soms schraal
beloond! Neem maar tot voorbeeld het stuk, waarmede dit deel geopend word, het
Rapport van Z.M. den Koning over de veroverde vlaggen des rijks (??), geplaatst
in 's konings paleis te Amsterdam; hoe belangrijk ook, geeft het immers weinig
resultaat, als men nagaat, hoeveel moeite er aan besteed is!
En zoo is er meer, ook in dit deel, wat niet gezegd wordt om de verdiensten van
den geleerden archivaris te verkleinen, maar integendeel, om zijn arbeid te doen
op prijs stellen.
Als de belangrijkste stukken, welke ons worden geschonken, noemen wij de
mededeeling over het Reguliersklooster bij Amsterdam; de levensbeschrijving van
den Amsterdamschen schilder Jan Gerritszoon van Bronckhorst, die zich naam
gemaakt heeft door meer dan een door hem geschilderd glas, als ook door het
schilderen van de orgeldeuren in de Nieuwe Kerk; verder de medegedeelde
correspondentie van Nicolaas Witsen, waarop wij in een volgend deel het vervolg
wachten; het berigt over de groote vischmarkt, door den schrijver vroeger geplaatst
in de Holland van 1850, en - om niet meer te noemen - de opgave van eenige
opmerkelijke posten uit de oude thesauriers rekeningen van de jaren 1550-1560.
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Wij wenschen den heer Scheltema van barte moed en lust toe, om op den weg voort
te gaan, dien hij heeft ingeslagen. De hoofdstad bezitte in hem nog lang een kundigen
en ijverigen archivaris; zijne pogingen om hare oude archiven te exploiteren, vinden
bij velen ruime ondersteunign; menige belangrijke ontdekking en mededeeling zij
ook voortaan de vrucht van zijn geleerd onderzoek!

Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier; door W.A.
van Rees. Twee deelen, met platen. 's Gravenhage, bij M.J. Visser.
Leiden, bij de Firma van den Heuvell & van Santen, 1863 (1862?).
In gr. 8vo. Prijs ƒ 4,50.
Dit werk is eene dubbele aanbeveling overwaard: de naam des schrijvers, zoo
gunstig bekend, bekend, en de titel. Op eigenaardige wijze kondigt de schrijver in
zijn ‘Voorwoord’ aan, waarom hij schrijft: ‘Waarom ik dan schrijf? - Wel, ik denk mij
twintig jaren terug. Had ik toenmaals een dagboek van een Indisch officier in handen
gekregen, ik zou het van a tot z doorgelezen hebben, al was het ook nog zoo
onbeduidend geweest. Doch er bestond niets wat naar een journaal geleek. Om
dus bijzonderheden van het intieme militaire leven in Indië te vernemen, moest men
afgaan op mondelinge overleveringen, die enorm veel hadden van fabels, even als
de oude geschiedenissen van elk volk. Die mondelinge mededeelingen hadden
bovendien altijd zulk een vreemde tint, dat er spoedig twijfel ontstond, aangaande
de waarheidsliefde van den verteller. Wat was daarvan het gevolg? De oosterling,
ondekkende dat men de waarheid niet geloofde, bedacht leugens, en smaakte het
genoegen die als waarheden te zien annemen; - ik heb het zelf bij ondervinding.
Wel is waar is het geheimzinnige kleed, dat vroeger over de kolonie hing, thans
nagenoeg geheel weggenomen: bijna ieder verbeeldt zich nu de Oost wel te kennen;
maar dagboeken, herinneringen, vooral van oud-militairen, zijn nog even zeldzaam
als in mijn jeugd. Dit, geachte lezer! is de voornaamste reden, waarom ik - Robert
- die nooit anders dan dienstbrieven en administratieve stukken expedieerde, thans
mijne herinneringen de wereld instuur.
Beschouw ze s.v.p. als een gepensionneerd restantie van
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een Indisch officier, die tot het schrijven gekomen is, omdat hij met niemand behoefde
te concurreren; maar die ook dadelijk zijn bajonet zal afslaan, als bekwamer pennen
- zoo drukken zich immers de schrijvers uit, al bezitten ze soms ook een onbegrensde
verwaandheid - met gloeijender kleuren, scherper tinten,rijker schakeringen, enz.
datgene afmalen, wat ik zonder veel omhaal van woorden, op mijn manier, uit het
geheugen zal opschrijven.’
En dat heeft de schrijver dan ook op ‘zijn manier’ gedaan. Noch veel omhaal van
woorden, noeh woordenpraal, noch tafereelen op dichterlijke wijze geschakeerd,
treft men in deze ‘herinneringen’ aan. Ze zijn op humoristische wijze ter neder
geschreven. De naïve uitdrukkingen der inlanders zijn getrouw terug gegeven; de
lezer oordeele: bl. 48, 2e deel, een maaltijd, onder voorzitterschap van den
gouverneurgeneraal wordt gehouden; na de utigesproken toast van Zijne Excell.
volgde een driewerf ‘hoerah! leve de koning!’ ‘Zoodra de gouverneur-generaal
op-staat en alle gasten de beweging volgen om naar de danszaal te trekken, werpen
(1)
de singo's’ - inlandsche jongens als knechts - ‘zich op de leeg gemaakte stoelen.
Het gaat niet zonder duwen en dringen, ja zelfs niet zonder twist: want die plaatsen
zijn een stantje waard. Lekkere wijn, de beste schotels, de fijnste gebakken, en dan
de eer om op den warmen stoel van een hoofdambtenaar te mogen zitten!
‘Voor wat jij mij drukken? ik eerst hier.’
‘Perrek! (verrek), jij drukken mij.’
‘Ik perrek met jou, tau! (hoor je).’
‘Diam! (stil) roept een derde, jij niet beskaam?...sss...èk!’
Bl. 140, 2e deel: Krijgsman is de naam van een sinjo - klerk op een
residentie-kantoor - die verliefd is op een inlandsch meisje, Nette-ko; hij verwisselt
in 't spreken dikwerf de g met de h, de volgende brief was door hem aan Nette-ko
geschreven:
‘No. 1.
Samarang, den 15 Maart 1843.
Bijlage Geen.
Mijne siele vriendinne! Godinne van mijn haart en heerlijke bloem van Samarang
en ommelanden!

(1)

Afstammelingen van Portugezen en inlandsche vrouwen. Ref.
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Neem ik de vrijheid te dienen.
Mijn haart is geheel vermolmd van het vuur, mijne gebeentens van het goede
gevoelen, de trouw en eeuwige liefdegloed van Uw Edel Gestrenge, zekerlijk toch
te hebben liggen sugten en kermen, de borst opgepropt in verdriet, knagende te
sweeren.
Helaas! Uw Edel Gestrenges oogen, als ligjes die stralen, verhelderen alle dagen
van mijn leven te hoopen, hoeveel meer des nachts te solliciteeren.
Ik weet niet, o lieve Nette-Ko! wat in mij is omgaat, sedert ik bij u ben gedanst
een wals, drie konterdans en een minnewet, en bennen samen bij malkaar geweest
in de sociteit, mijn goofd en kop als draaijende zij geworden; mijn haart te barsten.
Ik niet meer kan schrijven op den kantore van den resident, want mijne oogen is
seer, en mijne pen is mij gelijkende swaar als een klapperboom, mijne beenen
zeggen knik, knak, knootje! en ik niet ben kunnen loopen.
Dus ik u vriendelijk verzoek mijne liefde te willen gelieven, de consideratie
beschouwen met mij eens te bezoek te begunstigen, anders ik dood ga.
Helaas!!! Helaas!!!
Uw Edel Gestrenge trouwen minnaar en beminden zielevriend
de minnaar
van Uw Edel Gestrenge,
HENDRIKUS JACOBUS KRIJGSMAN,
oud 23 jaar.’
De ‘herinneringen’ zijn alzoo zeer lezenswaard; de druk is niet net, de letter is te
zwaar; de platen zijn fiks geteekend en zeer goed gelithographieerd.
2

x.

Groote verwachtingen. Een verhaal van Charles Dickens. Uit het
Engelsch, door C.M. Mensing. (Te) Amsterdam, (bij) P.N. van
Kampen, 1862. 2 deelen, 342 en 296 blz. In gr. 8vo. Prijs ƒ 7,00.
Toen wij het bovenstaande werk ontvingen, hadden wij grote verwachtingen in
dubbele mate. Vooreerst was de titel van het boek zoodanig, en ten tweede deden
de namen van schrijver en vertaler ons groote verwachtingen koesteren. Wij
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hebben ons daarom, zoo spoedig de tijd dit toeliet, aan het lezen gezet en wij willen
het gaarne bekennen: de lectuur deed ons menigmaal het boek ter zijde leggen en
een ander opnemen. Eindelijk waren wij ze twee lijvige deelen doorgeworsteld, en
onder den indruk, dien de lezing ons verschaft had, wilden wij dadelijk onze
beschouwingen neder. schrijven, doch kwamen spoedig daarvan terug. Die indruk
toch was onaangenaam, dat oordeel zou ongunstig zijn en afgaande o de namen
van Dickens en Mensing durfden wij ons zelven niet vertrouwen.
Wij gaven daarop het werk aan eene dame ter inzage. Ook zij had groote
verwachtingen van schrijver en vertaler, en wij hoopten, dat wij in onze ongunstige
gedachten wat zouden getemperd worden; want wij wisten, dat zij, bij een goed
inzigt in onze litteratuur tevens bezield was met eene vurige liefde voor de producten
van Engelands beroemden romancier. Na eenige weken ontvingen wij het werk
terug en de eerste woorden, die wij hoorden, waren: ‘Ik ben in mijne verwachtingen
teleurgesteld!’ En toen wij haar vraagden, hoe het kwam, dat zij het boek zoo lang
onder zich gehouden had, terwijl het haar geene inspanning kost een werk van
dergelijken omvang in weinige dagen te lezen, was haar antwoord op nieuw: ‘Omdat
de groote verwachtingen hoe langer hoe meer groote teleurstellingen werden, en
dit mijn lust tot lezen wel wat benam!’
Indien wij dus een afkeurend votum over dezen roman uitspreken, dan is het niet
alleen op onze eigene opinie, maar ook op die van anderen. En in waarheid, de
fiksche karakterteekening, die de vroegere voortbrengselen van Dickens kenmerkte,
wordt hier gemist; de personen, die hij ten tooneele voert, zijn of te overspannen of
te onbeduidend. Zelfs de hoofdpersoon voldoet niet aan de verwachting - wij willen
niet eens zeggen aan de groote verwachting. Het is een zeer gewoon voorval,waarop
de roman is gebouwd: een gevangene wordt het leven gered, en deze betoont zijne
dankbaarheid aan zijn redder, - ziedaar het thema. Van Dickens had men mogen
verwachten, dat dit thema op meesterlijke wijze ware uitgewerkt, doch als wij den
schrijver naar zijn geschrijf mogen afmeten, dan moeten
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wij bekennen, dat hij vermindert; dat hij, in plaats van zich te verheffen, van zijn
verheven standpunt nederdaalt.
Dit over den schrijver en zijn werk. Wij hebben evenwel ook met den vertaler nog
een enkel woord te spreken. Beviel den heer Mensing de roman ook niet, of waaraan
ligt het, dat zijne vertaling zich kenmerkt door eene slordlgheid en
onnaauwkeurigheid, die wij niet van hem gewoon zijn. Wat wij ontvingen was
verhollandschd-Engelsch, en het geheel is een mislukt gewas, - neen, een
broddelwerk.
In het kort: de groote verwachtingen, zijn groote knoeijerijen.

De eed eener zuster of schandmerk en zegepalm. Naar het
Engelsch van J.F. Smith, schrijver van Dick Tarleton, enz.
Oostburg, bij A.J. Bronswijk, 1862. Twee deelen. In gr. 8vo. 423
en 316 blz. Prijs ƒ 5,70.
Referent nam het bovenstaande werk ter hand, toen hij nog onder den indruk
verkeerde van de ongunstige stemming, waarin hij door de Groote verwachtingen
van Charles Dickens gebragt was. Hij had zich nu eenmaal voorgenomen, om zich
door de Engelsche romans, die de redactie der Letteroefeningen hem had
toevertrouwd, heeb te worstelen. Hij had geen hoogen dunk van die leetuur gekregen
en wilde zich eerst pijnigen, om daarna met volle teugen het zoete te genieten, dat
hij meende, in andere werken weggelegd te zien.
Langzamerhand klaarde echter de nevel op, die zijn denkvermogen bezwangerd
had. De karakters, die hij in dit werk geteekend vondt,trokken hen aan, en naauwelijks
was hij op de helft van het eerste deel gekomen, of de kwade luim waarin hij
verkeerde, was geweken. En aan het slot gekomen, moest hij zich nog eens
verzadigen aan het aangename, dat hem bij de eerste lezing geschonken was.
De roman onderscheidt zich van andere werken, door dat het goede niet met
ondank beloond, het kwade geen gunstig einde te gemoet gaat. De teekening is
zeer natuurlijk en eenvoudig en welke persoon uit het drama men bok noeme, allen
zijn van den aanvang tot aan het slot met juistheid opgevat en volgehouden.
Eene schets van het werk te geven, zal wel niet noodig
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zijn, daar ieder den inhoud kan bevroeden uit den titel en de eerste aan den tweede
volkomen beantwoordt. Sommige tooneelen zijn meesterlijk geschetst, vooral het
bezoek van de arme naalster bij den rijken manufacturier, die het op hare eer heeft
toegelegd.....maar wij willen geen enkele grepen doen, waar het geheel goed en
schoon is te noemen. Wij zouden ook verlegen zijn, welk gedeelte het eerst en het
meest te roemen.
Wij durven dan ook een goed debiet aan het werk voorspellen. De uitgever heeft
voor een goed uiterlijk en een netten druk gezorgd. Jammer dat wij hier weder
hetzelfde vignet voor de beide deelen vonden.
H.

Onder de linie. Eene schets der zeden op Java; door Fr. Gerstäcker.
II deelen. Leeuwarden, bij G.T.N. Suringar, 1861. Met titels en
vignetten in steendruk. In groot 8vo. 656 blz.
Gerstäcker behoort onder de onderhoudendste schrijvers van onzen tijd. 't Zij hij
zijne lezers verplaatst in de afgelegenste streken van Noord-Amerika of te midden
van het handelsgewoel der grootste steden, - altijd en overal weet hij te boeijen door
eene aanschouwelijkheid van voorstelling, eene aangenaamheid van inkleeding.
eene levendigheid van beschrijving, eene fijnheid van karakterteekening, eene
natuurlijkheid van dialoog, die te zamen maken, dat men hem telkens met nieuw
genoegen ontmoet. Ook de hier aangekondigde roman verdjent ruimen lof. Hij geeft
eene aanschouwelijke teekening van de Europeanen en inlanders, die er in
voorkomen. Dat de meesten der eersten aaneenhangen van list en bedrog, is,
helaas! maar al te zeer met de waarheid overeenkomstig, want men vindt in onze
Indische bezittingen niet weinig gelukzoekers, die zich om goede trouw en
ingetogenheid weinig bekommeren, en 't moge ons niet vereeren, maar tegen de
vele Heffkens en Horbachs staan in het werkelijke leven in Indië, in den
voorgestelden stand, slechts enkele Wagners en Lockhaarts over. Wij treden niet
in nadere bijzonderbeden, ten einde den lezer het gras der verrassing over personen
en tooneelen niet af te maaijen, maar prijzen het werk grootelijks aan, hoewel er
vrij wat fouten tegen het ‘kostuum’ in staat. Bij Bendi's
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b.v. heeft men geen koetsier. Doch de meesten zullen zich aan zulke kleine feilen
niet ergeren; zij vallen alleen aan ‘oudgasten’ in het oog.

Geld en geluk, door Jeremias Gotthelf. Uit het Hoogduitsch vertaald
door W.J. Mensing. II deeltjes. 's Hertogenbosch, bij G.H. van der
Schuijt, 1862. In post 8vo. 397 blz.
Voorzeker behoort Albert Bitsius, schrijvende onder den pseudonym Jeremias
Gotthelf tot de beste volksschrijvers van onzen tijd; vele zijner verhalen vonden in
onze taal overgezet dan ook een goed onthaal. Ook Geld en geluk is een
aanbevelenswaardig volksboek, en het zou dit in de Nederlandsche vertaling nog
meer zijn, indien die vertaling overal die losheid had, welke wij met genoegen vooral
in de gesprekken opmerkten. Doch men neme maar eens den allereersten volzin:
‘Das menschen waar geluk is eene teêre bloem, waarom duizenderlei ongedierte
rondgonst, die een onreine adem doet sterven.’ Eene periode van anderhalf dozijn
woorden is niet spoedig onduidelijk, maar hier doen toch de woorden waarom en
die al het mogelijke om haar onduidelijk te maken. Niemand zou er den vertaler
zuur om hebben aangezien, als hij sommige voorstellingen, denkbeelden en
toestanden in Nederlandsche vormen had overgegoten. Zulk een volksboek eischte
eene vrije vertaling, eene zeer vrije, al moest het dan op den titel heeten: Het
Hoogduitsch nagevolgd. Bij zulke vrijo overzetting konden dan ook zulke smakelijke
vergelijkingen gerust in de pen blijven als: ‘eene meisjeshuid, glad en zacht als
fluweel, blinkend als zijde, veerkrachtig als een trommelvel, en hoe die huid van
lieverlede ontspannen werd als een trommelvel, waarop te veel geslagen wordt,
hoe zij de zachtheid verloor, als fluweel, dat te veel gedragen wordt, zijnen glans,
als zijde aan weer en wind blootgesteld? Zij werd eerst eene stevige vrouwehuid,
met een sproet en rimpel hier en daar, vervolgens slap als eene overrijpe pruim en
eindelijk als een oude pippeling, waarbij men een vergrootglas behoeft om al de
plooijen en rimpeltjes tellen.’ (D. I bladz. 181.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

458

De krijgsgevangene. Romantische schets. (Vrij gevolgd naar het
Hoogduitsch. Kampen, bij K. van Hulst, 1862. In gr. 8vo., 45 blz.
Prijs ƒ 0.50.
De stortvloed van vertalingen is met de hier aangekondigde romantische schets
vermeerderd. Verre van naar het leven te zijn geschetst, hetwelk zeer goed met
eene romantische schakering in overeenstemming had gebragt kunnen zijn, wordt
hier een zouteloos, hoogst overdreven verhaaltje geleverd, 't welk bij het toeslaan
van het boek, even zoo spoedig uit de herinnering is gevlogen. - Het verhaal behelst
de lotgevallen van eenen luitenant, die zijne liefde voor een adelijk meisje niet mag
beloond zien, vóór hij zich in den oorlog een' hoogeren rang en....een eereteeken
heeft verworven. Daar breekt eenslags de oorlog uit....hij is overal de voorste, schiet,
sabelt, breekt dóór, tot eindelijk een hoofdwond hem bewust'loos doet neêrzijgen.
Hij is krijgsgevangen!!...; als zoodanig wordt hij geëscorteerd....Afstand doende van
al het wereldsche, 't welk thans voor hem niet de minste waarde meer heeft, ontsnapt
hij aan zijne geleiders, ‘slingert zich’ over de leuning eener brug in de ‘woeste’ golven
eener ‘wilde rivier.’ Tot tweemalen wordt hij door de golven omhoog gebragt en
begroet door een twaalftal buksschoten (dus 24); hij wordt vervolgens weder onder
het water bedolven, dat eene roode tint verkrijgt, doch te gissen overlaat of dat uit
de hoofdwonde of wel uit nieuwe wonden is gevloeid. Door den stroom aan den
oever ‘geworpen,’ wordt zijn ligchaam door twee meisjes gevonden en door haar
naar hare woning gedragen; daar ligt de held der geschiedenis dagen in denzelfden,
bewusteloozen toestand, tot hij, eindelijk, zich kan oprigten en zijne redster, Emma,
vriendelijk lagchende kan aanzien. Daar ontvlamt zijn hart in hevige liefde voor zijne
weldoenster, die dag en nacht hem hare liefderijke zorgen wijdt....Zij beantwoordt
deze liefde met wederliefde, en korten tijd daarna worden zij door het huwelijk
verbonden, juist op den dag dat (let wel) de adelijke dame (zijne eerste geliefde)
van verdriet sterft, en...een uit den strijd wedergekeerde verminkte soldaat, in zijn
kamer een kind zit te wiegen, die....nog ant-
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woorden wil, maar door zijne vrouw omvat wordt en den mond gesloten met
kussen.(!!)
Deze romantische schets is onnadenkend ter neder geschreven en mist ten
eenemale duidelijkheid; immers van af bl. 25, alwaar wij Emma de zege zien behalen
op de adelijke jonkvrouwe, tot op bl. 36 worden bespiegelingen gewijd aan en
tafereelen geschetst van teruggekomenen uit den strijd en van hen, die te vergeefs
de uitgetrokkenen zoeken. Deze afdwaling is op zulk een gering aantal bladz. - 45
- nog al belangrijk te noemen; de geschiedenis van den held des verhaals wordt
dan ook daarna in allerijl ten einde gebragt.
De krijgsgevangenen worden - bl. 1 - geëscorteerd, ongewapend, en toch ‘blikken
ze verachtend om zich heen, gereed om met verbonden arm naar het zwaard te
grijpen,’ ('t welk er niet is) ‘om zich door te slaan, en aldus de vrijheid te bevechten’
(!). Zij trachten dus ‘teleurstelling en wrevel in onmagtige verbittering maar door
knarsetanden lucht te geven.’
Op bl. 5 vinden wij dat het te zeer in strijd is met den trots van het adelijk meisje,
‘om de bruid te worden van eenen eenvoudigen luitenant....’ Is deze eenvoudigheid
bedoeld op den rang of de persoon?
Op bl. 7 breekt eindelijk de gewenschte dag aan, ‘waarop hij (de luitenant) de
gelegenheid zal vinden, om op eene waardige wijze te voldoen aan de voorwaarden,
welke hem door zijne aangebedene zijn gesteld;....Het teeken tot den aanval wordt
gegeven. Onstuimig’ (dus niet met beleid) ‘en de eerste van allen rukt hij tegen den
vijand op,’ (is hier sprake van eenig veldheer of opperbevelhebber?) ‘en door zijn
voorbeeld aangevuurd volgen hem zijne soldaten.’ Edoch, weinige oogenblikken
daarna ‘bevindt hij zich.....afgesneden, omsingeld, gewond, gevangen.’
Wij vonden tevens enkele zinstorende- en drukfouten.
Als boekwerk kan het volstrekt niet op aanbeveling aanspraak maken, daartoe is
het verhaaltje te smal; ware de stijl bloemrijk, de lectuur door sierlijke uitdrukkingen
veraangenaamd, dan ware deze romantische schets voor de opname in eenig
tijdschrift aan te prijzen geweest; thans leggen we het onvoldaan ter zijne.
2

x.
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De lappekorf van Gabe-Snijër, enz. Schetsen en teekeningen van
het Friesche volks- en dorpsleven, door Dr. E. en J.H. Halbertsma.
Uit het Friesch, door J.J.A. Goeverneur. Twee deelen. Deventer,
bij J. de Lange, 1860.
Als men 't voor 't kiezen had, moest dan een Fries of een Hollander deze vertaling
aankondigen? Ongetwijfeld is de laatste beter dan de eerste in staat, om te
oordeelen, of misschien alleen nationaal vooroordeel de werken der Halbertsma's
tot in Friesland geliefde volkslectuur maakt. Maar daarentegen ontbreekt hem wat
noogdig is, om de waarde der vertaling te bepalen.
De redactie der Vaderlandsche Letteroefeningen heeft misschien gemeend alle
bezwaren te boven te komen, door de vertaling dezer Friesche schetsen aan een
Hollander te zenden, die in Friesland woont. Dit laatste accident echter stelt mij als
Ref. nog volstrekt niet in staat, om te oordeelen over eene vertaling uit het Friesch,
dat niet een dialekt is, waaraan men maar behoeft te wennen, maar eene zelfstandige
taal, welke vooral niet makkelijker te leeren is, dan eenige andere taal. Zelf kan ik
dus niet veel meer doen, dan zeggen, wat mij van den inhoud dunkt, en dan moet
ik getuigen, dat de roem, welke aan deze schetsen en teekeningen alom in Friesland
ten deele valt, verdiend is; dat de Nederlanders die geen Friesch spreken den heer
Goeverneur dankbaar moeten zijn, die hen in staat stelde het proza en de poësie
der Halbertsma's te genieten, welke petilleren van vernuft, en uitmunten door eene
zeldzame populariteit. Waarlijk de Friesen behoeven van de Hollanders niet te leeren
in den waren volkstoon te schrijven, en evenmin is het noodig te verdedigen, dat zij
hunne taal behouden en handhaven, als men ziet, waartoe deze inspireert. En de
geestige stukjens van Dr. J.H. Halbertsma, wiens zeldzame geleerdheid hem gelukkig
niet tot ongezellige en en pedante stroefheid beweegt, én de poësie van den
overleden geneesheer Dr. E. Halbertsma zijn waard, dat zij over Frieslands grenzen
ook bekend worden, en aan ieder Nederlander durf ik met de meeste vrijmoedigheid
aanbevelen, zich met deze kunstjeweeltjens te verkwikken, zij het dan ook door
bemiddeling eener vertaling.
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Wat nu die vertaling aangaat, het is zoo als ik reeds gezegd heb: ik zelf kan er niet
over oordeelen. Bij het zien van den titel was de gedachte wel bij mij opgekomen,
dat er moeijelijk een geschikter vertaler van de Friesche volksschriften te vinden
zou zijn dan Goeverneur, en de lezing bevestigde mij in dit vermoeden. Men ziet
somtijds portretten van onbekende personen, van welke men zeggen moet: het kan
niet anders, of zij gelijken. Zoo zijn er ook vertalingen, welke aan onbekenden met
het origineel doen gevoelen, dat zij goed zijn. Tot een voorbeeld schrijf ik af
Goeverneurs vertolking van een prachtig versjen, dat den dichter (Dr. E.H.) eene
plaats naast Bellamy waardig maakt.
(1)

De leeksterbloemen

In het kleine dorp Terkaple,
Stond weleer ons ouders huis;
Vrede woonde en vergenoegen
In die ouderwetsche kluis.
'k Was de jongste van de zeven;
Vader was wat stug en stijf,
Maar liet zich door moeder leiden:
Een zoo zacht en goedig wijf.
'k Had in mijne meisjesjaren
Eene zuster nog - Mary;
Die was de oudste van ons allen,
Vlugger was er geen dan zij.
Melken, zwelen, boter maken,
Alles vloog haar van de hand;
Daarbij was ze knap van leden,
En zoo zind'lijk als een brand.
Najaars op den plas te zwalpen,
Naar het vee aan d'overkant.
Als de witte baren rolden,
Was een leven naar heur trant.

(1)

Tot opheldering deelt de heer Goeverneur pag. 168 mede: ‘de Leek is een, drie uren
zuidwestwaarts van de stad Groningen aan het Zutte- of Leekstermeer gelegen, volkrijk dorp,
dat in mijne jeugd bij goed ijs door duizende schaatsenrijders uit alle streken van Groningen,
Friesland en Drenthe bezoeht werd. Een oud gebruik wilde, dat men een papieren bloemtak
of ruiker met linten en klatergoud van daar naar huis medebragt.’
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En ze was zoo goed, zoo zedig,
Deed zoo graag haar ouders zin!
Als Maryke soms van huis was,
Was er een in huis te min.
Zomers kreeg ze wel eens vrijers,
Doch die zag ze naauw'lijks aan;
Enkel kon ze op Pinkater-dingsdag
Wel naar Sneek ter kermis gaan.
Maar digt bij, te Going-rijp, woonds
Jas, een knappe boerenknecht;
Dien had zij hart geschonken
En haar liefde toegezegd.
Als de vorst het water stremde,
Werp op kou noch wind gelet;
O, wat had men op die plassen
In den maneschijn een prent!
Als de witte vlokken stoven,
Had Maryke ook heel geen ruit;
Dag aan dag op 't ijs te zwieren
Was dan ook haar grootste lust.
Met hun drieen jonge paren
Streken ze eens op Grinslaud aan;
't IJs had hiet en daar al gaten,
En het weêr dreigde om te slam.
Al wat de oude lieden zeiden
Was aan dooven voorgepraat.
Jas wist allen zwakke steeën,
En den wind had men te baat.
Moeke stond bij 't ijs te krijten,
Vader morde gram te moê:
‘'k Zal er niet één traan om laten;
Breng 'k haar dood naar 't kerkhof toe.’
De avond viel; 't werd laat en later,
En nog kwam Mary niet weêr,
't Bleef staâg dooi, de lucht was donker,
En de regen plaste neêr.
Aaklig loeide 't in den schoorsteen;
Moeke week niet van het raam,
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En bij 't zien van 't mistig weder,
Sloeg ze bang de handen zaam.
Soms begon de sloof te krijten;
Vader bleef nog stil en stom;
Wij, als kindren, speelden vrolijk
En wij dachten nergens om.
Eind'lijk kwamen er twee mannen;
Zachtkens tikten ze op het glas.
't Waren boeren van Terhorne;
Vader vroeg hun wat er was.
‘Boer!’ zoo antwoordt een der beiden,
‘Wat is 't aaklig met Mary!
't Valt ons zwaar, het u te zeggen,
Maar....'t is met de meid voorbij.’
En toen trokken zij een slede
Op den veestal met elkaâr,
En daar lag Maryke dood op,
Zonder muts op 't blonde haar.
Met een leeksterbloem bij 't jak in
- Aaklig siersel van den dood! En haar mooije, roode lippen
Waren koud en blaauw als lood.
‘'t Is Gods wil!’ riep onze vader;
‘Wat gebeurd is, neemt geen keer;
Die mijn leven en mijn lust was,
Moet ik afstaan aan den Heer.’
Zij was in het meer verdronken,
En haar Jas ontkwam 't gevaar;
Maar hem deed de slag verkwijnen,
Al zijn vreugde stierf met haar.
Ze is te Goingarijp begraven,
Digt aan d'onder torenkant,
En de zware klokken bomden
Over 't gansche lage land.
Vader liet, om woord te houden,
Bij het graf geen enklen traan;
Maar het knaagde hem aan 't harte,
Hij is als het stof vergaan.
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Kindren, denkt nu om Maryke,
Als het ijs zoo vriendlijk lacht,
Denkt, dat op den gladden spiegel
Ligt een droeve dood u wacht.

Maar nu volgt wat ik zelf niet kon leveren: eene kritiek van de vertaling; 't is een lijst
van fouten en onnaauwkeurigheden, mij door een bekwaam Friesch letterkundige
afgestaan. Voor dat ik deze afschrijf, en daarmede mijn aankondiging besluit, moet
ik nog vermelden, dat ik door bevoegde beoordeelaars heb hooren klagen over de
keuze der stukken, namelijk in zooverre, dat er veel van het schoonste uit de
‘Lapekoer fen Gabescroar niet in deze vertaling is opgenomen.
Volgt de zondelijst.
In het ‘woordje vooraf’ (Deel I pag. 3) verklaart Vert. in de noot het tippen voor
een spel, dat met twee stokken, een langen en een korten, gespeeld wordt. Dit is
onjuist. Bij het tippen wordt een houten balletjen op een schuins staand blok gezet
en met een dikken knuppel daaraf geslagen; wie op die manier het balletjen het
verst doet vliegen is winner. Het spel door Vert. bedoeld heet tipelen. - Deel II pag.
6 wordt tippen beter verklaard.
Pag. 5, reg. 10 v.o.: koebulten, oorspr. onganzen; moet vertaald worden:
nageboorte der koeijen.
Pag. 6, reg. 4 v.o.: nestrijden, oorspr. sjerdriden (zodenrijden).
Pag. 7, reg. 3 v.b.: steenpuisten, oorspr. honnemiesel (gezwel aan de vingers,
dat ontstaan kan door 't prikken met de naald.) Steenpuisten noemt men in 't Friesch
stienswolmen.
Pag. 7, reg. 8 v.b.: krebentig (?) als een padde, oorspr, krebintich as ien krode
(kruiwagen).
Pag. 8, reg. 9 v.o.: kerkhoven, oorspr. bijntjekonen (knekelhuizen). Hetzelfde volgt
kort daarop nog tweemaal.
Pag. 11, reg. 2 v.b.: opfleuren, oorspr. dye (groeijen, dik en vet worden.
Pag. 12, reg. 5 v.b.: met twee beenen in één broek, oorspr. Mei twa foetten ijn
ien hoas (kous).
Pag. 16, reg. 2 v.o.: haver en gerst; oorspr. jouwre en gears (gras).
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Pag. 17, reg. 12 v.b.: handen als. potlepels; oorspr. hannen as slayen (groote houten
hamers).
Pag. 44, reg. 3 v.o.: seinpaal; oorspr. seinepoale (eilandjen in een meer).
Pag. 45, reg. 15 v.o.: gouden vliegen; oorspr. goudene flieën (vlooijen).
Pag. 47, reg. 15 v.o.: als het gras naar den dauw; oorspr. as de iel (aal, paling)
nei de douwe.
Pag. 63, reg. 16 v.o.: dievenjagers; oorspr. struenjegers, (guiten die 's nachts bij
de deuren loopen luisteren waar vrijers in huis zijn).
Pag. 64, reg. 9 v.b.: Fij zoo'n bemoeial! oorspr. Fea, sa'n gemjox! (gemors).
Pag. 64, reg. 15 v.o.: potkijkers; oorspr. gnjirkers. (gaardeniers, tuinlieden).
Pag. 65, reg. 7 v.b.: koopen, oorspr. koachjen (kaauwen).
Pag. 65, reg. 15 v.b.: tot den mond toe; oorspr. oen e mal (den middel) ta.
Pag. 79, reg. 7 v.o.: net als twee arenden één doen; oorspr. krekt as twa earnen
ien dou (duif).
Pag. 87, reg. 11 v.o.: zoo bleek als een witvisch; oorspr. sa bleek as ien wytling
(beddelaken).
Pag. 90, reg. 3 v.o.: je bent zuchtig; oorspr. dou biste tsjinstich (koortsig).
Pag. 110, reg. 6 v.b.: ondeugend; oorspr. onfoech (overdreven).
Pag. 144, reg. 2 v.b.: zoo goed als een kalf; oorspr. sa goed as bôale (wittebrood).
Pag. 174, reg. 12 v.b.: leeren broek; oorspr. learen hoas (kous).
Pag. 174, reg. 13 v.b.: duffelsche broek; oorspr. yslanske hoas (ijslandsche kous).
Deel II pag. 3. Zoodat het daar een leventje werd; oorspr. sa waerd dat ien yearjifte
(gaârgift, pique nique).
Pag. 6, reg. 5 v.b. is 't oorspr. keatsjen vertaald door kaatsen; keatsjen is met
kooten spelen, dat boerenknapen in den greidhoek, waar Gabes ouders woonden,
veel deden, het keatsen (kaatsen) hoort meer in den bouwhoek t'huis.
Pag. 6, reg. 7 v.b.: dat zal ik hem andertjes leeren; oorspr. dêr scil ik aeyen yn
klopje (daar zal ik eijers in kloppen).
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Pag. 10, reg. 12 v.b.: oppertje hooi; oorspr. klibke (klampje) hooi. Oppertjens zijn
kleine hoopjens, waarin 't hooi 's zomers wordt bijeen gezweeld.
Pag. 16, reg. 6 v.b.: de pijp was niet schoon; oorspr. net klear (dit wil zeggen, dat
de steel digt zat).
Pag. 21, reg. 10 v.b.: zoutzakken in plaats van sokken aan zijne voeten; oorspr.
foetsokken fen saltsekken (sokken van zoutzakken gemaakt).
Pag. 42, reg. 8 v.b.: spierwitte kousen; oorspr. silverskiere (zilvergrijze).
Pag. 47, reg. 7 v.o.: sukkelachtig; oorspr. bienbitich (mager, bonkerig).
Pag. 112, reg. 13 v.b.: of jij de ziel op de hakken wilt nemen; oorspr. aste de sile
op'e hakken nimme wotte. Dit spreekwoord, veel gebezigd als dienstboden hun
meester ontloopen, ziet op een paard, dat aan 't hollen gaat, en alzoo de trekzeel
(sile) op de hielen neemt.
Pag. 115, reg. 13 v.b.: de hoogste schreeuwers; oorspr. de heechste scrjouwers
(schrijvers).
Pag. 121, reg. 6 v.o.: lang op de voorpooten; oorspr. leech (laag) op'e foorpoaten.
Pag. 123 is Easterwjirrumer (Oosterwierumer) merke vertaald door Wirdumer
markt. Wirdum heeft ook geen paardenmarkt.
Pag. 124: belegen kaas; oorspr. wrakke (ongave) tsiis.
Pag. 137: Oege borg zijn neus in 't glas; oorspr. loêk ien kuwle yn 't glas (trok een
kuil in 't glas).
Pag. 140: hij klom dus bij den hooiberg op; oorspr. hij flyt him onder d'oes fen 't
hea (hij vlijdt zich onder tegen den hooischelf aan).
Pag. 168: Leeksterbloemen. Het Friesche likeblom kan ook vertaald worden:
lijkbloem; in couplet 4 op pag. 177 moest vertaler dit in 't oog hebben gehouden.
Dat deze zondenlijst niet compleet is, zal de lezer begrijpen; evenzeer zal de aard
der vergrijpen hem doen zien, dat zij nog niet onwaar maken, wat ik vermoed, n.l.
dat de heer Goeverneur eene vertaling in den geest van het oorspronkelijke geleverd
heeft; daarom kan hij hier en daar wel in kleinigheden gefaald hebben, of nu en dan
eens slordig geweest zijn.
Ternaard, 20 Aug. 1862.
D.
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Maria Nathusius, Schetsen en verhalen. Naar het Hoogduitsch,
door Dr. M. Niemeijer, Predikant te Nieuwe Schans. (Te)
Winschoten, (bij) J.R. van Eerde. 256 blz. In gr. 8vo. Pris ƒ 2,00.
Een tiental jaren geleden lazen wij in Nierit'z Volkskalender een verhaal getiteld ‘de
domme Anna.’ Zoodra wij het werkje opensloegen, dat ons heden ter beoordeeling
werd toegezonden en op de eerste bladzijde dienzelfden titel boven het eerste
verhaal zagen staan, meenden wij eene oude bekende te ontmoeten, en vonden
ons niet bedrogen.
Behalve het eerstgenoemde verhaal vonden wij nog een zestal anderen. Men
kan hun aanzien, dat zij ééne moeder hebben, tot ééne familie behooren. Allen
ademen denzelfden geest; den geest van eenvoud, van zuiver godsdienstig gevoel.
Die eenvoudigheid is zóó groot, dat sommige verhalen als voor kinderen schijnen
geschreven te zijn. Het laatste der verhalen: ‘Waar wast de geluksboom?’ is eigenlijk
niet veel meer dan eene nieuwe herhaling van het bekende thema van een' jongen,
die wegloopt, en allerlei avonturen heeft; een verhaaltje heel aardig in een
kinderwerkje, maar onzes inziens, wel te missen in een werk, dat, naar het schijnt,
voor groote kinderen verzameld is.
Het verhaal getiteld: ‘Het rectoraat’ beviel ons minder. Hoezeer wij eenen
doodelijken af keer hebben van vereerders van den Mammon, zijn wij aan den
anderen kant voorstanders van eene wijze spaarzaamheid en kunnen een
onberedeneerd wegwerpen van het geld niet goedkeuren.
Het eerste verhaal, dat de geschiedenis van de zoogenaamde domme Anna
bevat, draagt de kroon weg. Daarin wordt de spreuk ‘dat het eenvoudige het zegel
van het ware is’ zoo duidelijk aangetoond, dan men het met het grootste genoegen
doorleest, en wij somtijds, terwijl ons een glimlach op de lippen komt, er pleizier in
hebben, hoe de neuswijze dochters van den rector door de domme gezegden van
Anna in verlegenheid worden gebragt.
‘Jufvrouw Lotje’ bevat ook menige waarheid en nuttige wenken, en is de lezing
ten volle waardig.
Wij hopen dat de smaak van het publiek nog niet zoozeer
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door het verhemelte prikkelende spijzen is bedorven, of deze eenvoudige,
alledaagsche kost zal genoegen vinden in de oogen van velen. Vooral zij het werkje
aan het aankomend geslacht ter lezing aanbevolen.
De druk is duidelijk, en de lieve vignetjes op den omslag maken een goed effekt.

Een bezoek aan Walcheren in 1860 door F. Nagtglas. (Te)
Middelburg, (bij) J.C. en W. Altorffer, 1862. 64 bladz. Prijs ƒ 0,50.
Enkele provinciën schijnen vergeleken te moeten worden bij de zoogenaamde stillen
in den lande, die menige voortreffelijke hoedanigheden bezitten, maar onopgemerkt
daarheen leven, terwijl anderen gevierd en geëerd worden en daardoor met zekere
minachting op de eerstgenoemden nederzien. Wie gaat niet in het schoone
jaargetijde naar Haarlem's en Arnhem's schoone dreven, of bezoekt de heuvelachtige
gedeelten van Utrecht, en de schilderachtige dorpen in Gelderland?
Hoe weinigen daarentegen zullen opzettelijk een uitstapje naar Zeeland maken,
naar die provincie, waar kwaadaardige koortsen heerschen en niets dan water te
zien is! En toch zeggen sommigen, dat er in Zeeland schoone korenvelden en
vruchtbare akkers zijn, maar heel veel meer weten zij niet te vertellen.
Het was dus, onzes inziens, eene zeer gelukkige gedachte van den heer Nagtglas
om den sluijer des geheims, die de provincie Zeeland voor als nog bedekt, op te
heffen, en aan te wijzen, wat die provincie merkwaardigs heeft, en te bewijzen, dat
zij waarlijk niet de minst bevoorregte der zusters is.
De schrijver geeft in het voor ons liggend werkje eene zeer duidelijke beschrijving
van alles, wat het eiland Walcheren aanbiedt. Van de steden worden de voornaamste
gebouwen behandeld met naauwkeurige vermelding van de bijzonderheden en
historische herinneringen, welke laatste met de meeste zorg verzameld en der lezing
overwaardig zijn, terwijl onder aan de bladzijden de bronnen zijn opgegeven, waaruit
door hem geput is. Hoewel de genoemde bijzonderheden voor Walcheren's inwoners
ontegenzeggelijk
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van het allermeeste belang zijn, moeten zij evenwel hoogst aangenaam zijn voor
elkeen, die van de geschiedenis des vaderlands eene meer dan oppervlakkige
kennis wenscht te verkrijgen. Eindelijk bevat het werk nog een toevoegsel, waarin
de middelen van vervoer, de voornaamste logementen, kortom, alles opgeteekend
staat, om het publiek de reis derwaarts gemakkelijk te maken, en waaruit tevens
blijkt, dat menook in Zeeland in dit opzigt niet zóó ten achter is, als men waarschijnlijk
in andere gedeelten van ons land wel eens denkt. Wij raden onzen lezers gerustelijk
aan, om kennis te maken met het boekje; misschien wekte het den reislust bij
sommigen op; al was 't primitief om de zucht naar verandering te bevredigen. Hoe
dit moge zijn, wij wenschen dat spoedig de tijd moge aanbreken, dat Zeeland op
waardiger wijze hare plaats weder inneme, die plaats, die zij vroeger zoo roemvol
in de geschiedenis bekleedde, en waarop zij, ook nu nog, zoo zeer verdient
aanspraak te maken!
B.
DES CH.

Schetsen en tafereelen, uit het leven der natuur en der menschen
in de vijf werelddeelen. Uit de nieuwste reisbeschrijvingen
verzameld en bewerkt (,) door A.W. Grube. Naar den derden druk
uit het Hoogduitsch (,) door A.W. van Kampen, theol. doct. en
predikant (,) te Andijk. - Azië en Australië. Te Sneek, bij van Druten
en Bleeker, 1861. In 12mo., 237 blz., met gegraveerden titel en
(gegraveerde) plaat. Prijs ƒ 0,40.
Hetzelfde werk. Amerika. 238 blz. Prijs als boven.
Deze twee werken maken het derde en het vierde deel uit van de tweede afdeeling
der goedkoope bibliotheek voor alle standen, die de ijverige Sneeksche uitgevers
sedert eenigen tijd aan het Nederlandsche publiek blijven aanbieden. Volgens
algemeen verspreide bekendmaking van die heeren, zal deze afdeeling bevatten
eene verzameling van uitgezochte romans en verhalen, reizen, werken voor jonge
lieden (jongelieden?) enz., die, zoowel door inhoud, als door een keurig uiterlijk en
zeer goedkoopen prijs, niet alleen uitmuntende lectuur voor leesgezelschappen zal
zijn, maar tevens uitnemend geschikt voor cadeaux, enz. - Zij hebben ieder werk
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van deze rubriek afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, en beloofd, bij gunstige opname
van de zijde des publieks, op onbepaalde tijden, meer dergelijke werken te zullen
laten volgen. Naar hetgeen ons bekend is geworden, zijn er intusschen tot heden
slechts vier deelen van die tweede afdeeling verschenen. Het eerste en het tweede
deel bevatten een verhaal, door Mev. van Westhreene uit het Engelsch vertaald,
en getiteld: ‘Levensstrijd en levensvreugde;’ het derde en het vierde deel, de twee
hierboven aangekondigde werken, terwijl in de laatste maanden van 1861 ter perse
lagen het vijfde deel Grube, Schetsen, enz. - Afrika, en het zesde deel, Europa, van
dezelfde hand.
De schetsen en verhalen,die over Azië en Australië handelen, hebben wij reeds
in September 1861, en die, welke Amerika tot onderwerp hebben, in December van
hetzelfde jaar ontvangen. Wij hebben opzettelijk nog een half jaar gewacht, alvorens
onze beoordeeling aan te vangen, verwachtende dat in dien tusschentijd ons ook
de werken van Grube, met betrekking tot Europa en Afrika (deel V en VI der
verzameling) zouden zijn geworden; doch daar de maanden verloopen, en wij op
de vraag: ‘Zuster Anna, ziet gij nog niets komen?’ geen bevredigend antwoord
erlangen, willen wij de ons door de Redactie der ‘Letteroefeningen’ opgedragene
taak niet langer uitstellen, en zullen wij deel III en IV in beschouwing nemen, alsof
zij op zich zelven een volledig geheel uitmaakten.
In hoeverre de heer van Campen den Hoogduitschen schrijver getrouw heeft
wedergegeven of niet, mogen wij niet beslissen, dewijl wij het oorspronkelijke van
Grube niet in ons bezit hebben. Echter, te oordeelen naar hetgeen de heer van
Campen ons geleverd heeft, zijn Grube's mededeelingen in alle opzigten waard aan
Nederlanders, vooral aan jongelieden te worden bekend gemaakt. Een vlugtig
doorloopen van het voornaamste van den rijken inhoud van gezegde deelen, III en
IV, zal ons daarvan de volle overtuiging kunnen geven.
Azië. Eerste Hoofdstuk. Een blik in de provincie Irkutsk. De zalmvangst aan het
Baïkal-meer en de jagt op het sabeldier of hermelijn zijn zeer lezenswaardig. Hetzelfde geldt ten aanzien van het vierde hoofdstuk, bevattende een uitstapje naar
de Jordaan en de Doode zee, alsmede een' nacht
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op den Olijfberg. Wij kunnen ons niet onthouden de volgende passage uit de
laatstgenoemde schets aan te halen. Het doet ons christelijk gemoed goed, vooral
in de fel bewogene dagen die wij beleven, ons in gedachten op die heilige plaatsen
te bevinden, en wij zullen den lezers van dit tijdschrift, die welligt het boek zelf nooit
in handen zullen krijgen, de aangename gewaarwording, die de schets bij ons
verwekte, trachten mede te deelen.
Het was zes uren des avonds. De ondergaande zon wierp hare stralen op het
groen der boomen, onder welke de katholieke bevolking van de stad en den omtrek,
inhare bonte Oostersche kleeding gedost, langs de onderscheidene wegen
voorwaarts trok en langzamerhand het doel harer reis naderde. Wij kozen den
noordelijken weg, die de breedste is en door zijne veelvuldige wendingen de minst
moeijelijke. Een jeugdig Italiaan, in een wit Oostersch gewaad gekleed, sluit zich
met eenige Syrische vrienden bij ons aan. Hij had zich lang in Nubië opgehouden
en wilde nu hier de Tnrksche taal bestuderen. Binnen een half uur hadden wij den
top van den berg bereikt. Deze is bezet met gebouwen, vroeger christenkerken,
thans Turksche moskeën met hare nevengebouwen, die met een muur zijn omringd,
tegen wiens noordkant eenige Turksche gezinnen hunne armoedige hutten gebouwd
hebben. Door eenen ingang in dien grooteren muur kwamen wij binnen eene ruimte,
die weder door eenen ringvormigen muur omsloten was. Binnen dien muur staat
eene kleine ronde kapel, waarin in marmer gevat, de voetstappen te zien zijn, die
door Jezus zouden zijn ingedrukt in den bodem van de plaats, van waar Hij ten
hemel voer. Op het plein rondom de kapel heerschte leven en beweging. Wij vonden
onze tent er reeds opgeslagen en daarnevens nog twee grootere, de een voor de
meer aanzienlijke Jeruzalemsche christenen, de grootste voor de monniken. Het
overige volk had zich in verschillende groepen op het plein gelegerd. De vrouwen
en meisjes, in schitterend witte overkleeden gehuld, zaten aan den muur der kapel.
Buiten vóór den ingang van het binnenplein, ging het er regt druk toe. Kooplieden
in brood en vruchten hadden zich hier gevestigd, en op het heldere vuur dampten
de ketels met koffij, den lievelingsdrank der oosterlingen.
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Nadat wij ons hadden verlustigd in de aanschouwing van de schilderachtige groepen,
begaven wij ons naar onze tent, om ons te versterken door het gebruik van de
saprijke oranjeappels, brood en koffij. Een jonge, praatzieke monnik, die, na een
verblijf van vier maanden in de kerk van het heilige graf, thans weder voor de eerste
maal de buitenlucht inademde, kruidde ons eenvoudig avondmaal met zijne vrolijke
vertellingen.
Tegen 10 uur hoorden wij het gezang der monniken. Hierop verlieten wij terstond
onze tent en begaven ons naar de kapel, die reeds vol menschen was. De muren
waren met bonte, zijden tapijten behangen. Aan de oostzijde was een klein altaar
opgerigt, boven hetwelk eene schilderij hing, die de hemelvaart van Christus
voorstelde. Onder den hemelwaarts zwevenden Heiland waren twee monniken van
de orde van het heilige land in knielende houding geschilderd, bewijs genoeg voor
de ongeletterde Jeruzalemsche Christenen, dat die orde reeds ten tijde van de
hemelvaart van Christus bestond. De bovengenoemde marmeren plaat, waarin de
voetstappen van Christus te zien zijn, was met brandende waskaarsen omzet, en
kinderlijke vroomheid had eeuige rozen op den witten steen gestrooid. Aan beide
zijden van de plaat stonden de monniken en zongen met krachtige stem de litanie,
terwijl de bisschop aan het altaar de mis bediende.
Intusschen ging het aan den ingang van de kapel alles behalve rustig toe. Een
paar pas-bekeerde joden drongen met onstuimig geweld door de menigte heen en
plaatsten zich met niet zeer voegzame gebaren onder de in de kapel geknield
liggende vrouwen. Waarschijnlijk steunden zij op de magtige bescherming der
Engelschen, en gaven daarom zonder eenigen schroom aan hunnen afkeer van de
katholieke godsdienst lucht.
Hoezeer het feest, op deze plaats gevierd, alles voor zich had, om regt plegtig
en indrukwekkend te wezen, toch kon de geheele houding en het gelaat der
aanwezigen met geen anderen naam, dan dien van onwaardig en ongepast worden
bestempeld, zelfs al toetsten wij ze niet aan de strenge eischen, die wij, de meer
koele lieden van het noorden, aan zulke feestvieringen doen. Terwijl toch door het
luid geschreeuw, getier en geraas, het gezang der monniken
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werd verdoofd, zaten buiten om de kapel heen talrijke troepen vrouwen onder het
drukste gebabbel hare syrische pijpen te rooken. Aan eenen anderen kant, bevond
zich eene groote menigte knapen en jongens, die onder begeleiding van
oorverdoovend handgeklap, de lustigste liedjes zongen. Onder al dat rumoer keerden
wij naar onze tent terug en begaven ons ter rust.
Den volgenden morgen werden wij door kanonschoten gewekt. Nogmaals begaven
wij ons naar de kapel, waar op dezelfde wijze, als den vorigen avond, de mis bediend
werd. Hierop beklommen wij eenen hoogen toren, die op den muur gebouwd was.
Van daar had men een heerlijk gezigt over gansch Jeruzalem. Ernstig en zwijgend
lag de heilige stad, bestraald door het licht der morgenzon, voor ons. In het westen
verheft zich de burg Sion met zijne koepels en torens, omringd door hooge
middeleeuwsche muren, boven de graauwe massa's der steenen huizen.
Bijna in het midden der stad prijkt een groot gebouw met trotschen koepel, van
kleine huisjes en bouwvallen omgeven: de kerk van het heilige graf; buiten den
muur, zuidoostwaarts heen, schitteren op tamelijk groote gebouwen de minarets;
dit zal de plaats zijn, waar de gewijde zanger, de vrome koning David, rust, en waar
de Heer met Zijne jongeren het eerste avondmaal hield en voor volgende eeuwen
instelde tot Zijne gedachtenis. Een weinig verder wordt het oog onwillekeurig
getrokken naar eene groote ruimte, die door muren en eypressenboomen is
ingesloten. In het midden van die ruimte ziet men op eene verhevenheid een
wonderwerk van saraceensche bouwkunst, de moskee van Omar, op dat zelfde
Moria, waar eens Jehovah's tempel stond. Op de ruime pleinen sluipen Turksche
vrouwen rond in hare witte mantels gehuld, als waren het spoken; geen ongeloovige
voet mag die pleinen betreden. Verder noordwaarts kronkelt zich eene straat door
de huizen heen naar Golgotha's heuvel; het is de lijdensweg, langs welken de
Heiland van het paleis Pilatus naar de Hoofdschedelplaats werd gevoerd. Van de
bijzondere deelen wendt zich de blik steeds weder naar het geheel terug. Van bijna
alle geloofsbelijdenissen ziet men er de tempels in de meest verschillende vormen.
Naast de moskeën der muzelmannen staan de kerken
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en kloosters der Latijnen, Grieken, Abyssiniërs, Kopten, Armeniërs, Jacobieten,
Georgiërs en Maronieten. In den zuidhoek der stad aanschouwt men de
onaanzienlijke synagogen, uit welke Israëls volk zijne smeekingen tot Jehovah
opzendt.
Rigt men den blik naar beneden heen in het dal, dat daar tusschen Moria en den
Olijfberg ligt, dan rust hij welhaast op de konische rotspunten bij de beek Kedron,
de begraafplaats der aartsvaders. Daaraan grenst het uitgestrekte oord der ruste,
waar het gebeente ligt van tallooze geloovige joden, die uit alle oorden der wereld
hierheen kwamen, om in den gewijden grond te worden begraven. Tegenover het
dorp Siloa ontspringt de bron Siloa, en in de bloeijende tuinen der koningen, die
van Nehemia; terwijl de holle weg Gehinnom, aan beide zijden met talrijke in de rots
uitgehouwen graven bezet, van hier naar boven loopt. Slaat men het oog in de verte,
dan ontdekt men op eene steile berghoogte Nebi Samwyl, de geboorteplaats van
den Godsman Samuël; zuidwaarts weidt de blik over Bethlehems en Hebrons
gebergte; oostwaarts rust hij op de Jordaanvlakte, een gedeelte van de Doode Zee
en de bergen aan hare overzijde.
Voorts vindt men, in dit derde deel, iets over den Kaukasus, het huiselijke leven der
Tscherkessen (Circassiërs) en eene pittoreske beschrijving van de Mnganheide;
(1)
tafereelen uit Arabië, waarbij Yembo, Medina met het graf van den Profeet , het
dorp Koba en de dadels van Medina niet worden vergeten; schetsen uit Oostindië,
waaronder wij vooral de aandacht vestigen op eene spoorwegreis in Bengalen en
den Indischen vijgenboom; tafereelen uit Ceylon, dit merkwaardige eiland, bij vele
Hollanders niet eens bij naam bckend; schetsen uit Japan, die vooral sedert de
komst van het Japansche gezantschap hier te lande eene verdienste van actualiteit
bezitten; de bebouwing van den grond op Java, deze kostbaarste parel aan
Neêrlands kroon, enz. Ook hetgeen ons de schrijver van Australië mededeelt is
allerin-

(1)

Van het sprookje, dat de lijkkist van Mahomed in de lucht zou zijn opgehangen, weet men in
Arabië niets. - Het behoort onder de mythen, even als de sage van Willem Tell, gelijk wij
vroeger in dit Tijdschrift bewezen hebben. (Zie Vad. Letteroef. van Maart 1860, blz. 213-219.)
(Ref.)
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teressantst, en indien ons de ruimte niet ontbrak, zouden wij eenige passages
overschrijven, bij welker lezing wij ons uiterst voldaan bevonden.
Amerika. Dit werelddeel wordt in zes hoofdstukken afgehandeld. Het eerste voert
tot opschrift: Intrede in de IJszee van de Noordpool, het tweede: Amerikaansche
Squatters in het westen, het derde: Mexikaansche Baquero's en Hacienda's; het
vierde: De Antilles; het vijfde: Het oorspronkelijke woud, en het zesde: Schetsen uit
het leven en uit de plantenwereld in Peru. Al deze hoofdstukken zijn in verscheidene
onderdeelen gesplitst, die vele wetenswaardigheden bevatten, over het algemeen
met veel zorg zijn bearbeid en eene hoogst belangwekkende lectuur opleveren.
Wij zien verlangend uit naar de aangekondigde vervolgen, die Europa en Afrika
tot veld van beschouwing hebben, en hopen, na volbragt onderzoek, in dezelfde
meening te worden bevestigd.
De stijl van den heer van Campen laat weinig te wenschen over; de typographische
uitvoering is, volgens belofte, keurig, en de plaat en de titel zijn niet zonder
verdiensten. Alleen de prijs is, in ons oog, wel wat kras; als men die boekdeelen tot
een geschenk wil gebruiken, kan het er nog even door; anders zoude, onzes
erachtens, de helft van ƒ 1,40 of, op zijn hoogst, de ronde som van ƒ 1, - voor 238
blz. voldoende zijn.
Z., Julij 1862.
L.A.H.

Handleiding bij het onderwijs in de schrijfkunst, door M. Gouka,
Schoolonderwijzer te Rotterdam. Eene bekroonde verhandeling
der Algemeene Onderwijzers-Vereeniging in het 8ste Schooldistrict
van Zuid-Holland. 2de druk. Te Rijsenburg, bij Petit & Comp., 1861.
128 bladz. en XII uitslaande platen.
De Nederlandsche schoolonderwijzers der vorige eeuw stelden hunne grootste eer
in de schrijfkunst, en hij, die de sierlijkste en raadselachtigste krullen kon zetten,
meende een eerste feniks te zijn. Wie in de gelegenheid is geweest, om het
calligraphisch kabinet van den wel bekenden heer Dekker te zien, heeft zich hiervan
kunnen overtuigen. Die zelfde kunst wordt tegenwoordig minder beoefend, en de
reden
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daarvan is niet verre te zoeken. Zie slechts na, wat een onderwijzer in de vorige
eeuw moest kennen, en wat er tegenwoordig van een jongen van 14 jaar wordt
gevorderd. Kon menig hooggeleerde heer uit die dagen nog eens opstaan, en zich
daarvan overtuigen, hoe verbaasd zou hij zijn! Die meerdere vakken vorderen
meerderen tijd, en een schooltijd heeft eene bepaalde lengte. Zou men van den
jongen of het meisje kunnen vorderen, dat al die Fransche of Engelsche of Duitsche
opstellen keurig netjes worden geschreven? Nog bleeker zouden dan die oude
mannetjes en dames er uit zien, die nu reeds zoovele uren van hun jeugdig leven
moeten opofferen, om een schat van geleerdheid te verzamelen.
Laat dat mooije schrijven over aan boerenkinderen, die met nieuwjaar of bij
verjaarfeesten, lange zegenwenschen op het papier brengen! Menschen, die
fatsoenlijker educatie hebben genoten, en vooral zij, die Latijn geleerd hebben,
kunnen, mogen niet mooi schrijven.
Tegen dat alles voeren wij aan:
In Nederland is een stand, die talrijk is, namelijk de handelstand. Is voor dezulken
een net en vooral duidelijk schrift - daartoe behooren ook goede cijfers - niet
noodzakelijk?
Moeten zij, die bij een notaris, prokureur of advokaat op het kantoor zijn, of een
ambt bij regtbank of ministerie bekleeden, niet eene goede hand kunnen schrijven?
Is goed schrijven niet een vereischte voor elk, die zich aan het onderwijs heeft
verbonden?
Voor de laatsten inzonderheid is deze handleiding onontbeerlijk. De opgang, dien
de schrijfboeken van Thieme en Callewaert maken, deed de handleiding van Gouka
op den achtergrond treden, die eenige jaren geleden is uitgekomen, en daarom
behoorde er moed toe, om tot eenen 2den druk te besluiten. 't Is tegenwoordig nog
al eens meer het geval, dat men de kunst van vernissen uitnemend verstaat, en
daardoor menig defect verbergt. Wie evenwel den smaak voor het degelijke nog
niet heeft verloren, en leeren wil, wat schrijven is, en hoe door het schrijven de
vermogens van het kind kunnen geoefend worden, die koope en leze de voor ons
liggende handleiding.
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Wij willen hiermede daarom nog niet te kennen geven, dat wij elke nieuwe
schrijfmethode onvoorwaardelijk af- en alles, wat Gouka aangeeft, even
onvoorwaardelijk goedkeuren. Onze goedkeuring bepaalde zich meer tot de
handleiding zelve, die wij als een doorwrocht stuk onzen bijval niet kunnen weigeren,
die ons duidelijk doet zien, dat de schrijver gcheel doordrongen is geweest van de
waarheid der spreuk, door hem als motto gekozen: ‘beproef alle dingen en behoud
het goede’ en de schrijfkunst tot een onderwerp van diepe studie heeft gemaakt.
Vraagt men ons, wat wij dan minder goedkeuren, dan bekennen wij even
openhartig, dat wij den door hem gekozen of liever aangegeven vorm van letter niet
altijd evenzeer beantwoordende vonden aan de beteekenis van het woord
calligraphie. Zonder den spitsen vorm der Duitsche letter geheel goed te keuren,
kunnen ons bijv. op plaat XII die breede omhalen onder aan de e, i en n niet bevallen.
Vooral loopt ons de e veel te wijd naar binnen toe, en mist daardoor de sierlijkheid
van vorm, die de s heeft.
Over het geheel heeft het kleinschrift iets stijfs. Wij weten wel, dat het staand en
geen loopend schrift is, maar onzes inziens ware het beter, den leerling reeds
vroeger, meer loopend te doen schrijven. Het heeft zoo eenigermate het voorkomen
van iemand, die keurig netjes gekleed is, maar daardoor zich niet durft bewegen
en zijn ligchaam een aangekleede paal doet schijnen.
De titel is ons niet zeer duidelijk. Wij meenden dat deze handleiding eene
verhandeling was, welke door de algemeene onderwijzers-vereeniging als het beste
antwoord op eene, door die vereeniging uitgeschrevene prijsvraag, bekroond is
geworden, en volgens den titel zou men denken, dat de vereeniging zelve een
antwoord heeft ingezonden - zijnde deze handleiding - hetwelk door een ander
bekroond is geworden. Waarom niet gezet: Verhandeling, bekroond door enz.?
Druk en uitvoering zijn zeer netjes en doen de pers van den heer van de Weijer
alle eer aan. De prijs is ons onbekend, maar wij hopen, dat die zoodanig moge zijn
dat menigeen zich deze hoogst nuttige handleiding kan aanschaffen!
Beek.
DES CH.
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Rekenboek voor Eerstbeginnenden, inzonderheid voor haar (?)
die vervolgens van het ‘Huishoudelijk Rekenboek voor
Meergevorderde Meisjes ingerigt’ wenschen gebruik te maken;
door A. Vos (,) Hoofdonderwijzer te Genemuiden. (Te) Kampen,
(bij) K. van Hulst, 1861. In 12mo. 32 blz. Prijs ƒ 0,20.
Op den titel afgaande, zou men alligt kunnen denken, dat alleen vrouwen dit
rekenboek (lees gerust: rekenboekje!) kunnen gebruiken voor meisjes. De heer Vos
is echter al te exclusief; want, naar onze bescheidene meening, dient voor haar
veranderd te worden in voor hen, en dan is de zaak volkomen in orde.
Wij hebben de eer niet het aangehaalde: ‘Huishoudelijk Rekenboek (of
Rekenboekje?) voor meergevorderde (? Dit woord is ons niet duidelijk) meisjes’ te
kennen; doch uit het voorberigt van den schrijver, voor dit ‘Rekenboek voor
eerstbeginnenden’ geplaatst, hebben wij vernomen, dat het bij denzelfden drukker,
den heer Karel van Hulst, is uitgegeven, en dat de heer Vos, bij het vervaardigen
er van, verondersteld heeft, dat de leerlingen de bewerking der hoofdregels met
geheele getallen reeds hadden geleerd, eer zij met dat ‘Huishoudelijk Rekenboek’
aanvingen. Wat hem inmiddels grond gaf, tot die veronderstelling, heeft hij ons niet
geopenbaard, zoodat Referent er wel over moet zwijgen.
De heer Vos zocht echter te vergeefs, gelijk hij ons mededeelt, naar een boekje,
juist geschikt om vóór het bovengenoemde gebruikt te worden. Of hij inmiddels
goed, en met behoorlijk geduld, gezocht heeft, willen wij liefst niet beslissen.
Misschien gebruikte hij bij dit onderzoek eenen bril, die de voorwerpen aanmerkelijk
verkleinde, zoodat, onder anderen, de sommetjes van meester B.S., c.s. niet zigtbaar
voorkwamen? Wat ook hiervan zij, hij kwam tot het besluit, om zelf zoo iets, tot dit
doel, te fabriceren, en ziedaar de aanleiding tot het ‘Rekenboek voor
Eerstbeginnenden’
Wij hebben het werkje met genoegen doorloopen, en vinden het zeer bruikbaar.
Het gaat niet te hoog, en de voorstellen zijn met takt gekozen. Evenwel, eene enkele
aanmerking. - De schrijver geeft de volgende getallen in Romein-
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sche cijfers op: 2000, 3000, 10000, 200000 (!) 900000 (!!) 1000000 (!!!). Het komt
Referent voor, dat, in een leerboekje voor ‘Eerstbeginnenden’, deze opgave wel
achterwege had kunnen blijven. Onze professoren hebben er de handen vol mede.

Korte mededeelingen.
Wij ontvingen een boekje ter aankondiging, getiteld: Proeve van beantwoording
eeniger Levensvragen door Christianus. (Te Leiden, bij P. Engels, 84 bladz.
postformaat. Prijs ƒ 0,90). Het doet ons leed geen gunstig oordeel daarover te kunnen
uitspreken. De daarin behandelde zaken zijn zeer belangrijk, wat daarvan gezegd
wordt toont dat de schrijver veel heeft gelezen en onderzocht, dat hij dus ernstig
belang stelt in de onderwerpen, welke hij hier ter sprake brengt; maar ongelukkig
is de vorm, waarin hij zijne denkbeelden en de vruchten zijner studie meêdeelt. Hij
heeft immers niet geschreven voor geleerden, voor wijsgeeren en godgeleerden;
maar zich voorgesteld voor het beschaafd publiek, gelijk men dat noemt, eenig licht
te verspreiden over de belangrijkste kwestiën, die tegenwoordig aan de orde van
den dag zijn. Is deze onderstelling juist, dan beweren wij vrijmoedig, dat het boekje
onverstaanbaar is voor de meeste lezers, voor wie het bestemd is. Wie begrijpt,
indien hij niet wetenschappelijk gevormd is, niet gestudeerd heeft, de kunst-termen
der philosofie en de abstracte formules, die hier gebezigd worden? Bijv. wordt
gevraagd: ‘Wat is het Ik?’ het antwoord luidt: ‘Het Ik is eene wezenheid van
geheelheid, eenheid en zelfstandigheid.’ (pag. 2.) 't Zou zeer ligt vallen dit voorbeeld
door eene menigte anderen te doen volgen, doch wij achten het onnoodig. Het
bijgebragte moge voldoende zijn.
Het is onmogelijk den inhoud van de boeken des N.T. inzonderheid van de
evangeliën wèl te verstaan, indien men niet eenigzins ten minste zich heeft bekend
gemaakt met den toestand des Joodschen volks, de inrigting zijner maatschappij,
zijne denk- en leefwijze ten tijde van het aardsche leven des Heilands, daarom zal
ieder, die prijs stelt op de
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verbreiding der evangelische waarheid, de pogingen toejuischen die er worden
aangewend om de kennis van het Joodsche volks-leven in dien tijd meer algemeen
te maken; en daarom ook prijzen wij het boekje aan, door H. ten Brink te Meppel,
uitgegeven onder den titel: Geschiedenissen, Verhalen en Spreuken uit de Apokrijfe
boeken des Ouden Verbonds. 114 bl. post form. Prijs 45 cts., bij 12tallen ƒ 4,60. Het
werkje bevat eene met zorg verzamelde bloemlezing uit de Apokrijfe boeken. Vooral
tegenwoordig, nu die boeken in de gewone uitgaven des bijbels niet meer voorkomen
en dus niet zoo algemeen bekend zijn als vroeger, kan zulk een werkje groot nut
doen. De belangstellende bijbellezer zal er veel uit kunnen leeren, wat hem
opheldering geeft omtrent zaken, die hem anders duister waren gebleven. Gaarne
bevelen wij het net uitgevoerde en zeer goedkoope boekje aan, inzonderheid ook
voor katechisatiën en huiselijke godsdienstoefening. Wij vereenigen ons met de
bede des bewerkers ‘dat het strekke tot bevordering van kennis, geloof en
godzaligheid in de gemeente des Heeren.’
Wie in eene proeve verlangen mogt te zien, hoe dogmatisch vooroordeel de bron
is van willekeurige exegese, hoe zij, die den diepsten eerbied schijnen te hebben
voor den bijbel, als Gods woord, juist door hunne gehechtheid aan de eenmaal
aangenomen leer verleid worden om den bijbel te misbruiken; dien recommanderen
wij de lezing van eene preek, uitgegeven door Ds. A.P.A. du Cloux, getiteld: het
volgen van Jezus in eigene kracht, en verkrijgbaar te Rotterdam bij G.B.
Poeschmann, voor 15 cts. Eenige deelen van de orthodoxe kerkleer worden daarin
met nieuwe uitlegkundige bewijzen gestaafd.
De Eerw. W.C. van der Zwaag, predikant te Zuidbroek, reeds lang zeer gunstig
bekend door onderscheidene Handboeken en Vraagboekjes ten gebruike bij het
godsdienst-onderwijs, bezorgde onlangs eenen tweeden druk van zijn Eerst (korter)
en Tweede (uitvoeriger) Kort begrip der Christelijke waarheid (te Groningen, bij F.
Folkers, prijs respectivelijk 7½ en 10 c.) Het zijn, als vele andere, zeer goede
katechiseerboekjes, die wij gaarne aanprijzen, maar omtrent welke wij hier niet in
bijzonderheden kunnen treden.
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Boekbeschouwing.
Bibliotheek van moderne theologie, door J.H. Maronier, predikant
te Leiden. Eerste Deel. Te 's Hertogenbosch, bij G.H. van der
Schuijt, 1862. In post 8vo., 490 bladz.
Naarmate de zich ‘modern’ noemende theologie in den laatsten tijd eene meer ruime
plaats begin te beslaan in de geschiedenis der hedendaagsche godgeleerdheid,
ook op Nederlandschen bodem, lag het in den aard der zaak, dat zij behoefte moest
gevoelen aan een afzonderlijk orgaan, gelijk de Groningsche rigting dat heeft in
‘Waarheid in liefde.’ Zoo zou men althans moeten zeggen, vooral als men in
aanmerking neemt, dat de moderne theologie gansch niet gewoon is haar licht onder
eene korenmaat te zetten, maar - wij eerbiedigen het, voor zoover het een uitvloeisel
is van diepgevestigde overtuiging - zich gaarne laat hooren tot het aanwinnen van
geestverwanten. Als zulk een orgaan zou men op den titel afgaande alligt deze
‘Bibliotheek’ aanmerken; en toch zou men zich daarin grootelijks vergissen, want
zij is geen tijdschrift, waarin zich de rigting - aan welke wij nu ook den meer of min
geijkten naam van de ‘historisch-kritische,’ hoe onjuist ook in den grond, geven
willen - bepaald uitspreekt, verklaart wat zij denkt en wil, en des noodig oordeelende
hare bestrijders wederlegt in een wetenschappelijken redetwist. Niets van dit alles;
het is eenvoudig eene verzameling van artikelen, ‘afkomstig van de hand der
buitenlandsche moderne theologen en verspreid in verschillende tijdschriften en
grooter of kleinere werken.’ Het is waar: ‘niet ieder is in de gelegenheid om zich al
die periodieke en niet periodieke werken aan te schaffen, en zoo gaat er voor velen
menig belangrijk artikel verloren, dat hen sterken kan in oene aanvankelijke
overtuiging of een nieuw licht verspreiden over de opvatting van godsdienst en
Christendom, die zij reeds waren toegedaan. Voor sommigen kan deze verzameling
ook een middel wezen, om hen eene
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rigting, die zij nog weinig kennen en die niet altijd op eene gelukkige wijze wordt
voorgestaan, beter te doen beoordeelen en waarderen.’ Niets dingen we af op deze
woorden, met welke ds. Maronier deze onderneming bij het publiek inleidt; maar
het bevreemd ons zeer dat men den naam ‘Bibliotheek van moderne theologie’
geeft aan zulk een archief van losse, op zich zelve staande stukken, alle uit het
buitenland vertaald. Men weet het, hoe de moderne theologen bij alle mogelijke
gelegenheden het stelsel van solidariteit van zich afwerpen en protesteren tegen
het toeschrijven aan de rigting van 't geen bijzondere opvatting is van sommigen.
En daarom kan ds. Maronier in waarheid niet verwachten, dat men zich als de
moderne theologie zal laten aanbieden wat door Scherer, Schwalb, Lang, Renan
en anderen gezegd wordt. Doch dat zal ook de bedoeling niet zijn, en 't schijnt ons
toe dat indien deze uitgave iets meer is dan eene boekverkoopers-speculatie - en
dat zij van de zijde des verzamelaars iets meer is, waarborgt ons zijn gunstig bekende
naam - dan zal zij moeten dienen ter aanvulling van hetgeen b.v. in den Bijbelvriend
niet wordt gegeven en ter vergoeding voor degenen die de moderne theologie
wenschen te kennen, maar er zich over beklagen, dat hare woordvoerders in den
regel de pen slechts opnemen tot het schrijven van vlugschriftjes, die meestendeels
meer een polemisch dan een thetisch karakter hebben.
Eene eigenlijke beoordeeling van het voor ons liggende vijftal stukjes, het eerste
deel dezer Bibliotheek uitmakende, ware een werk van zeer groote uitgebreidheid.
Zij zou niet alleen te oordeelen hebben over de vertaling als zoodanig, maar ook
over de keuze; dat wil niet alleen zeggen of de opgenomen stukken inderdaad
geschikt waren voor het doel dat zich de verzamelaar voorstelde, maar ook of zij
uit den grooten voorraad van het uitkomende daartoe de geschiktste waren, - iets
dat alleen te kennen is uit een volledig overzigt van hetgeen in het buitenland te
dezen wordt uitgegeven. De steller dezes durft zich den naam van een zóó volledig
bijhouden der modern-theologische literatuur niet aanmatigen. Doch in een tijdschrift
als dit is zulks ook minder noodig. Wij bepalen ons tot eenen algemeenen blik op
den inhoud.
De verzameling wordt geopend met drie korte verhande-
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lingen van Scherer: over ‘het keerpunt des geloofs,’ eigenlijk over de betrekking van
het geloof op gezag tot eigen-zelfstandige overtuiging, het eerste de eigenschap
van den kinderlijken, het laatste van den volwassen leeftijd. Men vindt in dit stukje
zeer goede opmerkingen, en wat er ons in behaagt, is dat gematigde, dat ontbreken
van den hoogen toon, die niet ten onregte aan velen der moderne theologen te laste
gelegd wordt. In dit opzigt moeten we aan de geheele verzameling het regt laten
wedervaren, dat die bezadigde toon nagenoeg overal met genoegen door ons is
opgemerkt. - Scherer handelt voorts over de vraag: Wat is de Bijbel? en over zijne
zoogenoemde ingeving. Dat het mechanische inspiratie-begrip hier onbepaald wordt
afgewezen, lijdt wel geenen twijfel. Doch gelijk wel niemand, eenigzins der zake
kundig, eene grondige behandeling van het begrip der ‘ingeving’ op ruim 20
bladzijden druks zal verwachten, zoo zij het genoeg te zeggen, dat Scherer den
aard en den omvang, benevens de gevolgen van het vraagstuk juist heeft
geformuleerd, dat wil zeggen, den weg aangewezen, langs welken de
onbevooroordeelde tot een zelfstandig antwoord op de vraag komen kan en moet.
Teregt volgt op dit bijzonder helder stukje een van Schwalb over het gezag van den
Bijbel, waarin veel van het door Scherer opgemerkte in eenigzins andere
bewoordingen herhaald wordt. Dit ontmoet men meer en is even zeer eene
schaduwzijde als een onmiddelijk uitvloeisel van het plan om eene bloemlezing te
geven van op haar zelve staande verhandelingen. Wij treden in geene
bijzonderheden, anders zouden we b.v. vrij wat te opponeren hebben tegen de
stelling: ‘Al wie tot de groote godsdienstige maatschappij behoort, die Jezus van
Nazareth voor haren stichter erkent, is een christen.’ Het toegeven: Jezus van
Nazareth is de stichter des Christendoms, is toch wel iets, waarin zelfs een Jood
geen bezwaar behoeft te maken.
Tot de regte kennis en juiste beoordeeling van iedere rigting, bepaald ook op
godgeleerd gebied, is het hoogst belangrijk, op te klimmen tot de bronnen waaruit
zij haren oorsprong neemt. Gelijk men over de kerkhervorming der zestiende eeuw
een geheel nieuw licht ziet opgaan, indien men de ‘Reformatoren vor die
Reformation,’ zoo als Ullmann
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hen noemt en met helderen blik monstert, zoo wordt ook de geheele hedendaagsche
theologie oneindig duidelijker, als men zijne studie maakt van de mannen, die haar
hebben voorbereid. Daarom zijn het zeer belangrijke verhandelingen, die door Lang
gegeven worden over Lessing, door Renan over Channing, en door Réville over
Parker. De eerste is de uitvoerigste en in ons oog de belangrijkste. De smaakvolle,
heldere en voor zijnen tijd allermerkwaardigst vrije Lessing wordt hier zoo
naauwkeurig beschouwd als slechts ten gevolge van het ijverig bestuderen zijner
werken mogelijk is.
Lessing was geen indifferentist, zooals hem wel eens ten laste is gelegd, maar
hij maakte een naauwkeurig onderscheid tusschen twee dingen, in zijnen tijd
algemeen verward: de subjective opvatting der waarheid en de objective waarheid
zelve. Onzes bedunkens ligt zijne geheele theologie in de bekende vertelling van
de drie ringen in zijnen Nathan, die minder door zekere rigting zou zijn veroordeeld,
indien deze genoeg ingezien had, dat er het denkbeeld bij ten grondslag ligt, dat
toch één ring de ware was. Channing is bij ons meer bekend dan Parker, maar de
laatste wordt dan ook ter vergoeding geteekend door de meesterlijke pen van den
Rotterdamschen predikant Réville, van wien ook (nadat Tholuck en Hirzel beschouwd
zijn als vertegenwoordigers der oude en der nieuwe school) eene voortreffelijke
verhandeling het deel besluit. Zij betreft ‘het bovennatuurlijke’ en strekt eigenlijk ter
beoordeeling, of wil men, wederlegging van de redevoering, met welke prof. Bois
het hoogleeraarambt der godgeleerdheid te Montauban heeft aanvaard. Het zegt
niet weinig, als zijn bestrijder van hem getuigt, dat hij in zijne oratie ‘het beste heeft
zamengevat, wat men tegenwoordig ten gunste van het bovennatuurlijke kan zeggen.’
Het is ons onmogelijk zonder het schrijven eener geheele verhandeling te treden
in eene beoordeeling van dit in zijne soort uitmuntende stuk. Toch gelooven we dat
noch Réville noch een der modernen ten aanzien van de wonderen des Bijbels, met
name die van Jezus Christus, de klip ontzeild is, die Lessing - zie hier boven - ten
aanzien der godsdienstwaarheid in het algemeen heeft weten te vermijden.
Hetgeen in ons oog eene afwijking van de vaste orde der

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

485
dingen schijnt, is het daarom nog niet altijd objectief van de zijde des Scheppers.
Al het schermen over wonderen heeft waarlijk wel iets van de fabel - van wien? - in
welke een haft, dat eerst na het middaguur geboren werd, de bepaalde
onmogelijkheid beweert van het verhaal van een haft dat reeds vroeg in den
voormiddag uit den dop was gekomen: dat er in zijne jeugd een tijd was geweest,
waarin de zon niet als nu naar den horizon daalde, maar dat zij integendeel hooger
klom.
Doch reeds genoeg. In bijzonderheden konden we niet treden, maar moesten
ons vergenoegen met algemeene aankondiging. Het Evangelie behoeft geen bedaard
onderzoek te schromen; wat meeningen ook de dag aanbrenge en zie verdwijnen:
Jezus Christus zelf is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
B.

Oratio de religione christiana per continuas theologiae
commutationes sibi constanti et incolumi, quam habuit die VIII
Februarii MDCCCLXII de magistratu academico decedens
Abrahamus Kuenen, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. et Theol. Doct.,
in Fac. Theol. Prof. Ord. Lugduni Batavorum, apud S.C. van
Doesburgh, MDCCCLXII.
Tot de plegtigheden, waarmeê jaarlijks de dies natalis der Leidsche Hooge school
wordt gevierd, behoort ook de redevoering te houden door den aftredenden Rector
Magnificus. Daar ieder der hoogleeraren op zijne beurt die waardigheid gedurende
één jaar bekleedt, is het natuurlijk dat de verhandelingen, die steeds bij het
neêrleggen van dit ambt worden uitgesproken, ten hoogste onderscheiden zijn in
vorm en inhoud, verschillend van onderwerp en strekking. Ieder spreekt immers
over iets wat behoort tot zijne wetenschap. Dit jaar was het de taak van prof. Kuenen
die openbare toespraak te houden, waaraan het verhaal van de lotgevallen der
akademie gedurende het afgeloopen jaar dan wordt toegevoegd; hoe de hoogleeraar
die taak heeft vervuld, blijkt ons en allen die de plegtigheid zelve niet bijwoonden,
uit het hierboven genoemde werkje.
Zullen wij terstond zeggen wat wij meenen, zoo noemen wij de keuze van het
onderwerp zeer gelukkig. Immers een
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godgeleerde sprekende bij zulk eene gelegenheid niet enkel voor theologen maar
voor eene schare beoefenaars van onderscheidene wetenschappen, kon niet zwijgen
over de groote vraagstukken en strijdpunten, die tegenwoordig niet enkel door
godgeleerden maar ook door zoo vele leden der gemeente behandeld en besproken
worden. Zou de spreker belangstelling wekken bij zijn auditorium, zoo mogt hij de
zaken niet laten rusten, die thans in zijn vak bovenal aan de orde van den dag zijn.
- Hij moest spreken over de Moderne Theologie. Maar hoe dat te doen zonder
polemiek? zonder te kwetsen of te ergeren? Naar ons oordeel heeft Prof. Kuenen
de bezwaren op zijnen weg zeer wijselijk ontweken. Wel is de polemiek niet buiten
het spel gebleven, maar geen enkel kwetsend of ergernis gevend woord is in zijne
oratie te lezen. Het belangrijke van de vraag, die hij zich ter beantwoording had
gesteld, moest terstond ieder in het oog vallen, die vraag toch was geene andere
dan deze: ‘is het waar, dat de Moderne Theologie, gelijk hare tegenstanders beweren,
gevaariijk is voor de christelijke godsdienst?’ Of: ‘is het te vreezen, dat bij de
verwerping van de overgeleverde Kerkleer ook de godsdienst zelve zal te loor gaan?’
Dat de hoogleeraar, die algemeen bekend is als een der coryphaëen op het gebied
der Mod. Theol., deze vragen ontkennend zou beantwoorden, was ligt vooruit te
denken; maar niettemin moesten velen gaarne en met belangstelling de ontwikkeling
hooren der argumenten, waarop dit ontkennend antwoord door hem werd gegrond.
- Die argumenten worden ontleend aan de geschiedenis, welke den hoogleeraar
vrijheid geeft om deze waarheid te verkondigen, dat: de christelijke godsdienst bij
de voortdurende veranderingen der theologie steeds onveranderd en ongedeerd
blijft. - Duidelijk wordt hier uit de historie aangewezen, dat er geen enkel dogma te
noemen is, dat niet in den loop der eeuwen menige verandering heeft ondergaan,
dat er ten allen tijde zoolang de christelijke kerk bestaat verdeeldheid van gevoelen
en strijd over de geloofsbepalingen in haar is geweest. In geene enkele periode
hebben de christenen zich tevreden gesteld niet eenvoudig de dogmata over te
nemen, waarin hunne vaderen hun geloof hadden uitgedrukt, maar onophoudelijk
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heeft men gezocht naar beter en juister vormen. Vanwaar die gedurige verandering
in de theologie? Het verschijnsel is ligt te verklaren, indien men acht geeft op de
verhouding van de christelijke godienst tot de dogmatiek. De laatste is de vrucht
van het verlangen der christenen om datgene, wat zij met geheel hun hart geloofden
en waarvan zij de zaligende werking bij ervaring kenden, ook met het verstand te
begrijpen en voor anderen duidelijk uit te drukken. De formules nu, waarin men de
godsdienst poogde te beschrijven, moesten natuurlijk ontleend worden aan de
heerschende wijsbegeerte. Vandaar dat met de ontwikkeling der philosophie ook
de geloofsbepalingen gedurig gewijzigd werden. - De godsdienst zelve heeft daardoor
geene schade geleden. - Dit wordt tegenwoordig zeker door allen, die der zake
kundig zijn, toegestemd. Maar anders wordt het oordeel van velen, indien de
verdeeldheid in de theologie onzer dagen ter sprake wordt gebragt. De moderne
theologen, zoo beweert men, bestrijden niet maar de overgeleverde kerkleer, zij
scharen zich aan de zijde der vijanden van het christendom zelf, ofschoon zij den
naam christenen blijven dragen; immers zij verwerpen wat ten allen tijde gehouden
is voor den grondslag en den aard der christelijke godsdienst, daar zij het gezag
der H.S. niet erkennen, en den goddelijken oorsprong der Christelijke en
Israëlietische godsdienst loochenen. - Wat valt nu daarop te antwoorden? 't Is waar
dat de godgeleerden der nieuwe rigting dat gezag en dien oorsprong ontkennen,
maar moet nu ook toegestemd worden dat zij alzoo de christelijke godsdienst
bestrijden? is het nu ook waar dat deze staat of valt met de aanneming of verwerping
dier beide leerstukken? De geschiedenis leert juist het tegendeel. Zij doet ons inzien,
dat dit hooggeroemde gezag nooit in de daad volkomen gehuldigd is. De
godgeleerden hebben zich in geen tijdvak aan de letter des Bijbels onderworpen,
zoo als duidelijk blijkt uit de geschiedenis der uitlegkunde. Men heeft in de H.S. de
bevestiging gezocht van de vastgestelde kerkleer of de woorden der gewijde
schrijvers allegorisch verklaard; dat wil zeggen: in plaats van eenvoudig te lezen
wat er staat en dat aan te nemen als volstrekte waarheid, heeft men door vernuftige
kunstenarijen aan de woorden een anderen zin ge-
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geven om ze alzoo te doen overeenstemmen met zijne eigene gevoelens. Zoolang
door de christenen aan de boeken der H.S. een volstrekt goddelijk gezag werd
toegekend, hebben zij steeds hunne toevlugt gezocht bij eene willekeurige uitlegging.
Tegenwoordig echter nu die willekeur niet meer wordt geduld, blijft er niets anders
over dan het oude dogma te laten varen. En wel verre dat de verwerping van dit
dogma gevaarlijk zou zijn voor de christelijke godsdienst, moet zij er bij winnen
indien men stelt, niet, dat God gesproken heeft door de menschen: maar dat
menschen in de innigste gemeenschap met God levende zoo gesproken hebben.
Doch de moderne theologen verwerpen ook den goddelijken oorsprong der
Israëlietische en Christelijke godsdienst, zij ontkennen dat God zich op bijzondere
wijze en onmiddellijk aan de Israëlieten en door Christus aan het gansche
menschdom heeft geopenbaard. Om dit bezwaar op te heffen wijst de redenaar op
het ontstaan van het supranaturalisme bij de Israëlieten, van wie de Christenen het
hebben overgenomen en verklaart de redenen waarom velen dat tegenwoordig niet
meer kunnen omhelzen. Die zienswijze is de vrucht van eene gebrekkige kennis
der geschiedenis en der natuur. In deze beide wetenschappen zijn in den laatsten
tijd groote vorderingen gemaakt, en daardoor is het meer en meer duidelijk geworden,
dat het onderscheid tusschen den gewonen loop der dingen in de natuur en de
geschiedenis der wereld en tusschen de bijzondere werkzaamheid van God berust
op eene dwaling. - Dat de moderne theologie het supranaturalisme bestrijdt is niet
daaruit te verklaren, dat zij de godsdienst zelve minacht, maar wel zoo, dat zij de
ontdekkingen der geschied- en natuurkunde op de godgeleerdheid toegepast
hebbende, zich een ander begrip heeft gevormd van God en van Zijne verhouding
tot de wereld. Eene onmiddellijke werkzaamheid Gods, die het kenmerk wordt geacht
van goddelijken oorsprong, ontdekken wij nooit of nergens; maar overal en ten allen
tijd en in al wat geschiedt erkennen wij de werking van den Eeuwige, Onveranderlijke,
die ‘werkt tot nu toe.’ - En wie den bovennatuurlijken oorsprong des christendoms
loochenen, schatten daarom de christelijke godsdienst niet minder hoog,
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want gelijk zij God danken voor al het goede, dat de natuur hun verschaft, zoo
erkennen zij ook in Jezus Christus Gods hoogste openbaring en in diens godsdienst
Zijne grootste weldaad; al is ook de keten van oorzaken en gevolgen nergens
verbroken. - Waarlijk de godsdienst staat en blijft ongedeerd, hoe ook de
godgeleerdheid onophoudelijk verandere.
Wij eindigen ons verslag met de opmerking, dat wij in de oratie geen eigenlijk
nieuwe argumenten voor het goed regt der moderne theologie hebben gevonden;
maar toch met groot genoegen hebben gelezen wat door den hoogleeraar gezegd
is, omdat al wat ter zake dienen kon hier beknopt, duidelijk en juist is bijeengebragt.
Wij zijn het volkomen met hem eens in de stelling: dat de christelijke godsdienst
niets te duchten heeft van den strijd der godgeleerden; maar wij meenen dat in deze
redevoering eigenlijk iets anders betoogd is, en wel dat de moderne theologen de
christelijke godsdienst niet bestrijden, al breken zij ook veel af wat tot hiertoe geacht
werd onscheidbaar met haar verbonden te zijn. - Indien wij ons niet geheel bedriegen
heeft de redenaar iets anders gegeven dan hij beloofd had en past de titel niet juist
op den inhoud. Dit neemt niet weg dat wij de oratie aanbevelen aan allen, terwijl wij
gaarne de kalmte en de bescheidenheid van den auteur prijzen.

Proeve eener juiste verklaring van de bij den apostel Paulus, in
zijne regtvaardigingsleer, voorkomende woorden regtvaardigen
en regtvaardigheid, en de formule geloof in Jezus Christus, door
J. Coops, Predikant te Gorssel. (Te) Rotterdam, (bij) Verbruggen
& van Duijm, 1861. In gr. 8vo. 89 bl. Prijs ƒ 0,90.
In den titel wordt vrij duidelijk het doel aangewezen, dat de schrijver zich bij de
vervaardiging van het bovengenoemde boekje heeft voorgesteld. Wil hij beproeven
eene juiste verklaring der woorden van Paulus te geven; het blijkt dan dat hij de
reeds door velen gegeven verklaringen voor onjuist houdt. En bij deze overtuiging
is het natuurlijk en pligtmatig, dat hij het zijne wil toebrengen om te bestrijden, wat
hij als dwaling beschouwt, opdat de waarheid dui-
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delijk in het licht worde gesteld. Daarom verdient zijne poging lofwaardig geheeten
te worden, ook al mogt zij bij den uitslag blijken niet voldoende te zijn.
Er is in de laatste jaren meermalen gehandeld over de ware beteekenis der
uitdrukkingen, die de auteur tot onderwerp van zijn schrijven heeft gekozen.
Onderscheidene godgeleerden van naam hebben daaraan hunne krachten beproefd,
en naar het oordeel van velen zeker is de zaak uitgemaakt. De uitlegging door de
theologen van de nieuwere rigting, zoo als men die noemt, gegeven van de
aangeduide woorden des apostels heeft meer en meer veld gewonnen, ofschoon
zij nog steeds door sommige exegeten afgewezen en bestreden wordt. Het is dan
ook tegenover deze nieuwere opvatting dat de heer Coops zijne juiste verklaring
wil stellen.
Volgens hem heeft het woord regtvaardigen bij Paulus geene andere dan de
steeds geldende beteekenis van vrijspreken van straf; welke door Scholten o.a. wel
niet uitgesloten maar de nevenbeteekenis wordt genoemd. Coops beroept zich tot
staving van zijn gevoelen op vele Paulinische plaatsen, waar dat woord voorkomt.
De regtvaardigheid, of gelijk hij liever vertaalt, geregtigheid Gods verstaat hij als
die gezindheid of eigenschap van God, welke zich openbaart of kenbaar maakt in
het vrijspreken van den zondaar; in tegenspraak met vele uitleggers, die in dat woord
den toestand vinden uitgedrukt van den zondaar, die genade ontvangen heeft, die
geregtvaardigd is uit Gods genade; de geregtigheid van den mensch haren oorsprong
nemende uit God.
In de tweede afdeeling van dit boek vinden wij ‘eene algemeene beschouwing
van de Paulinische formule geloof in Jezus Christus (zoo als Coops namelijk vertaald)
πίστις ᾽Ιησοῡ Χϱιστοῡ. - Gelijk door de vertaling in het opschrift reeds wordt te kennen
gegeven, is de ware beteekenis der grieksche uitdrukking niet anders weêr te geven
dan door geloof in Jezus Christus. Hier bestrijdt hij dus ook de nieuwere opvatting,
welke vooral door Dr. H.P. Berlage verdedigd is, volgens welke de formule altijd
beteekent: geloof in God, waarvan Jezus Christus de bewerker of oorzaak is. - De
gronden, op welke hij zijne gevoelens bouwt, omtrent de onaannemelijkheid der
laatstgenoemde opvatting en
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waarom hij meent de aloude exegese te moeten handhaven als de juiste, zijn deze:
o

1 , het woord gelooven wordt zonder verschil van beteekenis geconstrueerd met
onderscheidene praepp. door de vertalers van het O.T. door de Aphocryphen en
o

ook door Paulus; 2 , de genitivus wordt gebruikt tot aanduiding zoowel van het
o

object als van het subject, hiervan is πιστις niet uitgesloten, door Paulus, en 3 ,
evenzoo door de andere schrijvers van het N.T. - Tot staving van elk dezer gronden
citeert de auteur een aantal plaatsen. Om echter de deugdelijkheid zijner verklaring
en de onhoudbaarheid der opvatting van zijne tegenstanders duidelijker te doen
uitkomen, behandelt hij in de volgende vier hoofdstukken de cardinale plaatsen,
waarin de bedoelde formule gelezen wordt, afzonderlijk en uitvoerig. In een zevende
afdeeling, getiteld Besluit, ontwikkelt de heer Coops zijne voorstelling van des
zondaars regtvaardiging voor God, in overeenstemming met zijne exegese en
tegenover de dogmatische gevoelens, aan welke de nieuwere, door hem bestreden
opvatting, ten grondslag ligt.
Uit deze beknopte en oppervlakkige schets van den inhoud blijkt; dat dit boek
geschreven is voor theologen ex professo. Wij achten het dus hier de plaats niet
om het uitvoerig te beoordeelen, ook al gevoelden wij ons daartoe bevoegd. Wat
het persoonlijk gevoelen van den Ref. aangaat, zal het den lezers der Vad. Lett.
waarschijnlijk geheel onverschillig zijn of hij instemt met Coops of met zijne
tegenstanders.
Wij bepalen ons dus tot de verklaring, dat de door Coops geleverde proeve verdient
door deskundigen getoetst en gewaardeerd te worden; dat de schrijver hoogen lof
waardig is voor den ijver en de moeite aan zijn werk besteed, dat getuigt van vrij
groote belezenheid en diep nadenken; dat zijn boek, ook al vinden de daarin
voorgedragen stellingen geen algemeenen bijval; toch nuttig kan werken, als het
de theologen der nieuwere rigting noopt hunne argumenten nog eens te beproeven
en hunne gevoelens duidelijk en op degelijke gronden te bevestigen.
Gaarne bevelen wij het werkje aan, aan alle des bevoegden ter kennisneming en
waardeering.
R.
V.
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Avondstarre. Naar Mevr. de Gasparin, door Tiemen. Te Rotterdam,
bij Oldenzeel, 1862. In post 8vo., 163 bladz. Prijs ƒ 1.50.
‘Schrijfster van: Wat de hemel belooft,’ staat op den titel achter den naam: de
Gasparin. Indien die bijvoeging moet strekken tot aanbeveling van deze ‘Avondstarre,’
heeft zij bij ons althans haar doel gemist, want het zien van dien titel alleen
herinnerde ons het schijnbaar verhevene, maar inderdaad hoogdravend zinledige
van dat boekske maar al te levendig. Om echter niet voorbarig tegen de ‘Avondster’
ingenomen te worden, stelden wij in gedachten voor: ‘wat de hemel belooft,’ in de
plaats: Het huwelijk, beschouwd in het licht des Christendoms, een werk, reeds voor
eenige jaren ook in onze taal uitgegeven, 't welk eene blijvende, en dat niet geringe
waarde bezit. 't Spijt ons daarom te meer, dat het voor ons liggende boekje meer
op het laatst uitgekomen stukje dan op het vroeger verschenen werk gelijkt. Wel is
er in het achttal verhalen veel gevoel, warm, christelijk gevoel, maar ook veel van
dat zinledige, van die groote woorden, in welke een diepe zin verborgen schijnt,
maar in 't geheel geen zin ligt; van dat onbestemde, dat juist daarom zoo weinig
treft, omdat het zoo sterk schijnt te willen treffen. Eene kleinigheid ter proeve. De
schrijfster verplaatst hare lezers - 't is in de Inleiding tot de schets, want meer is het
niet: het Joodje - bij eene badplaats, zoo het heet, schoon de beschrijving:
‘Badhuizen, waar het zoute water onophoudelijk door de takkebossen leekt,’ u eer
aan gradeerhuizen zou doen denken. Maar dat doet er niet toe. De schrijfster dan
stelt eene bende schooljongens voor, die een troep ganzen, in de rivier zwemmende,
met steentjes enz. werpen. De moeders schieten toe en jagen de jongens onder
klappen, stompen en stooten naar huis. En nu ‘De ganzen hebben de wisselvalligheid der menschelijke fortuin aanschouwd, en
gezien dat de regtvaardigheid, hoe blind ze zij, somtijds toch de regten treft. En zij
stuwen zich voort in den stroom. Zij stuwen zich voorwaarts met zedig gekwaak,
met eene deugd, gansch bevlekt door de zonde van anderen, zich van harte
verheugende in des zon-
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daars droevig einde. En weldra ligt elk hunner weder in zijn kuiltje in 't warme zand.
- Zou dit niet de geschiedenis veler veroveraars zijn?’ - Dit is alles wat men van die
ganzen verneemt. Het is altijd nog iets meer dan van die bij Claudius:
‘Meine Mutter hat Gänse,
Fünf blane,
Sechs graue,
Sind das nicht Gänse?’

Op zich zelv' nietsbeduidende onzin, gelijk ook dat korte gedichtje daarvoor
honderdmaal gehouden is. Maar dat is het in geenen deele: het volgt op twee
‘Wiegelieder,’ het eerste zoo gevoelvol, het andere zoo naïf! En nu volgt het
aangehaalde viertal regels als: ‘Een wiegelied voor belezene en gevoelvolle
personen.’ it Is dus opzettelijk en met fijne satire - niets, letterlijk niets gezegd! Maar
nu de ganzen van mevrouw de Gasparin? 't Zijn voorzeker philosophen onder de
ganzen, die wegzwemmen en wegvliegen als straatjongens hen met steentjes
smijten of lieven gesmeten hebben, want onder het smijten schijnen zij op dezelfde
plaats gebleven te zijn; maar 't zijn ook volbloedphilosophen, die in deze jongens
en hun straf ‘de wisselvalligheid der fortuin’ en ‘de regtvaardigheid’ van eenige
oorvijgen zien, En, lezer, wat zegt ge dan wel van die ‘deugd, gansch bevlekt door
de zonde van anderen,’ waaraan het ons onmogelijk is een touw vast te knoopen,
tenzij wij het zoo opvatten dat de straatjongens de ganzen niet alleen met ‘steenen
en schelpen,’ maar ook met slijk hebben geworpen, dat dan op hun witte vederen,
hier ‘deugd’ genoemd, is blijven liggen. Wat der ganzen ‘verheuging in des zon
daars droevig einde’ betreft, daaraan is te zien dat de philosophen slechts ganzen
zijn, want een goed Christen verheugt zich in zoo iets niet. Eindelijk: de slotvraag.
Wij weten haar niet te beantwoorden, omdat het ons nog niet regt duidelijk is, of zij
betrekking heeft op de geheele ganzen -philosophie, dan wel alleen op het ‘kuiltje
zand.’
Er zijn letterkundige celebriteiten, voor welke iedereen billijk en uit overtuiging
den hoed afneemt. Maar gelijk er ridders zijn, van wie men vragen moet hoe zij toch
aan dat
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lintje in hun knoopsgat komen, zoo zijn er ook in de letterkunde, vooral op het punt
van kwezelarij. We zouden geen ander boek dan deze fraai en op helder papier
gedrukte ‘Avondstarre’ voor ons behoeven te leggen, om op dát punt plaatsen te
ontleden, even dwaas als de aangehaalde ganzen-philosophie. Maar de zaak der
godsdienst is ons te heilig om met den vinger te wijzen naar de smalooze en
kakelbonte babbelarij, waarmede men haar....aanbeveelt?
B.

Christus de gekruisigde voor en in ons (omwerking van ‘Het kruis
des Verlossers’), door J.H. Gunning Jr. (Te) 's Gravenhage, (bij)
M.J. Viser, 1861.
Er zou eene niet geringe mate van gewetenloosheid noodig zijn, ja 't zou erger
dingen verraden, als men dit boeksken met een groot woord kon veroordeelen,
omdat men verre staat van de rigting des schrijvers, of zoo men het waarachtig
goede en schoone kon voorbijzien, dat er in te vinden is.
Eene heilige overtuiging, een innig geloof spreekt uit dit boeksken - mij dunkt, dit
kan niemands aandacht ontgaan. En als dit werkelijk zoo is, zou het dan geene
sympathie verdienen, en zou men het dan niet met stichting kunnen lezen? Er wordt
vooral in onze dagen zooveel geschreven, dat den stapel der stichtelijke lektuur
heet te vermeerderen, maar waarin ontbreekt, wat voor wie stichten wil, nommer
één moet zijn: innigheid en ware gemoedelijkheid; en zou dan verschil van rigting
verhinderen, dat men blijde de verschijning begroette van een geschrift, dan aan
die eerste eischen voldoet?
Ref. betuigt gaarne zijn dank aan den heer Gunning voor de stichting hem door
diens boeksken geschonken. De warmte die er in heerscht heeft hem meer dan
eens warm gemaakt; de echt christelijke toon, welke overal door den schrijver
gevoerd wordt, heeft hem bevestigd in de meening, dat het christendom onafhankelijk
is van rigtingen, maar boven deze allen staat. Want Ref. heeft weinig op met de
mystieke theologie van den heer Gnnning en zijne geestverwanten, al staat zij naar
zijn inzien verre boven het dogmatisme, dat
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alle innigheid en warmte bijna onmogelijk maakt. Ref. erkent zelfs gaarne, dat hij
die theologie meestal niet begrijpt, en bijzonder duister vindt. Maar zou iemand die
niet onder de mystieken behoort deze wel ooit kunnen begrijpen? 't Is niet te denken.
Niet omdat de menschen van die rigting er altijd een taaltjen of liever eene
terminologie op hun eigen hand op nahouden. Men hoeft geen dief te worden om
het bargoensch te leeren. Maar de mystieken zijn een van anderen geheel
onderscheiden zielsoort. Men kan met mystieken aanleg geboren worden, maar
mystiek worden zonder dien aanleg kan men niet. Ref. wil goed verstaan worden,
Hij wil in 't minst niet zoo vermetel zijn van te beweren, dat in dien aanleg iets
ziekelijks zou zijn. Hij houdt dien alleen voor iets, dat zamenhangt met het
temperament. Maar door eenzijdige ontwikkeling kan uit dien aanleg eene ziekelijke
neiging of zielsgesteldheid ontstaan. En het zijn deze eenzijdig ontwikkelden, aan
wie men bij voorkeur den naam van mystieken geeft, als zij niet zoo ver afdwalen,
dat men hen mysticisten moet noemen. 't Is niet de zuivere, eenvoudige mystiek,
welke hen voor anderen onbegrijpbaar maakt, maar wel de eenzijdige ontwikkeling
van hun aanleg, waardoor zij bevindingen wanen te verkrijgen, die niet onder
woorden kunnen gebragt worden, en welke maar het voorregt van weinigen zijn.
Alle godsdienst is mystiek, anders verdient zij geen godsdienst te heeten. Ervaring
der ziele moet de godsdienst zijn. zal zij eenige waarde hebben. Men kan zich geen
juist denkbeeld maken van 't geen men niet zelf ervaren heeft - ook dit is waar. Maar
nu zijn wij ook aan de grens, welke ons van de mystieken scheidt; voor hen is de
godsdienst iets raadselachtigs, eene ervaring, welke zij zelve niet kunnen
omschrijven, ja waarvan zij niet eens weten waarin zij bestaat. Innig en gemoedelijk,
maar ook droomend en zwevend is hunne mystiek. En zij moeten onverstaanbaar
zijn, niet alleen voor anderen, maar ook voor zich zelven.
Er is in deze mystiek én eene miskenning der godsdienst, én eene verkeerde
waardering van de menschelijke ziele. De laatste halveert zij op de vulgaire en
willekeurige wijze in verstand en gevoel; onder het gebied der eerste brengt zij
alleen het zonder regt van de geheele ziel afgezonderde gevoel. Zij begrijpt niet dat
de godsdienst evenmin eene zaak
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uitsluitend des verstands als eene des gevoels moet zijn; zij begrijpt niet dat de
godsdienst eene zaak der geheele ziele moet wezen.
Deze zijn de bezwaren van Ref. tegen de theologie der mystieken, waartoe de
heer Gunning behoort, al moet het erkend worden, dat deze veel voor heeft op
menigeen zijner geestverwanten, door dat hij zelf blijkbaar met zooveel ernst en
inspanning worstelt, om te overwinnen wat Ref. de eenzijdige ontwikkeling van zijn
temperament noemt. Die bezwaren zijn niet gering, en omdat het bezwaar der
onverstaanbaarheid daar onder is, zal welligt de lezer van dit tijdschrift vragen, hoe
Ref. desniettemin het boeksken van den heer Gunning met sympathie kan
begroeten? Dit geschiedt natuurlijk niet op grond van 't geen daarin voor Ref. totaal
onverstaanbaar is, en waarvan deze 't onnoodig acht eene lijst te leveren. Maar dit
geschiedt alleen op grond van 't geen daarin ook tot zijne ziel gesproken heeft; en
noemde hij als zoodanig reeds de innige, gemoedelijke toon der overtuiging, die in
't geheele geschrift heerscht, het daarin voor ieder Christen belangrijke en schoone
is het vooral. De poging van den schrijver om eene voldoende verklaring van de
satisfactieleer te leveren, moge maar enkelen bevredigen - zij doet het hem zelven
niet, meent Ref. - veler sympathie heeft hij door zijn weerzin tegen, en zijne
bestrijding van de koele en akelige, dogmatische verklaring, welke aan een
koopmansverdrag tusschen God en den mensch doet denken. Als hij pag. 59 uitroept:
‘O vervloekt zij de heiligschennis, die uit versteende lava wiskunstige figuren houwt
en dan zegt: dit is de werking des vulkaans! Als ik spreek van plaatsvervanging,
dan trilt mijne ziel tot in hare binnenste diepte bij de aanschouwing van een wonder
der volkomen goddelijke liefde, en zij hoort onuitsprekelijke dingen, die het een
mensch niet gegeven is, hier beneden volledig uit te spreken,’ dan voelt men zich
geneigd om hem aandacht te schenken, dan heeft men er een voorgevoel van, dat
men zijn boek toch niet zonder vrucht zal lezen.
Als men hem, pag. 114 e.v. aan een broeder, die hem over zijn geloof in de
godheid van Christus interpelleert, hoort toe voegen: ‘ja, amen, dat - het aannemen
van
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Christus godheid - doe ik door zijne genade met hart en ziel. Maar laat mij u thans
nog enkele dingen mededeelen.
Vele eeuwen geleden was er in het midden van Rome (zoo de overlevering
waarheid spreekt) eene vreeselijke aardklove ontstaan, die overal rondom
pestwalmen verspreidde. Curtius wierp zich in dien afgrond neder, opdat de toorn
der goden verzoend en de klove gesloten zou worden. Ik verzeker u plegtig en
bepaald, dat deze edelman zich zelven verloochend heeft voor het vaderland.
Een halve eeuw geleden hebben twee Hernhutters-zendelingen toegang tot eene
West-Indische plantaadje gezocht. En toen hun die werd afgesneden, hebben zij
zich, om den negers het evangelie te kunnen brengen, in stilte als slaven laten
verkoopen en jaren lang met deze negers uitputtenden arbeid en zweepslagen
gedeeld. Ik verzeker u plegtig en bepaald, dat deze zendelingen liefde hadden voor
de negers.
Weinige jaren geleden zijn christenen op Madagascar met eene lijn om de
lendenen boven een peilloozen afgrond opgehangen. De vijand stond met het
zwaard in de hand, gereed om hun vrijheid te geven, zoodra zij Jezus wilden
verloochenen, en om anders de lijn door te houwen. Zij bleven standvastig en stortten
in de diepte te pletter. Ik verzeker u plegtig en bepaald, dat deze christenen hun
Heer liever hebben gehad dan hun tijdelijk leven.
“Welnu, dit alles zij gelijk gij zegt. Maar waartoe toch die herhaalde en plegtige
verzekeringen van hetgeen uit de verhalen zele zonneklaar is?”
Hierop herneem ik nog eens: lieve broeder, gij gelooft met mij, dat God de liefde
is, niet waar? En ik heb u van de volkomene, zich zelf overgevende liefde gesproken,
die uit den dood der zonde het nieuwe leven der wedergeboorte schept.
Weet gij nu nog niet, hebt gij nu nog de uitgedrukte verzekering daarvan noodig,
- dat ik u gesproken heb van God geopenbaard in het vleesch?
Zoo ga heen, zoek uit uwe concordantie of handleiding de “bewijsplaatsen” op,
voeg die bij elkander op ééne plaats in mijn vertoog, of strooi ze op gelijke afstanden
in de bladzijden - en God ontferme zich uwer!’
Zie, als men den schrijver zoo hoort spreken, dan wordt men niet overgehaald
tot zijne opinie, maar dan gevoelt men

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

498
toch, dat hij de christelijke waarheid op treffende wijze heeft uitgesproken.
De houding van den heer Gunning tegenover de moderne theologie is ongeveer
dezelfde als die, welke het den aanhangers van deze betaamt tegenover hem aan
te nemen. Opregte waardering van wat men goeds in de meening van anders
denkenden ontdekt, en geene hatelijke verdenkingen met betrekking tot de punten,
waarin men volgens ernstige overtuiging het niet met hen eens kan worden - deze
is de houding den humanen geleerde, den christen waardig. Ook de liefderijke
woorden van den schrijver, ten opzigte van de moderne theologie, zijn eene
getuigenis van den christelijken geest, welke in zijn boekjen heerscht.
Dien geest bij vele lezers aan te kweeken en overvloediger te doen worden - het
zij de heerlijke vrucht, welke de schrijver op zijn nu bij herhaling uitgegeven arbeid
moge inoogsten. Hij duidde Ref. niet ten kwade, dat deze hem onder de mystieken
heeft gerangschikt, en zij overtuigd, dat deze daarbij het oog had op eene waarlijk
eerbeidwaardige mystiek. Hij geloove aan de opregtheid van Ref., als deze hem
toewenscht, dat het hem nog vele malen gegeven moge worden, tot heil der
gemeente eene getuigenis van Christus af te leggen, dat hem bij toeneming een
helder inzigt in de zaken des geloofs worde geschonken; opdat hij hoe langer zoo
meer aan velen licht kunnen geven, waar 't hun duister is.

De openstelling van Japan voor de vreemde natiën in 1856, volgens
zoowel uitgegevene als niet uitgegevene bronnen, opgedragen
aan Z. Exc. den heer Min. van Staat J.J. Rochussen enz. enz., door
J.B.J. van Doren, oud hoofd-officier der militaire intendance van
het O.I. leger, ridder enz. (Te) Amsterdam, (bij) J.D. Sybrandi, 1861.
In gr. 8vo. Prijs ƒ 3,70.
De naam ‘Japan’ is in den laatsten tijd veel genoemd geworden en vooral bij het
bezoek van het Japansch gezantschap aan ons Hof hebben sommigen er mede
gedweept en smaakten een onuitsprekelijk genot in het staan aangapen van die
vertegenwoordigers van dat rijk, dat nog steeds in al zijne handelingen geheimzinnig
is en blijft. Welk won-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

499
derlijk idee moeten die heeren zich toch wel van die beschaafde (!) Hollanders
gevormd hebben, die het zich tot een voorregt rekenden, een handdruk van die
Rijks-Grooten te kunnen afbedelen en dan vooral, wanneer dit werd afgesmeekt
door onze lieve sentimentele dames en dametjes, die zich, gelijk we herhaaldelijk
in de dagbladen lazen, om hen verdrongen en hun hôtel als 't ware bestormden,
om de reeds zoo lang geprikkelde nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen en om
tot de slotsom te komen, dat de Japannezen...tot het geslacht ‘homo sapiens’ van
Linnaeus behooren, 't welk woordelijk ‘wijze mensch’ beteekent, doch 't geen wij
liever als meer toepasselijk, met den naam van ‘sluwe mensch’ bestempelen. Wat
grond toch zou er voor bestaan, dat terwijl ieder Hagenaar aan het gezantschap
zijne hulde brengt en het overlaadt met de laagste, de zich zelf vernederende
bewijzen van eerbied, Z.M. Willem III, onze koning, zich geen oogenblik scheen te
haasten, om zijn lustslot te verlaten en de vertegenwoordigers van een volk te
begroeten, dat aan ons land zooveel voorregt schonk en met wiens Tai-kom onze
voormalige koning Willem II briefwisseling hield? Niemand weet dit, doch zeer zeker
heeft dit zijn oorsprong in hunne eigendunkelijke wijze van handelen, die min of
meer beleedigend voor de natie geweest is, en indien dit waarheid is, juichen wij
onzen vorst een ‘bravo’ toe, dat hij niettegenstaande al zijne hooggeplaatste
staatsdienaars zich als 't ware bogen voor die heeren, (die hier gekomen zijn, om
ons de eens gegevene vrijheid weder te ontnemen, even als kinderen die in eene
gulle bui iemand een koekje geven, en er op hetzelfde oogenblik weder berouw
over gevoelen, ja het op een huilen zetten, als men hun die lekkernij niet teruggeeft,
dat onze vorst, herhalen wij, zoo ferm het decorum bewaarde. Een regtgeäard vader,
die zulk een principe in zijne kinderen opmerkt, is er dadelijk bij, om het kind hierover
te berispen en hem het verkeerde van zijn gedrag onder het oog te brengen, ook
al houden vleijers hem hier van terug, die een zoogenaamd medelijden met het
krijtende kind en de bewogene moeder hebben; en zòò juist heeft Willem III gedaan.
Deze handelwijze van onzen vorst moge den heeren van Japan eene gevoelige les
zijn! Zoo ooit dan heeft Willem III hierin getoond, dat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

500
hij een uitstekend regent is, die zich niet straffeloos laat beleedigen door een volk,
dat er op uit is, om ieder oogenblik de traktaten te schenden en het gegeven woord
te breken. Juist door zulk eene handelwijze als van onzen koning, kan er voor de
natie iets goeds geboren worden, vooral nu het magtige Amerika en de alles
overvleugelende Fransche adelaar, ons, nietelingen in materiële kracht, op zij
trachten te dringen en van de baan te knikkeren, wij, die de eerste regten hadden,
wij, die door de bemoeijingen van Willem II juist oorzaak zijn, dat de havens van
Japan voor de vreemde natiën zouden geopend worden, doch ook wij, die thans in
Japan veel minder vrijbeid genieten, dan de Engelschen en Amerikanen, die zich
met de weinige vrijbeid, die de Hollanders genoten, niet tevreden wilden stellen en
met hunne oorlogsvloot dreigden!! Daarom juichten wij er in, dat onze regering op
eene beleefde wijze hunne voorstellen gedeeltelijk van de hand wees, omdat de
ondervinding geleerd heeft, dat zij geen enkel traktaat nakomen en ieder oogenblik
hun gegeven woord breken.
Onze regering heeft wel is waar genoegen genomen in het voorstel van Japan
om de opening van twee havens en twee steden te mogen uitstellen, doch niet voor
een onbepaalden, maar voor een bepaalden tijd, terwijl zij hem den tweeden eisch
om de bevoegdheid terug te verkrijgen tot het verbod van uitvoer van ruwe zijde en
een aantal andere bandelsartikelen ten eenenmale heeft ontzegd, daar zulks den
handel met Japan geheel zou vernietigen.
Dit, tot inleiding van het werk dat wij hier aankondigen. Bijna onnoodig is het om
te getuigen, dat deze pennevrucht des heeren van Doren een zeer gunstigen indruk
op ons gemaakt heeft, en dat wij ieder die iets meer over Japan, zijne zeden en
gewoonten wil weten, dan de vertelseltjes waarmede men zich een tijd lang vermaakt
heeft, aansporen om zich dit werk aan te schaffen, dat op eene
bewonderenswaardige wijze met een onpartijdigen geest geschreven is en waarin
de schrijver nu eens den Japannees en dan weder den vreemdeling regt laat
wedervaren, al naar mate deze of gene hoofdaanleggers van botsingen en misdrijven
geweest en waarvan helaas de vreemdelingen niet vrij te spreken zijn, volgens
hetgeen de schrijver ons op vele bladzijden mededeelt.
Om echter in weinig woorden hun karakter jegens de
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vreemdelingen te schetsen is het voldoende, den raad van een wijsgeer uit de 17e
eeuw aan te halen, (gelijk we op blz. 332 lezen), aan de Japansche regering
gegeven: ‘Laat de vreemdelingen,’ dus lezen wij: ‘niet de beenderen van ons
ligchaam (de edele metalen) uithalen, maar wel de haren van ons hoofd afscheren
(de voortbrengselen van het land) die weder aangroeijen!’
Al wat overigens wetenswaardig en belangrijk is, aangaande de land- en
volkenkunde van Japan, kan men in dit uitstekend werk van den genialen van Doren
vinden, een werk dat wij met zeer veel genoegen gelezen hebben en waardoor wij
tot een juister oordeel over dat volk gekomen zijn, van wien men ook nog wel iets
leeren kan! o.a. lezen wij op blz. 257: ‘de regtsbedeeling gaat zeer snel in haar werk
enz.’ Bij ons is 't anders!
Het werk, uitgegeven bij J.D. Sybrandi en voorzien van eene goed uitgevoerde
plaat ziet er netjes uit, jammer maar dat er op de correctie nog al iets valt aan te
merken. In de noot op blz. 8 staat: ‘nomine sunt adiosa, in plaats van: nomina sunt
odiosa; verder ad verlorem voor: ad valorem; adhésie, prosélitismus,
réverbêre-ovens, spécialiteiten, kopenip-pers, magnecto-electrisch, voor: adhaesie,
proselitisme, reverbereerovens, specialiteiten, kop-sneppers, magnetro-electrisch
en nog een aantal andere onhollandsche woorden, als veralgemeent, morsdood
(bl. 353), exanthem (waarom niet liever exanthema of exantheem) lymphe, lees:
lympha; organen op liqueur is onbekend, de dames zouden stellig voor zoo'n likeurtje
bedanken; in de geneeskundige wereld spreekt men van organen op liquor. Doch
de grootste slordigheid treffen wij op bl. 236, 237 en 238 aan, die wonderlijk door
elkander gehaspeld zijn. Wanneer wij n.l. onder aan bl. 236 lezen: ‘Het geslacht
cnz. heeft van dien tijd af zijn verblijf te Jeddo gehad,’ begint de nieuwe regel op
blz. 237 boven aan met ‘wezen diensten den graad van dorsines verkrijgen; de. De
afgestorven Sjoegoon enz.’ en eindelijk onder aan die blz. weder: ‘de militairen die
door lang be-’ wordt op blz. 238 vervolgd met: ‘handelaars die in Japan zeer talrijk
enz.’ Genoeg om te doen zien, dat wij niet overdrijven! Zoo iets zijn wij van Sybrandi
niet gewoon! Dit alles echter verhindert niet, dat wij niets terug nemen van den lof,
dien dit nuttige werk des heeren v.D. met regt verdient.
DULCAMABUS.
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De mensch, het kuisgezin en de maatschappij, naar Eugène
Buisson, Door Dr. A.W. van Campen. Uitgave van G.T.N. Suringar,
te Leeuwarden, 3 dl., 1861. Prijs ƒ 4.50.
Dit werk van Buisson mag met volle regt een stichtelijk boek heeten, geschreven in
den geest en naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Het schetst op heldere
en treffende wijze de werking des evangelies op het leven, terwijl het met aandrang
evangelisch leven zoekt te wekken. En het doet dat niet op den ongeloofelijk saaijen
preektoon, zonder welken men lang gemeend heeft niet gesticht te kunnen worden;
het doet dat niet door een schrootvuur van bijbel-teksten tegen zijne lezers te rigten;
het doet dat niet door eene fantastisch overdreven voorstelling van het christendom
te geven, welke weinigen begrijpen, en waaraan nog minder menschen gelooven,
welke eene soort van overvragen is, waarop het lastige verstand altijd wat heeft af
te dingen; het boek doet dat niet, zooals helaas! zooveel andere pseudo-ascetische
geschriften, door eene speculatie op den hartstogt zijner lezers, door den strijd der
meeningen in eene zeer partijdige voorstelling op den voorgrond te zetten. Aan het
boek van Buisson mag daarenboven den lof worden geschonken, door E. Rénan
en Cd. Busken Hust aan de Imitatio Christi gegeven: het is een volmaakt
onpersoonlijk boek. De lezer wete of wete niet, wie of eigenlijk Eugène Buisson
moge zijn, het doet er niet toe. Deze schrijver heeft blijkbaar de pen niet opgevat,
om te schitteren met zijne talenten, of om eens aan de wereld te toonen, welke
meening hij is toegedaan aangaande eenige belangrijke zaken. Hij heeft willen
stichten, en heeft voldaan aan de voorwaarde, zonder welke men vooral geen goed
stichtelijk schrijver wezen kan - hij heeft zich zelven verloochend. Hij heeft willen
voorstellen, hoe het evangelie al de sferen en kringen, waarin de mensch zich
beweegt, doordringen en heiligen kan, hoe de godsdienst van den volmaakten
mensch niet wezen kan, zoo als zij zich noemt, tenzij zij niets menschelijks vreemd
van zich acht. En dit is hem bij uitstek gelukt. Zijn boek mag als eene type gelden
van een ascetisch geschrift voor onzen tijd.
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Een overzigt van den inhoud moge strekken tot ondersteuning van dit gunstig
oordeel.
Het eerste deel handelt over den mensch als individu. 's Menschen bestemming
is het onderwerp van het eerste hoofdstuk, en als gij den tekst ziet, welke als motto
daarboven geplaatst is, valt het u niet moeijelijk, reeds bij den aanvang der lektuur,
den geest eenigzins te leeren kennen, welke in schrijvers beschouwingen heerscht.
Die tekst is Matth. XX: 28: ‘De Zoon des menschen is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen.’ Zekerlijk, de oude, eerwaardige ars homiletica zal wel
de schouders ophalen, als zij dezen tekst als motto ziet gebruiken, en dat wel voor
het onderwerp: 's menschen bestemming de dienst van God. Maar die wel wat
kieskeurige matrone zij op haar hoede, dat zij zich niet meer regten aanmatige dan
haar toekomen. Ieder zal gaarn erkennen, dat zij nutte diensten in de huishouding
der theologie kan bewijzen, maar zij gevoele het altijd, dat zij niet meer is en wezen
mag dan een dienende geest, die zich met onderdanigheid schikken moet naar de
wijzigingen, welke de tijd in de huishouding doet ontstaan. Zij blijve aan hare roeping
voldoen, ook door te waken, dat er van het bijbelwoord geen ligtvaardig gebruik
worde gemaakt, maar zorge ook, dat zij op de hoogte der omstandigheden of liever
der wetenschap blijve, en dus niet prevele van louter klankenspel, waar het gebruik
van den tekst werkelijk van eene diepere opvatting des evangelies getuigt. Dit is,
meen ik, hier het geval.
Het tweede hoofdstuk handelt over den inwendigen strijd des menschen, naar
aanleiding van Rom. VII: 21-26. Maakt de schrijver zijne lezers eerst aandachtig op
het doel, waarnaar de mensch, die zich tot ontwikkeling geroepen voelt, te streven
heeft, hier doet hij dezen de zelfkennis, als de voorname voorwaarde kennen, zonder
welke dit doel nimmer kan worden bereikt.
Van dit hoofdstuk tot het volgende is ook de overgang geleidelijk; het spreekt over
het geweten, dat het naar aanleiding van Matth. VI: 22, 23 het geestelijk oog noemt.
Daarna gaat de schrijver voort met andere vermogens in den mensch te beschouwen,
waarbij hij niet uit het oog verliest,
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dat in den volkomen n.cusch deze vermogens een eenheid vormen, waarnaar de
onvolmaakte mensch te streven heeft. Het denken is het onderwerp van het vierde,
het hart dat van het vijfde hoofdstuk. Misschien is er eenige reden om het
woordenspel te noemen, als boven de eerste deze beide beschouwingen Philipp.
IV: 8 als motto prijkt. Beter gekozen is zeker de tekst boven de volgende: ‘Behoedt
uw hart bovenal, wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.’
Spreuk. IV: 24. In het zesde hoofdstuk is een ander vermogen van den mensch de
stof, namelijk het vermogen om te handelen of de wil. Dit is mijns inziens een van
de uitstekendste gedeelten van Buisson's werk. De tekst, welke boven deze
beschouwing te lezen staat, drukt waarlijk geheel en al het onderwerp uit, dat de
schrijver behandelt. Het is Philipp. II: 13; en 't geen daarover in dit hoofdstuk gezegd
wordt, is zoo helder voorgesteld, dat het misschien meer dan menig geleerd betoog
geschikt is, om veler onverdienden weêrzin tegen het determinisme te overwinnen.
De vier laatste hoofdstukken van dit deel handelen over krachten, welke ter
beschikking van den mensch staan, die zijne bestemming wil bereiken. Deze zijn
de gewoonte, welke de schrijver beschouwt naar aanleiding van I Petr. I: 15; de
navolging, waartoe 3 Joh. 11 den tekts levert; het woord, waaraan een ruimeren zin
gegeven wordt, dan in de bedoeling van den tekst - Kol. III: 16 - ligt, die boven dit
hoofdstuk geplaatst is; het gebed, waarover de schrijver naar aanleiding van Jac.
V: 16 eene beschouwing levert, welke ongetwijfeld velen bevredigen zal, die er tot
nu toe een onoverkomelijk bezwaar in vonden, deze beide dingen aan te nemen:
een gebed dat niet ijdel is, en de onveranderlijkheid Gods.
Het tweede deel van Buisson's werk is getiteld het Huisgezin, en beweegt zich
geheel op het gebied der betrekkingen, waarin het familieleven den mensch plaatst.
Het eerste hoofdstuk heeft tot onderwerp de belangrijkheid van het huisgezin. Naar
aanleiding van Genes. II: 18 schetst de schrijver den invloed en de vormende kracht
van het familieleven. Vervolgens wordt het huwelijk behandeld, waartoe Hebr. XII:
4 het motto levert. De voorstelling van deze
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innige betrekking onder de menschen is schoon en moge door velen gelezen en
vooral behartigd worden. Treffend is de berisping aan het slot van het hoofdstuk
gerigt tegen hen, die door den ligtvaardigen toon, waarop zij over het huwelijk
spreken, van het gewigt en de heiligheid des huwelijks geen begrip schijnen te
hebben; 't is eene berisping welke tevens een ernstig verwijt is tegen de aanvallen,
welke door zeker genre van literatuur tegen het huwelijk zijn gerigt: ‘dwazen en
verblinden, die gij zijt!’ zegt Buisson. ‘Weet gij wat er verborgen ligt onder die meer
of minder ernstig gemeende aanvallen, waaraan het huwelijk zoo vaak ten doel
staat? Het is eene soort van Chamszonde; een gebrek aan achting voor uwe dochter,
voor uwe vrouw, voor uwe moeder. Het zijn aanvallen op de maatschappij zelve,
op de heiligheid van het huisgezin, op de reinheid der huisselijke zeden, op den
zedelijken welstand der zielen. Maakt u toch niet schuldig aan die ligtzinnigheid, die
zelfs dan eene onvoorzigtigheid is, wanneer zij geene misdaad is. Bewijst achting
aan hetgeen achting waardig is, eere aan hetgeen eere verdient, en indien er iets
is, dat achting waardig is en eere verdient, het is het huwelijk, dat God in dubbelen
zin heeft geheiligd, én als den grondslag der maatschappij, én als het beeld van
onze gemeenschap met Jezus Christus, Zijnen Zoon, onzen Heer!’
Voor het derde hoofdstuk, waarin de eerste periode van het menschelijk leven
beschouwd wordt, kon moeijelijk een geschikter tekst gekozen worden dan Luk. II:
40. Met de beide volgende hoofdstukken, welke handelen over den jongeling opschrift Spreuk. I: 8 - en over de jonge dochter - opschrift 1 Petr. III: 3, 4 - vormt
dit een geheel, waarin op zoo uitnemende wijze de goede verhouding tusschen
ouders en kinders wordt voorgesteld, dat het aan ouden en jongen niet genoeg kan
worden aanbevolen, deze hoofdstukken aandachtig te lezen. Ik kan niet nalaten,
weder door een paar aanhalingen mijne loftuiting te staven. Zij mogen, gelijk de
vorige, tot een staaltjen strekken van den toon, waarin Buisson schrijft, en hier vooral
om te doen zien, hoe krachtig hij den heilzamen invloed van het huisselijk leven
schetst. ‘Gelooft intusschen niet,’ zoo spreekt hij tot de jongelingen, ‘dat onze
raadgevingen en onze
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vermaningen ons worden ingeblazen door eenen geest van jaloerschheid, die u de
genoegens en de vermaken benijdt, die zij zelf niet kan genieten. Waarom zouden
wij u benijden? Uwe jeugd doet ons aan de onze denken, aan welke wij reeds sedert
lang een vaarwel hebben toegeroepen, dat welligt niet geheel vrij van naberouw
was. Doch weinige menschen zouden tot die dagen terug willen keeren,
niettegenstaande al de bekoorlijkheden, waaraan zij zoo rijk zijn. Ook wij zouden
dit niet willen. Met blijdschap zien wij uw voorhoofd met den stralenkrans der jeugd
getooid, die op het onze verwelkt, maar het is juist, omdat wij haar zonder zelfzucht
en eigenbaat liefhebben, dat wij zouden willen, dat gij haar genoot in hare natuurlijke
frischheid, in hare volle, levenwekkende kracht, met al hare beloften, met al hare
verwachtingen, zonder een eenige van hare afdwalingen en verkeerdheden. Indien
wij jaloersch op u zijn, het is met eene jaloerschheid naar God, gelijk aan die,
waarvan Paulus spreekt, en die niets wil dan uw welzijn, en die smart gevoelt,
wanneer dat welzijn door u wordt verwoest of verminderd. Ja, wanneer ik bedenk,
welke groote verwachtingen en wat eene heerlijke toekomst de Voorzienigheid aan
den jongeling heeft beschoren, en wanneer ik dan tevens bedenk, welke een treurig
gebruik hij dikwijls van zijne krachten maakt, hoe ligtzinnig hij ze verspilt, hoe weinig
vruchten hij er van plukt voor zijn waarachtig welzijn; wanneer ik denk aan het groot
aantal jongelingen, van wie dit gezegd moet worden, aan den noodlottigen invloed,
dien zij op elkander uitoefenen, dien de huisgezinnen, dien de geheele maatschappij
er van ondervindt, - wanneer ik aan dat alles denk, dan maakt eene diepe treurigheid
zich meester van mijne ziel; dan vraag ik mij in angstige bekommering af: wie zal
zulk eene jammervolle kwaal genezen, wie zal ze met nieuw leven en met nieuwe
kracht bezielen, die ten halve verstorven wortels, die aan het menschelijk geslacht
zijne voedende sappen schenken moeten? En ik kan daarvoor geen ander middel
uitdenken, dan den terugkeer tot die eenvoudige wegen der Voorzienigheid, die wij
verlaten hebben, de herstelling van de huisselijke zeden en gewoonten, waarin elke
leeftijd zijne beste oefenschool vindt.’
De volgende schoone en zinrijke woorden leest men aan
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't slot van het hoofdstuk, dat over de jonge dochters handelt. Zij wijzen even als de
pas aangehaalde op het huisgezin, als op de door de Voorzienigheid aangewezen
oefenschool voor den mensch, maar hier vooral met betrekking op de vorming en
wat men noemt de rehabilitatie van de vrouw, welke laatste de schrijver zeer teregt
tot stand gebragt noemt door het evangelie, en die nog niet overal werkelijkheid is,
omdat de beginselen van het evangelie nog niet geheel zijn doorgedrongen in de
zeden en gewoonten der christenheid.
‘Wat zal ik zeggen,’ zoo spreekt hij, ‘van haar, voor wie het huisgezin niet of niet
meer dan in naam bestaat? Ja, ook de zoodanigen zijn er, en zij zijn niet weinigen
in getal. Er zijn jonge dochters, die ze nimmer hebben gekend, de onschuldige
genoegens en de heilzame bescherming, die de huisselijke haard aanbiedt, en die
op die wijze de heerlijkste gaven, waarmede de Schepper haar verrijkt, ongebruikt
laten of wel geheel verloren laten gaan; gelukkig nog, zoo die gaven haar maar niet
ten verderve slepen! Er zijn moeders, die van het moederschap niets kennen dan
de smarten. Er zijn vrouwen......doch laat ons niet verder gaan; laat ons niet
onderzoeken, hoe diep het kan zinken, het schepsel, dat God een weinig minder
dan de engelen gemaakt heeft, wanneer men het de eenvoudige en natuurlijke
wegen doet verlaten, die God er aan heeft afgebakend. Houdt dit alleen in
gedachtenis, dat zij (?) die wegen nooit zonder gevaar kan verlaten. Houdt het
tevens in gedachtenis. dat hare gevaren de gevaren zijn der geheele maatschappij,
wier verschillende leden onafscheidelijk aan elkander zijn verbonden, zoodat het
eene lid niet lijden kan, of het andere lijdt mede. Houdt het in gedachtenis, dat de
zedelijke vooruitgang van de maatschappij afhangt van den zedelijken vooruitgang
van ieder huisgezin, die op zijne beurt niet volledig en duurzaam zijn kan, dan
wanneer de vrouw, in al de klassen der maatschappij, verheven zal zijn tot haren
oorspronkelijken en door God haar aangewezen rang; dan wanneer iedere moeder
in waarheid moeder kan zijn en aan de zorgen, die zij voor het gezin te dragen heeft,
alles kan wijden, wat zij heeft van kennis, van zelfverloochening, van kracht; dan
wanneer elke jonge dochter, van hare wieg
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af, nevens zich vindt die door de Voorzienigheid daargestelde school, waarin zij
moet worden opgeleid tot de de kennis en de betrachting van al hare pligten. Dan
zal de vrouw werkelijk geheel gerehabiliteerd zijn. Dan zal zij, zonder van aanmatiging
te kunnen beschuldigd worden, al dien invloed kunnen uitoefenen, dien God haar
verleend heeft, en zij zal voor den man in waarheid de hulpe tegen hem over zijn,
waaraan hij behoefte heeft. Dan zal die invloed, terwijl hij hetgeen er ruw is in den
man, wegneemt en op al de raderen en veêren der zedelijke wereld de olie harer
liefde uitgiet, hem eene zelfstandige rigting ten goede geven en krachtdadig
medewerken, om hem die kostbare vruchten der geregtigheid te doen dragen, die,
volgens de diepzinnige uitspraak van den apostel, moeten gezaaid zijn in vrede.’
De onderwerpen van de drie laatste hoofdstukken van dit deel zijn: de grijsaard
- tekst Levit. XIX: 32; de dood in het huisge-zin - motto Exod. XII: 30, en de onzigtbare
gast of de godsdienst in het huisgezin, naar aanleiding van Openb. III: 20.
Het derde deel is eene consequente ontwikkeling van de beide theses, waarmede
de inleiding aanvangt, door Buisson voor dat deel geplaatst: ‘de mensch is voor de
maatschappij geschapen. De maatschappij is op hare beurt bestemd, om den
mensch gelukkiger, beter te maken.’ De beide eerste hoofdstukken handelen over
de eenheid van de maatschappij en over de verscheidenheid der werkzaamheden,
en het is naar aanleiding van Paulus woorden 2 Kor. XII: 20, en 1 Kor. XII: 14-18,
dat deze onderwerpen worden besproken. Vervolgens wordt de aandacht der lezers
in de volgende hoofdstukken beurtelings gevestigd op den arbeid, den landbouw
en den handel, alle betrekkingen, waarin de mensch op aarde zich beweegt, en die
alle hare groote beteekenis voor de ontwikkeling der maatschappij hebben; 1 Kor.
IV: 12, Gen. II: 15 en 1 Thess. IV: 6 zijn de bijbelwoorden, welke boven deze
hoofdstukken geplaatst zijn: Daarna is de beurt aan de schoone kunsten, en aan
de wetenschap. De beschouwing van den schrijver over de eerstgenoemde is der
kunst niet vijandig, zooals zijn motto Pred. II: 3-11 misschien zou doen vermoeden.
Hij ziet niet enkel ijdelheid in de kunsten, zooals de sombere Koheleth des Ouden
Testaments, maar hij berispt, en met
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regt, de verkeerde rigting waarin de kunst zich vaak beweegt, en acht haar zelfs
van zooveel gewigt, dat hij aan die verkeerde rigting een deel van het lijden der
maatschappij ten laste legt. Sprekende over de wetenschap gaat de spreker uit van
Spreuk. XIX: 2, hoewel hij echter begrijpt, dat de Spreukdichter in dien tekst gelijk
elders aan het woord wetenschap eene engere beteekenis geeft. Eene schoone en
krachtige verdediging van de wetenschap vinden wij in dit hoofdstuk. De
beschuldigingen tegen haar gerigt door de vrienden der godsdienst - het wordt
duidelijk aangetoond - treffen eigenlijk nooit haar, maar altijd eene valsche,
dusgenaamde wetenschap. Alle ware wetenschap heeft tot doel de menschen wijzer
en beter te maken, en daarmede is zij buiten staat van beschuldiging gesteld; de
weg der wetenschap moge zich op een gezet oogenblik verwijderen van den weg
der vormen waarin de godsdienst beleden wordt, onomstootelijk waar is de door
Buisson geciteerde wijsgeerige uitspraak: ‘indien een weinig wetenschap van de
godsdienst verwijdert, veel wetenschap voert tot haar terug.’ Alleen gebrekkige
wetenschap en ware godsdienst, of ook gebrekkige godsdienst en ware wetenschap,
kunnen vijandig tegenover elkander staan.
Het achtste hoofdstuk handelt over de wet, den pijler waarop elke maatschappelijke
orde rust; Rom. XIII: 7 is de tekst, welke er boven geschreven staat. Het volgende
heeft het vaderland tot onderwerp, en de enthusiastische betuiging uit het schoone
klaaglied der Israëlietische ballingen aan den oever van den Euphraat - Psalm
CXXXVII: 5, 6, geeft den schrijver aanleiding tot zijne beschouwing. Waar en
praktisch is ook hier weder zijne opvatting van het Evangelie. De christelijke liefde
omvat - het is waar - niet alleen het vaderland, maar geheel de menschheid. Maar
empiriesch waar is het ook, dat de liefde tot het vaderland eene zedelijke kracht in
de wereld is. En het evangelie is niet gekomen om ééne van deze zedelijke krachten
te vernietigen; doch deze zijn allen wetten, welke het evangelie vervult, door ze te
reinigen en te heiligen. Van onverstandigen en kleingeestigen naijver, van bekrompen
fanatisme heeft het evangelie de vaderlandsliefde gezuiverd. ‘Maar verre zij het,’ ik citeer weder - ‘dat het evangelie uit
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onze nieuwere talen het heerlijke woord: vaderland zou hebben willen verbannen,
of uit ons harte zou hebben willen verwijderen ééne van de heilige gewaarwordingen
en aandoeningen, die het er in opwekt. Het is alsof men den Heer zou willen
beschuldigen, dat hij een einde zou hebben willen maken aan de liefde tot de ouders,
omdat Hij ergens heeft gezegd: “die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns
niet waardig.” Het evangelie, vergeten wij het niet, is geheel, in zijn innigste wezen,
menschelijk, juist omdat het de menschen van een hooger standpunt beschouwt,
en het rigt zich tot menschen, die leven en handelen in al de volheid van hun hart
en hun leven. “Die eerste genegenheden,” heeft een schrijver gezegd, omtrent wiens
christelijken zin wel geen twijfel kan worden gevoed; “die eeuwige aandriften der
natuur, zonder welke het leven geen menschelijk leven zijn zou en die onze
zwakheden te hulpe komen, verdeelen, om zoo te zeggen, de onzigtbare ladder,
langs welke onze ziel tot God opklimt, in verschillende evenredige tusschenruimten:
die genegenheden en die aandriften kunnen niet worden miskend, zonder dat daaruit
een groot nadeel voor de godsdienst voortvloeit.” Het evangelie heeft ze dan ook
nooit uit het oog verloren of miskend. Indien zij er niet bepaald en met even zoovele
woorden in vermeld worden, dit komt, gelijk de zoo even vermelde schrijver, en dit
mede geheel te regt, aanmerkt, daaruit voort, dat het evangelie ze vooronderstelt,
evenals men de grondslagen van een huis niet ziet, juist omdat zij de grondslagen
zijn, en al het overige op hen rust. Deze opmerking geldt in het bijzonder de liefde
tot het vaderland.’
Dat het tiende hoofdstuk - over de kerk - veel schoons en belangrijks bevat, zal
hoop ik niemand der lezers van dit tijdschrift bevreemden, na al hetgeen ik over
Buissons werk gezegd, en daaruit aangehaald heb. De boven dit hoofdstuk
geschreven tekst is Eph. IV: 11, 12. Voor eene laatste aanhaling vraag ik vergunning.
Zij betreft de groote godsdienstige kwestie van den dag, en ik schrijf ze met voorliefde
af, niet alleen omdat zij zulk eene schoone en heldere voorstelling van de zaak
geeft, maar ook omdat zij mij geheel uit het hart geschreven is. Nadat de schrijver
gehandeld heeft over de uitwendige vormen van de godsdienst,
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en als vereischten van deze heeft genoemd, dat zij ordelijk en niet variabel moeten
zijn, maar evenmin door de gewoonte versteend mogen worden, omdat de beweging
niet minder eene behoefte voor de godsdienst is, dan de bestendigheid, daar de
beweging het leven is; nadat hij deze prachtig geformuleerde stelling heeft
nedergeschreven: ‘de waarheid voldoet, uit zich zelve reeds, aan die beide
voorwaarden. Zij is oud en tegelijk altijd nieuw. Altijd oud, omdat zij eeuwig is: altijd
nieuw, omdat zij altijd vruchten teelt. De vormen, waarin zij wordt voorgesteld,
moeten altijd dienzelfden tweevoudigen aard hebben, en daarom aan de bron der
waarheid zich telkens weder vernieuwen.’ Nadat hij verder heeft doen zien, dat de
bijbel van zulk eene nimmer ophoudende ontwikkeling getuigt, gaat hij dus voort:
‘Zoo deden alle uitstekende christenen van alle eeuwen, op die wijze hebben die
allen eenen belangrijken invloed op de kerk en door haar op de wereld uitgeoefend.
Somwijlen hebben zij vergeten waarheden hernieuwd, dat is: in het licht gesteld, of
ze in een beteren vorm gekleed, maar zij deden dit met behoedzaamheid, door de
beweging der geesten te matigen, meer dan door haar te bespoedigen. Zij hebben
niet gebroken met de grootsche overleveringen, waardoor de christelijke waarheid
tot hen gekomen was, maar zij hebben die overleveringen een weinig hooger
opgehaald, ze vernieuwd en als het ware verjongd, door terug te gaan tot haar bron,
die het eeuwige evangelie is; zij hebben ze met leven bezield door het woord des
levens, dat zij predikten. De kerk moest niet ophouden, dat voorbeeld na te volgen.
Zij moet zulks in onze dagen meer dan anders doen, omdat juist in onze dagen de
strijd tusschen het gezag der overlevering en de vrijheid van denken, tusschen de
zucht naar stilstand en de behoefte aan beweging, levendiger is dan ooit. Dezen,
bezield met haat tegen onstuimige omkeeringen, aanbidden het verledene tot zelfs
in zijne dwalingen en zouden het gaarne weder in zijn geheel te voorschijn willen
roepen. Genen, vervuld met afkeer van de dwalingen en misbruiken, die door de
gewoonte diepe wortels hebben geschoten, zonder alles omver te willen werpen,
beijveren zich om uit die puinhoopen een nieuw gebouw op te trekken. Deze
worsteling, die overal, op elk gebied van het denken en han-
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delen, wordt waargenomen, kon niet van dat der godsdienst verwijderd blijven, van
dat gebied, waarop alle groote belangen van het menschelijke leven zich vereenigen,
moest ook tot het christendom doordringen, de eenige godsdienst, die aan de
gemoederen eene rustige wijkplaats verzekert. Tegenover die algemeene worsteling
moet de kerk niet vergeten, dat er voor haar een even groot gevaar bestaat, hetzij
om den grooten stroom van hare overleveringen gewelddadig te zien verbreken,
hetzij om hem in zijnen loop te zien stuiten. Zij zal dus behooren te doen, wat Jezus
Christus en zijne apostelen hebben gedaan. Zij moet uit haren schat oude en nieuwe
zaken te voorschijn brengen. Zij moet ze niet verbreken, die banden, die haar aan
het verledene hechten. Zij moet niet met minachting nederzien op de begrippen en
meeningen, waarvoor hare vaderen gestorven zijn. Zij moet ze niet aan de winden
prijs geven, de vormen, waarin haar vroeger geloof zich heeft uitgesproken. Maar
dat alles moet zij gedurig weder in aanraking brengen met die troostrijke leerstukken,
die dierbare waarheden, die verhevene zedeleer, die goddelijke bron van kracht en
leven, die onafgebroken uit het evangelie, uit den persoon van Jezus Christus zelven
ontspringt. Zij moet zich niet begraven onder de bouwvallen van hetgeen de tijd
heeft doen ineenstorten. Zij, die leeft, moet zich niet kluisteren aan een lijk; den
eeuwigen geest niet aan de doode letter. Zij moet de dooden hunne dooden laten
begraven, en, met eerbied vervuld jegens de uitstekende christenen, zonder echter
dien eerbied in aanbidding te laten overgaan, moet zij allen navolgen, die zich in
hunnen tijd en op hunne wijze jegens de zaak van het evangelie en van de waarheid
verdienstelijk hebben gemaakt. Zij moet zich hoe langer zoo meer en hoe langer
zoo beter, voeden met die waarheid en met dat evangelie, en zij moet ze prediken
in de taal van haren tijd, door allen alles te worden, ten einde, zoo als Paulus zegt,
althans eenigen te winnen.
‘Zoo zal zij toonen, dat zij eene verstandige erfgenaam is van vorige geslachten.
Zoo zal zij het evangelie doen eeren, daar zij overal om zich heen licht en warmte
zal verbreiden. Zoo zal zij eindelijk van al hare kinderen verkondigers der waarheid
maken, gezegende werktuigen tot de wedergeboorte
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en de zaliging der wereld, want door elk harer leden is het, dat de kerk op de wereld
moet werken; dat is het laatste en misschien het krachtigste middel, waardoor zij
haren invloed uitoefent.’
Het laatste hoofdstuk van Buisson's werk handelt over de eindbestemming van
het menschelijk geslacht, naar aanleiding van Hebr. XIII: 14.
En hiermede heb ik mij van mijne taak als verslaggever gekweten; mijne dringende
aanbeveling heb ik door een overzigt van den inhoud en door eenige citaten naar
mijn vermogen trachten te staven. Gaarne had ik nog meer aangehaald, maar de
vrees van over te veel ruimte in dit Tijdschrift te zullen beschikken, heeft mij
weêrhouden.
Hartelijk hoop ik, dat dit boek met zijn gezonden geest en zijn rijken inhoud, den
meesten lezers van dit Tijdschrift zelven in handen en onder de oogen moge komen.
Waar men een stichtelijk huisboek verlangt, dat voedsel verschaft voor verstand en
hart, daar schaffe men zich dit meesterwerk van Eugène Buisson aan. Het is niet
een boek, dat men leest en weglegt, maar een boek, dat men aanhoudend lezen
en herlezen kan, en dat door zijne rijke en heldere opvatting van het Evangelie, bij
zijn lezers christelijk leven opwekken en bevorderen moet. En zoovelen met mij er
zich waarlijk door gesticht zullen gevoelen, zullen ook Dr. van Campen dankbaar
zijn, die dit voortreffelijk werk hier te lande introduceerde in eene buitengemeen
verdienstelijke vertaling, en den uitgever Suringar prijzen, die de serie zijner keurige
uitgaven weder met eene vergrootte.
Ternaard, 7 October 1862.
A.A. DEENIK MLZ.

's Konings leger in Nederland. Inlichtingen voor vrijwilligers;
benevens de instructie op de werving en het voorschrift van het
Officiers-examen. Uitgegeven met voorkennis van het Departement
van Oorlog. (Te) 's Gravenhage, (bij) M.J. Visser, 1862. In gr. 8vo.
Prijs ƒ 0,30.
Met welke bedoeling dit hierboven aangekondigd boekje, is uitgegeven is ons een
raadsel; wij begrijpen zeer goed dat het Dep. van Oorlog, op de aanvrage, om dit
afschrift, onder den vermomden naam van ‘inlichting’ en ‘instructie’
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in de wereld te zenden, zal geantwoord hebben: ‘Och ja! het is een onschuldig
afschrift der koninklijke besluiten dies betreffende, wij zien er geen kwaad in dat de
pers, bij de zoo vele misgewassen van dezen aard, nog eene het licht doet zien....Ja
wel mijnheer, laat u het maar drukken!’ Maar, wij herhalen het, de bedoeling...is
voor ons een geheim, even als die van het eerste gedeelte des titels: ‘'s Konings
leger in Nederland.’ Bij den eersten oogopslag verwacht men eene geschiedenis
van 's konings leger; doch, helaas!
Het zij Rec. vergund een paar woorden te wijden aan de mindere of meerdere
echtheid van de uitdrukking: ‘'s konings leger...’ Verkeert soms de afschrijver dezer
besluiten in den waan als ware het Nederlandsche leger, het uitsluitend eigendom
van den koning?...of bedoelt hij daarmede het koninklijke, Nederlandsche
leger?...Rec. vermeent dat het leger onder bescherming van den koning,
onderhouden wordt door den staat, dat is: de inwoners, die onder anderen ook
hiervoor hun penningske offeren......
De ‘schrijver’ (zoo noemt hij zich, doch lees afschrijver) zegt in zijn voorberigt:
‘hoewel de verordeningen, van regeringswege, aan de daarbij betrokken autoriteiten
zijn medegedeeld, is het er echter verre af, dat die nu reeds van algemeene
bekendheid zouden wezen......Bovendien is het in 't belang zoowel van hen, die lust
gevoelen om zich aan de krijgsdienst te wijden, als van de vrijwillige werving zelve,
dat de wijze en de voorwaarden waarop de vrijwilligers kunnen in dienst treden,
alsmede hunne uitzigten bij het leger meer algemeen bekend worden.’ (gekend
worden of bekend worden gemaakt?)......De omstandigheid’ (!) ‘dat zijne Excellentie
de Minister v. Oorlog zijne goedkeuring heeft gelieven te hechten aan het plan’ (!)
‘en de wijze van uitvoering’ (!) ‘van dit geschrift’ (afschrift - er is hoegenaamd niets
origineels in) ‘versterkt den schrijver’ (verzamelaar dezer besluiten en wijzigingen)
‘in het vertrouwen dat hij door de zamenstelling’ (lees verzamelen) ‘er van een nuttig
werk heeft verrigt.’
Hoe schoon verguld dit pilletje moge gedraaid zijn, het zal geene de minste
uitwerking doen op eenig beter begrip omtrent de bedoeling der uitgave. Laat ons
zien: Voor wien
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werden de bepalingen hier afgeschreven?....voor de korpden?...dwaas denkbeeld!
als of aan de korpsen niet reeds dadelijk na de uitvaardiging van 's konings besluiten,
deze worden toegezonden, zoo dat ze volstrekt geene behoefte hebben aan
copijwerk. Dienen deze ‘inlichtingen’ voor hem die zich aan de krijgsdienst wenscht
te verbinden?...even zoo min denkbaar;...immers, zij die hiertoe overgaan, worden,
na ligchamelijk geschikt verklaard te zijn, den chef voorgesteld; deze, nu, zal reeds
aanstonds den nieuw aangenomen recruut aanspreken, hem aanmanende tot
ijverige dienstverrigting, braaf gedrag, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en
ondergeschiktheid, enz. enz. enz....Ziet de chef daarbij in dezen recruut, een
intelligenten knaap, en veroorloofd hem zijne ‘afkomst’ eenmaal den officiersrang,
dan gewis zal de chef niet nalaten hem hierop opmerkzaam te maken en in
algemeene trekken dit aanstaand geluk voorspiegelen. Even zoo handelt zijn
bataillons-kommandant doch meer uitvoerig, en, eindelijk worden hem alle, voor
hem noodig te weten zaken dies betreffende, door den kompkommand., de officieren
der komp., de onderofficieren, ja zelfs door zijne nieuwe kameraden, tot in de
geringste bijzonderheden kenbaar gemaakt, zóó, dat hij binnen een tijdsverloop van
ruim veertien dagen, volmaakt op dé hoogte van het feest is; ook hij behoeft alsdan
geen dertig centen uit te geven voor copijwerk waarvan het origineel dagelijks, ook
ter zijner inzage, op het bureau van de kompagnie, beschikbaar ligt.
Zijn de voorschriften afgeschreven voor ouders of voogden, ten einde zijl. hunne
zoons of pupillen hiermede zouden kunnen in kennis stellen?...dit zou, ons erachtens
niet raadzaam zijn; immers, wanneer men eenig jong mensch, hier bedoeld, het
voorschrift van examen (hier voorkomende onder Bijlage B bladz. 32) toont, dan
gewis zal hij één - misschien twee - sprongen achterwaarts doen...hij, die dacht, en
het reeds zoo dikwerf zijne schoolmakkers zeide: ‘ik ga in dienst en als ik goed
oppas (de studie blijft buiten 't spel) ben ik in vier jaren officier!’...Naar onze
beschouwing kan men met deze kenbaarmaking wachten tot dat de recruut, soldaat,
leerling is, dan, als van zelve, van lieverlede, door de beginselen opgewekt, zal hem
dergelijk
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voorschrift niet als een schrikbeeld voorkomen, doch er naar haken alles te kennen.
Wat het nut der algemeene bekendheid der ‘vrijwillige werving’ zelve betreft...De
werver zal wel zorgen jongelieden aan te brengen die naar zijn oordeel van zessen
klaar zijn; de aspirantrecruut behoeft niet te weten of de kommanderende officier
van eenig korps den werver uitzond, en of hij zelve wel de lengte heeft...heeft de
werver geld?...Ziedaar wat de aspirant gaarne weet, en...o, zoo gaarne ziet!...Meldt
zich een aspirantrecruut aan bij den plaatselijken. of garnizoenskommandant, of bij
eenige andere autoriteit, wees er gerust op, dat hem letterlijk niets van voorschriften,
instructiën of wat dies meer zij, bekend is...hij gevoelt lust tot de krijgsdienst, of
armoede dwingt hem daartoe,...voilà tout! de rest zal hem wel kenbaar gemaakt
worden. Neen! nog eenmaal neen! in ons oog heeft de uitgave van dit copijl-werk,
volstrekt geen doel, althans niet dat doel, 't welk den ‘schrijver’ voor den geest
zweeft.
De schrijver schermt daarenboven, reeds aanstonds met het woord ‘rekruut,’ daar
waar het volstrekt niet den recruut geldt: bl. 7. Algemeene inlichtingen, ‘is dat korps
in eene andere plaats gelegen, dan waar de recruut zich ophoudt, dan kan hij, om
in dienst te treden, zich vervoegen bij den naastbij zijnden plaatselijken- of
garnizoenskommandant’....Is het den ‘schrijver’ dan niet bekend, dat onder het
woord ‘rekruut’ verstaan wordt, de reeds aangeworvene?...de reeds aangeworvene,
nu, als behoorende tot de krijgsdienst, behoeft zich niet, ter in dienst treding, bij
eenige autoriteit aan te melden. Wij vinden deze ongerijmdheid op meerdere plaatsen
terug.
In hoeverre - eindelijk - het algemeen er belang bij heeft, te weten hoeveel
tractement de pikeur bij den waterstaat, de conducteur der artilleris, de
fortificatie-opzigter, geniet, laten wij aan het bescheiden oordeel des verzamelaars
dezer ‘inlichtingen’ zelve over. Het is niet te voorzien dat de wensch van den
‘schrijver’ in zijn voorberigt uitgedrukt: ‘Zoo de ondervinding dat vertrouwen,’ (het
vertrouwen, namelijk dat hij een nuttig werk heeft verrigt) ‘niet beschaamt, zal hij
zijnen arbeid ruimschoots beloond achten,’ zal verwezenlijkt worden.
2

x.
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Geen terpentijn! Eene voorlezing door H.W. Harten, Onderwijzer
te Rotterdam. Te Rotterdam, bij W. Wenk, 1862. Prijs ƒ 0.30.
Op den titel afgaande, eene brochure voor verwers en vernisstokers, waaruit zij
welligt hopen te leeren den terpentijn geheel te kunnen missen!
De vreemde titel is zijn oorsprong verschuldigd aan een gesprek tusschen baas
Rooij, schilder te K. en mevr. N., welke een nieuw huis heeft laten zetten en
eerstgenoemden het schilderwerk wil opdragen. Al sprekende komt men op het
overdadig gebruik van terpentijn en mevr. vaart hevig uit tegen het gebruik daarvan
in de verwstoffen. Te vergeefs houdt Petrus Rooij staande dat het onmogelijk is den
terpentijn geheel weg te laten en mevr. verklaart eindelijk, dat zij, omdat hij zoo
onverzettelijk is, een' ander het werk zal gunnen. De eerlijke schilder betuigt evenwel
liever het groote voordeel te missen dan tegen beter weten te spreken en te
handelen. Zietdaar in korte woorden de inleiding teruggegeven!
Het stukje, dat humoristisch, doch tevens ernstig is, is aller aanbevelingswaardig.
Men zal bij de lezing er van opmaken, dat gelijk bij baas Rooij de terpentijn het
middel is om zijne verwstoffen te verbinden en tot één geheel te vormen, dit in de
volksschool de zedelijk-godsdienstige vorming van het kind tot mensch is en de
band moet uitmaken tusschen zijne intellectuele en morele krachten. Het is niet
anders dan de behandeling van art. 23 van onze schoolwet. Dit is evenwel op eene
bijzonder eigenaardige wijze gedaan, welke den schrijver kenmerkt als een begaafd
man, als een' onderwijzer in den waren zin des woords.
J.

De Kindervriend. Tijdschrift voor de Jeugd, door H. Ilpsema
Vinckers. Eerste Jaargang, No. 8 - 26, Augustus 1861 - April 1862.
Te Groningen, bij M. van Heiningen Bosch. In post 8vo. Prijs, per
jaargang, ƒ 1,50.
Dit Tijdschriftje voor kinderen zet met goed gevolg zijne reis onder de belangstellende
jeugdige lezers voort. Het blijft, naar Referents gevoelen, op de hoogte van onzen
tijd

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

518
en levert bijdragen, die, over 't algemeen, leerzaam en nuttig mogen genoemd
worden. Wij kunnen daarom, zonder het minste bezwaar, de aangename taak
volbrengen, bij onze aanprijzende beoordeeling der eerste zeven nummers,
voorkomende in no. 5 der ‘Vaderlandsche Letteroefeningen,’ Mei 1862, te persisteren,
- iets dat Referent, tot zijn leedwezen, niet altijd vergund is te doen.
De rubriek ‘Vertellingen’ bevat onderscheidene verhalen, die der lezing dubbel
waard zijn. Het stukje: ‘Eer het te laat was,’ in no. 25, verdient allezins de eer eener
nadere kennismaking. Men hoore:
‘Het was een schoone zomerdag. De boomen stonden zoo prachtig en de bloemen
groeiden en bloeiden zoo heerlijk, dat iemand die voor zulke dingen een oog had,
er het hart bij open ging.
De predikant van zeker dorp deed dien dag, gelijk hij het dikwijls deed, eene
wandeling met zijne dochter Johanna, die twaalf jaren oud was.
Terwijl zij zoo voortgingen langs akkers en weiden, maakte de vader Johanna
opmerkzaam op al de pracht, die hen omringde, alsmede op de diepe wijsheid en
eindelooze goedheid, die er valt op te merken in Gods schoone en weldadige
schepping.
Toen zij zoo ongemerkt al wel een half uur ver waren voortgewandeld, kwamen
zij aan een' grooten waterplas, die daar vrij afgelegen lag, te midden van boom- en
struikgewas. Eensklaps zagen zij een jong mensch, die daar, waar de bosschaadje
het digst was, aan den kant van het water zat. Hij scheen in diep nadenken
verzonken, zoodat hij dan ook niet bemerkte, dat er anderen in zijne nabijheid waren,
die hem gadesloegen. De predikant, die reeds veel had gezien en ondervonden in
zijn leven, begreep terstond, dat die jonge man niet bij toeval daar zoo zat te
mijmeren aan den waterkant, en bovendien meende hij uit zijn geheele voorkomen
te kunnen opmerken, dat hij niets goeds in den zin had. Hij trad daarom nog een
paar stappen nader, en op het gerucht daarvan zag de vreemde (want de predikant
kon zich niet herinneren, dat hij hem ooit had gezien), verschrikt om. Toen hij zag,
dat hij niet meer alleen was, zocht hij iets, dat hij tot dusverre in de hand had
gehouden, snel onder zijne armoedige kleeding te verbergen. Even snel
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echter greep de predikant zijn' arm, en zag nu, dat de jongman inderdaad reden
had, om wat hij daar in de hand hield, voor anderen te willen weghouden; want het
was niets meer of minder, - wie beeft niet bij de gedachte! - dan een eind touw, aan
welks eene einde zich een loopende strik bevond.
“Ongelukkige!” zoo riep de predikant, “gij wilt u dus het leven benemen?”
“Er blijft mij niets anders over, dominé! Ik ben verlaten van God en van de
menschen.”
“God verlaat niemand; ook hen niet, die zich zelf verlaten,” hernam de predikant.
“Maar,” zoo vervolgde hij, “wie zijt gij? Eerst kon ik mij niet herinneren, u ooit te
hebben ontmoet, maar nu ik u beter bezie, zou ik haast zeggen...”
“Ja, dominé, gij bedriegt u niet: ik ben inderdaad de zoon van den ouden, braven
smid op den hoek bij het kerkhof.”
“Maar, mensch!” zoo riep de predikant uit, die hem nu geheel herkende; “vroeger
waart ge een braaf en oppassend jongeling; hoe zijt ge dan toch in dezen toestand
gekomen?”
“Och, dominé,” was het antwoord, “dat is eigenlijk eene lange geschiedenis, en
toch kan het in weinige woorden verteld worden. Gij zult u nog herinneren, dat ik
het handwerk van mijn' vader had geleerd, en het goed had geleerd ook. Ik wilde
er echter nog iets meer van kennen, en daarom begaf ik mij naar de stad Z...., om
mij er verder in mijn vak te bekwamen.”
“Ja, ja,” viel de predikant hem hier in de rede: “ik herinner mij dat nog zeer goed;
maar te oordeelen naar den toestand, waarin ik u thans zie, hebt ge van de lessen,
die ik u meê op reis gaf, weinig nut getrokken.”
“Wat zal ik u zeggen, dominé! Ik verdiende, daar ik een knap werkman was, in
de groote stad al spoedig veel geld. Een' geruimen tijd ging alles ook regt goed,
doch eindelijk geraakte ik in slecht gezelschap. Eerst bood ik nog tegenstand; ik
herinnerde mij, hoe gij en onze goede, brave meester mij steeds gewaarschuwd
hadt voor den eersten stap op de glibberige baan der ondeugd, en eens, op ze-
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keren avond, toen ik reeds op het punt stond van een groot kwaad te begaan, dacht
ik eensklaps aan mijn' eerlijken vader, en aan mijne lieve, vrome moeder daar boven,
en ik was voor datmaal nog weder gered. Doch steeds sterker werd de verleiding:
en daar ik reeds sedert eenigen tijd niet meer naar de kerk ging, en, ik beken het
met schaamte, ook niet meer bad, werd ik hoe langer hoe zwakker....en het einde
van alles is, dat ik thans eerst voor weinige dagen ben ontslagen - uit....”
“Uit uwe dienst?” vroeg de predikant, daar de jongman weifelde.
“Neen, dominé!” zoo luidde met neêrgeslagen oogen en met naauwelijks hoorbare
stem het antwoord; uit - de - gevangenis.’
Den goeden predikant kwamen, even als Johanna, de tranen in de oogen, en
gedurende eenige oogenblikken belette zijne aandoening hem om te spreken.
‘En nu,’ zoo sprak hij eindelijk, ‘nu zoudt gij het reeds bedreven kwaad nog grooter
willen maken, door een einde te maken aan uw leven?’
‘Ach dominé, wat zal ik aanvangen? Ik ben al wel bij tien smeden geweest, om
werk; doch allen vroegen, bij wien ik het laatst had gediend, en toen zij vernamen,
dat ik uit de gevangenis kwam, was er niemand, die mij hebben woû.’
‘De menschen hebben maar half schuld,’ hernam de predikant; ‘maar, zeg mij nu
eens: herinnert ge u dan in 't geheel niet meer de geschiedenis van den verloren'
zoon?’
‘Hoe,’ riep de jongman uit: ‘ik zou tot mijnen vader gaan, en tot hem zeggen....’
‘Vader,’ zoo vervolgde de predikant, ‘ik heb gezondigd tegen den hemel en voor
u; maar ik beloof u, voor het oog van den alwetenden God, dat ik weder goed en
vroom zal wezen, en tot hulp en steun bij het klimmen uwer jaren. Kom meê!’
De jongman weifelde nog.
‘Kom meê!’ klonk het eensklaps nogmaals den jongman met, o zóó zachte,
vriendelijke stem in de ooren! Het was Johanna, die hem, den gewezen' spinhuisboef,
hij de hand had gevat en hem nu zachtkens meêtroonde.
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En hij ging meê.
En, o, ik wenschte, dat allen, die reeds zijn afgedwaald, of die nog zullen afdwalen
van het goede pad, en die door schaamte worden weêrhouden daarop terug te
keeren, getuigen hadden kunnen zijn van de groote blijdschap, die er dien dag was
in de nederige woning van den ouden, braven meester-smid, op den hoek bij het
kerkhof!
En toen dien avond de jongman alleen was in het kamertje, dat hem vroeger ook
tot slaapvertrek had gediend, toen knielde hij, alvorens hij zich ter ruste legde, neder
en dankte vurig God, die ook tot hem in de ure van den grootsten nood Zijne
reddende engelen had gezonden; en in de kamer daarnaast dankte de oude smid
niet minder vurig den Heer, dat door Zijne genadige tusschenkomst zijn eenig kind
had mogen gered worden van het verderf eer het te laat was.
Johanna vergat het gebeurde van dien dag nooit weder; en toen haar vader vele
jaren later het huwelijk moest inzegenen van hem, dien hij eens voor eene zoo
groote zonde had behoed, met eene der braafste meisjes van het geheele dorp,
toen had hij tot zijnen tekst gekozen de woorden: ‘Men behoorde dan vrolijk en blijde
te zijn: want deze uw broeder was dood en is levend geworden; hij was verloren en
is gevonden.’
Ook het verhaal getiteld: ‘Casabianca, gehoorzaam tot in den dood’ zal door onze
Nederlandsche jongelieden met belangstelling worden gelezen. De toepassing, die
de schrijver uit het gebeurde trekt is wel geschikt om de harten der vaderlandsche
jeugd te verheffen. Na eene korte inleiding, zegt hij:
‘Naar de Middellandsche Zee, dien heerlijken plas, die drie werelddeelen scheidt;
ja, maar ze scheidt, om ze des te beter te verbinden. Immers, welk een kostelijke
waterbaan levert die uitgebreide zeevlakte niet op? Hoeveel duizende en weder
duizende schepen hebben van de vroegste tijden af, eeuwen en eeuwen lang, haren
prachtigen spiegel in alle mogelijke rigtingen doorkruist! Als zij kon spreken en
heugenis bezat van al de wonderbare zaken, waarvan hare golven, sedert zij
vooreerst langs de kusten van Europa, Azië en Afrika klotste, getuigen zijn geweest,
- wat kon zij al niet
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verhalen! Geene plek op haren boezem, geene kreek bijna aan hare boorden, of
zij is in die lange reeks van eeuwen het tooneel geweest van eene gebeurtenis, wel
waardig aan de vergetelheid ontrukt en aan de nakomelingschap overgeleverd te
worden. Ja, wat heeft zij niet al beleefd, die oude grijze zee! Wat al verandering
heeft zij gezien! Hoeveel bloeijende, magtige koopsteden, die haar als een parelsnoer
omstrengelden, heeft zij zien verrijzen, groeijen, bloeijen en vergaan! Wat zeg ik!
Geheele rijken heeft zij aan hare zoomen zien opkomen en de wereld met hunnen
glans verlichten, even als de zon, die uit hare oostergolven stijgt, maar ook weder
- zoo geheel zien te niet gaan, dat zij naauwelijks eenig spoor van hun vroeger
aanwezen op hare oevers hebben achtergelaten. Welke fiere vloten heeft zij
gedragen! Welk eene eindelooze verscheidenheid van vaartuigen!
Hoe hoogstbelangwekkend zou het zijn, mijne vrienden, indien wij eens op dien
breeden plas naast elkaâr geschaard zagen liggen de verschillende soorten van
schepen, die, van de kindschheid der scheepvaart af tot den tegenwoordigen tijd
toe, de wateren der Middellandsche Zee hebben doorkliefd; van het eenvoudige,
kunstelooze vlot tot het stoomschip, dat meesterlijk gewrocht van het menschelijk
brein. Welk eene onafzienbare, bonte rij van allerzonderlingste modellen zou ons
dan onder de oogen komen. Hoe lang die rij zou worden, daarvan kunnen wij ons
eenigzins een denkbeeld maken, wanneer wij bedenken, dat Homerus, die, zoo als
ik vroeger zeî, ongeveer duizend jaren voor Christus geboorte dichtte, op eene
zoodanige manier van de schepen der Phoeniciërs spreekt, dat wij daaruit wel
moeten opmaken, dat de zeevaart toen reeds lang aan hare kindschheid was
ontwassen. Immers stevenden zij met hunne reeds zeer sierlijke schepen niet alleen
langs de kusten, maar zelfs midden door de hooge zee, b.v. naar Creta. Doch, hoe
belangrijk zulk eene verzameling van vaartuigen ook mogt zijn, nog meer zou het
ons boeijen, zoo die oude zee ons eens kon vertellen van al de vreemde avonturen,
die de menschen op haren boezem al hebben beleefd. Wat gevaren er al zijn
doorgestaan, wat angst er is geleden, wat wonderbare uitredding daar velen mogten
ondervinden.
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Wat zeeslagen zijn daar niet geleverd, wat heldendaden verrigt, wat snoodheden
gepleegd! En, van heldendaden gesproken - veel kon de zee daarvan vertellen, dat
een Nederlander zeer aangenaam in de ooren zou klinken. Ik wil slechts drie namen
noemen; maar drie namen, die een regtgeaard Nederlandsch kind slechts behoeft
te hooren, om te weten, dat het verhaal van de zee onder ons zeer gretige hoorders
zou vinden: ik noem alleen Heemskerk, van Galen en de Ruiter.
Intusschen ben ik, met de nu eens liefelijk lispelende, en dan weêr ontzaggelijk
bulderende stem der zee in de ooren Majorca, Minorca, Sicilië en Malta, ja, Rhodus
reeds voorbijgestevend. Het is tien minuten na negen, in den avond van den 1
Augustus 1798. Reeds lang kwam het mij voor, dat het bulderen, 't welk mij in de
ooren dreunde, en het lichten, dat mij in de oogen schitterde, iets anders moest zijn,
dan het gedruisch van de zee en 't geflikker van 't weêrlicht, zooals men dat dikwijls,
als het duister wordt, op zee waarneemt; en dit vermoeden wordt nu maar al te zeer
bevestigd. Plotseling, immers, wordt de duisternis, waarin wij reeds gehuld zijn, als
't ware herschapen in een' helder lichten dag, door eene ontzettende, ten hemel
stijgende vlam, die ons een schouwspel ontsluijert, dat, schoon niet ongewoon, toch
tot de ontzaggelijkste en vreesselijkste tooneelen behoort, waarop een menschenoog
kan staren. Daar voor ons wordt een bloedig werk verrigt. Die baai is de baai van
Aboekir, aan de kust van Egypte; die driedubbele rij schepen bevat de Fransche
en de Engelsche vloot. Die middelste rij is de Fransche, de beide andere rijen, die
haar van weêrszijden zoo fel bestoken, zijn de Engelsche vloot.
De Engelschen worden aangevoerd door den stoutmoedigen admiraal Nelson,
de Franschen worden, neen, werden aangevoerd door Brueys. Brueys, onvervaard,
schoon gewond aan gezigt en handen, is zoo even door een' kanonskogel letterlijk
verbrijzeld. En die vlam? Zij komt uit de kajuit van het admiraalschip I'Orient, dat
zoo even zijn' opperbevelhebber heeft zien sneven. Welk een gezigt! In een' oogwenk
staat het geheele achterschip van dit prachtige zeekasteel in lichte laaije vlam; een
huiveringwekkende gloed kleurt alle

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

524
bloedrood, verkeert den nacht in dag; heinde en ver weêrkaatsen en zee en hemel
en kust den alles verslindenden, niet te stuiten vuurstroom. En alles vlugt? Neen;
kwijten de Engelschen zich dapper van hunnen pligt, de Franschen zijn niet minder
onversaagd. Zij weten van geen zwichten, zoolang er de minste zweem van hoop
bestaat. Hun schip staat in brand; zij zoeken te blusschen, maar de pompen zijn
verbrijzeld, de vilten brandemmers aan flarden. Daar helpt geene inspanning van
krachten, het schip is reddeloos verloren. En zij ontvlugtten den brandenden kolos?
Neen. 't Is waar: bij 't eerste uitbarsten van den brand ontstond er een plotselinge
stilte; niet alleen aan boord van de Orient, maar op de beide vloten zweeg een
oogenblik alle rumoer; het eerst aanschouwen van dat verheven en toch zoo
ijzingwekkend schouwspel baarde voor eene poos eene doodelijke, ademlooze
stilte. Voor een oogenblik waren aller harten, aller handen als verstijfd van schrik
en afgrijzen; zelfs de gewonden staakten hun gejammer. Doch het is ook maar een
oogwenk. De Orient, schoon één vuurzee, braakt de eene laag na de andere in
haar vijands schepen; doch eindelijk - neen, 't is er niet langer te houden. 't Is geen
schip meer, 't is een gloeijende oven. De hitte wordt nu op eens zoo ondragelijk, en
het gevaar ook zoo nijpend, dat allen, als door ééne aandrift bestuurd, het opgeven
en zich trachten te redden. Zij geven zich niet eens den tijd, om de stukken, die zij
nog geladen hadden, voor 't laatst op den vijand te lossen. De dekken zijn als schoon
geveegd; alles, wat zich reppen kan, is gevlugt; dooden alleen en doodelijk
gekwetsten zijn aan boord. Geene levende ziel....maar hoe? Zie ik 't goed! Is 't
misschien de hevige gloed, die mij misleidt? Neen, neen, 't is maar al te waar, daar
is nog een levend wezen te midden van al die gesneuvelden, te midden van dien
ondragelijken gloed. 't Is een jongen, een kind van pas dertien jaar. Is hij gewond,
dat hij niet vliedt? Neen, hij is niet gewond! En waarom bergt hij zich dan niet? Omdat
hij gehoorzaam is aan zijn' vader, gehoorzaam, tot in den dood.
Hij is de zoon van den schout-bi-nacht Casabianca. Zijn vader, om hem van jongs
af, den eersten pligt van een' krijgsman, gehoorzaamheid, te leeren, had hem bij 't
begin
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van den slag daar op dien post gezet, met bevel, dien niet te verlaten, totdat hij hem
zelf riep. En nu is alles gevlugt, en hij alleen staat daar nog en wijkt niet van zijne
plaats, schoon dood en verderf hem van alle kanten aangrijnzen. Hij wacht op het
woord van zijn' vader. Maar, ach! Zijn vader is kort na Brueys ook doodelijk gewond
en bewusteloos omlaag gebragt. En kent dan dat jonge hart geene vrees? O, ja;
waar het den oudsten, meest ervaren en onverschrokken zeelieden te bang werd,
zou daar een arme jongen van pas dertien jaar geheel onverkloekt blijven? Dat ware
onnatuurlijk. Zijne vrees voor de vlammen is dan ook zeer groot, maar zijne vrees,
om zijn' vader te mishagen, is veel grooter, en hij blijft op zijn' post, maar hij roept
met angstige stem: “Vader, vader, is nu mijne taak volbragt?”
Maar zijn vader ligt in doodszwijm, en nimmer zal hij hier beneden de stem van
zijn' moedigen zoon weêr hooren. En al dreigender en dreigender wordt het gevaar;
en weêr roept de trouwe jongen: “Och, vader! mag, mag ik nu eindelijk gaan?” Doch
het donderen van 't geschut, dat door den gloed van den brand afgaat, is 't eenig
antwoord op zijn angstig roepen. Snel rollen de golvende vlammen voort, hij voelt
hare vurige tongen langs zijne slapen lekken, zijne fladderende haren zengen. Hij
heeft alle hoop, maar geenszins den moed verloren; ondanks het woeden van het
vuur, blijft hij onwrikbaar op den post, hem door zijn' vader aangewezen. Nog eens
roept hij met luider stem: “O, vader, lieve vader, moet ik blijven?” Maar het vuur
wordt hoe langer hoe feller; het want is verteerd, de masten zijn vuurzuilen en
zwiepen en suizebollen, en een stortvloed van gloeijende brokken klettert rondom
den moedigen jongen op het dek. De krullende vlammen hullen het geheele
reusachtige vaartuig in een' wilden, akeligen glans; zij kronkelen langs de masten,
grijpen vlag en wimpel, wapperen als vurige banieren door de lucht, golven hoe
langer hoe grimmiger om den kloekmoedigen jongen; doch hij weet van geen wijken.
Wat valle of bezwijke, zijne gehoorzaamheid houdt stand, hij is gehoorzaam,
gchoorzaam, tot in den dood. Goddank zijn bange strijd is volstreden. Een
donderende slag en - het statige admiraalschip, de trots van Frankrijks vloot, dat
fiere zeekasteel met zijne honderd en twintig stuk-
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ken, vliegt vergruizeld in de lucht. En de jongen, o, waar was hij! Vraagt het der
oude, grijze zee, die bedekt is met het wrak, met masten en stengen, met de lange,
half verschroeide wimpels, welke kort te voren nog zoo sierlijk van de masten
wapperden. Vraagt der koele zee, waar zij dat edele, jonge hart heeft geborgen.
Doch, is ook dat tengere lijf, dat zulk eene sterke ziel huisvestte, geheel vernietigd,
zijn naam zal eeuwig bestaan, en zijn dood zal met aandoening worden vernomen,
zoolang er nog regtschapen Nederlandsche jongens, echte nazaten van Heemskerk
en van Galen, van Tromp en de Ruiter worden gevonden.’
Ik hoop niet, mijne vrienden, dat uwe gehoorzaamheid immer zoo zwaar worde
beproefd, als die van den jongen Casabianca; doch zoo onze Lieve Heer het in zijne
onnaspeurlijke wijsheid noodig mogt achten u in eene even moeijelijke omstandigheid
te plaatsen, dan wensch ik, - ja, ik vertrouw, dat gij zult bewijzen, dat de geest van
Albrecht Beiling, van Pieter van den Broeke en van Antonius Hambroek van hunne
nakomelingen nog geenszins is geweken.
De overige rubrieken van het Tijdschrift: Fabels; Snippers; Wetenswaardig allerlei;
Parels en Hoofdbrekerij, als woordraadsels, cijferraadsels en rekenopgaven zijn
met veel oordeel bewerkt, en wij raden hun, die nog geene gelegenheid hadden
den arbeid van den heer Ilpsema Vinckers te leeren kennen, zich het Tijdschriftje
aan te schaffen: de daalder, dien zij tot dit einde zullen uitgeven, zal denkelijk goede
vruchten voor hunne kinderen of jonge vriendjes afwerpen.
Onder de ‘Fabels’ merkten wij met genoegen eene vrij aardige navolging op van
Gleim's overheerlijk gedicht: ‘Von der Eichel und dem Kurbisse.’
Uit het bovengezegde blijkt voldoende, dat de gunstige meening, die wij vroeger
over ‘de Kindervriend’ hebben geopenbaard, bij het nazien van no. 8-26 is bevestigd
geworden. De geachte schrijver houde ons echter eenen kleinen raad ten goede.
Hij begeve zich niet al te zeer op het gebied der ultrapiëtische rigting. ‘Al te goed,
is buurmans gek!’ zegt het spreekwoord; wij voegen er, door ervaring geleerd, bij:
‘Al te vroom, maakt ondeugende kinderen.’ Hij houde zich, zoo mogelijk bij het
juste-milieu.
October 1862.
L.A.H.
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Korte mededeelingen.
Het docerend personeel van onze gymnasieën zit niet ledig, en verrigt ongetwijfeld
den nuttigsten arbeid, door zelf te voorzien in de behoefte welke er bestaat aan
goede handleer- en leesboeken ten gebruike bij het onderwijs. De docenten zelven
weten het best, ten minste behooren 't best te weten, welke de vereischten van
zulke boeken zijn, en van de bekwame mannen onder hen kan men de geschikste
schoolboeken verwachten.
Onlangs zijn weder twee boeken uitgekomen, welke dit bevestigen. Het eene is
getiteld: Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden. Naar Dr. A.F. Gottschick vrij
bewerkt en naar het Attisch taaleigen geregeld door Dr. D.M. Kan, praeceptor aan
't Stedelijk Gymnasium te Groningen. Voor een geleidelijk en degelijk onderwijs is
dit boek zeer geschikt. Het zou misschien in bruikbaarheid gewonnen hebben, indien
onder aan de pagina's niet alleen naar Dr. Francken's Rudimenta, maar ook naar
andere spraakkunsten verwezen was, op de wijze, waarop dit in Dr. Vitringa's
Latijnsch leesboek geschiedt.
Het andere boek is eene uitgave voor gymnasiaal gebruik van Lycurgus
redevoering tegen Leocrates door Dr. A.H.G.P. van den Es. Met den geleerden
uitgever gelooven wij dat de schoone oratie van Demosthenes' eerlijken en
welsprekenden vriend zeer geschikt is om op 't gymnasium gelezen te worden. Aan
de wijze waarop zij is uitgegeven zien wij, dat Dr. van den Es een docent is, die
zijne taak begrijpt, die zijne jongelui door zijn onderwijs wil ontwikkelen, en niet zich
bepaalt met hun eenige dorre taalkennis in te pompen. Daarenboven behoeft men
de afwijkingen van den textus receptus maar in te zien, om te kunnen verklaren,
dat de uitgever zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft ten opzigte van de kritiek der
oratie.

Sint Maartens-boekje en St. Nicolaas-boekje, Prenteboekjes voor
leerzame kinderen, beiden door Alof. (Kampen, bij B.L. van Dam.) Prijs
met gekleurde plaatjes ƒ 0,30, zonder ƒ 0,15.
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No. 1 is een lief boekje, dat om zijne zedelijke strekking aanbeveling verdient, en
waaruit menige les kan geput worden. Het bevat eene beknopte geschiedenis van
Martinus, die naderhand om zijn voorbeeldig gedrag en zijne goede werken onder
de heiligen werd opgenomen, en wiens sterfdag of beter wiens uitvaart op sommige
plaatsen den 11den November gevierd wordt. De stijl is duidelijk en bevattelijk voor
kinderen. Enkele fouten zijn ons voorgekomen, die bij een eventuëlen herdruk wèl
vermeden mogten worden. Zie b.v. den duisteren zin op blz. 7, de fouten op blz. 9,
12, 14, 25, 26. Deze waarlijk gegronde aanmerkingen kunnen den schrijver
overtuigen, dat wij zijn boekske oplettend hebben nagezien; het komt ons voor dat
men in werkjes voor de jeugd niet te naauwlettend kan zijn op stijl en taalregels. Bij
kinderen geldt ook in dit opzigt: ‘Goed voorbeeld doet volgen.’
Dezelfde schrijver als van No. 1 is ook die van het St. Nicolaasboekje. Ook dit
boekje is aan te bevelen wegens de nuttige lessen, daarin vervat, en den toon,
waarin het geschreven is. Wij hebben vele boekjes van dien aard gezien, welke niet
zonder overdrijving geschreven waren; zulks is hier het geval niet. Omtrent de fouten
kan ons oordeel gunstiger zijn. Wel is hier en daar eene enkele fout ingeslopen,
maar bij het vorige vergeleken, is het vrij goed.
Omtrent de plaatjes in beide werkjes is ons oordeel even ongunstig. Niet alleen
dat die bonte kleuren ons maar niet wilden bevallen, maar de teekening zelve is
somtijds een paskwil. - Een proefje. Vroeger is gezegd dat St. N. nooit anders dan een ruw haren kleed droeg, en hoe
vinden wij nu den heiligen man als overste van 't klooster afgebeeld? Met sierlijk
gekapt haar, al ware hij gecoiffeerd voor een bal; met een blaauwen kiel, gelen
pantalon en hooge laarzen!! Onwillekeurig dachten wij al lagchende aan eene
curieuse prent in vergulde lijst in eene dorpsherberg, waarop de Verloren Zoon als
een hedendaagsche dandy wordt voorgesteld. - Zoo zijn er meer.
Deze aanmerkingen moesten we maken en daarom zouden wij anders liever
aanraden, om het eenvoudige, van bonte kleuren ontbloote exemplaar te koopen.
Dan zijn de 15 cents niet slecht besteed.
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Boekbeschouwing.
De levensgeschiedenis van onzen Heer Jezus Christus, volgens
de vier Evangelisten, door U.W. Thoden van Velzen. Te Groningen,
bij M. van Heijningen Bosch, 1862. In groot 8vo., 417 blz. Prijs ƒ
3,00.
De schrijver van dit boek geeft in zijne Inleiding zelf het oogpunt op, waaruit deze
‘levensbeschrijving van den Heer’ te beschouwen zij; namelijk als ‘eene bescheiden
poging om de ontwikkeling, (den) voortgang en (de) voleindiging van Jezus'
geschiedenis in hare eenheid aan te toonen, en (Hem) alzoo aan de hand der
Evangeliën te doen kennen in zijne gewigtige zending. Die zending is de leidraad
van al de bijzondere verhalen, die in de Evangeliën voorkomen.’ Daartoe nu moet
‘allereerst een voldoende grondslag worden gelegd;’ dat wil zeggen: vooraf gaat
eene kritiek der Evangeliën, waartoe de schrijver ons allereerst wenscht terug te
leiden naar de getuigenissen der oude kerk, die eerst toen behoefte begon te
gevoelen aan eene beschrijving van Jezus' geschiedkundige verschijning, toen de
mondelijke getuigenis der apostelen zweeg. Het Evangelie nu naar Mattheüs (want
men moet dit ‘naar’ letterlijk opvatten) is in zijn tegenwoordigen vorm niet van dezen
apostel afkomstig; het bestaat uit drie bestanddeelen: 1) de oorspronkelijke
redenenverzameling van Mattheüs zelven, in het Arameesch geschreven, maar
later in het Grieksch vertaald; 2) de daarmede later verbonden van elders ontleende,
meer alleen feiten van Jezus' leven behelzende stukken of verhalenreeks; 3) de
nog later daaraan toegevoegde verhalen van Jezus' afkomst en geboorte; met een
aantal profetische aanhalingen uit het O.V. en enkele andere korte verhalen. Markus schreef zijn Evangelie als tolk van Petrus en vertegenwoordiger van de
Petrinische rigting, voor de Christenen uit de heidenen; zijn Evangelie is het oudste,
wat de mededeelingen van feiten uit Jezus' leven betreft. - Lukas' Evangelie is een
later dan de twee eerste Evangeliën, uit welke hij
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heeft geput, meest uit Markus. Wat Mattheüs aangaat, was zijne bron niet het
tegenwoordige Mattheüs-Evangelie, maar het oorspronkelijke, zoo als het bestond
in eene verzameling der redenen van den Heer. Lukas' voornaamste verdienste is
eene chronologische en harmonistische, en wat nog hooger staat, de opvatting
zijner bronnen in waren evangelischen zin; hij is de vertegenwoordiger der
Paulinische rigting. - Johannes bedoelde met zijn Evangelie de versterking der
Christenen in hun geloof ook bij het doorbreken der gnostieke rigting. Van de
geschiedkundige zijde beschouwd, vult zijn Evangelie de andere aan, en het karakter
van zijn Evangelie is diepzinnig en geestelijk. In zijnen tegenwoordige vorm heeft
het latere tusschenvoegsels gekregen.
Ofschoon nu Thoden van Velzen de beschouwingen der Tübingers aangaande
de Evangeliën afkeurt, vaart hij toch in zoover in hun zog, als ook blijkhaar bij hem
het Tendenz-beginsel op den voorgrond staat, dat wil zeggen: ook volgens hem zijn
de Evangelie-verhalen niet geschreven omdat zij waar zijn, maar omdat het met de
strekking van het geschrift overeenkwam, deze en die voorvallen op te nemen en
zoo voor te stellen als zij voorgesteld worden. 't Behoeft niet gezegd te worden, dat
er van die hypothese slechts ééne schrede is tot eene andere: wij hebben in de
verhalen niet de objective historische waarheid, maar eene subjective voorstelling
van den schrijver.
Tot welke gevolgen de aanneming van dit beginsel leidt, zien wij b.v. in hetgeen
de schrijver zegt over de verhalen aangaande Jezus' geboorte. Die omstandigheden
behoorden niet tot de oorspronkelijke Evangelie-verkondiging, ook niet tot de
oorspronkelijke Evangelie-beschrijving, maar dienen om het standpunt te leeren
kennen, waaruit men in de apostolische kerk de verschijning van den Christus
waardeerde. De schrijver komt er dan ook voor uit, dat hij die verhalen slechts wil
doen kennen ‘in hunne gewigtige beteekenis als zinnebeeldige voorstellingen van
het Godsbestuur, vooral in Jezus' komst en geboorte doorstralende.’ Het verhaal
aangaande Jezus' buitengewone geboorte is ‘de veraanschouwelijking van eene
hoogere afkomst van Jezus, dan eene gewone menschelijke.’ ‘Aan die voorstelling
(nam. dat Maria slechts zou verloofd zijn geweest enz.) ligt de
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waarheid ten grondslag, dat Gods scheppende levenskracht in Hem, die tot Verlosser
van het menschdom zou geroepen worden, een hooger menschelijken aanleg heeft
geschapen, dan het gewone menschenkind ontvangt.’ ‘Deze is de godsdienstige
en godverheerlijkende waarheid, die ten grondslag ligt aan het naïve verhaal van
Jozefs betrekking tot Maria ten opzigte van Jezus' geboorte.’ ‘Maar zijn eigenaardigen
vorm heeft het verhaal te danken aan de bedoeling, om de profetische uitspraak hij
Jesaia (VII: 14), gelijk die later werd misverstaan, in Jezus' geboorte vervuld te doen
aanschouwen.’ Trouwens ‘dit verhaal vormt dan ook eigenlijk reeds een overgang
tot de apocryphische Evangelie-beschrijving.’ Even dus is de ‘profetische beteekenis
of de ideale waarheid van het wonderschoone en diepzinnige verhaal’ aangaande
de komst der magi uit het Oosten, eene veraanschouwelijking ‘van der Heidenen
geloof en der Joden ongeloof in den Christus tijdens zijne verschijning en eerste
verkondiging door de apostelen.’
In hoever men bij zulke opvatting der Evangelie-verhalen regt heeft om aan de
Tübingers een ‘hypothesen-paleis’ ten laste te leggen, ‘welks grondslag op het
woestijnzand is gebouwd,’ laten wij anderen beoordeelen. Nader komt dit
‘hypothesen-paleis’ zeker aan dat van Strauss, maar ieder der zake kundige weet
ook, dat de Tübingers met hun Tendenz-theorie eigenlijk slechts hebben
voortgebouwd op den door Strauss geëffenden ‘woestijngrond.’ Dit is echter ook
waar, dat bij Thoden van Velzen de ronde erkentenis gevonden wordt, dat Jezus
niet is aan te merken als het produkt van zijnen tijd en zijn land. En - dit is in den
tegenwoordigen tijd niet gering te schatten.
Voorzeker zal het menigeen, die iets naders aangaande dit boek wenscht te
weten, gaan als ons, die 't allereerst de bladzijden opensneden, waar gehandeld
wordt over Jezus wondermagt, of gelijk de schrijver zich uitdrukt: ‘zoogenaamde
wondermagt.’ ‘De Evangeliën,’ heet het, ‘kennen aan Jezus eene buitengewone
magt toe, eene kracht die van hem uitgaat, zoo als volgens de ervaring de menschen
niet bezitten, althans heden ten dage niet, vroeger echter toch zou geoefend zijn
ook door profeten des O.V. en door Jezus' apostelen.’ Teregt wordt al aanstonds
opgemerkt, dat
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wij in Jezus gelooven, niet hoofdzakelijk wegens de wonderen, door Hem verrigt,
maar op grond onzer ervaring van de geestelijke kracht, die hij heeft uitgeoefend
en nog uitoefent tot onze verlichting, heiliging en volmaking.’ Wij voegen er bij: geloof
in Jezus op grond van zijn wondervermogen is voor ons eene onmogelijkheid. Het
zijn zinnelijke daden, die dus alleen door de zinnen kunnen worden waargenomen.
Wij zien ze noch hooren ze; als dus iets bewijskracht zou moeten hebben, ware het
niet het bestaan der wonderen, maar het verhaal der wonderen. Alles komt dus
neder op de geloofwaardigheid der verhalen. Eerst waar die geconstateerd is,
beginnen de wonderen ons te verschijnen in hun ware licht: getuigenissen aangaande
Jezus, openbaringen zijner heerlijkheid, zoo als Joh. (II: 11) te regt opmerkt, in dat
woord het ware karakter van Jezus' ‘werken’ of ‘teekenen’ uitdrukkende. In ons oog
zijn die ‘zoogenaamde wonderen,’ zoo als de schrijver hen noemt, onmiddelijke
uitvloeisels van Jezus' persoonlijkheid. Iemand die zóó hoog stond moest wel
heerschappij voeren over de natuur; moest wel in staat en des willens zijn om hare
krachten dienstbaar te maken aan zijne heerlijke en weldadige oogmerken. Van de
zijde van Hem zelven zijn die daden in ons oog niets buitengewoons; dat wil zeggen:
wij gelooven niet dat er voor Jezus bijzondere krachtsinspanning noodig was om
zijne heerschappij over de krachten der natuur aan den dag te leggen; die daden
waren bij Hem een ‘werken gelijk de Vader werkt,’ die ook - men vergunne ons het
woord - er niet eens bijzonder zijn werk van behoeft te maken, om eene zon te
scheppen, anderhalf millioen maal grooter dan onze aardbol. Wat wij in Jezus
‘wonderen’ noemen, zijn het alleen in betrekking tot onze beperkte kennis en ons
beperkt vermogen. Stonden wij even hoog als Jezus, dan zouden die daden even
natuurlijke, van zelfsprekende uitvloeisels zijn van onze persoonlijkheid, als zij het
bij Jezus waren van de zijne. En die zamenhang van werken en persoonlijkheid van
‘heerlijkheid als den Ééngeborene’ en ‘openbaring dier heerlijkheid’ in 't geen wij
‘wonderen’ noemen, is in ons oog zoo innig, zoo onverbrekelijk, dat wij in gemoede
betuigen: ons zou eene Evangelie-geschiedenis meer dan verdacht zijn, die ons
het beeld van Jezus teekende gelijk de
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bestaande, doch zonder dat ons zijne verheven persoonlijkheid in daden werd
geopenbaard, aan die persoonlijkheid beantwoordende. Zulk eene geschiedenis
zou ons even ongeloofbaar toeschijnen als wanneer we de lotgevallen lazen van
een groot veldheer, maar - hij treedt op in een veldslag, zonder dat één feit getuigenis
geeft van zijn talent; hij treedt op als belegeraar, maar verraadt nergens beleid en
schranderheid, meer dan ieder gewoon officier zou getoond hebben en werkelijk
getoond heeft. Wij zouden tot het resultaat komen: óf die man is de groote veldheer
niet voor wien hem de geschiedenis wil gehouden hebben, òf deze levensbeschrijving
deugt niet.
Hooren wij nu den schrijver dezer levensgeschiedenis van Jezus. Volgens hem
‘schijnen sommige alleen wonderen te zijn in de opvatting dier dagen en in de
voorstelling der mededeeling, en zij zouden het niet zijn naar onze begrippen, niet
in onze mededeeling, indien wij ze hadden aanschouwd.’ Hiertoe zullen dan behooren
de gevallen, waar ‘Jezus kennelijk geneeskundig handelde.’ Ook komen er ‘onder
Jezus' werken voor die den vorm en schijn van wonderen hadden, of dien ontvingen
uit den indruk, dien zij op de gemoederen maakten, in verband met Jezus' gansche
verschijning.’ In die gevallen ligt het wonder ‘alleen in de opvatting en voorstelling
van Jezus' daad, niet in die daad zelve.’ ‘Sommige wonderen (de schrijver zal
meenen: wonderverhalen) schijnen zelfs alleen zinnebeeldige voorstellingen der
Evangeliën te zijn van Jezus' geest en geestelijke werkzaamheid.’ En nu wordt
opgemerkt, dat zij ‘den algemeenen karaktertrek verraden van ware hulpbetooning,
verlossing en herstelling,’ van het ‘mededeelen van hooger levenskracht.’ - Zoover
gelezen hebbende en zich het bovenaangehaalde ten aanzien van Jezus' geboorte
herinnerende, moet men tot de voor de hand liggende slotsom komen, dat de
wonderverhalen zijn op te vatten op de wijze van Strauss, als inkleedingen van
trekken, die de Jood in zijnen Messias meende te moeten vinden. Maar neen! De
schrijver komt, naar ons inzien, niet zonder tegenspraak met het voorafgaande tot
het resultaat, dat op het theïstisch standpunt - en daarop wil hij immers geacht
worden te staan? - het zelfs een wonder geweest zou zijn, zoo Jezus in zijne eenige
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zending als Verlosser der wereld zulke krachten niet had betoond, zulke werken
niet verrigt’ - geheel wat wij boven als onze overtuiging uitdrukten. Met het hoogste
regt heet het daarom: ‘Zoolang wij nog zoo diep onkundig zijn van de allereerste
verschijnselen des levens, bv. van het waken, van den slaap, van het droomleven,
van de kracht waardoor het hart slaat, van het verband (tusschen) en de werking
van den geest op het ligchaam, zoolang de zoogenoemde natuurwetten, als de
aantrekkingskracht en middelpuntschuwende kracht enz. louter namen zijn, om de
onkunde te bedekken; zoolang de menschelijke ervaring in haren uiterst bekrompen
kring, door talrijke vooroordeelen nog verengd, alleen nog heeten mag een kennen
ten deele, - zoolang mogen wij ook aan de telkens gewijzigde wereldbeschouwing
en natuurkennis het regt ontzeggen de magtspreuk als waarheid te verkondigen,
de geheimen der natuur en des menschengeestes te hebben ontraadseld, de
magtspreuk te doen hooren: ‘Wonderen zijn onmogelijk.’
Wij konden niet nalaten deze ons als uit de ziel geschreven woorden over te
nemen. Zij drukken uit wat de ‘moderne theologie’ nu en dan met een kwinkslag
heeft afgewezen. We hebben hooren zeggen: ‘al zag ik het met mijne eigene oogen,
ik zou eer aan gezigtsbedrog of aan het bezigen van voor mij verborgen
kunstmiddelen gelooven, dan het feit van een wonder aannemen.’ Doch wederom
- hoort wat Thoden van Velzen met veel juistheid opmerkt: ‘Wonderen zijn geen
werken, dio met de krachten der natuur strijden en deze opheffen, maar werken,
die door de tot nog bekende wetten of krachten niet worden verklaard. Wonderen
zijn veel meer krachten eener hoogere wereldorde, die niet gekend worden uit de
tot nog toe ontdekte wetten of krachten dier wereld. Wonderen zijn daarom niet
tegennatuurlijk, maar eene hoogere natuurontwikkeling en openbaring.’ Dat deze
omschrijving juist past in het boven door ons voorgedragene blijkt terstond. Maar
wanneer nu de schrijver eindigt met te zeggen: ‘Wij mogen op dit standpunt daarom
geene hoofddraden rukken uit het boek der wonderverhalen, dat zich in de zending
van den Christus ten toon spreidt voor ons oog. Dit ware reconstructie der historische
feiten waar deze genoegzaam gewaarborgd zijn
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door berigten van ooggetuigen, gelijk de apostelen het waren.’
Doch indien wij eene zoodanige opvatting aantreffen van de feiten door Jezus
verrigt, is het min of meer zonderling, dat blijkbare afkeer van het aannemen van
het ongeloofbare onzen schrijver heeft teruggehouden van in den rang der historische
waarheid op te nemen die feiten, welke ten aanzien van Jezus zijn gebeurd. Van
zijne geboorte spraken we reeds; de verheerlijking op den berg wordt met ronde
woorden voor eene symbolische voorstelling verklaard; Jezus opstanding wordt zoo
opgevat, dat de verschijningen van Jezus op en na den derden dag na zijnen dood
worden voorgesteld als ‘wel openbaringen van Christus zelven, maar niet met het
aardsche, herleefde ligchaam, maar met een geestelijk ligchaam. Hoedanig dit
geestelijk ligchaam van Christus was, liet zich niet beschrijven, niet onderzoeken.
De discipelen waren hiertoe niet in staat, evenmin als eenig ander opmerker en
onderzoeker hiertoe in staat zou geweest zijn. Maar dat er zulk een geestelijk
ligchaam bestaan moet, is reeds blijkbaar uit het bestaan van onzen geest zelve
(zelv') in ons aardsche ligchaam. Wat is ons aardsche ligchaam anders, dan het
grove stofkleed van het werkelijk hooger en fijner ligchaam onzes geestes, of liever,
van onzen geest zelven,’ enz. In 't kort: ‘Jezus' opstanding was de magt (dit zal
moeten zijn: de openbaring der magt) die hij bezat, zich te openbaren aan zijne
jongeren, als de verheerlijkte geest, in zulken vorm en in zulke kenmerken, als
noodig waren, hen volkomen te overtuigen van zijn voortgezet, onverderfelijk, heerlijk,
hemelsch leven. Zij was geene opstanding in aardschen, zinnelijken vorm, gelijk de
Joden zich voorstelden, maar in geestelijken levensvorm, overeenkomstig het
levensbeginsel, of het geestelijk ligchaam, dat door den dood zich ontwikkelt tot
ware zelfstandigheid en krachtige levensopenbaring.’
In hoever deze woorden eene klare voorstelling geven van 't geen de schrijver er
mede zeggen wil, beslissen we liefst niet. Trouwens: ‘het laat zich niet beschrijven,
niet onderzoeken.’ Dit is intusschen zeker, dat bij deze voorstelling het ‘aardsche
ligchaam’ van den Heer wel in de grafspelonk is blijven liggen en dat dus de verhalen
aangaande
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het bezoeken van en het inzien in het ‘ledige’ graf behooren tot dezelfde klasse als
dat aangaande de verzegeling van en de wacht bij het graf, ‘welks oorsprong schijnt
gelegen in de lastering der joden, dat Jezus' discipelen zijn lijk hadden gestolen en
gezegd: hij is opgestaan.’ Ten aanzien van de ‘hemelvaart’ van Jezus wordt niets
verklaard, geene opvatting voorgestaan of verdedigd, alleen het verhaal opgeteekend
- zonder meer.
Nog eens: 't is ons, bij de bepaling van het wonderbegrip, door den schrijver
zelven gegeven, geheel onverklaarbaar, dat hij ‘wonderen’ als daden van Jezus
laat gelden, maar als gebeurtenissen met Jezus niet. Het beginsel eenmaal
aangenomen zijnde, dat wonderen ‘krachten zijn eener hoogere wereldorde, die
niet gekend worden uit de tot nog toe ontdekte wetten of krachten dier wereld,’
behoeft men, dunkt ons althans, voor eene eigenlijke opvatting der wonderbare
geboorte van Jezus uit eene maagd, van eigenlijke opvatting der verheerlijking op
den berg, van eigenlijke opvatting der ligchamelijke opstanding en opneming van
Jezus niet terug te deinzen. En de vergelijking van het eene met het andere dringt
ons onwillekeurig tot de onderstelling, dat de schrijver zich even weinig heeft weten
te hoeden tegen tegenspraak met zich zelv' in het groot, als dit het geval geweest
is in het klein, toen hij bladz. 408 de, 1 Cor. XVI: 6, vermelde verschijning opvat als
eene aan meer dan 500 ‘ééne enkele keer (eenmaal, in onderscheiding van de
apostelen, die meermalen die verschijning ontvingen), en op de volgende bladz. als
eene aan ‘500 te gelijk.’ Het eerste is o.i. de eenig ware verklaring. Jezus verscheen
met zijn verheerlijkt ligchaam - ‘geestelijk ligchaam’ zegt de schrijver - overigens
altijd slechts aan enkelen, en de verklaring: ‘op eenmaal,’ te gelijk, zou welligt nooit
in de wereld gekomen zijn, als men niet aan de verschijning, Matth. XXVIII: 16-20
gedacht en die aan de ‘500’ daarmede vereenzelvigd had. Immers het woord ἐφαπαξ,
in de staten-overzetting, 1 Cor. XV: 6, vertaald, ‘éénmaal’ heeft op de weinige andere
plaatsen, waar het buitendien voorkomt (Rom. VI: 10, Hebr. VII: 27; IX: 12; X: 10)
niet alleen zeer zeker de beteekenis van: ‘ééns,’ maar zoo zelfs, dat juist de nadruk
in het: ‘ééns en ook niet meer dan ééns’ ligt.
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Doch genoeg reeds over bijzonderheden. Vraagt men ons algemeen oordeel over
het boek als geheel - we zijn huiverig het te uiten. Naarmate de nieuwere school
het historische standpunt - we zeggen niet meer: verlaat, maar voor onverschillig
verklaart, worden ons de voorstellingen der moderne theologie meer verdacht en
onhoudbaar. Als men er eenmaal toe komt om feiten uit de levensgeschiedenis van
Jezus te houden voor zinnebeeldige voorstellingen van zedelijke waarheden, betreedt
men een grondgebied, waarop het vasthouden aan Jezus als historisch persoon,
met historische trouw in het N.V. geteekend, gansch willekeurig, en hetgeen volgens
Neander verondersteld wordt door de stichting der christelijke kerk door een
gekruisigde - wordt eene luchtbel. Het boek schijnt ons toe eene proeve te zijn van
transactie tusschen twee rigtingen, van welke de eene naar ons bescheiden oordeel
de andere bepaald uitsluit: de historische Christus als grondslag des Christendoms,
en: het Christendom de verwezenlijking der hoogste zedelijke ideën voor den mensch
en de menschheid. Ook wij gelooven, dat er enkele legenden in de
Evangelie-verhalen zijn ingeslopen, schoon we daarbij nog niet zoo aanstonds aan
eene zedelijke Tendenz denken. Ware dat niet zoo, dan zou er wel geen grooter
wonder te vinden zijn, dan het bestaan dier Evangelie-verhalen. Men leze het verhaal
van gebeurtenissen, onder de oogen van het nog levend geslacht voorgevallen;
men leze het van twee, drie schrijvers, allen der zake kundig, ooggetuigen zoo ge
wilt, allen ter goeder trouw, allen zonder verdenking hunner waarheidsliefde, allen
zonder schijn van partijdigheid - en toch, hoe verschillen zij! Hoe dikwijls moet men
ook bij de grootste historische trouw, uitroepen: voilà comment on écrit l'histoire!
Zouden de Evangelie-verhalen de eenige op de gansche wereld zijn, aan dat lot
ontsnapt? Wij gelooven het niet. Maar of daarom cardinale punten zoo verminkt zijn
- wij gelooven het ook niet. En wat Thoden van Velzen nu geeft, het komt eigenlijk
hierop neder, wat volgens de Evangelie-verhalen met Jezus gedurende zijn leven
op aarde zou zijn voorgevallen.
O.
Br.
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Het christelijk kerkjaar. Eene handleiding tot de Evangelieprediking
op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en
gedenkdagen, en bij de andere plegtige gelegenheden in de
s
Hervormde kerk. Door Joh . Krull, Predikant te Oppenhuizen en
Uitwellingerga. Met eene voorrede van Dr. W. Muurling,
Hoogleeraar te Groningen. (Te) Groningen, (bij) J.B. Wolters, 1862.
In groot 8vo., 400 bladz. Prijs ƒ 3.90.
Een boek, uitsluitend voor hervormde predikanten geschreven, kan natuurlijk in een
tijdschrift als dit niet opzettelijk worden beoordeeld. Het daarom met een woord
slechts aankondigende voegen we er bij, dat het naar ons inzien uitmuntend geschikt
is voor het doel waartoe het is opgesteld, terwijl het eene rijke belezenheid verraadt
in de voortbrengselen der hedendaagsche homiletische letterkunde in ons vaderland.
De hoofdaanmerking die wij er op hebben, is deze, dat wel melding wordt gemaakt
van teksten en onderwerpen bij de bevestiging van lidmaten, maar niet bij die van
predikanten, gelijk ook niet van die bij gelegenheid van intrede, afscheid, herdenking
van diensttijd, herinnering van overledenen. Heeft de schrijver misschien die
aanwijzing overbodig gerekend, omdat de subjectiviteit van den leeraar daarbij zoo
op den voorgrond treedt, dat hij naar eene handleiding als deze niet behoeft te
grijpen, - wij geven hem geen ongelijk, maar kunnen dan hetzelfde van
onderscheidene der hier behandelde onderwerpen zeggen. En zou hij antwoorden,
dat de genoemde gelegenheden niet, als de lidmaten-bevestiging, tot het ‘christelijk
kerkjaar’ behooren, dan zouden we hem naar de laatste woorden van den titel
verwijzen en in allen gevalle eene plaats vragen voor de bevestiging van ouderlingen
en diakenen.
De uitvoering is zeer goed, doch die een boek van ƒ 3,90 (zij het dan de stereotype
prijs van 1 cent per bladz.) alleen voor hervormde predikanten bestemd en geschikt
uitgeeft, heeft geen flaauw denkbeeld van de sommen, over welke predikanten ten
behoeve hunner boekerij beschikken kunnen. Wijlen de waardige Broes begreep
dat en daarom stelde hij met onwaardeerbare kieschheid en onbekrompenheid
gratisexemplaren beschikbaar. Dit nu is van een boekhandelaaruitgever niet te
vergen, en dat het boek te duur is voor
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hetgeen men er in heeft, beweren we in geenen deele, maar dit alleen, dat ƒ 4. voor een predikant, die van zijn schandelijk laag tractement moet leven, te veel is
en dat hierdoor het doel der uitgave grootelijks zal worden tegengewerkt. En dit
voegen we er bij deze gelegenheid bij, dat onze opmerking niet moest k u n n e n
gemaakt worden. Het is onbetamelijk, dat men de predikanten, gelijk eene menigte
andere ambtenaren, zoo ellendig salariëert; het is iets dat het daglicht niet zien mag,
als men tot een wetenschappelijk gevormd man, die eene van de belangrijkste
betrekkingen in de maatschappij bekleedt, zeggen moet: dat boek zou u nuttig zijn,
maar het kost ƒ 4. -, gij zult u het genoegen moeten ontzeggen het te bezitten! Wat
menigte van landstractementen - wij spreken nu niet van de predikanten alleen,
maar ook van andere betrekkingen - zijn nog geheel geschoeid op de leest der
geldswaarde van voor 40 en 50 jaren, en dat terwijl de prijs van alle levensbehoeften
meer dan verdubbeld is. Het is hoog tijd dat daarin eene doortastende verandering
worde gebragt; het is schande dat dit niet reeds lang geschied is. Men babbelt (want
het is babbelen en niets meer) van bezuinigingen; maar waar men geene hand aan
slaat, is dit, dat de waarde der gronden (bij slot van rekening de eenige vaste
maatstaf van geldswaardij) sedert de invoering van het kadaster minstens
verdriedubbeld is, en nog betaalt de grondeigenaar zijne grondlasten volgens
denzelfden maatstaf als toen. Hij trekt meer dan tweemaal zoo veel van de
voortbrengselen; die voortbrengselen zijn levensbehoeften, eerste levensbehoeften,
graan, vleesch, boter; de consument moet die dubbel betalen in vergelijking van
voor een 40tal jaren, en toch - die consument ontvangt geen cent meer uit 's lands
kas, hoewel dien ten gevolge schatten meer dan vroeger in 's lands kas vloeijen.
Indien het waar is, dat op de regering den pligt rust om zoo na mogelijk de algemeene
lasten gelijkelijk te doen dragen, dan brenge men daarin, daarin vóór alles
verandering. Men zal er meer mede gebaat zijn, dan met het overbrengen der
haardsteden-belasting op de brandstoffen!
Wij vragen geene verschooning voor deze uitweiding, overtuigd als wij zijn uit te
spreken wat honderden, bijna schreven we: duizenden door het rijk gesalariëerden
ambtenaren
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op het hart ligt. Vestigt zich daaromtrent eene publieke opinie, voor haar moet ten
laatste alle tegenstand wijken. En om die publieke opinie te helpen vestigen doet
de steller dezer aankondiging even als Cato, die in den Romeinschen senaat elke
redevoering over elk onderwerp eindigde met zijn: delenda Carthago!

Anthologie uit Grieksche lierdichters, met biograghische
inleidingen en ophelderende aanteekeningen. Naar het
Hoogduitsch van H.W. Stoll, voor Nederlandsche gymnasia bewerkt
door E. Mehler. Twee stukken. Groningen, bij de Erven C.M. van
Bolhuis Hoitsema, 1859, 1860. In gr. 8vo. 326 blz. Prijs ƒ 3,20.
Van dichters vooral geldt wat toch ook eenigermate van proza-schrijvers waar is,
dat de zoogenoemde historia literaria hen betreffende eerst dan aantrekkelijkheid
voor den leerling heeft, wanneer zij door proeven wordt verlevendigd en
aanschouwelijk gemaakt. Dit denkbeeld bragt dr. Mehler tot het in onze taal
overbrengen van de Lyrische anthologie der Grieksche letterkunde van Stoll, die
ook in Duitschland veel bijval gevonden heeft, inzonderheid wegens de
aanteekeningen, die niet à la Minellius alles zoo voorkaauwen dat den leerling niets
te denken overschiet, maar ook niet ontaarden in eenen geleerden commentaar,
meer geschikt voor mannen van het vak dan voor leerlingen op een gymnasium. 't
Spreekt echter wel van zelf dat Mehler meer levert dan eene letterlijke vertaling.
Vooral ten aanzien der tekstlezingen is hij op vele plaatsen zelfstandig zijnen eigen
weg gegaan. Had hij zijne pen hier en daar ook in de aanteekeningen meer vrijheid
veroorloofd, vermoedelijk, ja zeker zou het boek er niet bij verloren hebben.
Deze twee stukken bevatten: het eerste de Elegiën en Epigrammen, het tweede
de Melische, Chorische en Bucolische poëzij. De biographisch-literarische
aanteekeningen aangaande de dichters, gelijk ook de literarisch-aesthetische
aangaande de dichtsoorten, zijn zeer goed geschreven. Ware het hier de plaats tot
bedenkingen, wij zouden er meer dan ééne hebben, b.v. op het gunstige oordeel
over Sappho. Ook ware het, dunkt ons, niet ondoelmatig geweest, bij
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iederen schrijver op te geven welke de beste uitgave zij, wij bedoelen niet voor
letterkundigen van studie en beroep, maar voor hen die zich door het zien van den
bloemruiker (de anthologie) uitgelokt gevoelen naar den dichter in zijn geheel.
De druk is helder en de uitvoering goed. Op de Grieksche letter zouden wij echter
die aanmerking hebben, dat soms de letters λ en χ wat te sterk uitkomen - eene,
die zich ook laat maken op de met dezelfde letter gedrukte

Isocrates, Panegyricus en Areopagiticus. Met aanteekeningen van
Rauchenstein, Benseler en Schneider en met eigen opmerkingen
uitgegeven door E. Mehler. Bij dezelfden, 1861. In gr. 8vo. 185 blz.
In de voorrede verdedigt zich Dr. Mehler over het vertalen van zulke boeken als dit
in de hiervoor aangekondigde Lyrische anthologie, wegens het dikwijls misleiden
der overeenkomst tusschen het Hoogduitsch en het Nederlandsch. Wij gelooven
met hem, dat als men eene taal, welke dan ook, goed zal leeren, zulks met behulp
der moedertaal moet geschieden, omdat deze de taal is waarin men denkt. Van
deze zijde erkennen wij gaaf het verdienstelijke van zijn arbeid, die - we gaven er
reeds een wenk van - omtrent de beide redevoeringen van Isocrates: den
Panegyricus en den Areopagiticus veel meer waarde heeft dan omtrent de Lyrische
anthologie, omdat hij de aanteekeningen met zijne eigene verrijkt heeft. Van wege
die aanteekeningen, zoo de vertaalde als de oorspronkelijke, van wege den
naauwkeurigen afdruk van den tekst, en van wege de belangrijke inleidingen, bevelen
we deze uitgave voor de gymnasia met ruimte aan. - Eene kritische beschouwing,
het treden in bijzonderheden, behoort minder in dit tijdschrift te huis.

Het Vaandel. Vernieuwd Tijdschrift, onder redactie van P.F.
Brunings, Kapitein der Infanterie, enz. 2de Reeks, 3de Jaargang.
's Gravenhage, bij M.J. Visser en Leiden, bij van den Heuvell &
van Santen. Prijs ƒ 3,60.
Even als bij de verschijning van den 2den jaargang, roepen wij dezen 3den,
volmondig het ‘welkom’ toe. De re-
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dactie zegt in haar Voorwoord van dezen jaargang, onder anderen: ‘Wij hebben
naar al de monden der verschillende hoofden aandachtig geluisterd en den goeden
raad van allen ter harte genomen;’ en...dit heeft zich in den loop van den verschenen
jaargang ten volle bevestigd. Waarheid is het dat de kritiek veelhoofdig is; doch
even zoo waar is het dat ze hoogst noodig is, immers waarheen zou de schrijfjeukte
van velen hen voeren!...die jeukte...Zij moet worden beteugeld...Tot de redactie van
het ‘Vaandel’ is het verwijt gerigt, ‘als zoude haar vaandel niet de vaderlandsche
kleuren vertoonen,’...dit verwijt schijnt die redactie te hebben getroffen!...en waarlijk,
wij moeten in alle billijkheid erkennen, dat dit verwijt niet absoluut binnen den kring
der eerlijkheid gelegen is; immers, ingeval hiermede bedoeld wordt, als zoude er
niets in dit Tijdschrift gevonden worden dat naar den Nederlandschen bodem riekt,
alsdan verwijzen we den te strengen beoordeelaar naar de volgende lezingen, die
allen wel degelijk als zuivere Hollandsche voortbrengselen, althans er naauw aan
verwant, onder onze driekleur mogen geschaard worden.
1e.

2e.

Jaargang no. 2.

‘De Gravin,’ alhoewel in
een vreemd leger, zijn de
helden des verhaals,
Nederlanders van
geboorte.

Jaargang no. 2.

‘Onder den koninklijken
standaard.’

Jaargang no. 4.

‘Herinneringen uit de
loopbaan van een Ind.
officier.’

Jaargang no. 6.

‘Het kamp bij Millegen,
1860.’

Jaargang no. 7.

‘Coenraad Antonie Bosch.’

Jaargang no. 9.

‘Herinneringen uit de
dagen van den Belgischen
opstand in 1830.’

Jaargang no. 2.

‘Een ond gediende.’

Jaargang no. 7.

‘De invalide.’

Jaargang no. 8.

‘Herinneringen uit het
leven van een
gepasporteerd
onderofficier.’

Men zij billijk, en met de redactie zegt Ref. ‘het zou eentoonig worden altijd
hetzelfde veld te beploegen.’
Buiten ons vaderland leefden, en leven gewis nog helden, in den waren zin des
woords, en wanneer een tijdschrift, als het hier bedoelde, de schitterende daden,
het roemrijk leven van zoodanig een voor ons vreemden held schetst, welnu!
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hetzij den beoordeelaar mits deze in herinnering gebragt, dat dusdanig eene schets
volstrekt niet door het publiek wordt geleverd, om dien vreemden held te vergoden;
- dit moge elk lezer voor zich zelve doen - neen! Zijne daden worden hier
geboekstaafd om ‘den krijgsmansgeest - in het algemeen - op te wekken, en onze
jonge, aankomende militairen, zoowel als onzen jeugdige burgers,
krijgsmansdeugden door voorbeelden in te prenten,’ alsmede ‘hun te wijzen op
daden van moed, van beleid, van zelfverloochening, van trouw.’ De beoordeelaar
scheide hier vooral daden van personen.
Vóór wij afscheid nemen van dezen 2en Jaargang, kunnen we onze ontveinzing
niet terug houden, dat stukken als: ‘Variatiën op oude théma's,’ waarin, zij het
volkomen waarheid zoo als hier het geval is, de mindere militair, de eenvoudige
soldaat, zijnen tegenwoordigen staat en toekomstig lot, zoo duidelijk ziet
afgespiegeld, in dit tijdschrift zeer misplaatst zijn: Op bladz. 429, onder anderen,
lezen we: ‘Er komt een tijd dat hij, (de soldaat) niet meer meê kan; hij kan op zijn
ouden rug en gebogen schouders het kastje en het potlood niet langer dragen; dan komt hij op reform en hij wordt gepensionneerd. Helaas! wat is het lot van den
gepensionneerden soldaat! Gaan we den levensloop van zulk een armen kerel na.
Welk genot heeft hij gekend van zijne jeugd af, toen hij zijn eerste wapen, model
1815, op nam, tot hij zijn laatste, model no. 0, neêrlêi? Volg hem van de reveille tot
den laatsten roffel. De reglementen op de inwendige- en garnizoensdienst liggen
voor mij, en dan zie ik daar ook de exercitie-reglementen, - en als ik allen naga, dan
blijkt het mij duidelijk, dat de man in een onophoudelijken rosmolen wordt
rondgedreven, - van het eene appèl in het andere, van de inspectie naar de exercitie,
van de exercitie naar de wacht, van de wacht op corvée; - zoo sukkelt hij voort van
zijne jeugd tot zijn ouden dag, zonder levensgenot, zonder hoop, zonder toekomst.’
Bijaldien onze ‘jeugdige burgers’ deze regelen lezen, waarin hoegenaamd niets
bemoedigends voor de toekomst te vinden is, waarschijnlijk zal dit alsdan hun drift
om ‘soldaat te worden’ merkelijk verkoelen. Wij zeiden het vroeger: dergelijke
ontboezemingen en beschouwingen keuren wij in het ‘Vaandel’ hoogstens af.
De twee eerste nommers van den 3en jaargang zijn hoogst

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1862

544
belangrijk. In no. 1 komt vóór ‘de val van Sebastopol;’ een toonbeeld van moed en
volharding. ‘De verloren zoon,’ in hetzelfde nommer, is almede oorspronkelijk, en althans dit gedeelte - fiks geschildert.
Het ‘authentiek stuk:’ ‘Nieuwe vorm voor verzoekschriften,’ komt ons vóór - het
is mogelijk dat we ons vergissen - als niet zoo geheel ‘authentiek’ te zijn. De inhoud
van dit ‘verzoekschrift’ schijnt op eene waarheid gegrond te zijn; en waarlijk, hij die
gedurende ruim veertig jaren alle mogelijke bijzonderheden in eenig bataillon heeft
kunnen gadeslaan, is genoodzaakt te bekennen, dat dikwerf een verzoek als het
onderhavige, in 't geheel niet ongegrond zou zijn. Onderstel nu, dat dit tijdschrift
door den tamboer gelezen worde - immers ook hij behoort tot de jeugdige militairen,
voor wien het tijdschrift in het leven werd geroepen, - dan zal hij in zijn vuistje
lagchen, wel overtuigd als hij is, dat de heer majoor geen gevolg zou geven aan dat
verzoek. Den soldaat moet zoo iets niet kennelijk gemaakt worden, en daarom
achten wij dit ‘authentiek verzoek’ in het ‘Vaandel’ almede misplaatst. In no. 2 treffen
wij aan: eene ‘Krijgskundige beschouwing over schutterijen en
scherpschutters-vereenigingen.’ De heer Dommers heeft door deze zijne
beschouwingen gewis de bewijzen geleverd, dat ook hij gaarne een steentje
aanbrengt, ter voltooijing van het groote gebouw: 's lands verdediging, vooral in
verband met eene verbeterde wet op de schutterijen. Evenwel is het zijn Ed., o.i.
gegaan, als met zoovele ‘beschouwers:’ de aanhef is gewoonlijk kalm en vleijend
voor de zaak, die op de slagtbank der beschouwing zal geofferd worden, daarna
worden de beschouwingen niet meer geacht als eenvoudig denken, peinzen over
eenige zaak, neen! Zij gaan over in stellige waarheden, (naar men denkt althans)
‘het moet zoo zijn, dit dient te worden gedaan,’ enz., eindelijk lossen zij zich op in
afkeuringen omtrent het geene bij anderen geschiedt. Prijs of misprijs eene
scherpschutters-vereeniging bij ons, doch op kernachtige gronden, strijd daar vóór
of tegen met de wapens uit het magazijn van zaakkennis, maar laat eene andere
mogendheid op hare wijze handelen. Ten wille van het doel dat de schrijver dezer
beschouwingen zich voorstelt, spijt het ons de volgende opmerking te moeten maken.
Op
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bl. 65 zegt hij: ‘Om den niet-militairen lezer een duidelijk denkbeeld te geven van
het verband, dat er tusschen de geslotene troepen en de tirailleurs bestaan moet,
zullen wij hier in algemeene trekken laten volgen, hoedanig eene troeenafdeeling
zich tot het gevecht opstellen en bij den aanval en verdediging handelen moet.’
Eilieve! onderstel ik ben niet-militair: Wat zijn geslotene troepen? Wat zijn tirailleurs?
Wat is eene brigade?...IK heb den gang van dit gevecht met aandacht gelezen en
gezien, dat ‘de bajonet-aanval de hoofdzaak is, en dat der tirailleurs de bijzaak...’
‘doch houdt het mij ten goede, heer Dommers! een duidelijk denkbeeld van dat
verband, als waarvan hier sprake is, mis ik nog ten eenenmale.’ Zoo spreek ik als
niet-militair. Der redactie blijve eene meer naauwkeurige correctie aanbevolen; zoo
vinden we in no. 1, Voorwoord: ‘...dat ons Vaandel niet de vaderlandsche kleuren
vertoonden.
In no. 2, bl. 48 getoest, in plaats: getoetst.
Bl. 50, r. 2 o. Veastaan, in plaats: verstaan.
Bl. 56, r. 2 b. Indisbhen, in plaats: Indischen.
Bl. 57, r. 6 b. en nieuw leven, in plaats: een nieuw leven.
Bl. 61, r. 2 b. geenzins, in plaats: geenszins.
Bl. 67, r. 10 b. á bont portant, in plaats: á bout portant.

Nu treft men aan: staand leger; dan weder staande leger; dit verraad eene
onzekere spelling.
Vergelijkingen als de volgende hadden we in het Vaandel niet verwacht en dienen,
om het bespottelijke daarin gelegen, te worden vermeden: ‘Heur schoone leest werd
omsloten door een lang gewaad van licht blaauw laken van het fijnste weefsel; aan
den met goud gestikten gordel hing aan een dubbele zilveren ketting de kleine
fluweelen tas, terwijl om den blanken hals zich statig, in een menigte kunstige
plooijen, de kamerdoeksche kraag uitspreidde en eenigzins (let wel, lezer) deed
denken aan een menschenhoofd op een tafelschotel......’
Om dergelijke flaauwigheden moge in de kazerne gelagchen worden, ze behooren
althans hier niet ter plaatse, het beneemt het liefelijke der omschrijving eener schoone
maagd.
Voor het overige wenschen wij het ‘Vaandel’ bij voortduring eene gematigde koelte
toe, opdat het steeds goed zigtbaar blijve ontrold en wapperen.
2

x.
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De Globe. Schetsen van Landen en Volken. Bijeenverzameld door
K.H. Vink, 25ste deel, in twee stukken, te zamen 472 blz.; en 26ste
deel, 1ste stuk, 238 blz.; ieder stuk met eene plaat. In gr. 8vo., (Te)
Amsterdam, (bij) J.D. Sybrandi, 1861. Prijs ƒ 3,60 het deel.
In den tegenwoordigen tijd, zoo rijk aan groote gebeurtetenissen, en die naar
menschelijke berekening, van nog veel belangrijker evenementen zwanger gaat, is
land- en volkenkunde eene wetenschap, onmisbaar voor elk individu, dat op den
naam van een fatsoenlijk, welopgevoed mensch aanspraak maakt.
Naar Referents innige overtuiging zijn geschiedenis en aardrijkskunde twee
gewigtige vakken van studie, welker grondige kennis de spil uitmaakt van alle
grondslagen der hedendaagsche beschaving. Zijn wij begeerig onze verstandelijke
ontwikkeling gelijken tred te doen houden met den voortgang der maatschappelijke
instellingen bij de voornaamste volken, die de twee halfronden bewonen, dan
behooren wij steeds au courant te blijven van het voornaamste, dat op het gebied
van geschied- en aardrijkskunde verschijnt, en alles in het werk te stellen, om ons
eene kennis eigen te maken welke elk denkend wezen tot sieraad strekt.
Geschiedenis en aardrijkskunde, land- en volkenkunde, zijn, wel is waar,
verschillende benamingen; maar de zaken, die zij uitdrukken, staan niettemin in
een naauw verband met elkander. Referent rangschikt haar onder die vakken van
wetenschap, welker beoefening in eene welgeordende maatschappij niet mag
verwaarloosd worden. Ja! wij gaan zelfs nog verder. Op het gevaar af, dat onze
meening dezen of genen pied de-veau paradox voorkome, meenen wij, zonder ons
aan overdrijving schuldig te maken, te kunnen vaststellen, dat, in onze dagen, de
zoogenaamde beschaafde man, die onverschillig is voor land- en volkenkunde, zich
aan zijne eigene waarde (of eigenwaarde?) roekeloos vergrijpt!...Hij treedt daardoor,
geheel vrijwillig, in den rang dier niets beduidende (fainéants) Plutusvrienden, die
zich verlagen door op te zien tegen hersenwerk, en liever rondloopen en
lokaalpraatjes voeren, dan zich met eenige studie onledig te
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houden; hij wordt ongevoelig een logge ballast voor zich zelven, een nonsens in de
zamenleving der negentiende eeuw, eene dierlijke plant met apenaangezigt, zoodat
zijn leven gesleten wordt zonder eenig nut voor degenen, die tegelijk met hem deze
vergankelijke aarde betreden. - Wij vergisen ons gedeeltelijk! Zijn ligchaam doet
toch eenig nut na zijnen dood. het strekt den wormen tot voedsel en bemest den
grond.
Dat de heer Vink in alle opzigten onze zienswijze deelt, en het hooge belang van
de studie der land- en volkenkunde blijft beseffen, bewijst de voortzetting van zijnen
nuttigen en schoonen arbeid, die op dezelfde meesterlijke wijze volbragt is, als
vroeger bleek bij de beoordeeling van de voorafgaande deelen van ‘de Globe,’ op
welke het 25e deel het 1e stuk van het 26e, hierboven aangekondigd, als
vervolgschriften zijn aan te merken. Referent is der redactie van de ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’ opregten dank verschuldigd, dat zij hem op nieuw in de
gelegenheid stelde, zijne oude kennismaking te blijven aanhouden met een werk,
hetwelk met alle regt onder de degelijkste producten der Nederlandsche pers verdient
te worden geplaatst.
Na deze drie laatste stukken van ‘de Globe’ met aandacht te hebben gelezen,
gelooven wij ze niet doeltreffender te kunnen aanbevelen, dan door eene beknopte
opgave van het belangrijkste of wetenswaardigste, dat wij er in vonden, tevens met
vermelding van eenige merkwaardige zaken, waarmede (wij houden ons des
verzekerd!) de lezers van dit tijdschrift niet zonder genoegen zullen bekend worden.
25e deel, 1e stuk. - Brieven uit het Hooge Noorden; naar het Engelsch van Lord
Dufferin. Ontdekking van van Diemen'sland, het rijk Bandjermâsin en een uitstapje
naar Saparoea op het eiland Honimoa: drie bijdragen van de hand van den
onvermoeiden J.B.J. van Doren. Reis door Mexico, in de lente van 1860; zeer
belangwekkend met het oog op Napoleon's expeditie naar die streken in 1862.
Brieven uit Spaansch Amerika. Een aantal korte mededeelingen, die den weetlust
bevredigen en ruim voedsel verschaffen tot belangrijke opmerkingen.
De mededeeling, welke wij op blz. 231-232 omtrent eene Russische
huwelijksplegtigheid hebben aangetroffen, is der
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lezing dubbel waard. Zulk eene plegtigheid heeft nagenoeg op de volgende wijze
plaats.
Elk huwelijk moet, volgens den ritus der Russisch-Grieksche kerk, voorafgegaan
worden door eene plegtige verloving en afkondiging, over welke wij kortheidshalve
niet zullen uitwijden. Van het oogenblik den afkondiging krijgen bruid en bruidegom
‘huwelijkspeten,’ die tot na het huwelijk de plaats van vader en moeder vervullen
en, bij de heilige plegtigheid, tot getuigen dienen.
Vóór de kerkelijke inzegening geschiedt eene plegtigheid in huis, een schoon
volksgebruik, dat door volken, die meer beschaafd willen wezen, verdiende nagevolgd
te worden. De peten verzamelen zich met de naaste bloedverwanten der
belanghebbenden in het ouderlijke huis des bruidegoms of van de bruid. Beide
laatste treden in den nationalen dos voor de peten en ontvangen hunnen zegen.
Terwijl de vrouwelijke peet brood en zout, als een teeken van rijkdom en geluk, de
mannelijke daarentegen de beeldtenis van de maagd Maria met het kindeken Jezus,
als zinnebeeld van godsdienstige heiliging, boven hunne hoofden houdt, leest de
pope eene plaats uit de Heilige schrift voor.
Zoodra aan het kerkelijke huwelijk geen hinderpaal in den weg staat, ontvangt
een plaatsvervanger van den pope de door hunne peten begeleide verloofden aan
den ingang der kerk, maakt driemaal het teeken des kruises boven hunne hoofden,
geeft hun vervolgens brandende kaarsen in de handen en geleidt hen naar het
sanctuarium, waarbij de pope hen met een wierookbekken in de hand vooruitgaat.
Wanneer zij voor het altaar zijn gekomen, wordt een lied gezongen, waarna de
plaatsvervanger twee ringen van het altaar neemt, een' gouden voor den bruidegom
een' zilveren voor de bruid, en die aan hunne vingers schuift. Vervolgens neemt hij
twee kroonen van het altaar, en zet de eene der bruid, en de andere den bruidegom
op. Gedurende deze handeling leest de pope het trouwformulier voor. De mannelijke
huwelijksgetuige reikt aan de jonggehuwden eene bokaal met wijn over, waaruit
deze driemaal drinken.
Nu gaan zij, onder de leiding van den pope en door de peten gevolgd, driemaal
rondom het altaar, ten teeken, dat zij besloten zijn, altijd op Gods wegen te wandelen.
De
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peten nemen hun de kroonen van het hoofd. Zij kussen het crucifix en geven elkander
den eersten huwelijkskus.
Hiermede is de ceremonie afgeloopen, en een vrolijk familiefeest besluit de bruiloft.
Ziet hier de beteekenis dezer zinnebeelden:
De brandende kaarsen duiden op een' echt vol liefde, het verschillende metaal
der ringen drukt de magt van den man over de vrouw uit, en de kroonen dienen ten
teeken, dat de jonggehuwden steeds naar de kroon der godzaligheid behooren te
streven. Het drinken uit eenen beker zegt, dat beiden van nu af aan één ligchaam
en ééne ziel zijn.’
25e deel, 2e stuk. - Het eiland Borneo en zijne bewoners. Vervolg en slot der
belangwekkende brieven uit het Hooge Noorden. Queensland, de nieuwe Britsche
kolonie in Australië; eene bijdrage, die velen zeer aangenaam kan bezig houden.
Mededeelingen uit Japan, welke den weetgierigen lezer veel duisters verklaren.
Reis op den Nijl, van Assoean tot Chartum en Roseires, aan teekeningen verzameld
op eenen togt van negen maanden in het jaar 1859, door den welbekenden Wilhelm
van Havnier. Voorts, eenige korte mededeelingen, waarvan de belangrijkste zij:
nieuwe berigten over Dr. Vogel; tegenwoordige toestand op het eiland Haïti; de
Zouaven; expeditie in de Alpen-Gewesten van Nieuw-Zeeland; levenswijze der
Eskimo's, een Chineesch Examen, waarbij die onzer would-be geleerden in Europa
als sneeuw voor de zon verdwijnen; de evangelische letterkundige vereeniging te
Jeruzalem, enz.
Met betrekking tot de gevaren, die de passage der Torresstraat tusschen
Nieuw-Holland en Nieuw-Guinea, naar de verhalen van onderscheidene
gezagvoerders onzer Nederlandsche koopvaardij, aanbiedt, is hetgeen een Engelsch
zeeman verleden jaar schreef, hoogst merkwaardig. In Mei 1860, zegt hij, zeilde ik
met een schip van 19½ voet diepgang van Sydney door de Torresstraat naar Indië.
Ik kan mijne verwondering niet genoeg uitdrukken, dat de passage voor zoo gevaarlijk
gehouden wordt. Nadat de Herald de ware ligging der gevaren in de Koraalzee
bepaald heeft, behoeft men naar niets meer om te zien, totdat men bij Brumble Cay
(aan Bligh's Entrance) komt. Geen gedeelte der passage door de koraalzee is
naauwer dan het
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Engelsche kanaal. Wanneer men Brumble Cay nadert, dan wordt het lood een
onbedriegelijke gids. Met de Admiraliteits-kaart, naar die van de Herald verbeterd,
en met de Australian Directory, door de Admiraliteit uitgegeven, is het minder
moeijelijk door Bligh's Enstrance te gaan, dan van Dungeness naar Zuid-Voorland
in het kanaal van Dover. Niet vele schepen hebben de doorvaart gedaan, die dieper
gingen dan het mijne, en zeer weinigen hebben slechter weder gehad. Ik ben echter
tot de overtuiging gekomen, dat de straat veel minder gevaarlijk is, dan het Engelsche
kanaal.
26e deel, 1e stuk. - Niet minder interessant van inhoud dan de vorige stukken.
Onder de talrijke wetenschappelijke bijdragen en mededeelingen, welke er in
opgenomen zijn, werd onze aandacht vooral geboeid door het reisverhaal van
Tanger naar Mogador, door eenen Beijerschen officier, die den veldtogt in Marokko
heeft medegemaakt, alsmede geheel nieuwe bijzonderheden over het bij jong en
oud beroemde eiland van Robinson Crusoë. In het vertrouwen, dat onze lezers
gaarne eenig nieuw licht over dit eiland willen ontvangen, zullen wij hun mededeelen,
wat voornamelijk onzen leerlust niet weinig voldeed.
Sedert meer dan 100 jaren, heeft de volksmeening Robinson Crusoë en Juan
Fernandez zoodanig verbonden, dat men, waar in een aardrijkskundig werk of eene
reisbeschrijving van dit eiland melding wordt gemaakt, ook zeker kan zijn, dat de
held der schepping van Defoe zal genoemd worden. Het meest oppervlakkig
onderzoek intusschen van een onverminkt exemplaar van Robinson Crusoë bewijst,
dat dit boek in het geheel niets met Juan Fernandez te doen heeft. Er wordt daar,
integendeel, eene plaats in een ander gedeelte van het westelijk halfrond zeer
naauwkeurig aangegeven. Men kan de reden van deze misleiding, in zooverre
eenigzins aan Defoe te laste leggen, dewijl de daarin behandelde bijzonderheden
het welbekende lot van Alexander Selkirk tot grondslag moeten hebben. Selkirk
bevond zich op een Engelsch kaperschip, dat onder bevel van kapitein Stradling in
de Zuidzee kruiste en in het jaar 1704 bij Juan Fernandez aanlegde, om proviand
in te nemen en te kalefaten. Dat eiland was toenmaals aan de Engelsche, Fran-
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sche en Spaansche zeelieden even goed bekend, en werd bijna even dikwijls door
hen bezocht, als tegenwoordig het geval is. Ten gevolge van een hevig geschil
tusschen hem en zijnen bevelhebber, besloot Selkirk het schip te verlaten en werd,
op eigen verzoek, in September 1704 aan wal gezet, nadat men hem voorzien had
van eene kist kleedingstukken, beddegoed, een geweer, een pond kruid, staal en
vuursteen, eenige ponden tabak, eene bijl, een mes, eenen ketel, eenen bijbel en
andere godsdienstige boeken, eene doos met mathematische instrumenten en
eenige boeken over de stuurmanskunst. Hij bleef vier jaren en vier maanden op het
gezegde eiland, totdat hij in Februarij door Wooder Rogers, bevelhebber van de
Duke, een' Engelschen kaper, als opperstuurman aan boord werd genomen. Na
lang heênen weêrkruisen keerde hij eindelijk in October 1711 - acht jaren voor de
uitgave van den Robinson Crusoë - naar Engeland terug.
Men lette hier wel op, dat Selkirk zich vrijwillig aan land begaf, wel voorzien van
wapenen, gereedschappen, kleedingstukken en boeken, en wel op een eiland, dat
reeds sedert 200 jaren het toevlugtsoord der schepen van verschillende natiën
geweest was. Robinson Crusoë had schipbreuk geleden en zwom naar een woest
eiland, dat niet op de kaart staat aangeteekend. Juan Fernandez ligt in den Stillen
o

Oceaan, ongeveer 34 of meer dan 2000 mijlen zuidelijk van de linie en 400 mijlen
van de Z.W. kust van Zuid-Amerika. Thans zullen wij zien, waar het eiland van
Robinson Crusoë zich bevindt. Deze berigt, dat hij eenige jaren, als plantagebezitter
in Brazilië geleefd heeft en, wegens gebrek aan slaven in verlegenheid, aanleiding
gevonden heeft, aan eenen togt naar de tegenoverliggende kust van Afrika deel te
nemen. Van San Salvador de Bahia, aan de Oostkust van Brazilië, zegt hij, gingen
wij onder zeil en stuurden noordwaarts van onze kust, met het doel om naar Afrika
over te steken. Nadat wij met een' hevigen storm gekampt hadden, kregen wij, toen
o

wij ons op 12 18/NB. bevonden, andermaal eenen orkaan, die het schip ver naar
het westen dreef en ons zoodanig buiten het bereik van alle menschelijke verkeer
bragt, dat wij, als wij al mogten hopen dit geweld van de zee te ontkomen, eerder
in gevaar waren,
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door de wilden opgegeten te worden, dan het geluk te hebben, ooit ons vaderland
weder te begroeten. Terwijl wij in dezen nood waren, klonk op een' morgen vroeg
uit den mond van een' van ons volk de kreet: ‘Land.’ Naauwelijks waren wij op het
dek, in de hoop van te zien, aan welk gedeelte der wereld wij ons bevonden, of het
schip werd op eene zandbank geslingerd.
Het schip lag in een oogenblik stil, en de golven sloegen met zulk een geweld
daarover heen, dat wij niets anders dan onmiddellijk den dood verwachtten. Het
volk vlugtte in de sloep, die echter spoedig met allen zonk, behalve Robinson Crusoë,
die zwemmende den oever bereikte, en zich op een eiland verplaatst zag, van welks
hoogste punt, op een' helderen dag het vasteland zigtbaar was. Crusoë maakt tegen
zijn' vriend Vrijdag, bij het eerste gesprek, dat tusschen hen plaats vond, van een'
stroom melding, die het eiland voorbij ging, welken ik, zeide hij, voor niet anders
hield, dan voor den opkomenden vloed, maar die, zoo als ik naderhand ontdekte,
zijn' oorsprong had in de groote Orinocorivier, aan welker monding ons eiland
gelegen was. Het land, dat ik naar het westen en noordwesten waarnam, was het
groote eiland Trinidad, voor het delta van den Orinoco gelegen.
Zijn er nog sterker bewijzen noodig, om aan te toonen, dat Juan Fernandez niet
het eiland is, waarop Robinson Crusoë gewoond heeft, dan zal toch de titel van de
originele uitgave van de Robinson Crusoë, die door de uitgevers van lateren tijd
altijd is verkort, alles beslissen. Deze luidt: Leven en zeldzame avonturen van den
zeeman Robinson Crusoë, uit York geboortig, die, nadat hij door schipbreuk, waarbij
de geheele overige bemanning omkwam, aan land werd geworpen, 28 jaren
moederziel alleen op een onbewoond eiland aan de kust van Amerika, niet ver van
den mond der Orinoco-rivier leefde; benevens een berigt, hoe hij eindelijk op
wonderbare wijze door zeeroovers verlost werd; door hem zelven beschreven.
Uitgegeven door Mr. Taylor, in het schip, Paternoster-Row.
De avonturen van Alexander Selkirk daarentegen werden door kapt. Woodes
Rogers en Edward Cooke, in het jaar 1712, zeven jaren eer Robinson Crusoë in
het licht ver-
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scheen, bekend gemaakt, en wel in een boek waarvan het titelblad genoegzaam
den inhoud te kennen geeft: ‘Tooneelen der wereld, of eene uitgelezene
verzamelingen van Reizen en Reisbeschrijvingen, gekozen uit de werken van
schrijvers van alle natiën, en gezuiverd van de vermoedens en tusschenvoegsels
van verschillende uitgevers en vertalers. Ieder dezer reisbeschrijvingen is kort en
zakelijk, en de verdeeling van provinciën en koningrijken naauwkeurig aangewezen.
Met vele kaarten en koperplaten, naar de beroemdste kunstenaars geïllustreerd en
versierd. - Londen, 1711.’ - Het zesde deel van dit werk bevat de beschrijving der
zeereis, gedurende welke Selkirk op het eiland Juan Fernandez gezet werd. Het
mag als zeer waarschijnlijk worden aangenomen, dat Defoe ten opzigte van vele
bijzonderheden van zijn verhaal, gebaseerd heeft op de avonturen van Selkirk. De
laatste onderhield tamme geiten en katten. Robinson Crusoë had zijn' papegaai,
zijn' hond en zijne geiten. Echter komt aan Defoe ontegenzeggelijk de eer toe van
eene eigene groote schepping. Het is waarschijnlijk, dat hij Selkirk persoonlijk
gekend, zelfs omgang met hem gehad heeft. Men heeft vermoed, dat het plan van
Robinson Crusoë, aan Defoe door Sir Richard Steele gegeven is, die zonder twijfel
Selkirk kende, want hij zegt in den Englishman no. 26, van Dec. 1714: ‘De man van
wien ik spreek, is geen ander dan Alexander Selkirk, wiens naam alle weetgierigen,
wegens zijn merkwaardig lot, wel bekend is, daar hij vier jaren en vier maanden
moederziel alleen op het eiland San Juan Fernandez verbannen was. Ik was zoo
gelukkig, spoedig na zijne aankomst in Engeland, in het jaar 1711 veel met hem te
verkeeren. Daar hij een uiterst bescheiden man is, zoo wordt de moeite wel beloond
hem over de veranderingen in zijn gemoed te hooren spreken, die gedurende zijne
lange eenzaamheid hebben plaats gehad.’
De omgang van Selkirk moet naar Steele's beschrijving inderdaad aangenaam
geweest zijn, daar er in geheel Engeland niet ligt iemand gevonden werd, op wien
de avonturen van den laatsten een krachtiger indruk konden maken. Steele beminde
de gezelligheid in hooge mate, en het was hem niet mogelijk, zelfs voor een' korten
tijd, alleen te zijn. Op de eenzaamheid van Selkirk wijzende, zegt hij: ‘Wanneer wij
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bedenken, hoe pijnlijk het is voor de meeste menschen, zelfs één avond alleen door
te brengen, dan kunnen wij er ons een begrip van maken, hoe ontzettend eene
onafgebrokene eenzaamheid voor een' man moet zijn geweest, die, in het zeeleven
groot geworden, altijd gewoon was, de vreugde en het lijden des levens met zijns
gelijken te deelen, in gezelschap te eten, te drinken en te slapen, in een woord alles
met anderen te doen.’ Doch wij moeten de aandacht onzer lezers bijzonder bepalen
bij het vermoeden, dat Defoe, toen hij het plan van zijn boek ontwierp, minder aan
Selkirk dan aan Peter Serrano dacht, een' Spaanschen matroos, wiens lotgevallen
in een boek zijn behandeld, dat ongetwijfeld aan Defoe bekend was, getiteld: The
Royal commentaries of Peru - uit het Spaansch van Garcilasse de la Vega - in het
Engelsch overgezet door Sir Paul Ryiant. - Dit is een dikke foliant, in het jaar 1688
te Londen in het licht verschenen, toen Defoe 27 jaren oud was. De vertaler, sir
Paul Ryiant, was in zijn' tijd een gewigtig persoon, en zijn boek trok de algemeene
aandacht tot zich. Het begint onmiddellijk met de geschiedenis van Peter Serrano;
- tusschen zijne en de avonturen van Robinson Crusoë, vindt men de meest
volkomene overeenstemming, en de ligging van beider eiland is nagenoeg dezelfde.
d'Israëli vermoedt (en, naar Referents meening, niet zonder eenigen grond) in
zijne Curiosities of Literature, dat de meeste overdenkingen, die in de Robinson
Crusoë van Daniel Defoē voorkomen, en welker ontstaan bij eenen mensch, die
een gedwongen kluizenaarsleven leidt, zoo natuurlijk schijnen, ontleend zijn
geworden aan de mondelinge berigten van Steele of Selkirk. - Waarschijnlijker is
het intusschen, dat Defoe de gewigtigste avonturen in zijn boek aan de lotgevallen
van Serrano te danken heeft. Referent schaart zich ook in dit opzigt aan d'Israëli's
zijde, zonder evenwel zijn gevoelen aan de lezers der ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’ te willen opdringen.
De plaat van het 25e deel, 1e stuk, stelt de Schelpen- en Schaaldierenvangst
voor; die van het 2e stuk van dit deel vertoont ons de Rakets of de Chineesche
woningen op de Soensang voor het fort te Palembang, terwijl wij in het 26e deel,
1e stuk, de voorstelling vinden van een Gezigt van de hoofd-
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plaats Saparoea naar de Negory Nellott. - Deze drie platen doen het lithographische
etablissement van den heer H.L. van Hoogstraten, te 's Gravenhage, alle eer aan:
zij zijn zeer net uitgevoerd.
Het typographische gedeelte van het nuttige werk laat niets te wenschen overig,
en de heer J.D. Sybrandi heeft er niet tegen opgezien, om deugdelijk, stevig papier
bij den druk te gebruiken.
Alles in aanmerking genomen, vinden wij, als beoordeelaar, volkomene vrijheid,
om ‘de Globe’ van den verdienstelijken Vink steeds krachtig te blijven aanbevelen.
Z., October 1862.
L.A.H.

Avonden aan boord. Vrij naar het Engelsch van Dr. Hillyard. (Te)
Amsterdam, (bij) G. van Tijen & Zonen, 1862. In 8vo., 244 blz. Prijs
ƒ 2. De lezer ontvangt in het bovenstaand werkje eene verzameling verhalen, of liever
vertellingen, aan boord van de Chieftain door de respectieve passagiers beurtelings
aan elkander gedaan, om zich voor de verveling of het eentoonige van eene lange
zeereis te bewaren. 't Spreekt van zelf, dat iedere vertelling meer of minder belangrijk
is, al naar de persoon die vertelt of mededeelt, omdat niemand van het gezelschap
zich aan het vertellen mogt onttrekken en dus ook de aan boord zijnde dames zich
van dien pligt moesten kwijten, en zoo vinden wij dan in deze bladen onderscheidene
treffende tafereelen, die ons nu eens de lever doen schudden en dan weder een
traan doen opwellen. De pachter Stijler en zijn schaapherder vooral, maken er eene
grappige figuur in, terwijl de mededeelingen van den kapitein een meer
wetenschappelijk karakter dragen, toch tevens zeer leerrijk zijn. De vertaler, in wien
wij eene geoefende hand zien, die ten volle voor zijn werk berekend schijnt, heeft
de beelden, voor zoover wij bespeuren konden, getrouw weder gegeven en vooral
de scheepstermen naauwkeurig overgebragt. Ook voldeed ons zeer de familjare
toon van je, jij en jou waar dit te pas komt; ons hindert het ten minste altijd, dat de
meerdere den mindere met gij, u en uwe aanspreekt, daar zulks in het gewone leven
niet ge-
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hoord wordt en ook niet zeer passend is. Wij kunnen dus van het werkje niets anders
zeggen, dan dat wij het met groot genoegen gelezen hebben en het eene plaats
waardig keuren op de lijst der werken van gezellig en aangenaam onderhoud en
het alzoo aan directiën van leesgezelschappen aanbevelen. Wij ten minste legden
het zeer voldaan ter zijde, al was er hier en daar dan ook wel eene kleine feil aan
te wijzen, die echter den zin weinig stoorde en daarom dan ook niet door ons is
opgeteekend. Het titetvignet, dat den naam des teekenaars mist, is echter vrij goed
door Trap gelithographeerd, terwijl de uitgevers voor een goed uiterlijk en een
duidelijken, zuiveren druk hebben zorg gedragen.
S.

Mr. P.H. Engels, de belastingen en de geldmiddelen van den
aanvang der republiek tot op heden. (Te) Utrecht, (bij) Kemink en
Zoon, 1862. In gr. 8vo. Prijs ƒ 3,90.
In 1848 gaf de schrijver van bovenstaand werk eene Geschiedenis der belastingen
in Nederland in het licht, dat niet veel meer bevatte dan eene chronologische opgave
der verschillende belastingen, welke in ons vaderland van de vroegste tijden tot op
heden geheven zijn, en waarbij vooral vlijtig gebruik was gemaakt van de beide in
1834 verschenen verhandelingen van den heer W.E.J. Berg over de geschiedenis
der belastingen en geldmiddelen ten tijde der grafelijke regering en ten tijde der
republiek. Dit werk werd niet ongunstig ontvangen, hoezeer de inhoud hoogst
onvolledig was en de vorm veel te wenschen overliet. Maar men prees in den
schrijver, dat hij een zoo moeijelijken arbeid, waarvoor anderen terugdeinsden,
waagde aan te vatten, en men verschoonde de vele gebreken, welke daarin werden
aangetroffen; omdat men alle hulde bragt aan de moeite, besteed om zoovele
bouwstoffen bijeen te brengen en te ordenen. Wat de schrijver gaf, was eene
handleiding, een overzigt, en niet de minste verdienste van zijn werk was, dat het
velen den weg wees om grondige nasporingen omtrent dit veelomvattend onderwerp
in het werk te stellen.
Tusschen 1848 en 1862 bevindt zich echter een tijdvak van twaalf jaren, en zoo
in dat tijdsverloop eene wetenschap
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is vooruitgegaan, het is zeker wel die der staathuishoudkunde. Hoevele belangrijke
monographiën en dissertatiën zijn sedert de heer Engels zijn werk het eerst in het
licht gaf, in ons land niet verschenen! Om van geene andere uitgaven te spreken,
mogen wij gerustelijk als de voornaamste noemen die van de heeren Weeveringh,
van Voorthuijsen, Buijs, Koenen en Betz. Vooral het werk van den eersten bevat
eene onuitputtelijke stof tot nadere bewerking. Maar dat alles heeft de schrijver ter
zijde gelaten en hetgeen de heer E. thans heeft geleverd, het moge zijn eene
vermeerderde editie van zijn werk van 1848, het mist nogtans alle eigenschappen,
welke in eene verhandeling over belastingen moeten gezocht worden, namelijk
grondigheid, studie, orde en degelijkheid, in één woord het mist eene economische
beteekenis. De redenen, waarom in den loop der tijden deze of gene belastingen
werden ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft, haar invloed op verschillende takken
van nijverheid, vooral op den landbouw, de mededeeling der staathuishoudkundige
beginselen, waarop de verschillende belastingstelsels rusten - dat alles zoekt men
in dit werk te vergeefs. En toch is een naauwkeurig, ernstig onderzoek naar de
grondslagen van de belastingstelsels, welke in de verschillende gewesten van ons
land tijdens de republiek werden gehuldigd en naar de oorzaken dier afwijkingen
eene schoone taak voor een schrijver, die nar oorspronkelijkheid en belangrijkheid
streeft. En toch was het stelsel, dat wij aan onzen genialen de Witt te danken hebben,
die onvermoeid werkzaam was om orde, en billijke verdeeling ten opzigte der
belastingen in acht te nemen, een stelsel, dat de bewondering van den vreemdeling
wegdroeg, en dat onzen handel en nijverheid tot een ongekenden bloei en welvaart
deed rijzen! Er kwamen tijden, waarin de belastingen zwaarder drukten op de burgerij
en waarin het nijvere volk gebukt ging onder ondragelijke kwellingen, die op
schrikbarende wijze vermeerderden, toen een geweldige dwingeland, op wiens
naam Nederland blijft sidderen, zoo lang het zijne onafhankelijkheid op prijs stelt,
twee derde der schuld vernietigde en het staatsbankroet bespoedigde. Toen was
Nederland het aan de uitstekende bekwaamheden van den minister Gogel
verschuldigd,
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dat de vroegere verwarring plaats maakte voor orde en regelmaat en dat een stelsel
werd ingevoerd, dat, welke gebreken daaraan ook onmiskenbaar kleefden, de
grondslag is geworden, waarop onze latere belastingstelsels zijn opgetrokken.
Daarop is eindelijk gevolgd het tijdvak, dat het koningrijk der Nederlanden zich
vestigde en dat in meer dan een opzigt een treurig tijdvak mag genoemd worden,
het tijdvak van voortdurende weifelingen, van ergerlijke dwalingen, van loven en
van bieden, van volharden ook hierin om toch vooral het beheer der finantien geheim
te houden, van roevooral vermeerdering onzer staatsschuld, van volslagen gemis
van staatkundig doorzigt en finantiëel beleid. En wat vinden wij van dit alles in het
werk van den heer Enels? Dorre opsomming van feiten en dagteekeningen, weinige
maar steeds oppervlakkige en gewoonlijk onjuiste oordeelellingen over de
belangrijkste tijdvakken van ons belastingstelsel, kennenlijk wel eene bedoeling om
over ieder onderdeel eenig licht te verspreiden, maar even blijkbaar het zelfwustzijn
van daartoe het onderscheidingsvermogen, den geoefenden blik te missen en ten
gevolge daarvan onthouding, uit vrees voor mis te tasten. Van het onafscheidelijk
verband tusschen belastingwezen en de bevordering van de belangen van handel
en scheepvaart geen begrip, van de handelspolitiek onzer voorouders geen inzigt.
En waar de moeijelijkheid om door te dringen in de met stof bedekte archieven,
welke van de republiek zijn bewaard, den schrijver eenigzins ten goede komt,
onvergefelijk is echter vooral de beknoptheid en onvolledigheid met betrekking tot
de negentiende eeuw, welke overvloedige hulpbronnen oplevert voor kritische
bearbeiding, onvergeeflijk dat de gevolgen van de invoering van het fransche
belastingstelsel met zijne onduldbare wijze van heffing geheel worden voorbijgegaan,
dat de invloed, die de vereeniging met België, inzonderheid op ons tarief van in- en
uitgaande regten heeft uitgeoefend, de strijd, tusschen handelsvrijheid en
bescherming toen in het opkomen, en die nog niet is gesmoord, in het minst niet
zijn besproken. Onze conclusie is dan ook dat ééne bladzijde van de werken van
Hogendorp en Gogel den lezer meer nut zal aanbrengen en meer tot overdenken
zal aansporen dan dit, in weerwil van zijn omvang, vrij onbeteekenend werk en dat
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te onbeteekenender mag genoemd worden, omdat de behandeling onzer
hedendaagsche belastingen een zeer ongeoefend oordeel verraadt en meermalen
zondigt tegen de onwraakbare lessen der staathuishoudkunde. Wij twijfelen dan
ook zeer of ooit iemand uit dit werk eene heldere notie zal verkrijgen van het
onderscheid tussche de heffing eener belasting bij qutisatie en bij repartitie. Eindelijk
moet van dit handboek ook de vorm in hooge mate worden afgekeurd. Sierlijkheid
van uitdrukking mag van een werk over belastingen niet worden verlangd, maar
duidelijkheid, netheid moet op den voorgrond staan. Wij behoeven hier slechts aan
de keurige rede van onzen minister van finantiën te herinneren bij gelegenheid van
de aanbieding der jongste begrootingswetten. De stijl van den heer E. echter is zoo
slordig mogelijk.
Indien wij echter aan dezen arbeid, die van inspanning en goeden wil getuigt, niet
alle beteekenis willen ontzeggen, dan ontleent zij die het meest aan de mededeeling
o

van vele ongedrukte bescheiden uit het Rijks-archief, bestaande 1 in een verbaal
rakende den tiennden penning, zeer belangrijk voor de kennis der bezwaren, door
o

de Staten aan den hertog van Alva in den weg gelegd, en 2 staten van uitgaven
en ontvangsten der gewesten voor 1803, niet minder gewigtig voor onze finantiële
geschiedenis in het begin dezer eeuw, terwijl wij ook moeten erkennen, dat in deze
tweede uitgave de overzigten over de verschillende tijdperken hler en daar met tot
dusver onbekende bijzonderheden zijn verrijkt, en de wijzigingen in onze
belastingwetten sedert 1848 vermeld. Wij eindigen met den wensch uit te drukken,
dat een schrijver, meer op de hoogte van de economische wetenschap, meer begaafd
met een helderen blik om in den zamenhang van onze vroegere belastingstelsels
door te dringen, meer toegerust met zuiveren en eleganten stijl - en onder onze
hoogleeraren in de staathuishoudkunde is zulk een schrijver zeer zeker te vinden
- zich opgewekt moge gevoelen om aan Nederland te schenken, datgene wat de
krachten van den heer Engels te boven ging...eene geschiedenis onzer belastingen.
In ieder geval zal het werk, hetwelk wij als wetenschappelijk werk, niet voldoende
aan de eischen van onzen tijd, moeten afkeuren, een nuttige, maar niet altijd zekere
leiddraad blijven.
S.
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Agricola. Proeve eener wet tot afschaffing der tienden. (Te) 's
Gravenhage, (bij) Gebroeders Belinfante. Prijs ƒ 0,25.
De schrijver dezer brochure zet de stelling op den voorgrond, dat de voorstellen,
welke ten aanzien der tienden uit den boezem der Staten-Generaal zijn
voortgekomen, moesten mislukken, omdat daarbij geene afschaffing, maar slechts
eene afkoopbaarstelling werd beöogd. Volgens den schrijver kan deze niet tot het
doel leiden; zij zoude het voortbestaan der tienden nog gedurende
eeuwenbestendigen.
Deze stelling komt ons niet voor juist te zijn. Zij steunt op deze meening, die door
de geschiedenis van de verschillende ontwerpen tot geleidelijke opheffing der tienden
wordt gelogenstraft. Immers niet, omdat eene afkoopbaarstelling werd beöogd, zijn
de ontwerpen van den doortastenden en kundigen Sloet tot Oldhuis, aan wien de
landbouw zoo groote verpligtingen heeft, gevallen: Juist die afkoopbaarstelling werd
door de meerderheid der vertegenwoordiging verlangd, welke daaraan verre de
voorkeur gaf boven het beginsel van onteigening met volkomene schadeloosstelling.
Maar de voorname reden, waarom de ontwerpen in de Eerste Kamer schipbreuk
leden, lag in de niet-aanneming van het beginsel van wederkeerigheid, in de
niet-toekenning aan den tiendheffer van het regt om op zijne beurt den afkoop te
vorderen, een regt, dat zoo drukkendzoude zijn voor den pligtige, dat met behoud
daarvan aan geen afkoop te denken viel. Daarbij kwam, dat de Eerste Kamer
ongaarne zag, dat zulk eene belangrijke voordragt niet van de regering uitging, maar
dat het initiatief daartoe door een lid der vertegenwoordiging was genomen. In ieder
geval de meening, dat de aanneming van het beginsel van afkoopbaarstelling de
ontwerpen deed mislukken, is eene dwaling, gelijk duidelijk zal blijken wanneer, en
wij twijfelen daaraan geenszins, de aanhangige voordragt betrekkelijk de tienden
door de beide Kamers zal worden aangenomen.
En nu is het verder eene onjuiste redenering van den schrijver, dat het beginsel
van afkoopbaarstelling het voortbestaan der tienden nog gedurende eeuwen zal
bestendigen. Voorzeker, onmiddelijke vernietiging zal van de onlangs op
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nieuw aangeboden wet niet het gevolg zijn. Zij beoogt eene geleidelijke afschaffing
der tienden, en dat is de ware weg om tot het doel te geraken. Want wil men de
nijverheid van alle belemmeringen ontheffen, dan moet men dat niet doen met
geweld of met dwang, maar op de grondslagen van vrijheid en regtvaardigheid. Men
mag verwachten, dat de tiendpligtige, waar hem de afkoop zoo gemakkelijk wordt
gemaakt, als bij de tegenwoordige voordragt geschiedt, daartoe gereedelijk zal
overgaan, nu het hem vrijstaat af te koopen indien en wanneer hij wil. Daartegen
kan men nu niet aanvoeren, dat de pligtige op die wijze den tiendheffer plagen kan,
door eerst dan tot den afkoop over te gaan, wanneer dit hem blijkt het voordeeligst
te zijn, want plagen kan de pligtige den tiendheffer altijd: dat is het noodzakelijk
uitvloeisel van het precair en onereus regt van den heffer. De pligtige zal niet zoeken
den heffer te benadeelen, maar hij zal trachten zij eigenbelang te bevorderen en
dat eigenbelang zal de sterkste prikkel zijn tot den afkoop.
Dit wat betreft hetgeen de schrijver aan zijne proeve heeft gemeend te moeten
laten voorafgaan.
Wat nu aangaat de proeve zelve, vermelden wij dat zijn plan steunt op de volgende
grondslagen:
o
1 . De tienden moeten binnen een kort tijdsverloop geheel en al verdwijnen.
Afkoopbaarstelling is daartoe niet voldoende.
o De wijziging in de heffing der tienden door conversie is niet in stijd met de
2 .
grondwet.
o Bij de conversie moeten de regten en belangen van den tiendheffer worden
3 .
gewaarborgd; daartoe moet hem eene weinig omslagtige en tevens weinig
kostbare wijze van invordering der grondrenten worden verzekerd.
o De tiendpligtige moet niet worden bezwaard; hij moet derhalve in de gemeente,
4 .
waarin het tiendpligtige goed gelegen is, de grondrente kunnen betalen.
o De conversie moet buiten regts-formaliteiten plaats hebben.
5 .
o
6 . De kosten uit de conversie voortvloeijende, worden bestreden met 1⅕ pCt.
van het aflossingskapitaal, hetwelk de schrijver raamt op dertig millioen guldens,
zoodat de kosten zouden bedragen ƒ 360, 000.

De erste stelling geven wij slechts gedeeltelijk toe. Wij
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stemmen met den schrijver in, dat de tienden binnen een kort tijdsverloop geheel
moeten verdwijnen, maar aan den anderen kant gelooven wij, en wij hebben dit
reeds opgemerkt, dat afkoopbaarstelling daartoe wel voldoende is.
De tweede stelling is juist, maar hetzelfde kan van de afkoopbaarstelling gezegd
worden. De grondwet laat volkomene vrijheid. Van onteigening kan hier geen sprake
zijn, vermits het betreft geene ontzetting van eigendom, maar afstand van een
sequeel van het eigendomsregt.
De derde stelling veronderstelt, dat eene conversie in grondrente de regten en
belangen van den tiendheffer waarborgt. Naar ons oordeel ziet de schrijver, en dit
moet verwonderen, omdat hij zich een practicus noemt, de practische bezwaren
voorbij, welke uit verdeeling of perceelsgewijzen verkoop van met grondrente
bezwaarde landen voortspruiten. Nog onlangs heeft Georgus in zijne brochure over
het tiendregt (bladz. 13) daaraan herinnerd. Maar al ware de conversie een volkomen
waarborg voor de regten en belangen van den tiendheffer, toch zou zij moeten
worden afgekeurd, omdat zij den toestand van den pligtige niet gemakkelijker maakt,
die gedwongen wordt om jaarlijks (art. 3 van het plan van den schrijver) eene vaste
uitkeering te voldoen, en zich vele opofferingen zal moeten getroosten, eer hij de
op zijn grond klevende schuldpligtigheid zal hebben afgelost.
De vierde grondslag geeft aan den pligtige een voordeel van oneindig minder
aanbelang dan dat, hetwelk hij verliest, wanneer hem het regt ontnomen wordt, om
naar goedvinden tot den afkoop over te gaan.
De vijfde grondslag is ons niet regt duidelijk. Immers komt het ons voor, dat weinige
ontwerpen van opheffing van tiend aan zoovele formaliteiten onderhevig zij als dat,
welke de schrijver voorstelt. In geval de tiendpligtigheid wordt ontkend, verwijst
schrijver de partijen naar den regter, zoodat het wel niet opgaat te zeggen, dat zijne
conversie buiten regtsformaliteiten zal plaats hebben. Intusschen, aan
regtsformaliteiten geven wij nog verre den voorrang boven het arbitrium, hetwelk
de schrijver aanwijst tot begrooting der vergoeding.
De zesde stelling vergt van den Staat een offer, waartoe hij niet geregtigd is, daar
de conversie van den schrijver ook bui-
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ten toedoen van den Staat geschiedt. Het is billijk, dat de kosten van afkoop of
conversie komen ten laste van de partijen, die daarvan het voordeel genieten.
Het blijkt alzoo, dat wij ons in het algemeen geenszins met het plan van den
schrijver kunnen vereenigen. Dit neemt niet weg, dat wij zijne poging om eene
deugdelijke regeling voor te dragen waarderen, dat wij erkennen het vele goede,
dat in de onderdeelen van het plan is gelegen, ofschoon ook daarop valt aan te
merken. Vooral deed het ons genoegen te ontwaren, dat de schrijver, die blijkens
zijne proeve ook in vreemde tiendwetten ervaren is, de aflossing heeft bepaald op
een twintigvoudig bedrag en den afkoop der novale tienden aan eene afzonderlijke
en gestrenge regeling onderwerpt.
S.

L.N. Schuurman. Wet betrekkelijk de nationale militie met
aanteekeningen enz. (Te) Zwolle, (bij) Tjeenk Willink.
o

Wat dit boekske bevat, is 1 . de afdruk der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsbl.
no. 72) ofschoon het nummer van het Staatsblad op den titel niet wordt opgegeven;
o

2 . de mededeeling van de verschillende koninklijke besluiten, als a. dat van 30
November 1861, Staatsblad no. 103, houdende voorschriften omtrent het bewijzen
en toekennen van de in den loop van 1861 door de tegenwoordige wet verkregen
regten op ontslag uit de dienst der nationale militie na de invoering van de wet van
19 Augustus 1861, b dat van 17 December 1861, Staatsblad no. 127, houdende
voorschriften tot uitvoering van de drie eerste hoofdstukken der wet betrekkelijk te
nationele militie; c de Staatsbladen no. 130-136, aanwijzende het getal der
militie-raden, hun regtsgebied en hunne vergaderplaatsen, alsmede het getal
militiecommissarissen in de provinciën, bepaald bij de besluiten van 21 December
1861; d het besluit van 3 Januarij 1862, Staatsblad no. 11, bepalende het bedrag
van het presentiegeld van de voorzitters en de burgerlijke leden der militieraden en
van hunne plaatsvervangers enz.; e dat van 25 Maart 1862, Staatsblad no. 34,
houdende vaststelling van een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek
om-
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trent de geschiktheid voor de krijgsdienst te land en te water; ƒ dat van 8 Mei 1862,
Staatsblad no, 46, houdende voorschriften tot verdere uitvoering van de wet
betrekkelijk de nationale militie, en g dat van 27 Junij 1862, Staatsblad no. 132,
waarbij de reis- en verblijfkosten wegens reizen ter zake van de nationale militie
worden geregeld.
o

Het werkje bevat 3 . een kort en duidelijk alphabetisch register, dat de raadpleging
van de wet gemakkelijk maakt.
o

Het boekske houdt 4 . in Aanteekeningen. Maar deze zijn van zoo weinig
aanbelang, dat zij dien naam niet verdienen. Zij zijn zoo onbeteekenend, dat zij zelfs
niet het flaauwste denkbeeld geven van de beginselen, waarop de wet steunt en
van het doel der verschillende bepalingen. Zelfs wat omtrent de uitvoering en
toepassing der wet door de regering is aangevoerd, zal men te vergeefs in deze
aanteekeningen zoeken. Wij gelooven gaarne, dat het minder het doel was van den
verzamelaar om eene commentarie over de wet te schrijven, dan wel om haren
inhoud te doen kennen. Maar indien men aankondigt de Wet met Aanteekeningen,
dan mag men redelijkerwijs iets meer verwachten, dan hetgeen thans wordt
aangeboden. De geheele geschiedenis der wet wordt in twaalf regels vermeld, en
dat noemt men de wet aanteekenen! De vroegere uitgaven van den heer Schuurman
voldeden beter aan dezen eisch.
H.

Het vermogen van zelfbeheersching, een middel om
krankzinnigheid te voorkomen of in bedwang te houden. Naar het
Engelsch enz., door Dr. Th. Kroon JHz., tweeden geneesheer bij
het gesticht van krankzinnigen te Zutphen. (Te) Zutphen, (bij)
Willem Thieme, 1861. In 8vo., 154 blz.
‘Een twintigtal jaren geleden’ dus spreekt de heer K. in zijne voorrede ‘werd in
Engeland een aanvang gemaakt met de uitgave eener serie van kleine werkjes over
gewigtige onderwerpen. De werkjes werden geschreven door eenige vrienden des
volks, die naar zij zegden (zeiden) ‘den wensch koesterden, van de voortbrengselen
der wijsbegeerte in een vorm te gieten, welke den wijsgeerigen inhoud toe-
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gankelijk zou maken voor allen.’ ‘De pogingen tot dat doel aangewend, hebben
goede uitkomsten geleverd. Zonder ophef, zonder pronk van namen en titels, werden
de producten van ruime en veelzijdige levenservaring in de wereld gestrooid en als
het zaad dat uit de hand des zaaijers in een goeden grond viel, hebben zij er goede
vruchten gedragen. Immers mag men dat opmaken uit de omstandigheid, dat van
de 22 werken, die achtereenvolgens het licht zagen, 13 eene tweede uitgave
beleefden en twee, waartoe ook het bovenstaande behoort, eene derde, terwijl vele
er van, waaronder ook het onderhavige, in vreemde taken werden overgebragt.’
Deze aanhaling zou op zich zelf reeds voldoende zijn, om het boekje
aanbevelenswaard te maken en het ter lezing aan te raden aan hen, die door eene
ziekelijke rigting des geestes zich zelf of anderen willen beheerschen om
krankzinnigheid, de vreeselijkste aller kwalen, te voorkomen. Het boekje is vol
krachtige wenken en opmerkingen, bij de opvoeding van knapen en meisjes aan
de zorg van onverstandige ouders of voogden toevertrouwd. Wij zouden niet weten
waar eene greep te doen, om onzen lezers eenige praktische voorbeelden aan te
halen van gevallen, waarin zelfbeheersching tot genezing van kranzinnigheid geleid
heeft. Schier iedere bladzijde levert ruime stof tot nadenken op en bij de lezing
werden wij meer en meer overtuigd van het dringend noodzakelijke om patronaten
voor behoeftige krankzinnigen (waarop wij kortelings in deze bladen de aandacht
vestigden) op te rigten en in stand te houden. Het werkje laat zich daarbij over de
aandoenlijke feiten met genoegen lezen en de aanmerkingen van den geleerden
vertaler zijn degelijk en waarachtig. Het is waar dat de man die brood steelt voor
zijn uitgehongerd kind, als hij dat te vergeefs gevraagd heeft van de liefde zijns
naasten, vrij is van schuld al straft hem de regter; maar niet minder waar is het dat
de man die geoorloofden woeker drijft, ten koste van zijn medemensch schuldig is,
al straft hem de regter niet. Deze en dergelijke opmerkingen voldeden ons zeer.
Moge het boekske veel nut stichten. De uitvoering laat niets te wenschen over.
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Handboek der Natuurkunde voor den beschaafden stand, naar A.
Ganot, door Dr. Th. van Doesburgh. (Te) Totterdam, (bij) H. Nijgh,
1862. Prachtuitgave ƒ 6,80; hetzelfde werk Volks-uitgave ƒ 2,50.
Soms hoort men, en met eenig regt, op schamperen toon spreken over onze XIXde
eeuw en wij erkennen dan ook gaarne dat de politieke hemel die haar welft vooral
wanneer wij beurtelings een blik slaan op den niet te doorgronden Usurpator, den
man van den 6den December en het verongelijkte diep ongelukkige Italië, dat ten
speelbal strekt voor de grillen en luimen van heethoofdige vorsten, het rampzalige
Italië dat zijn kerkelijk opperhoofd bedreigd ziet en toch de hand niet uitsteekt om
zijne belagers het zoogenaamde erfdeel van Petrus te betwisten, dat dit alles, zeggen
wij, ons geen gunstigen indruk geeft van de beschaving der volkeren. Doch wie kan
ook zoo dwaas zijn op politieke verschijnselen te bouwen? wie kan zijn vertrouwen
stellen op die fata morgana door politieke goochelaars en geestenbezweerders te
voorschijn geroepen? Wie....doch waartoe te dezer plaatse onze verontwaardiging
lucht te geven over de staatkunde onzer eeuw, eene staatkunde even onbegrijpelijk
voor ons, als eenmaal het raadsel van de Sphinx voor de volkeren der oudheid!
Neen liever wenden wij onze oogen af van deze daguerreotypen van list, bedrog
en misleiding der volken en hebben gaarne een ruimen blik over voor, liefelijker en
zegenrijker verschijnselen dier zelfde XIXe eeuw die als ware kinderen des lichts,
zegen en welvaart aanbrengen en meer bevorderlijk zijn aan het eldorado van
wereldvrede dan vuurmonden en kanonnen.
Wij bedoelen de verbazingwekkende vooruitgang op het gebied der
Natuurwetenschappen, waaraan zoovele kundige mannen corypheeën der
wetenschap, hunne talenten openbaar maken en daardoor voor handel en nijverheid
nieuwe bronnen openen voor het heil der volken en den bloei der staten. Veel, wat
in vroegere dagen gold, is thans verouderd, waar het getij verloopt, moeten de
bakens verzet worden en die met den spoortrein niet med kan
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moet zich maar getroosten weder naar huis te gaan. Men hoort wel eens zeggen,
dat er tegenwoordig zooveel vereischt wordt om voor dit of dat vak te worden
opgeleid, maar men vergeet dat de omstandigheden zulks ook dringend gebieden
en dat men niet meer genoeg heeft aan het weinige waarmede men in vroegere
dagen volstaan kon. Wel is waar wordt die eisch om onder het gilde der
wetenschappelijke mannen te worden geteld wel eens overdreven en vergt men
van een of anderen kandidaat kundigheden die hij na verstreken studietijd weinig
behoeft en die hij met een ‘aeternum vale’ begroet, doch aan den anderen kant is
dit niet zoo geheel verwerpelijk als men daardoor het charlatanisme in de wetenschap
kan te keer gaan. Wie herkent in den chirurg onzer dagen den barbier van vroeger,
wie in den tegenwoordigen onderwijzer der jeugd, den schoolmeester van voor 50
à 60 jaren. Zie! zoo is alles veranderd geworden. Zelfs het vak van den droogist dat
in vroegere dagen weinig beteekende, is in den laatsten tijd meer wetenschappelijk
geworden en ook van hem heeft men meer geëischt om hem eveneens onder de
wetenschappelijke mannen te kunnen rekenen. En zoo is er thans bijna geen vak
of men dient bekend te zijn met die kundigheden, die tot het uitoefenen van een
beroep de eerste voorwaarden zijn. Goed onderwijs en goede leerboeken zijn
daartoe vooral noodzakelijk en onontbeerlijk en waar deze laatste duidelijkheid aan
beknoptheid paren, dienen zij meerderen ingang te verkrijgen bij hen die zich de
vereischte kundigheden willen verwerven. Natuur-, schei- en plantenkunde moest
door ieder beschaafd mensch min of meer beoefend zijn en worden, en goddank,
men begint dit hier en daar ernstig in te zien en het is niet te ontkennen welk een
leeslust zich in den laatsten tijd voor wetenschappelijke lectuur geopenbaard heeft.
Bijzonder op natuurkundig gebied bespeurt men eene veelvuldige beoefening,
getuigen het zoowel de tijdschriften op dit gebied, als de leerboeken uitsluitend tot
zelf-onderwijs ingerigt. Het werk van P. van den Burg ofschoon voor het grootste
gedeelte gevolgd, kan als de baanbreker hier te lande beschouwd worden en werd
het geschikste boek geacht dat nà dat van Buys in eene reeks van jaren is
uitgekomen. Doch het geschikste
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werk dat ons tot op heden onder de oogen is gekomen, is ongetwijfeld het keurige
werk van A. Ganot uit het Fransch vertaald door den kundigen Dr. Th. van
Doesburgh. Men leest dit werk meer tot zijn genoegen dan als een dor studieboek
en hij die het maar eens onder de oogen gehad heeft zal er ongetwijfeld naar haken
om zulk een degelijk werk te bezitten. Keurige en met de meeste zorg bewerkte
figuren luisteren den tekst bovenmate op, vooral het prachtwerk of liever de
pracht-uitgave ad ƒ 6,80 zoo uitmuntend geschikt als prijs bij examina op gymnasiën
enz. is zeer aanbevelenswaard; een heerlijk heldere druk en onberispelijk papier,
gevoegd bij een keurig netten band zouden het zelfs voor jeugdige dames
toegankelijk maken bij welke hier en daar ook eene zucht bestaat om zich iets meer
kennis te verwerven dan haar alleen uit keukenboeken en slijmige traktaatjes geleerd
wordt. Bedriegen wij ons niet dan heeft de voor de wetenschap te vroeg ontslapen
Kloete Nortier in Rotterdam daartoe bij jeugdige dames den eersten aanstoot
gegeven, door zijne voordragten over plantenkunde en het ware wenschelijk dat dit
voorbeeld meer werd nagevolgd, dan zou het meisje later als vrouw meer gelden
dan sommige nufjes die niets meer zijn dan modepoppen en rampzalige
huishoudsters. Immers hoeveel is er, dat een wèl opgevoed meisje dient te weten
wil zij eenmaal haar huishouden goed en zuinig bestieren. Het braden van vleesch,
wanneer zij dat met heet en wanneer met koud water moet opzetten en waarom?
de theorie van het wasschen, bleeken enz. al deze dingen die op natuurof
scheikundig gebied berusten moeten theoretisch goed gekend worden, wil men er
practisch nut van trekken. Doch ook de volksuitgave, waarvan wij bereids drie
afleveringen van den uitgever ontvangen hebben, beantwoordt zeer aan het doel
dat de heer Nijgh zich daarvan voorstelt. Immers voor den prijs van ƒ 2,50 kan ieder
belangstellende zich dit flinke werk aanschaffen. Jeugdige pharmaceuten,
apothekersleerlingen en zij, die zich voor het propaedeutisch examen voorbereiden,
kunnen ter naauwernood beter werk vinden, daar men er alles in vindt opgeteekend,
wat de jongste ontdekkingen op dat gebied aan het licht gebragt hebben. Wel is
waar bestaat er bij ons een zeer bruikbaar werkje van
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den heer P. van den Burg, maar behalve dat dit veel kostbaarder is, zijn de illustratiën
op lange na niet zoo talrijk en zuiver, terwijl aan het handboek van Ganot door de
zorg van den heer van Doesburgh eenige uitbreidingen zijn aangebragt over de
lichttorens, van de hand des heeren K.F.R. Andrau, luit. ter zee le klasse, directeur
Afdeeling zeevaart van het Kon. Ned. Meteor. Instit. te Utrecht, terwijl de leer der
schaduw en halfschaduw, waaromtrent men in het werk van Ganot niets vindt, er
breedvoerig in behandeld is, waarbij ook onze uitstekende prof. Buys Ballot op
minzame wijze de cijfers der normaal-standen van thermometer en barometer heeft
afgestaan.
Wij hebben dus enkel lof voor het werk van Ganot, en waar vertaler en uitgever
beiden om het zeerst gearbeid hebben om dit werk in alle opzigten voortreffelijk te
doen zijn, is geene aanbeveling meer noodig. Alleen roepen wij den mannen der
wetenschap toe zich te beijveren, dat dit handboek in de handen van jonge lieden
kome, die bestemd zijn voor eene hoogere opvoeding!
De uitgever, die om zijne keurige uitgaven en degelijke werken onder de eerste
uitgevers van ons land gerekend moet worden, wenschen wij van harte een groot
debiet toe en binnen korten tijd eene tweede oplage. Wij bevelen ons zeer aan voor
de vervolg-afleveringen der volks-uitgave.
JESSE.

Industrie-Boekjes. Verzameling van Leer- en Handschriften, ten
gebruike op industrie-, ambachts-, handels-, teekenscholen en
andere inrigtingen van onderwijs; uitgegeven onder redactie van
M. Henriques Pimentel en J.R.F. Nievergeld, en met medewerking
van verscheidene vaderlandsche geleerden. Grondbeginselen der
Algebra, naar het stelsel van Thomas Tate, gewijzigd ten (ter)
dienste van industriescholen en andere inrigtingen van middelbaar
onderwijs, door M. Henriques Pimentel, leeraar in de wiskunde.
Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman, 1862. In kl. 8vo., 117 blz. Prijs
ƒ 0.75.
Het ontwerp van wet op het middelbaar onderwijs is eindelijk bij de Staten-Generaal
ingekomen en de volksvertegenwoordigers hebben met prijzenswaardigen spoed
het
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voorloopig verslag opgemaakt. Bravo!...Industrie, telegraphie, electriciteit!
Tooverwoorden van 1862. Magtige hefboomen, die bij velen het heilige getal, profaan
of niet, dat in de oude en nieuwe instellingen zulk eene belangrijke hoofdrol speelt,
vervangen hebben!...Is het wel te verwonderen, dat ook de hedendaagsche
leermiddelen tot volksonderwijs en maatschappelijken vooruitgang uwen invloed
ondervinden? - Voorzeker niet! En de titel van het boekje, waarover wij geroepen
zijn ons onpartijdig oordeel uit te spreken, is een vernieuwd en ongezocht bewijs
van het gewigt, dat men in Nederland aan de hoofdbron van rijkdom en welvaart
hecht: de Industrie.
Industrie-boekjes! Men ziet het, uit de toepassing van het pluralis: er zullen meer
dergelijke werkjes worden uitgegeven, of liever, laat het ons maar dadelijk zeggen,
er zijn reeds onderscheidene nuttige en kernachtige geschriften onder dit
aanbevelend motto in het licht verschenen. Algebra, rekenkunst, meetkunst,
driehoeksmeting, perspectief, landmeetkunst, alles met het veelbelovende epitheton
van populair geïllustreerd; beginselen der scheikunde (organische); idem
anorganische; beginselen der natuurkunde, der werktuigkunde, der telegraphie en
van het electromagnetismus, - ziet daar, waarde lezers, het begin der serie leer- en
handboeken over verschillende vakken van wetenschap, ten nutte en ter dienste
van den Nederlandschen industriëel, en welke met den meesten spoed elkander
opvolgen. Ontmoet de onderneming bijval, hetgeen wij van harte wenschen en à
priori durven voorspellen, zoo zal de aangevangene serie zich verder uitstrekken
tot andere werken van wetenschap, in denzelfden trant behandeld.
Het is een onloochenbare trek der menschelijke natuur, om te willen weten,
waartoe iets ondernomen of gedaan wordt. Waar men die kennis niet magtig kan
worden, verslapt veelal de lust tot ernstig onderzoek, en dit is, als wij ons niet
vergissen, de reden waarom vele volwassenen er weinig van houden zich in het
bestuderen der regels van de eene of andere taal of wetenschap te verdiepen,
alvorens het hun volkomen duidelijk is tot welk einde zij die kunnen of zullen
gebruiken. Uit dien hoofde is het, naar Referents gevoelen, noodig, dat men bij de
studie der algebra voor
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industriëlen zelf leert inzien welk nut hare kennis in 't praktische leven kan
aanbrengen. Daarom behoort men, zoodra een nieuwe regel aangeleerd is, dezen
op velerlei wijzen toe te passen, en door praktische oefeningen de trapsgewijze
ontwikkeling der geestvermogens zoodanig te bevorderen, dat de leerling ongemerkt
zelf den weg leert vinden, en zonder buitengewone inspanning van 't ligtere tot 't
zwaardere, van het eenvoudigste tot het ingewikkelde overgaat.
De Engelschman Thomas Tate heeft in zijne moedertaal een boek over de algebra
geschreven, hetwelk volgens den heer Henriques Pimentel den naam van een
‘voortreffelijk praktisch werkje’ verdient. Dit heeft de heer P. doen besluiten den
arbeid van Tate, op Hollandsche leest geschoeid, in het Nederlandsch over te
brengen, echter met die veranderingen, welke hem in 't belang onzer industriëlen
noodig waren voorgekomen. Wij zijn niet in het bezit van het oorspronkelijke, en
kunnen dus niet met grond oordeelen, of het werk van Tate bij de vertolking en
omwerking gewonnen of verloren heeft; doch zoo als het daar ligt, heeft het in ons
oog veel goeds, en vinden wij volkomen vrijheid om het den onderwijzers aan te
bevelen.
Drukfouten van belang zijn ons niet voorgekomen; den prijs van het boekje achten
wij evenwel voor een derde te hoog.
September 1862.
L.A.H.

Morgen- en Avondlectuur voor Kinderen, door Mevr. H.R. Geldart.
Uit het Engelsch. Te Amsterdam, bij H. Höveker, 1862. 248 bladz.
Prijs ƒ 0.80.
Reeds vroeger hebben wij bij eene beoordeeling van een soortgelijk werkje verklaard,
dat wij niet bijzonder ingenomen zijn met dergelijke lectuur. Engeland schijnt bij
voorkeur het land te zijn, van waar eene menigte stichtelijke boeken en boekjes tot
ons komen. De Engelsche kinderen zijn zeker geheel anders dan die, welke wij
kennen; maar wij verklaren in gemoede nog geen Hollandschen jongen van
Hildebrandt te hebben aangetroffen, wien een dergelijk werkje eene aangename
lectuur opleverde, en toch waren
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die jongens niet diep bedorven. En wij hadden ze er niet te minder lief om. Ferme,
Hollandsche jongens, die gevoel hebben voor regt en billijkheid, die aartsvijanden
zijn van knoeijerijen, bedriegerijen en consorten, die gaarne wat voor anderen over
hebben, zonder aan die anderen te vragen: denkt gij wel juist zoo als ik? Ziet! zulke
jongens zijn jongens naar ons hart, en geloof ons, gij, die ons bij dit lezen,
hoofdschuddend en schouderophalend, misschien met den naam van ongelukkigen,
diep verdoolden bestempelt, geloof ons, die jongens zeiden met diep gevoel hun
gebed op, en hadden opene oogen en harten voor de heerlijke schepping Gods,
en waren geene verstokte zondaars.
Maar de meisjes dan? Ach! mevr. G. wij kennen u niet, maar eene goede oud
Hollandsche huismoeder zijt gij niet. Die waren ook vijandinnen van
ongodsdienstigheid, maar ook evenzeer van kwezelaarsters, die den tijd al biddende
doorbrengen, die niet behoorlijk de handen uit den mouw steken, die - foei! wat
eene heiligschennis - zelfs op den zondag eene kous breijen.
Wij laden misschien den schijn op ons van ongodsdienstigheid, en dat zou ons
leed doen. Wij zijn aartsvijanden van overdrijving en wijzen op de vele voorbeelden
van meisjes, die diep te beklagen zijn door eene te ver gedrevene godsdienstigheid,
en zoo menig levensjaar, van betrekkingen verwijderd, in inrigtingen moeten
doorbrengen, uitsluitend bestemd tot herstelling van gekrenkte hersenen.
Kwaad bevat het boekje niet, en het kan vruchten en zelfs goede voortbrengen,
wanneer een kundige tuinier het in handen krijgt, die, met een snoeimes gewapend,
die looten en ranken afsnijdt, welke de krachtige ontwikkeling der vrucht in den weg
staan.
De beoordeeling zal wel niet in den smaak vallen van de vereeniging ter
bevordering van christelijke lektuur, maar wij spreken, zoo als wij denken; wij houden
van bedaarden, gematigden vooruitgang, maar kunnen onze goedkeuring niet
hechten aan iets, dat zoo kennelijk den stempel van overdrijving draagt.
B.
DES CH.
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Algebraïsch rekenboek voor eerstbeginnenden, door L. Bouwman,
onderwijzer te Oostermeer. Tweede druk. Te Groningen, bij F.
Folkers, 1862. 84 bladz. Prijs ƒ 0,30.
't Is al zeer moeijelijk, om bij het ontvangen van boekwerken ter beoordeeling, over
elk een regtvaardig vonnis te vellen. Romans leest men aandachtig door, maar wat
zal men met rekenkundige werkjes doen? Men zou ze moeten doorwerken of ze
laten doorwerken om naar die resultaten zijn oordeel uit te spreken. Dat eenige
middel hebben wij gedeeltelijk aangewend en ons oordeel is, dat het werkje zich in
niets van zijne medebroeders onderscheidt, dat het zeer bruikbaar is, en de uitgever
voor eenen duidelijken en correcten druk heeft gezorgd. Niettegenstaande zouden
wij het niet algemeen kunnen invoeren en wel om de volgende redenen:
In dit kleine werkje dat, volgens den titel voor eerstbeginnenden is bestemd,
komen reeds voorstellen voor over vergelijkingen met twee en drie onbekenden, ja
zelfs over vierkantsvergelijkingen. Deze voorstellen zijn voor eerstbeginnenden nog
wat hoog, te meer, daar wij bij het doorzien van de eerste helft nog al veel sprongen
gemaakt zagen, daar breuken en wortelgrootheden zeer kort behandeld waren.
Onzes inziens - maar die wijsneuzen van recensenten denken altijd de wijsheid in
pacht te hebben - ware het beter geweest, om den eerstbeginnenden door en door
bekend te maken, met de beginselen der algebra en hun daartoe voornamelijk te
oefenen in de ontbindingen in factoren, opdat zij de onderscheidene deelen van het
gebouw leeren kennen. Onzes inziens is dikwijls de algebraïsche kennis te
oppervlakkig, te machinaal, en al kan in dit werkje geene sprake zijn van theorie en
al hangt alles van den kundigen onderwijzer en zijne methode af; niet allen, die
algebra doceren, zijn algebraïsten en menigeen stelt zich tevreden met vernissen,
zonder aan de noodzakelijke grondverwen te denken. 't Was maar zoo'n losse
opmerking en juist daarom geene afkeurende beoordeeling.
Nog een raad. De uitgever rekent er op, dat de Hollandsche jongens brave, dood
eerlijke jongens zijn, die nooit
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achterin naar antwoorden kijken. In dit geval zwijgen wij, maar anders zouden wij
bijna zeggen, dat als een jongen bijv. de laatste som van de optelling moet maken,
welke is: hoeveel is a(x-y) en b(x-y) en c(x-y) en hij vindt dan in het boekje staan:
(a+b+c)(x-y), en de jongen haast heeft om aan t' knikkeren te komen, dat hij dan,
helaas! al spoedig in de verzoeking zal komen, om het antwoord, dat hem zoo
welwillend wordt aangeboden, dankbaar te accepteren.
Dit voorbeeld strekke tevens tot staving van ons gezegde, dat de laatste sommen
niet geproportionneerd zijn aan de eersten, want als er 36 sommen van de optelling
zijn en dit de laatste is, dan kan men al dadelijk zien, dat er nog al wat gevallen in
stille rust zijn gelaten en dat dan voor hen, die in datzelfde boekje zulke sommen
van vergelijkingen moeten maken. Enfin! wij hebben er vrede mede, maar de
rekenboekjes van denzelfden schrijver bevallen ons beter. En hiermede basta!
B.
DES CH.

Korte mededeelingen.
Aan belangstellenden wordt aanbevolen de inzage van Oud en Nieuw uit de
Geschiedenis der Nederlandsch Luthersche Kerk, uitgegeven door J.C. Schultz
Jacobi. Het is eene soort van jaarboekje voor de Luthersche gemeenten in ons
vaderland, waarin eenig niet onbelangrijk mengelwerk aan het verslag aangaande
den toestand van de Luthersche gemeenten voorafgaat. De eerwaarde verzamelaar,
die om redenen van gezondheid het ambt niet meer kon waarnemen, dat hij meer
dan zeven en twintig jaren met eere mogt bedienen, toont reeds spoedig nadat hij
rustend predikant is geworden, welke de rust is, door hem begeerd en aanvaard,
namelijk eene waardige en werkzame. Schenke de goede God hem bij voortduring
kracht en lust om dus nuttig te zijn. Vooral zij het hem gegund, de door hem
aangevangen geschiedenis van de Luthersche gemeente te Rotterdam te voltooijen,
welke evenzeer als menige bijdrage in dit Oud en Nieuw eene belangrijke bouwstof
kan worden voor den lateren historieschrijver van de Luthersche Kerk in Nederland.
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Bij A.E.C. van Someren te Zutphen is een lief boeksken uitgekomen, getiteld:
Beelden-galerij van Christelijke Vrouwen, bijeengebragt voor allen, die dezen naam
wenschen te dragen; van Maria, die moeder des Heeren, af, tot aan Harriët Beecher
Stowe toe laat de auteur zijne lezeressen eene nuttige revue passeren van een
aantal vrouwen, die onder den invloed van het evangelie, in haar leven getuigenis
hebben gegeven, dat de geest van Christus in haar woonde.
Valt er iets op de galerij aan te merken, dan is het dit, dat de keuze niet overal
even gelukkig is geweest. Maria, de moeder van Jezus b.v. van welke wij zoo
bijzonder weinig weten, en daaronder nog een en ander, dat niet geheel en al ten
haren gunste pleit, kan moeijelijk voor de type eener christelijke vrouw doorgaan.
Minder nog is het te begrijpen, hoe Frederika Louisa Wilhelmina van Pruissen, de
vrouw van Nederland's eersten koning in deze galerij verzeild is geraakt.
Voor het overige verdient deze alle aanbeveling.
Met genoegen maken wij melding van een boekje, ons dezer dagen in handen
gekomen, dat naar ons oordeel eene waardige, ofschoon kleine plaats beslaat op
het veld van stichtelijke lectuur. Het is getiteld: Wedergeboorte. Een woord tot
verstand en hart, en geschreven door S.J. de Hoest, predikant te Nijkerk op de
Veluwe. Het hoogst belangrijk onderwerp wordt hier op populairen trant in
eenvoudigen helderen stijl, regt practisch ontwikkeld en toegepast. Ofschoon Ref.
in menig opzigt niet met den auteur hetzelfde gevoelen aanhangt, ja in het algemeen
op theologiesch gebied eene andere rigting volgt, dan die de heer de Hoest is
toegedaan, beveelt hij evenwel dit werkje van ganscher harte aan en wenscht dat
het door velen gelezen en vooral beharitigd worden. De uitgever (G.E. Callenbach,
te Nijkerk) heeft gezorgd dat de prijs ten minste niemand kan weêrhouden zich het
boekje aan te schaffen. Immers 36 pag. 12mo. helder gedrukt en netjes ingenaaid
voor 15 cts., bij 25 ex. voor ƒ 3 - en bij grooter aantal tot nog lager prijs, dat is wel
goedkoop.
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Maria en Paulina of Nederigheid en hoogmoed, door P.J. Andriesen. Tweede druk,
185 blz., in post 8vo. Amsterdam, bij D. Sybrandi, is de titel van een boekske in
prachtband, met platen, ons ter aankondiging toegezonden.
Indien de naam van den schrijver, die zich door zijne onderscheidene werken,
(waarvan een viertal op den titel prijkt) reeds den welverdienden roem verworven
heeft, niet genoeg ware, om een ruim debiet aan dat werkje te voorspellen, dan
blijkt uit den tweeden druk, dat de goede gedachte, die men er van koesterde, ten
volle bewaarheid is. En het werkje verdient het ook ten volle.
‘De Heer wederstaat de hoovaardigen, maar den nederigen van harte geeft hij
genade.’ Ziedaar het thema, waarop het verhaal gebouwd is en ofschoon van eene
godsdienstige strekking is het echter niet pieus; iets wat ons altijd in strijd dunkt met
het idee van een romantisch verhaal. Onderscheidene wetenswaardige
bijzonderheden worden ons hier medegedeeld, die ten volle de aandacht verdienen,
zooals: de ontdekking van Amerika, Mexico, Peru enz.
Wij durven dan ook het boekske gerust aanbevelen: terwijl de uitgever, door de
schoone plaatjes en het bevallig uiterlijk niet weinig de waarde daarvan heeft
verhoogd.
Onder de stukjes ‘uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevenden door den brand
te Enschedé, behooren ook Drie voorlezingen betreffende den mensch; door P.
Adriani Hoen, predikant te Woltersum (Groningen, J.B. Wolters), prijs ƒ 0.90. Het
zijn nuts-voorlezingen, de eerste over de vrijheidszucht des menschen, de tweede
over 's menschen onsterfelijkheid, de derde heet: ons geloof aan de menschheid.
Het zijn goede stukken voor hun doel, en nu zij het licht zien met een weldadig doel,
hopen wij dat dit ook bereikt worde, schoon men reeds overvoerd is van proza en
poëzij voor watersnood en voor vuurnood. Doch ook afgescheiden daar van is het
boekje zijn geld voor huis-bibliotheken en dergelijke best waard.
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