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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Voorbericht.
Den naam S c h o t s c h e r u i t e n zette ik als titel aan het hoofd dezer bladen, met
het oog op den inhoud, die b o n t is, maar toch g e o r d e n d , naar zeker plan en met
zekere regelmaat.
Enkele deelen kunnen aan 't groote publiek bekend zijn, maar verreweg de meeste
zijn vroeger nog niet in aanraking geweest met de pers.
Moge de eerste of de vernieuwde kennismaking hier en daar eenig genoegen geven
en eenigen invloed hebben ten goede.
De mooiste S c h o t s c h e r u i t in het weefsel des levens is die, waarvan n u t en
g e n o e g e n de hoofdkleuren zijn.
E.L.
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Onze maanden.
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Onze maanden.
Ik noodig u uit tot iets, wat ge misschien nog nooit hebt gedaan, - te weten: tot het
doorleven van een jaar in een uur. Ik wil handelen over onze maanden. En hoe? Iemand zet zich voor 't klavier en speelt met groote nauwkeurigheid het muziekstuk,
dat in notenschrift voor hem staat. In dien trant zal ik mij niet doen hooren. Iemand
zet zich voor 't klavier en speelt geen geschrevene noten, maar hij fantazeert zoo
maar wat. Met deze wijze van doen kan vergeleken worden, wat ik heden wil doen.
Daarbij is de degelijkheid en de nauwkeurigheid misschien wat minder, maar het
vrije en losse, als 't niet al te vrij en niet al te los is, heeft toch ook weêr zijn waarde.
En al zijn de schakeeringen soms wat vreemd en de overgangen soms wat grillig,
het geheel kan toch een indruk maken, die niet onaangenaam is. Moge dit nu maar
op dit opstel toepasselijk wezen.
't Is J a n u a r i . 't Is stil in het bosch. Wel springt lustig het beweeglijke sijsje door
't hout en het bedrijvige winterkoninkje klimt met veel pleizier tot in de toppen der
boomen, maar ze hebben weinig gezelschap, die twee. Musschen, nu ja,
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en ook enkele spreeuwen, die zijn er. Maar die zijn nog als in zich zelve gekeerd,
nog volstrekt niet tot tjilpen en snateren geneigd; - dus, ze zwijgen. Alleen kraaien
en raven doen luide zich hooren. Ze behoeven 't echter voor het mooi niet te doen.
- En alles is kaal en dor. Slechts den en spar vertoonen zich groen, - als zinneteekenen
van de hoop des geloofs, die eveneens haar groen bewaart, ook als het wintert in het
ronde. Maar toch is er al eenige vooruitgang, al eenige ontwikkeling in de natuur.
Zegt u niet de oude spreuk, dat met Driekoningen (6 Jan.) de dagen een haneschreê
zijn gelengd? En verkondigt u niet de volksnatuurkunde, dat met Sint Sebastiaan (20
Jan.) het sap in de boomen komt? - En wat gebeurt er in de wereld der menschen?
Op den eersten dag dezer maand, den eersten dag des jaars, wenschen de menschen
elkaâr heil en zegen. Of al die menschen dan verder voor elkanders heil en zegen
veel doen, dat is een andere vraag. Voorts wordt er veel gedineerd in dit getijde, heel
rijk en heel fijn, en voorts - erg veel gebrek geleden. Maar de winter bereidt ook wel
pret voor de kinderen van rijken en armen te zamen. Hij werpt met handen vol zijn
sneeuw op den grond en dan gaat de schooljeugd sleetje rijden, en op de wangen,
die zoo hard zijn als steen en zoo rood als bloed, straalt een glans van genoegen; en
de straatjongens werpen, gillende van zielsgenot, hunne sneeuwballen in de halzen
en in de tronies der voorbijgaande meiden; en, voor dat groote huis, daar,
- - daar stapt, blij en lustig van zin,
De jonkvrouw de sierlijke narresleê in,
Waar 't berevel om hangt, en tart er, Hoe 't ros met zijn rink'lende bellen zich spoed', Zij tart er de koude, - zoo warm en zoo goed
Gedekt door fluweel en door marter.1)

1) Uit mijn W i n t e r .
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En dan ook:
- - als het water met ijs is bevloerd,
Wordt haastig het staal aan de voetzool gesnoerd,
En duizenden krassen doorwoelen,
Doorsnijden, doorploegen de spieglende baan,
Waar vlaggen op wappren en tenten op staan
En vroolijke scharen op joelen.1)

En dan gaan de Besturen van IJsclubs vergadering houden en er wordt een wedstrijd
op schaatsen aangekondigd tegen Woensdagmorgen, eerstkomende, en - - dan gaat
het Dinsdagsavonds dooien. Geve de Hemel een gezegenden dooi! Want, vaak
- - des winters kraakt en kruit
De stroom met hol en schor geluid
En slingert schotsen voor zich uit,
En beukt en breekt de dijken;
Het ijs gaat door, sleurt alles meê,
De schuur, den stal, de gansche steê,
Den hooiberg en het loeiend vee,
De levenden, de lijken!1)

Maar, als dat gebeurt, dan is 't, als daalt er van den zwarten hemel een lichtende
Engel, - de Weldadigheid, - en die klopt aan de huizen en die tikt aan de harten en
drijft duizenden aan, met onweerstaanbaren drang, tot het heerlijk werk van troosten
en helpen. Ja, wel een heerlijk werk, mits het zuiver blijve van aard en waardig van
vorm; - in Gods naam, geen menschlievende galop en geen medelijdende wals! - En
verder, - worden er in Januari en de naast omliggende maanden lezingen gehouden
en bijdragen geleverd, veel en allerwegen. ‘'t Was stil en doodsch in den omtrek;’
heb ik eens hooren zeggen; ‘een dikke sneeuwlaag overdekte den bodem; en nergens
op de

1) Uit mijn W i n t e r .
1) Uit mijn W i n t e r .
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eindelooze vlakte was eenig ander teeken van leven te merken, dan een kraai, die
zijn eigen naam zat uit te schreeuwen, en een predikant van vrijzinnige richting, op
weg naar een N u t .’
Maar, F e b r u a r i komt en allengs ontstaat er meer beweging en leven. Hoor! in
het bosch dreunen de zware slagen van des houthakkers bijl. Daar ginder is een
dorpsjongen met zijn zusjen aan 't sprokkelen. Dood hout mogen ze weghalen; dat
heeft de eigenaar toegestaan. Maar dat ze wel eens jonge berkjes en eikjes een diepen
houw geven en een week later er bij komen en zeggen: ‘die is dood, dus, die is ons,’
- dat is een geniepigheid, waar de boschwachter niet streng genoeg tegen kan waken.
Heden zou de boschwachter ze niet ver kunnen zien. Wat is 't mistig! Wat een grauwe,
dikke mist! - Klaag niet; mistige dagen omstreeks Vrouwedag of Lichtmis (2 Febr.),
dat is wel goed.
Lichtmis donker, de boer een jonker;
Lichtmis helder, de boer in den kelder.

‘Hort!’ klinkt het links van ons, - zie! daar is al een ploeger bezig, een stoere
bouwknecht, die zijn flink tweespan juist en recht het glimmend kouter door de aarde
doet trekken. En een eind verder, daar, achter die schutting, hooren we den tuinknecht
een deuntje fluiten, onder 't planten van anemoon en ranonkel. Abeel, els en wilg
beginnen te bloeien; het klimop werpt de bruingerande bladeren af, de kamperfoelie
ontluikt en het lieve sneeuwklokje vertoont zich - 't v a s t e n a v o n d z o t j e , zegt de
landjeugd, of ook h e t n a a k t e m a n n e t j e , - het zilveren klokje, dat de heerlijke
kermis der lente komt inluiden, vriendelijk en zacht. De Genestet zong er bij:
De Lente komt, de Lente komt!
Al sluim'ren nog de velden,
Ons kwam een bloempjen uit de sneeuw
Die zoete maar vermelden.
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Sneeuwklokjens, blinkt!
Sneeuwklokjens, klinkt!
Sneeuwklokjens, luidt op den winterschen akker
Lente met duizenden bloemekens wakker!1)

De bonte kraaien houden niet van lente of bloem en gaan reeds nu verhuizen, weldra
door de kramsvogels gevolgd en daarna door de sijzen. Maar de roodborstjes en de
lijsters roepen tot den wandelaar: ‘sta stil! 'k zal u mijn eerste liedje zingen.’ En op
Sint Valentijn (14 Febr.) komen, naar het zeggen van de buitenlui, in de vogelenwereld
alle engagementen tot stand; dan kiest iedere mannetjesvogel een wijfje. 't Is in
aansluiting aan dat geloof, dat in Engeland een meisje, dat bij dezen of dien jongeling
wel iets anders dan onverschilligheid merkte, met versnelde hartklopping den
Valentijnsdag te gemoet ziet: - ‘zou hij mij vragen?’ - En bekend is ook het loterijspel
van den Valentijnsdag. In een bus worden namen van jonge heeren gedaan, in een
andere bus namen van jonge dames. Ieder heer trekt den naam van een meisje, ieder
meisje den naam van een heer. En dan is ieder heer de Valentijn én van het meisje,
door hem getrokken, én van het meisje, dat hem trok; en dan geeft ieder heer aan
zijn twee Valentines een geschenk en ieder meisje ontvangt een geschenk van haar
twee Valentijnen. - Op die en op vele andere manieren vermaakt zich een mensch
in de winteravonden. Op vele andere manieren: danspartijen en concerten, feestmalen
en tooneelvertooningen zijn in vollen gang. Intusschen wordt het lengen der dagen
al zeer merkbaar. De winterhanden beginnen over te gaan, het laatst bij de werkmeid
en den apothekersbediende, en - onder die bedrijven komt M a a r t .
M a a r t , een slecht-befaamde, door vele menschen zoo wat aangezien als de Judas
der twaalf. Mijn oude tante klaagde al-

1) S n e e u w k l o k j e n s . Poëzie, verzameld door Van Heyst. 1875.
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tijd in Maart over hevige ‘scheuten’, die in den linkerschouder begonnen en dan door
de lendenen naar het rechterbeen gingen. Dat zal nu wel bij ieder niet precies zóó
gaan, maar toch, de meesten voelen wel iets en 't staat vast bij ons volk, dat Maart
een maand is, die altijd, ‘rammetiekig’ is van ‘koerakter’. Ik zal 't niet ontkennen;
maar toch houd ik wel van Maart. Niet alleen, omdat deze maand mij een paar
feestdagen in huis brengt, die veel goeds doen genieten, maar ook, omdat zij zoo'n
flinke levenwekster is. Wat wordt het al bedrijvig daar buiten: gras zaaien en klaver,
haver en rog; boomen planten, groenten kweeken, rozen snoeien, - en wat al niet! Sierlijk prijkt het tuinbed, waar de statige Duc van Tol op bloeit, in een kleurig
kringetje van crocus; de zachtgetinte sleutelbloem ontplooit zich, als een blijde
profetie, en het fluweelige viooltje, als een lieve gedachte; en pirus en ribes behangen
de tuinheg met sterretjes en trosjes van een liefelijk rood. - De leeuwerik stijgt uit
het lage nest, al zingend naar den helderen hemel en blijft daar staan in de hoogte
met zijn eigenaardig welluidend Te D e u m . De kievit komt en de kwikstaart en de
reiger, en, zie! de ooievaar is er ook al. En toen de dorpskinderen hem zagen komen,
toen klapten ze verheugd in de handen en ze deden, - waarschijnlijk niet met moeders
goedvinden, - het verzoek naar omhoog gaan:
Uiver, Uiver! Pielepoot!
Breng een kindje op moeders schoot.

De musschen en de spreeuwen maken erg veel drukte, de ekster nestelt, de houtduif
roekeloert, de merel fluit. Alles wordt wakker. Ook de mol gaat werken en de bruine
kikvorsch ontwaakt en de jeugdige dichter, mede iets gevoelende van den nieuwen
stroom des levens, die zelfs mol en kikker doorbruist, maakt een aandoenlijk vers
A a n H a a r . ‘Vraag mij niet wie die Haar is!’ Ik weet het niet. Misschien is 't een
werkelijk
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bestaand maagdelijn, maar dan weet ik het nog niet; maar misschien is 't slechts een
gedachtebeeld, dat hem voorzweeft. - Zoo had immers soms de middeneeuwsche
Ridder deze spreuk op zijn schild, - een spreuk, ten deele zoo verwarmend en ten
deele zoo verkoelend: To u t p o u r e l l e ! R i e n s a n s e l l e ! M a i s , q u i e s t
elle?
A p r i l is in 't land. Het vee verlaat de muffe stallen en, in de wei gekomen,
springen de koeien rond, wel wat plomp en onbehouwen, maar in allen gevalle heel
vroolijk, met den staart in de hoogte; en als ze weêr eens stil staan, steken ze den
kop vooruit en smullen aan den frisschen voorjaarswind, die haar in de wijdgeopende
neusgaten stroomt. Het akkerwerk en de tuinbouw gaan voort, en met kracht. De
kastanje, de esch en enkele andere boomen komen in t blad. En die 't kan uitbreken,
doet een toertje naar Haarlem, want de hyacinthen staan prachtig te bloeien. - ‘Hoep,
Hoep!’ Hoort gij 't? De hop is gekomen, die, dat merkt gij, naar zijn geroep is
vernoemd, evenals de kievit en de grutto, de kraai en de koekoek. De koekoek is er
ook, - luister! - daar verneemt gij het eigenaardig geluid van den vogel, die zich zoo
veelvuldig laat hooren en zoo zelden laat zien. Ook de zwaluwen zijn er en ook de
meesterzanger der bosschen, de nachtegaal, de zoozeer muzikale profeet van den
zomer en de zoozeer liefelijke vertegenwoordiger van het ‘psalmen zingen in den
nacht.’ - Ondertusschen begint onder de kinderen der menschen de schoonmaak.
Alles, wat ligt, moet op; alles wat hangt, moet af; schoorsteenvegers gaan naar boven
met roetige bezems; stukadoors komen binnen met kalkwitte ladders; werksters
plassen en ploeteren met spuiten en boenders; de kinderen loopen in den weg, de
man is te veel; ramen staan open, deuren staan open en het gansche gezin wordt
verkouden. Want April is een maand, waarin een gevaarlijke wisseling heerscht van
zoelte en kou. ‘April doet wat hij wil.’ Daarom
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is April het niet onjuiste beeld van het menschelijk leven. Ieder herinnert zich het
vers van Van Lennep, aan Henry Heel ontleend:
Wat is 't leven?
Een onzekere dag van April;
Nu, zoo buiig en woest, als in Maart,
Dan, als Meidag, zoo zoet en zoo stil;
Met zijn wolkjes en lichtjes, nu broeiend, dan kil.
Niets gewis, noch verwacht,
Dan het naad'ren der nacht.
's Morgens vroeg, 's avonds laat valt de dauw op de hei;
En het leven vangt aan en gaat uit met geschrei.

Maar, we hopen, toch niet met hopeloos geschrei. Immers, we weten van Paschen,
het feest der verrijzenis, - dat nu eens in Maart, en dan in April valt, - nooit vroeger
dan 22 Maart, nooit later dan 25 April, of, - in de kerktaal der middeneeuwen
gesproken, - nooit voorafgaande aan Benedictus en nooit volgende op Marcus; Paschen, het blijde feest, waarop gezamenlijk Evangelie en Natuur van opstanding
spreken en leven, en de vriendelijke Engel der Hoop, met de zilveren morgenster op
het voorhoofd, over 't menschenland zweeft, om dan zich neer te laten op de rustplaats
der dooden en de grafsteden groen te maken, onder 't zingen van haar levenspsalm,
even liefelijk, als stout:
Het beekje smelt zijn winterteugels,
De bloemen klimmen uit heur graf,
De voog'len schudden van hun vleugels
Een dauw van melodieën af;
't Geboomte heft, als palmenmeien,
De nieuw geboren takken op; ‘Hozanna!’ fluist'ren de valleien
En ‘Amen!’ ruischt de heuveltop.
‘Hernieuwing!’ preekt de jonge lelie,
Een Godsbelofte is 't kleinste blad,

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

11
De gansche hof een Evangelie,
Een weg ten Nebo ieder pad. In klank en kleur, beneên en boven,
Tot waar de blauwe kimmen vliên,
Roept Aarde en Hemel tot gelooven:
‘Onsterflijkheid en Wederzien!’ -1)

En zoo komt M e i , Bloeimaand, een schoone maand. 't Is waar, zij kan nog koude
dagen brengen. Zelfs heeft het landvolk, door de ervaring geleerd, de Heiligen van
den 11den, den 12den en den 13den Mei, - Mamertus, Pancratius en Servatius, - d e
d r i e g e s t r e n g e h e e r e n , ook wel d e d r i e i j s h e i l i g e n , geheeten. En de
Fransche tuinlui zeggen:
Saint Mamert, Saint Pancrace
Et Saint Servais, Sans froid ces Saints de glace
Ne vont jamais.

Maar toch blijft Mei een schoone maand. Als een zinrijk beeld van wat ook in 't
menschenleven gebeuren moet, vertoonen beuk en eik eene levenskracht, die het
oude blad meer en meer plaats doet maken voor 't nieuwe: - eerst alles oud en dor;
dan het oude, dat dor is, met het nieuwe, dat frisch is, dooréén; dan al het oude en
dorre weg en alles nieuw en frisch geworden. Heerlijk is de bloei van kastanje en
kamperfoelie, van bolroos en meidoorn, van syring en goudenregen. En welriekend
is de geur, door al dat bloeien in de pure lucht der lente verspreid. In de zandige
laagten hangen de snoezige klokjes van de lelietjes der dalen op en over elkaar; op
het heldere nat van den vijver rust de fraaie waterlelie, zoo blank en zoo vol, en in
de boomgaarden, zie!

1) Ten Kate. Verrijzen.
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- - - - de appelboomen
Staan van bloesem wit;
Menschenkunst wrocht nooit een weefsel,
Rein en schoon als dit.
't Is een groote, volle ruiker,
Blank, - gestipt met rood, Sieraad voor de lenteschepping.
Op haar groenen schoot.1)

En, hoor eens! wat een drukte, wat al stemmen in 't bosch! Tortel en wielewaal,
spotvogel en kwartel, en nog zooveel meer, ze zingen allen van ‘Hei! 't was in de
Mei, zoo blij, - hei! 't was in de Mei!’ Ook weet ieder:
In de maand van Mei
Leggen alle vogels een ei, Behalve de kwartel en de spriet;
Die leggen in de Meimaand niet.

En mede in de menschenwereld worden vele nestjes bereid. 't Is immers in Mei, dat
in grooten getale de dochteren der menschen den oranjebloesem, als bruidskrans,
door de haren gaan vlechten. - Voorts is het veelal ook deze maand, die het
Pinksterfeest meêbrengt, het lichtfeest, het lentefeest des Heiligen Geestes. Velen
zingen er van in de kerken.
Hoe heilig straalt des Konings Bruid!
Gelijk een duive blinkt zij uit
Met zilverwitte veêren.
Wat bloeit ze in stille majesteit,
Vol schoonheid en ootmoedigheid,
De jonge Kerk des Heeren.
Keer weêr, gij, eerste Christentijd,
In de eerste lentestralen!
En Gij, die 't Licht der wereld zijt,
Doe weêr uw Heilgeest dalen!2)

1) L e s s e n e n L i e d e r e n e e n e r m o e d e r .
2) Ten Kate. Pinksterhymne.
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Vele anderen zeggen, inzonderheid op den tweeden dag van het feest: ‘liever in 't
groen, dan in 't sermoen,’ en gaan te voet of per rijtuig, met spoorwagen of stoomtram,
in heele scharen naar buiten. Ik neem 't hun niet kwalijk, maar ik roep van harte hun
na: veel pleizier, menschen! mits het zuiver blijve, - veel pleizier dan; de gansche
schepping Gods heeft pleizier.
In J u n i wordt meer en meer alle siersel der aarde verdicht en gevuld. In volle
weelde staan anemoon en ranonkel en papaver en malve te bloeien. Op den akker
komt de tarwe tot bloei en in den tuin vertoont de aardbezie haar frisch en zuiver
rood tusschen de kruipende ranken. De jasmijn wasemt haar zoete geuren uit en de
vlierstruik en de linde doen meê. En deze ruik ik nooit, of ze doen mij aan moeders
oude en trouwe kruidendoos denken. ‘Lieve moeder! ik geloof, dat ik koû gevat heb.’
- ‘Van avond, mijn jongen! een kop lindebloesem, of anders wat kamillen met vlier.’
- En de avond is gekomen en de medicijn is genomen en de moeder stopt de dekens
zorgvuldig in, langs den geheelen omtrek van het lichaam des zoons en ze geeft hem
een zoen en ze zegt: ‘beterschap, hoor! wel te rusten!’ Herinnering uit mijne jeugd,
zoet van geur als de bloesem der linde. - - Over het bloemrijke landschap dartelen
lustig de gonzende torren, de snorrende juffers en de fladderende vlinders, - zelve
bloemen, maar gewiekte, - mooie kinderen der zomerlucht, ofschoon één hunner, de
citroenvlinder, als eersteling en kwartiermaker, reeds tegen Maart zich liet zien. Ginds, in de wei, zit Maaike onder de roodbont, en ze doet handig de dikke, warme
melkstralen snorren en schuimen in heur helderen emmer. En op het hooiland
daarnaast zijn de maaiers aan 't werk. Want Sint-Jan is in aantocht, - (24 Juni) en,
dat weet iedere boer, ‘vóór Sint-Jan maait men gras in de weiden, maar na Sint-Jan
uit de weiden,’ met andere woorden:
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vroeg maaien verhoogt den groei, maar laat maaien verzwakt den groei, - laat maaien
is ‘doodmaaien.’ - Sint-Jan komt en hij wandelt de bosschen en de hoven door, om
te zien, wat er te repareeren is aan het geboomte. En vervolgens wendt hij zich naar
het strand en de visschers drijft hij uit, om ten haring te varen. Wat een drukte op
het strand! Een aardig gezicht, al die buizen; en wat teekenen die roode wimpeltjes
zich geestig af tegen 't reine blauw van de lucht! De man geeft zijn vrouw een
afscheidskus, de zoon zijn moeder, de vrijer zijn meisje, - daar gaan ze. En ze zullen
lang uitblijven. Immers, de visschers blijven op zee, terwijl de zoogenaamde
haringjagers af en aan varen, om de vangst naar land te brengen. En welkom is daar
die vangst, om 't geen er de beurs en om 't geen er de gezondheid aan heeft. ‘Haring
in het land, de dokter aan een kant!’ is een van de duizend artikelen in de practische
wijsbegeerte des volks.
J u l i brengt alles tot volle kracht. De kelken der geraniums en de klokken der
fuchsia's versieren met kwistigen rijkdom den hof; nog honderd anderen van die
bevallige kinderen der natuur brengen allerlei vormen en kleuren daarbij, - blauwe
pluimen, gele veêren, witte sterren, roode trossen, allerlei. Reseda en heliotrope laten
geuren uit, die 't luchtscheppen tot wellust maken. En de lelie en de roos ontwikkelen
een pracht, die al de waarheid van den regel doet zien en doet voelen: ‘Le Lis, le Roi
des fleurs, dont la Rose est la Reine.’ Bekoorlijk dekt de boekweit den akker met
zilver en daarnevens overspreidt het koolzaad den bodem met goud. Ook bloeit in
zachten purpergloed de anders zoo dorre en kleurlooze heide. De bijen hebben 't
ontzaglijk druk, al van Mei af, en de mieren al van April af, om voor wintervoorraad
te zorgen. En ook de menschen gaan al oogsten. In den tuin wordt de framboos en
de aalbes geplukt, en van de akkers wordt de rogge en het koolzaad geïnd
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en links en rechts is de bedrijvigheid aan den gang van het hooien. Er is dan ook
haast bij, want Sint-Margriet zal dra komen (20 Juli) en - gij weet.... Zie! de eene
hoogopgetaste wagen na den anderen rijdt dien oogst naar de hoeve; - wat snuiven
die paarden, wat kraken die assen, wat geurt dat hooi en wat zingen ze vroolijk, die
door de Julizon gebruinde knechten en deernen:
Terwijl de morgenkoelte ruischt,
Gaan wij naar 't geurig land
En nemen met een lustig hart
De vork en rijf ter hand,
En werken voort, met blijden zin,
En zaam'len hooi en bloemen in,
Joha, Johé, Johij!
En stelt de zon ons op de proef,
En straalt zij schroeiend warm
Op 't stroo van onzen grooten hoed
En onzen blooten arm,
Toch werken wij met blijden zin
En zaam'len hooi en bloemen in,
Joha, Johé, Johij!
En als de verre torenklok
Ons 't middaguur verkondt,
Dan zitten we om 't eenvoudig maal
Gezellig op den grond,
En nemen, opgewekt van zin,
Al schertsend spijs en laafnis in,
Joha, Johé, Johij!
En als de wagen is gevuld
Voor d'allerlaatsten keer,
Dan zetten we op het hooge hooi
Het mooiste meisje neêr,
En rijden, opgewekt van zin,
Al zingende de schuurdeur in,
Joha, Johé, Johij!1)

1) Uit mijne K u n s t j u w e e l t j e s v o o r d e S a l o n t a f e l . II. (In den hooitijd.)
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Dus, boeren en buitenlui hebben veel te doen; maar voor de hoogere en lagere
schooljeugd begint de groote vacantie. Erg prettig! En die er kans op ziet, gaat naar
een optrekje of aanvaardt eene reis. Schoon gaat hij, met vrouw en kroost, in een
spoortrein, en vuil komen ze er uit; hij staat met zijne dierbaren voor een berg en hij
zegt: ‘da's een hooge!’ - hij komt met hen uit een tunnel en hij zegt: ‘da's een lange!’
hij heeft oneenigheid met een koetsier, omdat die onmatig is in zijn eischen, hij maakt
zich boos op zijn dochter Jetje, omdat die niet kan vinden dat de Loreley precies
Napoleon is, - koppig kind! - maar hij heeft ook veel genot, dat is waar; die
interessante menschenwereld en die prachtvolle natuurtooneelen, ja, ja, een schat
van genot, een heerlijke zomerspijze, waar een heele familie nog menigen winteravond
op teert.
Als A u g u s t u s gekomen is, breidt zich de liefelijke inhaligheid, die o o g s t e n
heet, meer en meer uit. Tarwe, garst, haver en boekweit worden ingezameld. En alras,
als we langs eene hoeve komen, hooren we op de deel het regelmatig geklep van de
vlegels en het daarmeê gepaarde lied van de dorschers:
Los den bos! Slaat het zaad!
Klopt er op, maar houdt maat!
M a a t toch is 't groote woord;
Niets geschiedt zoo 't behoort,
Als de macht of de kracht
M a a t verzaakt, hard of zacht, Slaat goed, maak voort!1)

De zonnebloemen en de dahlia's prijken in volle glorie; maar daarbij zien nachtegaal
en wielewaal elkander al eens aan, of ze zeggen willen: ‘zou 't onze tijd niet gaan
worden?’ 't Duurt dan ook niet lang meer, of weg zijn ze. De ooievaars ook. ‘Met
Sint-Pieters banden (9 Aug.) gaan de ooievaars naar de landen.’

1) Uit mijn D o r s c h l i e d . J a a r b . v. R e d e r i j k e r s . 1871.
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Kijk! ze houden groote vergadering daar, op het kerkdak; ze maken de laatste
bepalingen, ze geven en ontvangen de laatste bevelen, - daar gaan ze, heel naar
Egypte, sommigen heel naar de Kaap. En de menschen, die blijven, roepen hun na:
‘Tot wederziens!’ en geven voorts zich over aan allerlei landelijk en waterig pleizier:
ze rijden en ze spelevaren, ze wandelen en ze zwemmen. De zorgzame tuinman is
intusschen aan 't knollen zaaien, - erkennende de wijsheid van de spreuke des volks:
‘Wie op zijn tijd knollen wil eten, moet Sint-Laurens (10 Aug.) niet vergeten.’ Neen, - zeggen wij, - en die veel vallende sterren wil zien, moet ook Sint-Laurens
niet vergeten. De familie zit in de veranda. 't Is warm, maar een prachtige avond.
Hé! daar verschiet een ster; - weêr een; - kijk! al weêr een! Jammer, dat het zoo
vreeselijk gauw gaat, - denkt Lotje, den luitenant aanziende, die er gast is van daag,
- want zij heeft wel gehoord, dat de wensch vervuld wordt, die geuit is tusschen 't
begin en het eind van 't verschijnsel. Maar vie is in staat, zóó snel te wenschen, als
die vurige droppelen verspatten van den ‘Laurentiusstroom?’ - Pu! wat is 't warm!
De kikkers zitten boven water en roepen. Iemand, die de taal der dieren verstond,
heeft gezegd, dat de eerste roept: ‘'k heb een rok! 'k heb een rok!’ en de tweede: ‘hij
is te kort, hij is te kort!’ en de eerste weêr: ‘'k draag 'm toch, 'k draag 'm toch!’ en de
tweede weêr: ‘je mot 'm wat rekken, je mot 'm wat rekken!’ Daar hebt ge 't al, - de
tuinbaas heeft 't voorspeld,
Op eens, daar licht
Een bliksemschicht
En scheurt een spleet
In 't wolkenkleed.
Als ten reuzenoorlog roepend,
Doet Natuur den zwaarsten toon
Van haar krijgstrompet weérgalmen,
In haar gramschap aak'lig schoon.
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De donder knalt,
Een stortvloed valt
Al klett'rend neêr;
En keer op keer
Tint rosse glans
Den donkren trans
En beeft het huis
Bij 't stormgedruisch.1)

Allen zijn binnen. Daar is 't nu benauwd. Maar gelukkig! 't duurt niet lang; de bui is
over. De lucht is nu verrukkelijk frisch, de hemel is weêr klaar en de zilveren maan
drijft met zoo'n rustige statigheid, met zoo'n kalme majesteit door die zee van azuur,
of er niets was gebeurd. Nu, voor haar is er ook niets gebeurd. Het onweêr behoort
tot de laagte. 't Is ons, als lezen we die zinrijke waarheid op haar glanzig gelaat: het
onweêr behoort tot de laagte.
In S e p t e m b e r wordt de arbeid van 't oogsten voortgezet en het aardappelrooien
begint. De hazelnoten en de vlierbessen zijn rijp. De winterrogge wordt gezaaid en
de crocusbollen gaan in den grond. Aalbes en vogelkers laten bladeren vallen. De
zwaluwen vertrekken; ‘Met Maria's geboort (8 Sept.) gaan de zwaluwen voort.’ En
een gevoelig mensch zet zich aan 't klavier en zingt Herlossohns liedje:
Wenn die Schwalben heimwärts zieh'n

met het weemoedig refrein:
Oh ich dich auch wiederseh'?
Scheiden, ach! Scheiden, Scheiden thut weh!

En omstreeks dezen tijd gaan ons nog zooveel andere gevederde gasten verlaten:
kwikstaart en putter, koekoek en hop,

1) L e s s e n e n L i e d e r e n e e n e r m o e d e r . Bladz. 156.
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kemphaan en lepelaar, kwartel en spriet. Ook kieviten gaan heen, maar velen komen
nog eens weêr in het najaar. 't Minst weemoedige is, dat ook de zomersproeten gaan
wegtrekken. Vleermuizen en padden, die van April af op het tooneel zijn geweest,
zoeken de winterrust. De scholieren daarentegen, gaan, na genoten zomerrust, weêr
met versche kracht wetenschap opdoen en met nieuwen lust leeraar en schooljuffrouw
plagen. In den tuin vinden alle jonge dames 't nu wel een weinigje griezelig, om de
groote menigte spinnen, die, in Mei uit de eieren gekomen, thans tot volle dikte
gegroeid zijn. En alwie tot zijn nichtje zegt: ‘Verbeeld je, dat d i e in je hals zat!’
hoort den schrillen toon h u ! vol van schrik en afschuw. En in de nachtelijke ure
slaat de mensch naar de mug. Klets! ‘Heb je'm, lieve man?’ ‘'k Geloof het wel,’ is
het antwoord. ‘Puuu!’ zegt de mug. Klets! - alweêr mis. Dat is te zeggen, wel raak
voor de kaak, maar mis voor de mug. Muggen en straatjongens zijn moeielijk te
krijgen.
O c t o b e r is er. Nog wordt wintergraan gezaaid; de bollen van tulpen en
hyacinthen gaan in de aarde en appelen en peren worden geplukt. ‘Auf Sanct Gallentag
(16 Oct.)’ zeggen de Duitschers, ‘auf Sanct Gallentag musz jeder Apfel in seinen
Sack.’ Ook de beukepitten zijn rijp en de eikels, - product van dien boom, zegt Saphir,
die aan de varkens vruchten geeft en aan de dichters blâren. De leeuwerik verhuist.
Vinken en lijsters trekken. Men vinkt en men lijstert. - Men vinkt; - daar zijn we juist
bij een vinkenbaan, ziet gij? ik ga door; ik houd niets van vinkenbanen; 't zijn
kweekplaatsen van luiheid, van wreedheid en van dranklust. Men lijstert; kijk, daar
hangen de lijsterbogen tusschen 't hout, met de verleidende helroode bessen en den
strik van paardehaar er in; kijk! daar spartelt zoo'n arme verschalkte; hij is al half
dood; laten we hem heel dood knijpen; dat is in dit geval een weldaad. Akelig gezicht,
dat
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spartelen in den strik! Zoo spartelen soms ook menschenzielen. En die netten daar,
waarvoor zijn die, - die hooge, breede netten, dwars over de boschlaan gespannen?
Die wachten verraderlijk de houtsnippen af. 't Zijn gevaarlijke dingen, die netten.
Zoodra 't maar begint te schemeren, worden ze volkomen onzichtbaar. Ik ben er zelf
wel eens, in den letterlijken zin, ingeloopen. En dan is 't lastig, om er zich uit los te
maken, want iedere maas zoekt een jasknoop. Trouwens, de snippen, die geen
jasknoopen aan 't lijf hebben, komen er ook niet licht uit. De reigers en de kranen
gaan nu ook heen en ze praaien de kramsvogels en de bonte kraaien, die komen. 't
Gebladerte verkleurt meer en meer. Wel mooi, al die tinten in 't bosch, - groen, bruin,
geel, oranje, purper. Wel mooi, maar weemoedig. 't Is het blozen van een
teringlijderes; 't is het glimlachen van een stervende. De morgens en de avonden zijn
koud. Het oude spreekwoord komt tot zijn recht: ‘Als er druiven zijn en vijgen, moet
men winterkleeders krijgen.’ De kleermaker wordt dan nu ook gedagvaard, om zijn
oordeel uit te spreken over de jasjes van de jongens. 't Plan bestaat, die jasjes te laten
keeren. Maar bij 's mans opmerking, dat ze al eens gekeerd zijn, ziet men daarvan
af, te meer, wijl men nu vindt, dat ze toch ook eigenlijk zoo nog wel meê kunnen.
Als N o v e m b e r gekomen en al een eindje voortgeschreden is, dan oogst de
mensch mangelwortelen, koolrapen en knollen en hij brengt zijne koeien op stal.
Immers, de dag van Sinte Catharina (25 Nov.) is de uiterste term. ‘Met Sinte Katrijn
moeten de koeien aan de lijn.’ Over de weiden zweeft dus de stilte, en die heerscht
ook in de slooten, want de kikvorschen zijn in hunne winterrust ingegaan. In 't bosch
en in den tuin vertoonen zich 't sijsje en de mees, veelal verzeld van het Klein Duimpje
der vogelenwereld, het kleinste der Europeesche vogels, het aardige goudhaantje.
Maar, terwijl die pleizier hebben, is 't
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een tijd van jammer en wee voor de vet geworden varkens. De drukte van de slacht
is in volle beweging. En presentjes er van worden gezonden aan de vrinden, die zelve
niet slachten. Mij is eens zulk een presentje op nog al merkwaardige wijze ontgaan.
Hoort, hoe op zekeren Novemberdag, toen ik nog op mijn dorp stond, eene vrouw
tot mij sprak. ‘U moet me niet kwalijk nemen, dat ik u niets van de slacht heb
gestuurd; mijn hart was er goed voor, dat weet u wel; maar mijn man, dat weet uwe
ook wel, die houdt niet van geven; nu ben ik nog stil naar den slager geloopen, om
te vragen, of alle varkens altijd evenveel ribben hebben; en die zei, tot mijn spijt van
ja; had hij n e e n gezegd, dan had mijn man me niet kunnen narekenen, en dan had
ik u graag een paar lekkere karbonaadjes gegeven.’ Ik antwoordde, heel waardig en
edelaardig, dat ik mij eigenlijk in het standvastige cijfer der varkensribben verheugde,
want dat karbonaadjes, door de vrouw met list en bedrog den echtgenoot onttrokken,
mij zeker niet zouden hebben gesmaakt. - Waar kijkt gij naar? O zoo, ja, ik zie het;
't zijn de gildebroêrs van Sint Hubertus, die uwe aandacht trekken. Gij weet, Hubertus,
hofmeester van den Frankischen Koning Theodorik, was een groot jachtliefhebber
en werd door de ontmoeting van een hert met een kruis tusschen het gewei, uit zijn
wild en lichtzinnig leven tot bekeering gebracht; zelfs werd hij een Heilige. En hij
is de schutsheer der jagers geworden en gebleven. We zijn te Chantilly, in de
vroegmis, op den Sint Hubertusdag, den 3den November. De hertog van Aumale is
er met zijn gevolg. Zijn opperjager, Hourvari, brengt den oudsten der jachthonden,
Rabagas, op de trap van 't altaar. De priester versiert den hond met een kokarde en
besproeit hem met wijwater en zes jagers verheerlijken deze handeling met luide
fanfares. Dit oud gebruik, door genoemden Hertog nog aangehouden, achtte men
een waarborg voor een gelukkige jacht, gelijk men in brood,
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op den dag van Sint Hubertus gewijd, een voorbehoedmiddel tegen hondsdolheid
meent te bezitten. Nu maar, terwijl wij dezen kleinen uitstap deden, zijn de jagers al
een heel eind het bosch in gekomen.
Zie nu, - die jagers
Gaan uit elkander:
Ieder schrijdt zwijgend,
Glurend door 't woud,
Achter den hond aan,
Die loopt te zoeken,
IJverig snuff'lend
Tusschen het hout.
Ras komt weêr leven
't Stille vervangen;
Knallende schoten
Klinken door 't oord;
De echo's der heuv'len
Dragen den nagalm
Verder en verder,
Toejuichend, voort.1)

Maar de echo's herhalen ook het akelig geschrei van het dier, dat maar is aangeschoten,
en nu schrikkelijk veel pijn heeft en stervende 't verwijt doet hooren: ‘menschen! is
dat nu genot?’ Intusschen, thans is het dood; gelukkig. En in de eerste dagen zal het
wild wel wat rust hebben, want er komt sneeuw. ‘André bringt Schnee,’ zeggen de
Duitschers, maar vóór den Andreasdag (30 Nov.) komt ze ook wel. 't Is koud. Dat
is November eigen. Daarom zingt die jongen daar, met dat geruite doekje over zijn
pet en zijn ooren en met dien natten neus:
Sinte Maarten, wat is het koud!
Geef me een turfjen of een hout.

1) L e s s e n e n L i e d e r e n e e n e r m o e d e r . Bladz. 162.
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Wien zou hij ook beter aanroepen, dan Sint-Maarten, die, begaan met een schamelen
bedelaar op een guren dag, eigen mantel door midden sneed, om er hem de helft van
te geven? En aan den avond van dien dag verscheen hem Jezus, met dien halven
mantel om, en liet de blijde toespraak hem hooren: ‘Die weldaad hebt gij mij gedaan.’
- Zoo heeft Sint-Maarten een goeden, een liefelijken naam. Alleenlijk niet bij de
ganzen. Want op zijn dag (11 Nov.) houdt men ganzenmalen, en daar houden de
ganzen niet van.
In de laatste maand der twaalve, D e c e m b e r , bloeien nog enkele kruiden, jawel,
maar alles roept toch, als met een zucht: het is uit. De mollen liggen in hun diepe
winterwoning. Vinken en snippen vertrekken. Het landschap is stil. Tenzij de gure
wind er beweging in brenge. Is niet, volgens Kiliaan, de Winter de w i n d h e e r ? De
mensch trekt zich zooveel mogelijk in het huiselijk leven terug. 't Is gezellig in de
huiskamer; vriendelijk brandt het licht, lustig knapt het haardvuur, vertrouwelijk
zingt de theeketel. Op de stille straat wordt niets gehoord, dan nu en dan een haastige
stap of een holklinkend rijtuig, en heel uit de verte, als roerende klaagtoon: ‘de laatste
rammenas!’ - Eigenaardig is de aandoenlijkheid, die er altijd ligt in dat l a a t s t e . Ik
voel het, als Chateaubriand van den laatsten der Abenceragen verhaalt; ik voel het,
als Bulwer den laatsten der tribunen mij voorstelt; ik voel het, als Campbell mij den
laatsten mensch doet aanschouwen; - maar ik voel er ook iets van, als een zoon van
Abraham in den stillen winteravond dat geroep doet weerklinken: ‘de laatste
rammenas!’ - En dan, de laatste avond - als die komt, wat is er dan niet een weemoed
in 't harte. Dan denkt een mensch: dit voorbij en dat voorbij; voorbij, voor immer!
Hij denkt aan de dagen, die vloden, aan de bloemen, die stierven, aan de bladeren,
die vielen, aan de vrienden, die gingen, - en daar zwelt een traan, zoo niet in
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zijne oogen, dan toch zeker in zijn hart. Maar, - daar heft hij 't gebogen hoofd weêr
op; hij herinnert zich den avond van Sinterklaas, toen hij met zijn gelukkige kinderen
weêr zoo jong en zoo blij was; hij herinnert zich den Kerstdag, toen hij met Gods
zingende Engelen, op zijn manier, meêzong, en bij die herinneringen ontvloeit nog
eens een deel van het Engelenlied aan zijn harte en dankende stamelt hij: ‘Eere zij
God!’
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Luther.
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Luther.1)
I.
Schoone schepping in de schepping
Is de wilde waterval,
Die daar tuimelt van de rotspunt,
Die daar dondert in het dal.
Schoone schepping in de schepping
Is het steigerende meer,
Dat, al bulderend, zijn golven
Roert en wentelt, heen en weêr.
Schoone schepping in de schepping
Is de vlammende vulkaan,
Die het vuur, dat in zijn hart is,
Naar den hemel op doet gaan.
Maar nog schooner in de schepping
Is de menschenziel, in gloed,
Opgerakeld door de geestdrift,
Aangeblazen door den moed.

1) Bij de 400ste verjaring van Luther's geboortedag, 10 Nov. 1883.
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II.
Wat is de hoogste moed? - Niet, die op degens leunt,
Op bajonetten bouwt en op kanonnen steunt;
Niet, die, gesterkt door hulp van kloeke krijgskohorten,
Met jubelend hoera! zich in de bres durft storten.
Daar is een hoog're moed, dan die op 't oorlogsveld.
Bewapend en gepluimd, ter overwinning snelt;
Daar is een heldenteelt, die nooit het zwaard hanteerde,
En nimmer kruitdamp, rook of krijgsgeschrei braveerde.
De hoogste moed is: 't staan, in 't barnen van den nood,
Door geen gevolg gesteund, met hoofd en boezem bloot,
En tegen duizend in alleen te gaan, ten strijde,
Door 't vast geloof omgord: 'k heb de Almacht aan mijn zijde.

III.
Dien moed had Maarten Luther,
Dat hoog en stout bestaan:
De weerlooze Augustijner
Dorst Paus en Keizer aan.
Held, die van Gods genade
Den ridderslag ontving, 't Geloove tot zijn pantser,
De Waarheid tot zijn kling.
Geeft eer aan alle helden
En plant hun glorie voort,
Maar bovenal de glorie
Van dezen Held van 't Woord.
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IV.
Daar gaat een lastwoord uit van 't schitt'rend Hoofd der Kerk,
Door macht en majesteit schier onaantastbaar sterk,
En Tetzel, op dien last, zet d' aflaat-winkel open, Ja, winkel, waar de schuld vergiffenis kan koopen.
Daar ziet ge Luther
Ter slotkerk gaan,
Daar slaat de monnik
Zijn strijdschrift aan.
Dat schrift verkondigt:
De kerk bedriegt
En de Opperpriester,
Te Rome, liegt! In geheel Europa
Durfde dat slechts één:
Dat durfde Luther,
En anders geen.
Maar Leo's gramschap zendt, dien euvelmoed tot straf,
Van uit zijn hoogen troon zijn doemend oordeel af;
En juichend spelt de Haat, dat Luther zich zal krommen
En onder 't wicht des Bans zijne aanklacht zal verstommen.
Daar ziet ge Luther
Naar t poortplein gaan,
Reeds steekt de vuurkool
De houtmijt aan.
En 's Pausen Banbul
Wordt door zijn hand,
Als macht'loos machtwoord,
Tot asch verbrand. -
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In geheel Europa
Durfde dat slechts één:
Dat durfde Luther,
En anders geen.
Daar is te Worms vergaârd een Raad, vol heerlijkheid, Van Vorst en Stenden saâm, die Luther's komst verbeidt,
Wien 't hoog bevel daar daagde, om rekenschap te geven
Van zijn vermeet'le taal en kerkbestormend streven.
Daar ziet ge Luther
Ter Raadszaal gaan,
Men wijst, vol huiv'ring,
't Gevaar hem aan.
‘Mocht ied're dakpan,’
Dat was zijn woord,
‘Een duivel worden,
Toch schreed ik voort.’ In geheel Europa
Durfde dat slechts één:
Dat durfde Luther,
En anders geen.
Hij treedt die Raadszaal in. Dra wordt daar de eisch gehoord,
Dat hij herroepen zal zijn doel, zijn daad, zijn woord;
Herroepen wat zijn mond en wat zijn veder leerde,
En schuldbelijd'nis doen, dat hij de Kerk onteerde.
Daar ziet ge Luther
In 't midden staan;
Hij blikt manmoedig
Die Grooten aan.
‘Hier sta ik,’ spreekt hij,
Zoo fier, als vrij,
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‘Ik kan niet anders;
God helpe mij!’ In geheel Europa
Durfde dat slechts één:
Dat durfde Luther,
En anders geen.

V.
Twee Geesten zie ik dalen;
't Is, of ze zust'ren zijn.
Gelaat en vleug'len stralen
In gouden zonneschijn;
En 't voorhoofd draagt een siersel
Van rozenrood robijn.
De diadeem, vol klaarheid,
Wijst beider wezen aan:
Op d' eenen zie ik Waarheid,
Op d' and'ren Vrijheid staan,
In lett'ren, die al heller
En heller schitt'ren gaan.
En beide Geesten strooien
Het Luther-beeld met groen,
En gaan dan 't voetstuk tooien
Met rijkgebloemd festoen,
Terwijl ze zacht en zuiver
Dit loflied ruischen doen:
‘Echt discipel van den Christus!
Volg'ling van den grootsten Held!
Klinken zal uw naam alomme,
Immer van den Roem verzeld.’
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‘Onze namen waren 't wachtwoord
En de schildspreuk in uw strijd:
Aan de Waarheid en de Vrijheid
Was uw moed en kracht gewijd.’
‘Drukke uw voetspoor ieder Christen,
Machtig tegen nood en dood,
Door 't geloof: in deze worst'ling
Heb ik God tot Bondgenoot.’

VI.
Die Geesten gingen heen, de Waarheid en de Vrijheid, - Ja, in dien vorm, - maar toch,
'k Ontdek gedurig weêr haar lichtende nabijheid;
En 'k zing met dank aan God en zoo met heil'ge blijheid:
Ze zijn er nog!
Ze zijn er nog!
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Min gewoon bijbelgebruik.
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Min gewoon bijbelgebruik.
Beginnen moet ik met de aanwijzing van hetgeen ik met dezen titel bedoel. Mijn
bestek is, om het eens heel kort te zeggen, historisch-antiquarisch-literarisch, en zal
uwe aandacht richten op hetgeen men, vroeger en later, hier en elders, zoo al met
den Bijbel gedaan heeft, buiten, - en, let wel, dit is hier het zwaartepunt, - buiten het
gewone gebruik. 't Gewone gebruik van den Bijbel is het lezen er van, het studeeren
er in, 't zich stichten er meê en ook - het twisten er over. Alzoo, op dit een en ander
vestig ik uwe aandacht niet, maar op nog ander Bijbelgebruik. Vraagt gij: welk dan?
- Ik ga u antwoorden, na u eerst nog bericht te hebben, dat ik den inhoud van dat
antwoord in drieën zal verdeelen, en dat ik aan die drie deelen deze opschriften geef:
Liefhebberijen, Beuzelarijen, Bijgeloovigheden.

Liefhebberijen.
Hiertoe breng ik die verschillende vormen van Bijbelgebruik, welke in dit ééne
overeenkomen, dat ze de vrucht zijn van het streven, om 't genoeglijke aan het
stichtelijke te paren, ‘'t vermakelijke en het nut’ te vereenen. En dan denk ik, bij
voor-
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beeld, aan de Bijbelsche ABC's, of gedichten, waarin Bijbelsche personen naar de
volgorde van 't ABC bezongen worden. Vat echter die woorden gedichten en bezongen
niet al te hoog op. 't Zijn meestal rijmen in dezen trant:
D. - David was een groote helt,
Doch hi zen volck heeft geteld.
G. - Goliath, die wert gedoot,
Door een steen en niet door loot.

Met het vervaardigen van zulke Bijbelsche Abecedariën is men sinds de tijden der
vaderen voortgegaan tot in onze dagen.*) - Vervolgens denk ik aan Bijbelsche prenten
en prentenboeken, òòk eene oefening uit den ouden tijd, die voortgezet is tot op
heden. We moeten intusschen opmerken, dat hierin, als in vele zaken, vooruitgang
te zien is. Zulke armzalige prentjes, als de oude tijd gaf, maken wij nu niet meer.
Ook zijn de bijschriften nu niet meer zoo kreupel of zoo lam, als voorheen. Ten
voorbeelde:
Ik ben Joseph gewis en waar,
Komt hier en kust mij allegaar.
Azahel word gedood door Abners strijdb're hand,
Hij blaast het leven uit, de sterkste van het land.
Schoon Tobias is blind geraakt,
Verwonderlijk word hij ziend gemaakt.
Godvrugte Judith doet een daad,
Die boven 't peil der vrouwen gaat.
Een lage stulp, een boerenhut
Ontfangt 's werelts Heer en Stut.

Bovendien zijn de voorstellingen, die wij tegenwoordig geven,

*) Zie b.v. zulk een ABC in mijn Sprokkelhout, op 't woord: BIJBELSCH Raadsel-ABC.
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heel wat meer, dan vroeger, in overeenstemming met de eischen van geschiedenis
en wetenschap. Voorheen veroorloofde men zich in dit opzicht dichterlijke vrijheden,
die verregaande mogen worden genoemd. Men vond er volstrekt geen bezwaar in,
Hebreeuwsche Patriarchen te laten wonen in een Hollandsche keuken, en als men
den verloren zoon had uitgeteekend, met eenige Fransche heeren en dames aan 't
kaartspel zich overgevende, dan ging men nog zonder eenige wroeging in 't geweten
naar bed. - In de derde plaats vermeld ik de Bijbelsche Raadsels.1) Ons voorgeslacht
had heel veel op met Bijbelsche raadsels, en die behoorden tot wat men christelijk
tijdverdrijf noemde. Merkwaardig is 't ondertusschen, dat de strenge Voetianen dit
christelijk tijdverdrijf niet christelijk genoeg achtten, om het toe te staan op Zondag.
Op de andere dagen was het wel, maar op Zondag niet geoorloofd, volgens hen, zich
bezig te houden met werkjes als het boekje van den Utrechtschen muziekmeester de
Passius, getiteld: Honderdtal nieuwe geestelijke raadsels, of als de Christelijke
Tijdverdrijver ofte Geestelijk Raadzelboek2) en zoo meer. Men zegt, dat onze vaderen
vroom waren, en ik wil dat niet geheel ontkennen; maar hunne vroomheid kon soms
zeer vreemde dingen verdragen, - dingen, die wij haast profaan zouden noemen.
Waarlijk, als men de raadselvraag stelt: ‘Wie is de eerste kleedermaker geweest?’
en dan antwoordt: ‘De Heer zelf, die voor de menschen rokken maakte;’ of: ‘Wat is
de eerste Academie geweest?’ en dan antwoordt: ‘De toren van Babylon, want daar
werden alle talen en spraken geleerd;’ of: ‘Wie heeft het langste gestaan?’ en dan
antwoordt: ‘De vrouw van Loth, want die staat nog,’ - dan gaat men toch, op zijn
zachtst ge-

1) Daartoe behoort mede het ABC, vermeld in de noot op blz. 36.
2) De volle titel staat opgegeven in Sprokkelhout, op 't woord BIJBELSCH Raadsel-ABC.
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nomen, al zeer zonderling om met zaken, die men zegt hoog en heilig te achten.
Misschien gaf het zeer veelvuldig Bijbelgebruik in den ouden tijd van zelf aanleiding
tot deze wel wat al te groote gemeenzaamheid. Ook het ernstigste en heiligste verliest
iets, bij menigvuldigen omgang er meê, van zijn kracht en zijn invloed; geen mensch
is oneerbiediger in een kerk, dan een stovenzetster, en geen mensch is oneerbiediger
op een kerkhof, dan een doodgraver. - Eindelijk breng ik nog in deze rubriek van
liefhebberijen: Bijbelsche figuurraadsels, - rébus, zooals de Franschen zeggen. Zoo
staat in mijn kast een boekje, alhier verschenen in 1731, en getiteld: De kleine
Printbijbel, - overgezet uit het Hoogduitsch, en voorzien van eene ontzaglijk geleerde
voorrede, die met Grieksch en Hebreeuwsch letterschrift getooid is, en naar Memphis
en naar Rome wijst, naar Constantinopel en nog andere plaatsen, maar die ten slotte
toch wat meer gewoon en gemeenzaam van toon wordt en dan in de goedmoedige
verzekering uitloopt: ‘Wil ondertusschen dezen of genen Momus dit werkje vitten
en bedillen, ik zal mij zulks niet eens belgen.’ Natuurlijk neemt deze grootmoedigheid
en zachtaardigheid ons in voor den man. Zijn boekje, nu, is eene verzameling van
teksten, die weêrgegeven worden ten deele met woorden, ten deele met figuren. ‘Na dezen geschiedde het woord des Heeren tot Abram in een gezicht.’ Gezicht wordt
teruggegeven door de teekening van een menschelijk aangezicht. - ‘De mensch is
kort van dagen en zad van onrust.’ Onrust wordt teruggegeven door de teekening
van dat gedeelte eener klok, dat onrust heet. - ‘Hij valle daarin met verwoesting.’
Val wordt teruggegeven door de teekening van een opgezetten muizenval. - ‘Aanmerkt,
gij, onvernuftigen onder het volk.’ Die onvernuftigen onder het volk worden
teruggegeven door de beelden van een Pierrot en een Arlequin, - eene voorstelling,
waarbij ons onwillekeurig de verzuchting ontsnapt: och of Pierrot's en Arlequin's in
den volke de eenige of

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

39
de ergste onvernuftigen waren! - Genoeg, gij kent nu den aard van het werkje, - dat
mij soms aan een ulevellenrebus doet denken, die mij eens onder de oogen kwam,
en waarop ik las: ‘de liefde wil ge’ en dan volgde de staart van een koe, en eindelijk
't woord ‘worden’; dat woû zeggen: ‘de liefde wil gekoesterd worden,’ want blijkbaar
rekende de steller er op, dat een vlugge uitspraak ongevoelig gekoesterd zou maken
uit gekoestaart.

Beuzelarijen
is het opschrift van mijn tweede rubriek; dat echter, ik erken het, ook wel eenigszins
kan terugslaan op de eerste; want ook onder die liefhebberijen was veel beuzelarij.
Toch heb ik hier ook nog andere dingen voor oogen. Op uwe toestemming mag ik
zeker vertrouwen, als ik het, bij voorbeeld, beuzelarij noem, den ganschen Bijbel af
te schrijven. Intusschen, meermalen is dit geschied. Willem Heerman, lid van de
Vroedschap van Leiden, in het midden der 15de eeuw, verrichtte, onder anderen, dit
ziellooze werk. Hij vroeg en kreeg verlof, om zijn afschrift, in twee banden, - Oud
en Nieuw Testament, - op een lessenaar in het koor der Pieterskerk voor ieder ter
bezichtiging neder te leggen. Ook zekere Claas Commers van der Marck, in de 17de
eeuw, heeft den ganschen Bijbel afgeschreven. Hij begon daaraan, toen hij reeds 67
jaar oud was, en gaf zijn werk ten geschenke aan de Bibliotheek der Latijnsche School
te Delft, welke boekerij tusschen 1810 en 1813 te Leiden verkocht is. De geschreven
Bijbel kwam toen in 't bezit van den heer H. Potholt van Dorp. Dit exemplaar kwam
weder voor op eene veiling van den heer Beijers te Utrecht (19-27 Mei 1882), uit de
nalatenschap van den Repetitor Dr. M.D. de Bruyn. Het geheele werk bestaat uit vier
deelen. Het 1ste deel bevat Genesis tot Job; het 2de de Psalmen tot de Openbaring;
het 3de
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de Apocryphe Boeken; en het 4de, - dat spant de kroon! - bevat opgaaf van het aantal
kapittels, verzen, woorden en letters, in elk der Bijbelboeken voorkomende, alsmede
van 't aantal malen, dat sommige woorden, als God, Jezus, Heere, er in worden
gevonden1). De laatste, van wien ik weet, dat hij een soortgelijken arbeid ondernam,
was zekere heer Pauw, te Utrecht, die tijdens de Belgische onlusten uit zijne
betrekking van stadsvendumeester, aldaar, ontslagen werd, en toen zijn troost zocht
in het afschrijven van den Bijbel, - een werk, waar hij in negen maanden en drie
dagen meê klaar kwam.
Nog eens, wij noemen met reden den arbeid, waaraan we dachten, gebeuzel. Toch
zullen zij, die er zooveel tijd aan gaven en zooveel moeite aan besteedden, zoo niet
geoordeeld hebben. Wat? onze Commers heeft het als een vrome onderneming
beschouwd, blijkens de hartelijke dankzegging, die hij aan zijn handschrift heeft
toegevoegd, dat Gods goedheid hem vergund had, zijn werk voorspoedig ten einde
te brengen. En in 't 4de deel van Commers komt van Arnoldus Bornius, die predikant
geweest is te Schagen, te Woerden, te Delft en te Alkmaar, in welke laatste stad hij,
in 1679, overleed, een lofgedicht voor, waaruit blijkt, dat hij een arbeid, als dien van
Commers, uitermate schoon en verheffend vond. Over den smaak valt niet te twisten.
Tot de rubriek van beuzelwerk behoort het almede, als men voor getallen Bijbelsche
omschrijvingen zocht en b.v. in plaats van 15 te zeggen, dit zei: ‘de ouderdom van
Hizkia, toen hij aan de regeering kwam;’ in plaats van 6: ‘'t getal der maten gerst,
die Boaz aan Ruth gaf; in plaats van 12: ‘het getal der steenen die Jozua te Gilgal
oprichtte,’ enz.2).

1) Zie iets van deze zijne opgaven in Sprokkelhout, op het woord BIJBELboeken.
2) Zie Sprokkelhout, aan 't slot van het artikel BIJBELboeken.
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En verder breng ik nog het volgende tot diezelfde rubriek van gebeuzel: men nam
een gedeelte van den Bijbel voor zich, bij voorkeur een geschiedverhaal, en gaf dan
den inhoud daarvan weder in bijééngezochte en aanééngeregen woorden van Homerus
of Virgilius of een anderen schrijver. Natuurlijk kwam deze oefening niet dikwijls
voor, maar ze kwam dan toch voor. Eudoxia, de gemalin van Theodosius II, schreef
Bijbelsche Historiën in zinnen van Homerus1) en Proba Falconia deed hetzelfde in
zinnen van Virgilius2). Zoodanige letterkundige producten heeten cento's, en cento
beteekent lappendeken3).

Bijgeloovigheden
is de titel, dien ik aan het derde deel van dit mijn opstel geef. En dan doe ik mijne
intrede in dit derde deel door de vermelding, dat somtijds de Bijbel door het bijgeloof
is ter hand genomen, om den naaste te schaden, maar somtijds ook, - en dat was dan
in allen gevalle veel beter, - om den naaste te baten. Als ik gewag maak van den
toeleg, om den naaste te schaden, dan denk ik aan het zoogenaamde doodlezen.
Oudtijds heerschte, namelijk, hier en daar het volksgeloof, dat, als men een Psalm,
met name een vloekpsalm4), leest van achteren naar voren, en achter ieder woord, dat
men uitspreekt, den naam van zijn vijand noemt, die vijand moet sterven. Zou wellicht,
- zoo heb ik wel eens gedacht, - zou wellicht onder dit bijgeloof de ware gedachte
verscholen liggen, dat men door een verkeerd gebruik van het Bijbelwoord den naaste
verderven kan? Inderdaad, dit laatste is een waarheid, - eene waarheid,

1)
2)
3)
4)

De titel is 'Oμηρο
ντρωνες
De titel is Cento Virgilianus.
Zie Sprokkelhout, op het woord CENTO'S.
Zie Sprokkelhout, op 't woord BIJGELOOF in G.
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waarvan men in geschiedenis en ervaring niet zelden de droeve bevestiging vindt. Ten andere, als ik melding maak van den wensch, om den naaste te baten, dan denk
ik aan de aanwending van de eene of andere Bijbelplaats tegen deze of die ziekte.
Zoo meende het volk in onderscheidene streken, dat het lezen van den 8sten Psalm,
drie weken lang, t.w. wekelijks op drie dagen en dan telkens drie keeren, boven het
hoofd van een kind, dat de spruw heeft, genezing zal geven. En een ander oud
volksgeloof zegt, dat het een kranke verkwikking en verademing brengt, als men
hem den wind van snel bewogen Bijbelbladen in 't gezicht doet waaien. Misschien
schuilt daar deze waarheid wel onder: wat uit den Bijbel u tegemoet waait, mijn
lijdende broeder! dat zal tot verzachting uwer smart kunnen strekken en tot
verheldering uwer hoop.
Iets anders. Ons, menschen, is 't verlangen eigen, om toekomstige gebeurtenissen,
en, in 't algemeen, verborgene dingen te weten te komen. Heeft men in dit verlangen
en in dit streven betrokken de ingewanden van offerdieren, de vlucht en het geluid
van vogelen, den loop van droppels langs een spiegel en van koffiedik op een
tafelvlak, het spatten van vonken, het tikken van meubelen, het huilen van honden,
de richting der lijnen in de hand, het tuiten der ooren, het gloeien der wangen, het
jeuken van den neus, het droomen, het niezen, de speelkaarten, de sterren, de dooden,
en nog honderd dingen meer, 't is geen wonder, dat de Bijbel daar niet werd
buitengehouden. Laat mij een paar proeven van oude, bijgeloovige begrippen en
praktijken te dezer zake hier noemen. En dan wijs ik allereerst op eene bijgeloovige
gewoonte, waarvan reeds Augustinus gewag maakt en die zich in die mate uitbreidde,
dat somtijds eene kerkvergadering noodig vond, zoowel geestelijken, als leeken, met
den ban te bedreigen, als ze zich van dit kwaad niet onthielden. Ik bedoel dit: men
nam een Bijbel meê naar bed, opende dien, als men
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eens wakker werd, in het donker, legde een hoekvouw in 't opengekomen blad en
keek 's morgens na, op welke woorden de punt van het vouwtje gericht was, en in
die woorden vond men dan eene aanwijzing van dit of dat, voor de toekomst. Of wel,
men legde een gesloten Bijbel op de tafel, - 's morgens, voordat men nog iets had
genuttigd. Dan opende men dien Bijbel, zonder zoeken, geheel naar dat 't viel, en
merkte alsdan op, welke woorden daarbij het eerst in 't oog sprongen. In die woorden
zocht men dan een gunstigen of een ongunstigen zin. En omdat men zocht, werd
allicht het zoeken ook vinden. Zoo heb ik eens eene halfwijze juffrouw gekend, - 'k
heb er meer dan ééne gekend, en ook wel halfwijze heeren, maar voor heden heb ik
alleen ééne juffrouw te vermelden, - die mij per brief gedurig allerlei vragen stelde
en dan steeds eindigde met het woord: nu, aanstaanden Zondag zal ik uw antwoord
wel hooren. En als ze dan 's Zondags daarop in de kerk zat, dan vernam zij ook altijd
iets, wat voor haar het antwoord was op hetgeen ze gevraagd had. - Dat men aan
zulk een willekeurig openslaan van den Bijbel vooral gewicht hechtte bij den aanvang
van een nieuwen toestand of een nieuw tijdvak, bij voorbeeld, op Nieuwjaarsmorgen,
is licht te begrijpen. - Verwant met deze opvattingen was het ook, als men de kracht
van eene onthulling of voorspelling toekende aan de woorden, die men 't eerst opving,
wanneer men ergens binnen kwam, waar overluid in den Bijbel werd gelezen. Zoo
wordt verhaald, dat Clovis, te Tours gekomen, een hoveling naar de kerk van St.
Martinus liet gaan, met den last, om op de woorden te letten, die op 't oogenblik van
zijn binnentreden hem tegemoet zouden klinken. En toen die woorden Psalmwoorden
waren, waarin dankbare vreugde werd geuit over een behaalde overwinning, - - of
toen, althans, de hoveling zeî, dat het zoo was geweest, want hovelingen weten wat
niet is, als 't in hun kraam te pas komt, ook wel te maken, - toen werd dit, na-
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tuurlijk, als een voorteeken opgevat van krijgsgeluk en zegepraal. - In 't voorbijgaan
zij opgemerkt, dat men op soortgelijke wijze ook wel eens de gedichten van Homerus
en van Virgilius als orakels gebruikt heeft.1) We vinden, bij voorbeeld, vermeld, dat
Karel I, van Engeland, eens een deel van Virgilius open liet vallen, om uit de plaats,
die hem daarbij in 't oog springen zou, op te maken, welke toekomst hem wachtte.
En wat viel voor hem open en wat sprong hem in 't oog? Het was de onheilspellende
regel:
Sed cadat ante diem, mediaque inhumatus arena,2)

dat is: hij valle vóór zijn tijd en ligg' daar onbegraven. Maar, we keeren tot den Bijbel terug. En dan wijs ik u op een gebruik, dat ik
Bijbeldraaien zou kunnen noemen. Op vele manieren heeft men vroeger en later met
den Bijbel gedraaid, maar wat ik nu wil vermelden is dit. Er was eene misdaad
gepleegd, maar men wist niet, door wien. Dan nam men een Bijbel, men stak er, bij
Joh. I, vs. 1, een sleutel in, halverwege, en bond dan stevig om dien Bijbel, met den
ingeklemden sleutel, een vrouwe-kousenband. Waarom een sleutel? Ik denk, dat
hierin zekere symboliek lag; immers, er moest iets ontsloten worden, wat dicht en
bedekt was. Wellicht schuilde er ook eene zinspeling in op de in den Bijbel zelven
voorkomende uitdrukking: ‘sleutel der kennis.’3) En waarom een kousenband, en
bepaald een vrouwe-kousenband? Dat weet ik niet; men schijnt gemeend te hebben,
dat die vooral veel kon verklappen. Nu, aan de einden van dien band werd vervolgens
de Bijbel opgehangen, en alsdan ging men de namen noemen dengenen, tegen wie
men vermoedens had. En als men nu werkelijk den naam van den

1) De benaming was Sortes Virgilianae.
2) Aeneïs IV: 620.
3) Luk. XI: 52.
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dader uitsprak, dan draaide de Bijbel op eens een slag om. - Eene andere aanwending
van zoodanig middel was deze. Men stak in de pijp van den sleutel een opgerold
papiertje, beschreven met de namen der verdachte personen. Dan werd die sleutel,
bij Ps. L, (ook wel bij Joh. I), tusschen de bladen geklemd, en de Bijbel door twee
tegenover elkander staande mannen vastgehouden. Daarop riep men met luider
stemme uit, wat in het 18de vers van den genoemden Psalm wordt gevonden: ‘Indien
gij een dief zijt, zoo loopt gij met hem,’ en bij dat ‘gij’ werd de naam ingelascht van
een verdachte. Had men den waren naam, dan draaide de Bijbel uit de handen der
houders. Intusschen is hierbij de gedachte uit onze ziel niet te weren, dat die houders
dan nog al eenigen invloed konden hebben en de natuur een handje helpen konden
bij de bepaling: die is 't. - Op ééne lijn met de daar vermelde middelen is ook te
stellen het uitvorschen van de woonplaats eener heks, door den Bijbel. Immers, als
men te middernacht uitging, dragende een Bijbel, met twee gekruiste sleutels er in,
dan ging die Bijbel draaien, zoodra men voor eene woning kwam, waar een heks
zich in ophield. - Overigens, als ik in 't bekende werk van Van Lennep en Ter Gouw
onder de voorkomende uithangteekens niet alleen vermeld vind ‘den Bijbel met het
Lam,’ ‘den Bijbel met de Duif,’ ‘den Bijbel met de Pauw,’ ‘den Bijbel met de Zon,’
maar ook ‘den Bijbel met den Sleutel,’ dan vermoed ik, dat deze voorstelling wel in
verband kan staan met het bijgeloovig gebruik, waar we aan dachten.
Maakte ik daar gewag van een middel, om een heks te ontdekken, van zelf
herinneren we ons daarbij, dat dit middel slechts één was uit vele en onwillekeurig
denken we aan de onderzoekingen, die algemeen bekend zijn onder de namen van
de waterproef, de vuurproef, de ketelproef, de weegproef, enz. In betrekking tot mijn
onderwerp heb ik hier nu alleen nog iets van de weegproef te zeggen. Die proef moest
eenvoudig uitmaken,
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of de aangeklaagde vrouw, naar evenredigheid van lengte en omvang, eene natuurlijke
of eene onnatuurlijke zwaarte had. Als Karel V aan de stad Oudewater het privilegie
verleent van de Waag, dan is daar de bepaling bij, dat de Stedelijke Regeering zal te
onderzoeken hebben, ‘of de wigte wel accordeert met de natuurlijke proportie van
het lichaam.’ - Dit was alzoo de gewone weegproef. Maar daarbij heb ik nu nog eene
andere soort van weegproef te noemen, die meer bepaald in mijn onderwerp betrokken
moet worden, wijl de Bijbel er bij kwam. 't Was, namelijk, voorheen nu en dan
gebruikelijk, de van hekserij betichte vrouw, tot op het hemd toe ontkleed, te wegen
tegen den kerkbijbel, en dan werd uit de zich openbarende gewichtsverhouding
besloten òf tot vrijspraak, òf tot veroordeeling. 't Kan zijn, dat ook weêr dit gebruik
zijn diepste wortelen had in een niet onjuiste gedachte, de gedachte, dat men, aan
den Bijbel gewogen, moest kunnen bestaan in 't gericht. Zeker ook bijgeloovig, maar in allen gevalle niet zoo akelig, was de proefneming,
die oudtijds hier en daar bij de dorpsmeisjes, met name in Engeland, in zwang was.
Deze deernen, immers, legden niet zelden een Bijbel onder haar hoofdkussen, na een
sixpence in dien Bijbel verborgen te hebben, en wèl, in het Boek Ruth, - en hierdoor,
meenden ze, zou in den droom het beeld van haren aanstaanden echtgenoot zich
komen vertoonen. Dat dan werkelijk veelal de aanstannde, althans, de begeerde,
echtgenoot in den droom ook verscheen, is niet onmogelijk. Maar daar zal dan
waarschijnlijk de gedachte, waarmeê het meisje was ingeslapen, meer aan gedaan
hebben, dan òf de sixpence, òf Ruth. Waarom juist een sixpence? Dat kan ik u niet
zeggen. En waarom dat geldstukje juist in 't Boek Ruth? Dit zal, denk ik, uit deze
omstandigheid verklaard kunnen worden, dat men de arme Ruth, die de vrouw van
den rijken Boaz werd, als beeld en vertegenwoordigster van een gelukkig huwelijk
beschouwde. -
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Sommige meisjes, evenwel, schijnen Bijbel en sixpence wat al te eenvoudig gekeurd
te hebben. Immers, daar waren er, die een heele verzameling van allerlei voorwerpen
onder haar hoofdkussen stopten, te weten: eerst een gebeden- en formulierboek,
geopend bij 't Huwelijksformulier; vervolgens een sleutel; dan een ring; voorts een
bloem; daarna een wilgetakje; dan een koekje, gebakken in den vorm van een hart;
verder een korstje brood, en eindelijk, vier speelkaarten: klaverentien, hartennegen,
schoppenaas en ruitenaas. De proefneming moest geschieden bij volle maan, in den
herfst, en het meisje moest, bij 't in bed stappen, zeggen:
O, Maan! die alle vrouwen mint,
Betoon u mij ook welgezind,
En laat mij zien in dezen nacht,
Wat lot mij in de toekomst wacht.

Dit is een soort van variant op wat men noemt het Andreasgebed. Immers een
Andreasgebed is de door een meisje uitgesprokene begeerte naar een echtvriend, en
de gewone vorm, - zoo zegt Luther in zijne Colloquia, - was deze: ‘O, Heilige
Andreas! wil bewerken, dat ik een goeden, braven echtgenoot krijge, en vertoon mij
dezen nacht, hoe hij is, die mij ten huwelijk zal vragen.’1)
Als we nu op hetgeen we bedachten terugzien en vragen, wat we daarin voor oogen
gehad hebben, dan moet het antwoord zijn: veel smakeloos tijdverdrijf, veel
kleingeestig gebeuzel en menig ten deele belachelijk, ten deele betreurenswaardig
wanbegrip. Maar was het dan wel de moeite waard, daarop onze aandacht te richten?
- Mij dunkt, in alle bescheidenheid, ja. - Vooreerst, het was eene bijdrage tot of eene
verversching van onze historische kennis. En de ware wijsheid acht niets van

1) Zie Sprokkelhout, op 't woord ANDREASGEBED.
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wat in de geschiedenis der menschheid voorkomt, ontbloot van alle belang; de ware
wijsheid let ook op de dwaasheid. De echte wijze toch is als de bekwame en vernuftige
werkman, die niets weggooit, omdat hij met alles nog iets weet te doen, van alles
nog iets weet te maken. Ten andere, het overdachte leverde ons eene bijdrage, - al
was het dan geen opwekkende bijdrage, - tot de kennis van den menschengeest, die,
eenmaal zich latende verleiden, om van het zonnige pad der gezonde waarheid en
der zuivere rede af te dwalen, in allerlei duistere poelen van onzin en dwaasheid
verzinkt. Bovendien ligt hier een nuttige waarschuwing in, deze, namelijk, dat we
van onzin en dwaasheid niet enkel de bespottelijke zijde opmerken moeten; er is ook
eene zeer ernstige, sombere, droevige zij aan te vinden; immers, van zulken onzin
en zulke dwaasheid ging vaak de onzaligste invloed uit op de geschiedenis van vele
harten, van vele huizen, van gansche geslachten, en er kwamen niet zelden de hardste
wreedheden en zwartste gruwelen uit voort. En zoo klinkt dan ook ons allen de
roepstem hier toe: doet toch, ieder in uwen kring, al wat uwe hand vindt om te doen,
ter verdrijving van de vuile dampen van onverstand en bijgeloof, en ter verspreiding
van het heldere licht, dat in breede en glanzige golven steeds ontwelt aan het ware
en schoone. - En dan, bij dat algemeene, dit bijzondere nog. Ik heb gesproken over
Bijbelgebruik. Hierover zijn we 't zeker eens, dat zulk een Bijbelgebruik, als waaraan
wij heden dachten, voor 't grootste deel gansch verwerpelijk is. Maar de tijdgeest, in
onze dagen waar te nemen, geeft mij aanleiding, om hier bij te voegen, dat het nalaten
van alle Bijbelgebruik òòk verwerpelijk is, en dat die oude Bijbel is en blijft een
boek, te rijk aan letterkundige schoonheid, te kostelijk in geschiedkundige waarde
en te machtig in louterende en verheffende werking, om òf in beslag genomen te
worden door beuzelarij en bijgeloof, òf ongebruikt te blijven liggen, ter oorzake van
onverschilligheid
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en waanwijsheid. In den Bijbelband is een schat van bij uitnemendheid hooge en
diepe gedachten bijééngebonden, die ruim en krachtig dienst kunnen doen, om flauwe
en lage gedachten uit onze harten te bannen en ons het geleide te verzekeren van de
twee goede geesten, de twee trouwe gidsen, de twee stralende engelen, wier namen
zijn: Wijsheid en Vroomheid.
En nu, nog eens weêr terugdenkende aan de afdwalingen van den menschengeest,
die ons onder de aandacht kwamen, en daarbij op de grootsche werkingen van dien
geest lettende, die daar tegenover te zien zijn, besluit ik met deze regelen, waarin ik
het een naast het ander gesteld heb:
Vreemd wezen, onze geest, - soms met den koningsmantel,
Soms met het doffe grauw van 't knecht'lijk pak bekleed;
Ten deele 't zonnig licht, ten deele neev'len zoekend,
Een lompenraper hier en daar weêr een profeet!
Vaak smakeloos en laf, vaak priester van het schoone;
Hier nachtuil tusschen 't puin, daar aad'laar op de rots;
Nu beuz'lend als een kind, in nietigheên verloren,
Dan zaam'lend in zich zelf 't licht der gedachten Gods!
Gelukkig dan de mensch, wiens geest, zijn adel voelend,
Aan 't kleine en duist're ontklimt, naar 't groote en ware trekt,
En, uit den nevelkring in 't zonlicht opgestegen,
Steeds reiner lucht doorklieft, steeds schooner land ontdekt!
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Drie schetsen van een trouwdag.
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Drie schetsen van een trouwdag.
I. De toebereidselen.
‘Lieve schepsel, wat een drukte!
Hè! daar loopt je hoofd van om.
Kaatje! Kom dan toch! Waar zit je?’ ‘Hier, mevrouw! ik kom, ik kom.’ ‘Mietje! stuur Johan eens boven,
Of, neen, - laat maar, - zeg hem maar,
Dat hij gauw den kapper hier haalt,
Want me dochter komt niet klaar!
En vlieg jij eens naar de naaister,
Want daar is nu nog ontdekt,
Dat de bruidsjapon, van boven,
Bij den hals, toch leelijk trekt.’ ‘Mietje!’ roept mijnheer. Geen antwoord.
‘Mietje!’ - ‘Och man! de meid is uit!’ ‘Uit? Waarom? 't Is miserabel!’ ‘Om een boodschap voor de bruid.’ ‘Dan Johan.’ - ‘Die haalt den kapper.’ ‘Ook al uit! Is dat een boêl!’ ‘Boêl? 't Is aak'lig met de mannen,
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Maar ze hebben geen gevoel:
Hoe zou 't op een dag als dezen
Op zijn elf en dertigst gaan?
Denk toch, wat er al komt kijken,
Voor dat alles is gedaan. Ga je nu maar verder kleeden;
Op den armstoel hangt je das.’ ‘Complement,’ roept nu de huisknecht,
‘En dat hier de kapper was.’ ‘O!’ hervat mevrouw ‘gelukkig!
Hè, mijnheer! wat komt u laat!’ ‘Eb kekaloppeerd, madame!
Krulstok kwijt kewèst op straat,
Uitkevlogen uit mijn zak uit,
Opkepakt door speulschen ond,
Uit dien ond zijn bek gewrongen,
Toujours draaiend, zoo, in 't rond;
Zie! dat mos wel retardeeren;
Maar ik werk met groot vitess',
Eb dan ook een eerdiplôme
Nog van 't leste kap-congres,
En,’ - ‘Nu ja! 'k wil 't wel gelooven,
Maar ga nu naar boven, man!
Want me dochter wacht zoo lang al;
Ze is er zenuwachtig van.’ En de kapper spreekt, wijsgeerig,
Met zijn vinger aan den neus:
‘Och, Madam! 'k zie eel veel bruidjes,
Maar zijn allemaal nerveus.’ Doch, nu gaat hij toch naar boven
En neemt van de hooge trap,
Waarlijk met lofwaarde vlugheid,
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Steeds twee treden in één stap. - Als zijn werk is afgeloopen,
Vangt de taak der zust'ren aan,
Die al schikkend, strijkend, plooiend
Om het bruidje staan en gaan.
Krak! - ‘Och hemel!’ jammert de oudste,
‘Lieve hemel! wat een kruis!
Bij dit haakje gaat het scheuren, - Is de naaister al naar huis?’ ‘Ja, die is daar net vertrokken.’ ‘Geef dan mij maar draad en naald!’
En fluks heeft de tweede zuster
't Fijn gereedschap aangehaald.
En nu piekt met ijver de oudste,
Maar door d' overijlden spoed
Prikt ze op eens zich in den vinger,
En daar komt een droppel bloed.
Nieuwe ramp en nieuw gejammer!
Op de bruidsjapon een spat!
‘Nu ook dat nog! Wat begonnen?
Jongens, jongens! 't is me wat!’
‘Eau de C'logne!’ - ‘Neen, dat helpt niet,
Als die opdroogt, zie je 't; neen!’ - ‘Hier! - Een takje oranjebloesem;
Naai er dat maar overheen.’ En die raad wordt aangenomen;
't Was de keus van 't beste deel:
Met een takje oranjebloesem
Dekt men in het leven veel.
Eind'lijk, 't bruidje is gansch in orde.
Langzaam komt ze van de trap,
Met haar beide zusters bij zich,
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Tredend in gelijken stap.
De oudste plooit den ruimen sluier
In elkaâr met zachten greep,
En de jongere, even zorgzaam,
Draagt den ellenlangen sleep.
Zie! daar treedt de jonkvrouw binnen,
Keurig, keurig rein en fijn.
't Blanke kleed, 't bevallig kapsel,
't Nette schoentje van satijn, Alles, maakt haar schoon en aardig;
Maar vooral dat lief gezicht,
Stralend van een zonneschijntje,
Waar een wolkjen over ligt.
Hart'lijk kust de blijde bruigom
't Maagd'lijn op den frisschen mond,
Haar een bruidsbouquet vereerend,
Die aan allen, in het rond,
't Woord ontlokt: ‘Neen! veel bouquetten
Zagen we al eens, voor en na,
Maar zoo'n prachtstuk nooit, als dezen,
Die is zonder wederga!’
Voorts wordt in den kring gefluisterd:
‘'t Is een allerliefste bruid.’
‘Prachtig, hoor!’ - ‘En toch eenvoudig.’ ‘Snoepig, snoepig ziet ze er uit.’ 't Is de tijd. Daar wordt vernomen
Wielgerommel, paardendraf, 't Rijtuig voor: een kittig knechtje
Wipt met vluggen sprong er af.
Hij ontsluit het fraai coupeetje,
En als bruid en bruidegom
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Ord'lijk hebben plaats genomen,
Draait hij flink den knop weêr om.
En een schoorsteenvegersjongen
Kijkt, - wel komt dat niet te pas,
Maar hij doet het, zonder schaamte, Met zijn zwart gezicht door 't glas.
Nog een jongen, ook nieuwsgierig,
Die met hem eens even ruilt,
Wendt zich tot de schaar in 't ronde
Met het woord: ‘Ze het gehuild!’
Ied're koets krijgt nu haar aandeel.
Eind'lijk rijdt de stoet daarheen,
En met allerhande praatjes
Gaat de drom van 't volk uitéén,
Opgevroolijkt door een baker,
Dik en bol en breed en kort,
Die de geestigheid deed hooren:
‘Trouw maar, eir 't verbouje wordt!’ -

II. De inzegening.
Ouders, vrienden en verwanten
Zijn in breeden kring geplaatst;
Bruid en Bruidegom, hier de eersten,
Komen dáárom juist het laatst;
't Allerlaatst verschijnt de leeraar,
Die hun huw'lijk wijden moet,
En die, na gebed en lofzang,
Nu aldus zich hooren doet:
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‘Met God begint gij. Goed begin.
Gaat voort met God, door heel uw leven;
Dat zal u vrede en hope geven,
Dat steun u zijn bij al uw streven, Het zijn met God heeft zegen in.
Nu, reden hebt gij zeker heden,
Bij zulk een keerpunt in uw lot,
Om 't hart, met lied'ren en gebeden,
Te heffen tot uw Heer en God.
Voleind was Hoofdstuk Een van 't leven,
Waar kindsheid boven stond geschreven,
Door lelietjes van 't dal omgeven;
Toen kwam een nieuw kapittelblad,
Dat Jongling, - Maagd tot titel had,
Als in een rozenlijst gevat.
En Hoofdstuk Drie vertoont zich thans,
Dat, als zijn opschrift, de eerenamen
Van Man en Vrouw verbindt te zamen,
Met korenbloem en arenkrans.
Maar, ieder hoofdstuk van het leven,
Hoe wiss'lend ook zijn inhoud zij,
Herinnert steeds: Een is nabij.
Dat moge u dank in 't harte geven
En 't lied u door de ziel doen zweven:
Mijn Helper en mijn Hoop is Hij! Hij was het, die uw gangen leidde,
Zoo, dat de ruimte, die ze scheidde,
Moest samenkrimpen tot één lijn,
En die uw harten zóó formeerde,
Dat zich het een naar 't ander keerde,
Om, zoet en zalig, één te zijn.
Gij naamt, zoo zegt men, de een den ander;
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Maar, neen! God gaf u aan elkander, Ziet in dàt licht elkander aan,
En blijft, vereend in lust en lijden,
Het strijden deelend en 't verblijden,
Steeds trouw en goed te zamen gaan. Wees, man! der vrouw tot gids en hoeder;
Zij geeft aan vader en aan moeder
Een afscheidskus en volgt uw gang,
Blijmoedig op uw trouw vertrouwend
En op die trouw haar hope bouwend, Vervul die hoop, uw leven lang. Wees, vrouw! den man tot hulp en zegen,
En, waar hij moê wordt op zijn wegen,
Bereid hem rust en heil in huis;
Betracht, wat vreê geeft en verblijden,
En, als het kruis niet is te mijden,
Weet zijne en uwe smart te wijden,
En vlecht, tot leniging van 't lijden
En tot bemoediging in 't strijden,
De bloemen des geloofs om 't kruis! Zegt, wilt gij dat? - Staat op, te zamen,
En antwoordt. - Beiden zegt gij: ja!
Moge u des Heeren hulp bekwamen
En klinke Zijn almachtig amen
Op 't jawoord uwer zielen na!
Legt nu de handen in elkaâr,
En maakt, bij wat u zal weervaren,
En vreugd u biên of smarte baren,
Maakt steeds dit zinneteeken waar.
Weest één, in lichte en blijde dagen,
Weest één, bij storm en onweêrsvlagen,
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En toont bij drukkend levenslot,
Wat last twee menschen kunnen dragen,
Wanneer ze in liefde elkander schragen
En 't zielsgeloof ze hecht aan God.
Kweekt daartoe Christus' geest in 't harte;
Die wekt de vreugd, die stilt de smarte,
Die wapent tegen nood en dood
En zoomt van iedre wolk het zwarte
Met purpergloed van 't morgenrood. - En nu, gaat heen, gaat heen in vrede!
Des Heeren gunst ga met u mede
En geev' vervulling aan mijn bede,
Dat, als na 't heilig uur van thans
Een reeks van vele, vele jaren,
Met lief en leed, is heengevaren,
Gij van uw bond nòg heil moogt gâren
En 't cijfer van deez' dag bewaren
Als in een immer groenen krans.
Nog eens, Gods hulp moge u bekwamen
Tot al, wat aan uw roeping past.
Houdt, door de liefde, uw harten samen,
Houdt, door 't geloof, den Vader vast,
Voor heden en voor eeuwig. Amen!’ Weêr rijst nu 't gebed ten hoogen,
Nog eens ruischt een dankend lied;
En geen hart is onbewogen; Zeker 't hart der ouders niet,
Die daar op hun kind'ren zagen,
Menschen thans, jawel, maar toch,
Schoon ver van de kinderdagen,
Altijd hunne kind'ren nog.
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Allen gaan. En de orgelklanken
Roepen hun, bij 't heengaan, na:
‘'t Slot van alles blijve: danken!
't Laatste woord: Hallelujah!’

III. Het feestmaal.
Mooie zaal, vol licht en bloemen;
Mooie tafel, rijk bezet;
En een groote schaar van gasten,
Allen in hun feesttoilet.
Bruine soep en tevens witte
Wordt gediend, naar ieders zin;
Vleeschpasteitjes en croquetten,
Tongen, zonder graat er in;
Ossehaas en coteletten,
Dikke saus met champignons;
Jonge worteltjes en spersies,
Erwtjes, boontjes en cardons;
Hartig geurende kapuinen,
Versche zalm met malsche slâ,
Nougats, poddings, macedoines,
IJs, en marasquin daarna;
En bij alles keur van wijnen,
Aangeboden door een knecht,
Die, bij 't rondgaan, regelmatig
Wat de namen niet zijn, zegt:
‘Linslaborde! Linslaborde!’1)
‘Dame! blieft u Jan Bertijn?’2)

1) Lynch Labarde.
2) Chambertin.
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‘Grauwe Rosa! Grauwe Rosa!’1)
‘Gransjatodetromulijn!’ -2)
Maar, let op! daar komt champagne,
En een gast rijst overeind,
Die, met allerlei gebaren,
Aan den president iets seint.
Deze vat het en verkondigt:
‘Oom Van Holte heeft het woord.’
‘Hm!’ zegt daarop oom Van Holte; Diepe stilte; - alles hoort.
‘Gij zijt dus. Bruid en Bruidegom!
Thans in den echt verbonden;
Ik wensch, dat door u in dien band
Steeds vreugde word' gevonden.
Wat is een leven zonder band?
Een ongebonden leven. Ik wensch, dat u 't gebonden zijn
Een schat van heil moog' geven.
Uw huw'lijksband zij liefdeband,
Ook band van plicht en orde,
Waarmeê de vriendschapsband met ons
Gestaâg verbonden worde.
Uw tante en ik, wij sterken graag
Dien band met gouden randen,’- Daar zit er een, die hoorbaar spot:
‘Genade! wat een banden!’
Maar oom, grootmoedig, geeft geen acht
Op zulke laffe streken
En blijft volhardend, al maar door,

1) Gruau la Rose.
2) Grand château de trois moulins.
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Van band en banden spreken;
Waarna hij sluit: ‘En nu, wat ooit
De tand des Tijds verkleinde,
Uw band blijve immer onverlet,
Uw band zij zonder einde!’ En de buurman van 's mans gade
Voegt haar toe: ‘Wat kan mijnheer
Prachtig spreken, zoo, in dichtmaat!
't Is vast niet voor d' eersten keer?’
‘Neen!’ is 't antwoord, ‘heele stapels
Van gedichten heeft hij al;
'k Denk, dat eerlang wel een bundel
In het licht verschijnen zal.
Soms, - ik schrik er al niet meer van, Roept hij 's nachts: “ik heb er een!”
Weet u? een idee; en loopt dan
IJlings naar zijn less'naar heen.’- Klingeling-kling! ‘Neef Van Zilten
Vraagt een oogenblik het woord.’ Neef, een man, die 't grootst gedeelte
Van zijn leven sleet aan boord,
Staat nu op en houdt zijn blikken
Strak op bruidegom en bruid
En spreekt, kunsteloos en goedig,
Flink en rond, zijn feestgroet uit:
‘Ja, maatjes! ook ik vroeg eens even het woord.
'k Zit niet hier, om vliegen te vangen.
Ik wensch, uit mijn ziel, de vervulling je toe
Van al je rechtmatig verlangen.
Ik wensch je 't Verstand als den man aan het roer,
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De liefde als kompas, daarbeneven,
En 't inzicht steeds: nou moeten zeilen er bij,
En: nou is 't weêr zaak, om te reeven.
Hebt doorgaans een stevige bries op je tocht,
Geen stilte, waar 't zeil zoo bij zwabbert;
Een vliegenden storm wensch ik vast je niet toe,
Maar dompige stilte is belabberd.
'k Hoop, dat je behouden moogt al, wat je vaart,
Maar evel, als Een 't niet mocht willen,
Dan zet je één, twee, drie, in Gods naam overboord
Ook 't liefste, - en dan zonder bedillen.
Blijft effen van ziel, ook al dekt weêr en wind
Je facie met plooien en rimpels,
En komt op je tijd, waar je wezen moet, aan,
Met wapp'rende vlaggen en wimpels.’ Oom Van Holte spreekt met preutschheid
Tot zijn dame: ‘Foei! wat ruw!
'k Vind die zeelui grove menschen,
Platte zielen, - wat vindt u?’ Wat zij vindt, dat blijft verborgen,
Want weêr wordt de schel gehoord
En de president doet weten:
‘Vriend Van Hakklen heeft het woord. Jan Van Hakklen is een jonkman,
Die al dertig jaren telt,
Maar die nooit, of zelden, uitgaat,
Als hem moeder niet verzelt.
Moeder is ook hier aanwezig.
Maar, men zag 't, zij raakte in 't nauw,
Toen zij hoorde profeteeren,
Dat haar Jan iets zeggen zou.
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Loodrecht staat daar Jan, maar bevend,
Iets van wanhoop op 't gelaat.
‘Vrienden!’ zegt hij, en zijn moeder
Krijgt het, merkbaar, vrees'lijk kwaad;
‘Vrienden, aan deez' disch gezeten,
Ik geloof, dat gij, dat ik’ Allen wachten, maar niets volgt er,
Dan een vreemde soort van hik.
Aak'lig, - en vooral voor moeder;
Plots'ling rijst die van haar stoel,
Vliegt naar Jan en trekt hem neder,
En met diepgaand leedgevoel
Roept ze: ‘Och, Jan! Och, lieve jongen!
Dat je je ook niet raden liet!
'k Zeî nog zoo: ‘je moet niet spreken,
Want, je weet, dat ken jij niet!’
Doodsbleek zit de ‘lieve jongen’.
Die al dertig jaren telt;
En zijn moeder zucht aandoenlijk:
‘Goeje Jan, 'k ben zoo ontsteld.’ De oud're gasten, schoon met moeite,
Blijven ernstig bij 't geval;
Maar de jong'ren, daar, aan 't einde,
Gieg'len: ‘Heere, mensch! hoe mal!’
Dan, er volgen and're toosten,
Glad van vorm en vol van gloed,
En die maken, - heel gelukkig, Spoedig weêr de stoornis goed.
Eind'lijk gaat de vader spreken,
De achtb're vader van de bruid,
Die aldus in reinen eenvoud,
't Diep gevoel zijns harten uit:
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‘Uw moeder en vader,
Verbinden, lief kind!
Met nadruk op heden
Hun wenschen en beden
Voor u en uw vrind.’
‘Gij waart onzer woning
Een vriend'lijke geest;
En, wat ooit ons griefde,
Steeds is ons uw liefde
Tot vreugde geweest.’
‘Maar, dochter des huizes,
Dat blijft ge niet meer!
Toch blijft ge, bij 't scheiden,
Voor 't hart van ons beiden
Het kind van weleer.’
‘De Hemelsche Vader
Betoone u Zijn trouw
En loon' wat voor dezen
De dochter wou wezen
Aan 't leven der vrouw.’
‘En gij, wien ons harte
Als zoon thans begroet,
Och, blijf haar getrouwe,
In vreugd en in rouwe,
Och, wees voor haar goed!’ ‘Dat beloof ik!’ - is zijn antwoord,
En hij geeft z'n bruidje een hand,
Waar een hart in is te voelen,
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Vast'lijk aan haar heil verpand;
Handdruk, dien een kus bezegelt,
Waar een volle ziel in gloeit,
En waarbij een traan van weelde
't Oog der jonge vrouw ontvloeit. Nu een woord van dank aan de ouders,
Dan aan allen. - 't Uur is daar.
En straks staan de stoelen ledig
Van 't gelukkig jeugdig paar. En wij doen naar 't geen de wijsheid
Neef, den zeeman, zeggen doet:
‘Hazepeper waar geen haas is,
Is een onbestaanbaar goed;
Wat moet nu nog bruiloft heeten?
Weg zijn bruidegom en bruid;
Laten wij dan ook maar weggaan,
Want nu is de fut er uit!’ Maar wij denken, onder 't heengaan:
Vreemde dag, zoo'n huw'lijksdag!
Dag vol proza en idyllen,
Vol van weemoed en gelach.
Dag van eenheid en contrasten,
Dag, die door elkander mengt
Wat het hart tot scherts kan stemmen,
Wat de ziel tot bidden brengt. Houde maar voor wie hem vierden
Steeds zijn naam een blijden klank,
Als de naam eens dags, die leidde
Tot veel zegen en - veel dank.
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In den omnibus.
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In den omnibus.
Onder de vele nieuwe verschijnselen, die in de stad onzer inwoning in den laatsten
tijd zijn opgekomen,1) behooren ook die zwaarwichtige en hoogverhevene
verschijnselen, die op vier wielen voortrollen door onze straten, en die wij
o m n i b u s s e n noemen. De eerste omnibussen vertoonden zich, - dat is nu ongeveer
vijftig jaar geleden - in Frankrijk. Maar wáár, dat kan ik u niet zeker zeggen, want
de steden Parijs en Nantes betwisten elkaêr de eere der uitvinding, en 't ontbreekt
mij aan de noodige gegevens, om in dit geschil uitspraak te doen. De naam o m n i b u s
is een Latijnsch woord, dat wij niet kunnen vertalen dan met behulp van twee
woorden: o m n i b u s beteekent v o o r a l l e n . Dus, een zeer vrijgevige en
vriendelijke naam. Wij stuiten zoo dikwijls op allerlei akelige openbaringen en
invloeden van een geest van uitsluiting en onverdraagzaamheid, maar bij de
omnibussen is daarvan nu toch eens niets te bespeuren; integendeel, ze zijn net zoo
goed voor u, als voor mij, en net zoo goed voor mij, als voor u; ze zijn voor allen.
Nog eens, dat is heel vrijgevig en vriendelijk. En een sprekend beeld van die vrijgevige
en vriendelijke strekking is ook hierin gelegen,

1) Geschreven in 1877.
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dat zoo'n omnibus geen portier heeft; men kan er zoo maar in en uit; van afsluiting,
zelfs van afsluiting van tocht, is geen sprake. Dat men achter dat: v o o r a l l e n , 't
welk de vertolking van o m n i b u s is, de woorden nog moet denken: d i e b e t a l e n ,
spreekt van zelf. Maar de prijs is zeer matig. Intusschen geloof ik, dat de invoering
van die omnibussen voor de meeste menschen eene vermeerdering van uitgaven
baarde; maar daar heeft men dan toch ook weêr dat gemak voor. En dan, bij ongunstig
weêr heeft men immers reden, om zich met stille hartevreugd op de gelukkige
gedachte te wiegen, dat nu eigenlijk zoo'n rit per omnibus nog een voordeeltje levert,
dat men immers, als men liep, bij zulk een weêr en zulke straten, zeker voor veel
meer dan tien centen aan parapluie en kleêren bedierf. - Behalve voor degenen, die
er in en op zitten, bieden de omnibussen bovendien nog gemak aan, en denkelijk ook
wel voordeel, voor winkeliers en fabrikanten, die er hunne adressen in hangen, of
die er buiten op laten schilderen, dat de wagen hun fabriek of hun winkel voorbijrijdt.
Wel vernuftig uitgedacht. Niet, dat ze 't van 't voorbijrijden moeten hebben; maar
men kan er immers voor hun deur uitstappen. - Maar, doordien ik al een- en andermaal
den naam o m n i b u s uitsprak, gevoel ik mij gedrongen, in betrekking daartoe, een
raad u te geven. Ik raad u, namelijk, aan, dat woord o m n i b u s in zijn volle lengte
te behouden en niet te verkorten tot b u s , zooals sommigen doen. - Waarom ze dat
doen, 't zij om tijd uit te winnen, 't zij om onnoodige slijtage in hunne spraakorganen
te vermijden, - dat weet ik niet. Maar, 't klinkt zoo mal, vind ik, als iemand zegt, dat
hij zijn kind of zijn vrouw of zijn tante in een bus heeft gezet of uit een bus heeft
gehaald; vooral tegenwoordig, nu zoo van alles in bussen te koop is.
Nu ik dit woordje vooraf heb laten gaan, sta ik gereed u een rit te beschrijven,
door mij meêgemaakt in een omnibus, van
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den Dam naar het Frederiksplein, en de gedachten u mede te deelen, die in mij werden
opgewekt door 't geen ik daarbij zag en hoorde. - Voor dat wij afreden, stonden we
stil; dat is duidelijk. - De een na den ander kwam binnen. Al aanstonds gaf dat
binnenkomen dier onderscheidene personen mij aanleiding tot de stille opmerking,
dat de menschen zoo zeer verschillend zijn van aard en temperament. De een toch
kwam binnen met al de rustigheid van iemand, die volkomen zeker van zijn zaak is,
en de ander kwam binnen met eene zoo stuipachtige gejaagdheid, of hij zijn leven
moest redden en tot op de treê nog in twijfel was, of hem dit al of niet zou gelukken.
Onder de binnenkomenden was ook eene burgervrouw, met een kind op den arm.
Eene andere vrouw, die over haar zat, zeî al gauw: ‘Gunst, juffrouw! hoe zwak ziet
dat schaapie er uit.’ ‘Ja juffrouw!’ zeî de moeder, ‘'t het klieren in 't buikie; daar heb
ik al vijf kindertjes aan dood; en ik vrees, dat dit wurm het ook niet lang meer zal
maken.’ ‘Uwe moest het wat levertraan geven.’ ‘Daar kan 't kind niet tegen, juffrouw!
als het 't flessie maar ziet, zal ik eens veronderstellen, dan kokhalst het al.’ ‘Ik zou
het toch doorzetten, juffrouw! mijn kleine meid is er heelemaal van opgekomen; 'k
wou, dat u ze eens zag; as melk en bloed, kan 'k uwe zeggen; en mijn man gebruikt
ook altijd nog levertraan; altijd 's morgens, voordat hij naar 't kantoor gaat; hij is op
een heel goed kantoor, en de heeren maggen hem allemaal even graag lijje, weet u?’
- En zoo ging dat door, en ik vroeg mij zelven af, hoe dat zinsverband moest worden
verklaard, en of dat ook door de levertraan kwam, dat die man zoo'n goed kantoor
had en dat al de heeren hem even graag mochten lijden; - maar ik vond het verband
niet. Middelerwijl was het rijtuig vol geworden. 't Was wezenlijk vol; maar de
conducteur zeî, dat het niet vol was, en dat zeî hij op zijn standpunt met recht: immers,
't is zijne roeping niet, naar de menschen, die in een
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wagen zitten, maar wel, naar de cijfers, die er buiten op staan, te rekenen. Nu, in vele
gevallen pleegt dat te gebeuren, dat cijfers en werkelijkheid niet geheel in
overeenstemming zijn. Maar, aan die cijfers zich houdende, jawel, dan had de man
gelijk, dan was de wagen niet vol; - één moest er nog bij. En één wilde er ook nog
bij; maar de natuur werkte volstrekt niet meê, want die eene was een zeer dikke. Niet
onbegrijpelijk, dat deze heer met zure en nijdige gezichten ontvangen werd. Niet
onbegrijpelijk, zeg ik, want dit is reeds een vaste gewoonte geworden, dat, als de
omnibus het volle getal personen, die gezegd worden er in te kunnen, bevat op één
na, en die eene treedt binnen, al de anderen hem aankijken, of hij de onbeschoftste
indringer was; - komt daar nu nog bij, dat die laatst binnenkomende een zwaarlijvig
mensch is, dan verhoogt dit de uitdrukking van opgekropte gramschap in de blikken
der anderen. De heer, wien ditmaal die onvriendelijke blikken golden, was blijkbaar
een goedig mensch, zooals dikke luî meestal zijn, en hij sprak heel beleefd en minzaam
tot twee juffrouwen, tusschen welke hij plan had zich te vestigen: ‘Och, als de dames
een klein eindje wilden opschikken.’ Een klein eindje, - dat was een verzachtende
uitdrukking, want aan een klein eindje had hij niet genoeg, - en, dit zeggende, zette
hij zich al neêr; wèl te verstaan, daar begon hij meê; maar 't liet zich aanzien, dat er
nog heel wat gebeuren moest, eer hij aan 't kussen zou raken; hij hing voorloopig
nog maar zoo wat. Maar 't ontbrak hem niet aan de verkwikkende vertroosting der
hoop, want hij zeî: ‘onder 't rijden zal 't wel zakken.’ En toen had ik andermaal
aanleiding tot de opmerking: wat zijn toch de karakters der menschen verschillend.
Immers, de juffrouw links verdroeg den druk met zwijgend geduld, met waarlijk
voorbeeldige gelatenheid, maar de juffrouw rechts werd kennelijk innig kwaadaardig,
en riep, met schrille stem en op kattigen toon: ‘Conducteur! als dat hier
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zoo moet gaan, dan ga ik er uit.’ En de conducteur zeî, erg Laodiceesch, maar toch
niet zonder grond: ‘Ja, juffrouw! daar zou ik me geen harnas over aantrekken, of u
er uitging.’ De booze dame bleef echter zitten, en de anderen lachten. En ik dacht:
dat komt er van, als een mensch onverstandig genoeg is, om te dreigen met een ding,
dat eigenlijk geen dreigement is, en als hij dan bovendien nog niet eens zich gedraagt
naar dat dreigen. Waarom speelde die muzikant, van wien ge zeker wel eens gehoord
hebt, op de viool, als zijn vrouw naar den waterkant liep, en waarom zong hij dan,
al lachend: ‘mijn vrouw, die gaat 'er verdoen, verdoen; mijn vrouw, die gaat 'er
verdoen?’ Omdat hij wel wist, dat hij straks weêr achter haar zou kunnen zingen:
‘Mijn vrouw, die heeft 'er bedacht, bedacht; mijn vrouw die heeft 'er bedacht.’ Want
zij had al twintigmalen gezegd, dat ze zich ging verdrinken, maar ze had het nog niet
één van die keeren gedaan. Neen! - dacht ik, als je niet kunt dreigen met iets van
belang, dreig dan niet; en als je geen plan hebt, om te doen naar je dreigen, dreig dan
ook niet; anders wordt ge belachelijk: dat leert het geval van deze dame alweêr. Nu, maar, thans was onze omnibus dan toch wezenlijk vol. Toch wilde er nu nog
eene dame in. Maar dat kon niet, ten ware dat een der heeren, die binnen zaten, uit
hoffelijkheid bovenop wilde gaan zitten. De conducteur vroeg dat dan ook, en hij
vroeg het heel deftig, want hij zeî: ‘Is er ook een van de heeren, die deze dame
verplichten wil, door buitenop plaats te nemen?’ - Maar geen der heeren had er trek
in, die dame te verplichten; althans, - niemand zei: i k . Anders zegt een mensch nog
al gauw en nog al licht dat woordje i k ; maar nu sprak niemand het uit. ‘Is er ook
een van de heeren, die deze dame verplichten wil, door buitenop plaats te nemen?’
- Die vraag, dat herinnerde ik me toen, had ik eens op komieke manier hooren
omzetten, door een jong heer, die, terwijl het
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stortregende, bij een omnibus kwam, van binnen geheel met dames, en voor 't
meerendeel bejaarde dames bezet, en die toen, zijn hoofd in den wagen stekende met
een rondgaanden blik, deze vraag deed hooren; ‘Is er ook eene van de dames, die
een jongheer verplichten wil, door buitenop plaats te nemen?’ Maar toen was er ook
geen mensch in het rijtuig, die i k zeî.
De tijd van vertrek was gekomen. De conducteur uitte het groote woord onzer
eeuw: ‘Vooruit!’ - en daar gingen we. Toen we de Beursstraat door waren, en ook
een eindje van 't Rokin achter ons hadden, wendde de conducteur zijn gelaat naar 't
publiek in den wagen en trok eventjes aan de klep van zijn pet, eene beweging, die
dan zeggen wil: ‘Mag ik uw kaartjes?’ Dat begreep dan ook ieder en de een na den
ander voldeed aan 't verzoek. Het laatst was de dikke heer daarmeê gereed, die aan
de kattige juffrouw naast hem onvermijdelijk een paar extradrukken moest toedienen,
om in zijn zak te kunnen komen, welke extra-drukken door haar beloond werden
met een paar extra-blikken, van deze beteekenis: ‘'t Zou me een ware wellust wezen,
als ik jou vernietigen kon!’ - Een der heeren, niet ver van den conducteur gezeten,
bood stilzwijgend zich aan tot onbezoldigd verzamelaar der kaartjes. Dit ziet men
altijd gebeuren, als de wagen nog al bezet is, - en, ik moet zeggen, dat is mij altijd
eene aangename aanschouwing. Waarom? Omdat er hulpvaardigheid uit die handeling
spreekt. Er is, helaas! in onze wereld zoo dikwijls ongeneigdheid tot helpen te zien,
er is zoo dikwijls gelegenheid, om den kouden regel te zien toepassen: ‘Laat ieder
voor zich zelven zorgen’, dat het een mensch verkwikken moet, als hij daar tegenover
weêr eens eene ondubbelzinnige uiting van goedwilligheid en gedienstigheid opmerkt.
Die verkwikking was ook toen weêr mijn deel; die kreeg ik dus voor mijn dubbeltje
nog toe op den rit. - Een oud vrouwtje echter, dat meêreed, had geen kaartje, maar
betaalde
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tien losse centen. ‘Daar moet nog een stuiver bij, juffrouw!’ zei de conducteur. ‘Wel
ja, dat kan je denken! Nee, man! 't is zoo al wel.’ ‘Het kan niet, juffrouw! de prijs is
vijftien cents; lees u maar; daar staat het.’ ‘Ja, of het daar staat, dat kan mij niet
schelen; ik geef niet meer; ik rijd het heele eind niet meê; ben je mal? ik moet er bij
de Amstelstraat uit; daar woont me dochter, en die is van morgen van haar zevende
kind bevallen, en haar man is op zee, dus, een heele toestand; maar 't is gelukkig
alles wel, en nou zou ik zoo wat assisteere, want ze heit zoo'n tutterige baker, en.....’
Deze toespraak, die niet meer rechtstreeks tot den conducteur werd gericht, maar die
ongevoelig eene toespraak tot het publiek was geworden, werd afgebroken door de
herhaling van den eisch: ‘Kom juffrouw! 't is vijftien cents.’ Het oude vrouwtje werd
nu boos, en zei: ‘Of je nou lang zeurt of knort, je krijgt ze niet; tien is meer as genoeg
voor zoo'n eindje.’ En, ziet! daar was mij eene tweede verkwikking bereid, want een
heer tegenover me gaf aan 't bestje een kaartje, en toen kreeg ze ten slotte dus ook
nog de reeds betaalde tien centen terug. Dat vond ik mooi van dien heer, zoo mooi,
dat ik dacht: ‘Hè! ik wou dat ik die heer was!’ - maar misschien lag er toch ook wel
eenige ijdelheid in dezen wensch, - dan, hoe dat zij, ik was nu eenmaal niet op dien
inval gekomen. Wat nu dat oude vrouwtje betreft, wellicht had ze niet meer dan tien
centen bij zich, - en dan was hare redeneering niet zeer bevreemdend; want dat
gebeurt dikwijls, dat iemand eene stelling verdedigt, niet, omdat hij van de juistheid
daarvan overtuigd is, maar omdat er omstandigheden zijn, die maken, dat hij niet
wel anders kan spreken dan zóó. Maar in allen gevalle, in hare redeneering had ze
ongelijk. Zij wilde immers h a r e beschouwing en de uitspraak van h a a r oordeel
stellen boven de geschrevene, ja! in drukletters voor ieder leesbare wet. Maar zoo
zijn er velen, die niet vragen: ‘Wat is wet?’ -
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maar: ‘Wat komt mij voor, goed en behoorlijk te zijn?’ En als ieder dien regel ging
toepassen, dan was er geen regel meer mogelijk: dan zou de een geen soldaat willen
worden, en de ander zou zijn kind niet willen laten inenten, en de derde zou geen
belasting willen betalen, - ziet gij? dat kan niet. Wetten moeten er zijn, en die moeten
geëerbiedigd worden. Deugen ze niet, dan moeten pogingen worden aangewend, om
ze beter te krijgen. Maar zoolang ze bestaan, moeten ze geëerbiedigd worden, en dan
moet ieder wijs genoeg en redelijk genoeg zijn, om iets te willen opofferen van eigen
lust en eigen oordeel; - anders loopt alles in de war. - Terwijl ik aan deze half
wijsgeerige, half staatkundige beschouwing mij overgaf, richtte zich mijne aandacht
op een buitenman, die ook geen kaartje had, maar behoorlijk en zonder tegenspraak
drie stuivers betaalde, en toen een klein brokje groen papier terugkreeg. ‘Wat moet
ik daarmeê doen?’ vroeg hij aan een jongmensch, die naast hem zat. ‘Daar kan je
van avond meê naar de komedie gaan,’ was het antwoord. Nu, hij kon er ook meê
naar de komedie gaan; hij kon er overal meê gaan; maar 't was toch voor den gek
houden, want het moest hem in den waan brengen, dat het groene papiertje zooveel
als een entreebiljet was. Ik kon niet nalaten, den buitenman beter in te lichten, en ik
dacht: ‘Zie zoo, nu heb ik op dezen rit toch ook iemand welgedaan.’ Maar tevens
vroeg ik mij zelven: ‘Wat is dat toch, dat er in een mensch zoo'n eigenaardige neiging
kan zitten, om zijn naaste in 't ootje te nemen, en ook, om het vermakelijk te vinden,
als zijn naaste beet genomen wordt, door een ander?’ Ik dacht onwillekeurig aan het
antwoord, dat iemand nog al eens krijgt, als hij aan een voorbijganger vraagt: ‘Hoe
laat is 't?’ ‘Zoo laat als de klok staat.’ Ik dacht aan het bescheid, dat nog al eens op
de vraag: ‘Hoe kom ik daar of daar?’ wordt gegeven: ‘Eerst ga je goed staan, en dan
loop je je neus maar na.’ Ik dacht aan den

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

79
bezorgden boer, die hijgend aan een jongheer vroeg: ‘Mijnheer! weet u ook, wanneer
de laatste trein naar Haarlem gaat?’ en toen het in die omstandigheden zoo tergend
antwoord ontving: ‘De laatste trein naar Haarlem, vrind? dat zullen wij denkelijk
geen van beiden beleven!’ Ik dacht aan een academiekennis van me, die eens bij een
horlogemaker inliep met de vraag: ‘Mijnheer! zoudt u mijn horloge wel eens willen
maken?’ ‘Als 't u belieft, mijnheer!’ ‘Goed; als 't dan eens kapot is, dan breng ik het
wel.’ En ik herinner mij, dat dezelfde eens een tilbury, die hem tegenkwam, en waar
een heer met zijn koetsier in zat, liet stilhouden, en toen vroeg: ‘Meneer, zou ik
mogen meerijden?’ ‘Zie je niet, dat het rijtuig bezet is?’ ‘Jawel, meneer! maar, als
u er uit ging.’ Ik dacht aan vele en velerlei manieren, waarop de eene mensch den
anderen mensch voor den gek houdt, en ik zat alweêr met de vraag: ‘Van waar toch
die liefhebberij? Wat is dat toch?’ maar ik kon er niet anders op antwoorden, dan
met dit negatief of ontkennend woord: ‘Zeker is het geen toepassing van den regel:
wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander
n i e t .’ Intusschen, sommige lieden, dat moet ik nu toch ook weer zeggen, zijn er
zelve de schuld van, als ze worden bespot. Daar hebben we reeds iets van gehad, en
daar kwam op dezen zelfden rit nog iets van voor; onder anderen dit. Bij de Munt
ging een der heeren den omnibus uit. Op eens deden nu twee candidaten voor de
ontstane vacature zich op, een korte en een lange, en die gingen eene, wel niet
langdurige, maar krachtige worsteling aan, waarin zij niet gestoord werden, doordien
de conducteur, anders vrederechter op die achterplank, juist boven op was. De korte
omvatte krampachtig de ijzeren leuning van de trap, maar de lange drukte zoo
geweldig tegen hem aan en tikte hem zoo geniepig met de knop van zijn stok op de
kneukels, dat de kleine man het opgeven moest. Nauwelijks was de lange gezeten,
of
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hij vroeg: ‘Deze omnibus rijdt immers naar 't Hollandsche spoor?’ ‘Als we altijd
doorreden,’ antwoordde dezelfde grappenmaker, die het groene papiertje had
voorgesteld als een komediebiljet, - ‘als we altijd doorreden, kwamen we misschien
wel eenmaal aan 't Hollandsche spoor, omdat onze aarde rond is; maar vooreerst
rijden we nog steeds daarvan af.’ En hals over hoofd sprong de lange den wagen uit,
door al de aanwezigen bespot, juist omdat hij met zooveel inspanning, ja!
geweldenarij, eene plaats had veroverd in een omnibus, die precies in de verkeerde
richting hem voerde. - Ziet! als er menschen zijn, die den spot met u drijven willen,
- dat kunt gij veelal niet keeren. Maar zorgt vooral, dat gij niet zulke domheden doet,
die een ander regelmatigen grond geven, om u te bespotten.
Toen de lange man er uit was, was er dus weêr ééne plaats open. Was nu de korte
nog maar hier! Maar die was al lang niet meer te zien. Dat is meestal zoo in onze
samenleving: de sollicitant, die eene plaats of betrekking, waarnaar hij gedongen
heeft, krijgt, dien ziet men, maar, waar de andere sollicitanten dan weêr blijven, die
zijn mededingers waren, dat merkt men zoo niet; die vervloeien dan weêr in den
grooten hoop, waar ze even uit zijn opgerezen. 't Duurde echter niet lang, of er deed
zich iemand op voor de opengevallene ruimte. Toen we over de helft waren van de
Regulierbreestraat, wenkte een dikke juffrouw, gejaagd en in spanning, dat wij
stilhouden moesten. Het mensch liep zoo hard, als hare korte beenen toelieten, en
had een kleur, of ze aan die zelfde beenen was opgehangen geweest. Snuivend,
blazend en dampend nam zij plaats met het woord: ‘Bij de Bo - termarkt moet - ik
er uit, con - ducteur!’ ‘Mensch! daar ben je al!’ zeî deze. ‘O zoo!’ was het antwoord,
‘neem uwe me niet kwalijk; ik kom van Kampen, weet u? en ik ben hier in de stad
niet bekend.’ En op hetzelfde oogenblik
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stond ze weêr op straat, en daar was al die bereddering voor geweest. ‘Ja,’ dacht ik,
‘dat gebeurt ook al weêr in onze wereld niet zelden, dat is zelfs op het gewichtig
gebied van Staat en Kerk ook niet zeldzaam, dat op een gegeven oogenblik erg veel
drukte en bereddering gemaakt wordt, die niets beteekent, die volstrekt onnoodig is,
en die uitloopt op niets. Maar ik dacht ook nog iets anders. ‘Kijk!’ dacht ik, ‘wat die
juffrouw daar overkwam, dat gebeurt nu weêr niet dikwijls in onze maatschappij,
dat, namelijk, iemand al is, waar hij zijn moet en zijn wil, als hij denkt: ik ben er nog
niet. Veel gewoner is het tegendeel, te weten, dat iemand denkt: ik ben er! terwijl
hij er nog niet is. Daarom, laat ons wijs en voorzichtig zijn en niet te gauw roepen:
ik ben er! En dan, laat ons vooral op 't gebied van het zedelijk leven dit in gedachte
houden, dat daar juist het wakker houden van 't gevoel: ik ben er nog niet, de zekerste
weg is, om eens tot den zegekreet te kunnen komen: ik ben er! En dat moet heerlijk
wezen, - op dát gebied e r t e z i j n !’
Op de Botermarkt, - tusschen twee haakjes, hoewel er op de hoekbordjes staat,
dat het daar heet R e m b r a n d t s p l e i n , en hoewel daar geen boterboeren zijn en
Rembrandt er wel is, geloof ik toch, dat die oude en algemeen bekende naam
B o t e r m a r k t in den mond des volks zich lang nog handhaven zal, - nu, daar stapte
het jongemensch, dien we een paar malen als grappenmaker hebben gehoord, zoo
onder 't rijden, den wagen uit. ‘Dat zou ik nooit doen,’ zegt een der aanwezigen, ‘'t
is toch altijd een gevaarlijke stap.’ ‘Dat zeg ik ook,’ antwoordt een ander, ‘ik laat
maar altijd liever stilhouden.’ De eerste: ‘Welzeker, dat is ook voorzichtiger.’ De
tweede: ‘Natuurlijk is het dat; je hebt zoo gauw een ongeluk beet.’ De eerste: ‘Juist,
en ik zeg maar, wat behoeft men zich daaraan bloot te stellen?’ De tweede: ‘Wel
neen, als je eenmaal arm of been gebroken hebt, is het te laat.’ De eerste: ‘Daarom;
- neen! stil laten houden
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is sekuurder.’ De tweede: ‘U hebt volkomen gelijk; ik ga er nooit uit zoo onder het
rijden.’ En zoo ging dat nog wat door, en ik zat me in stilte te verwonderen hierover,
dat twee menschen, die 't op dat punt zoo volmaakt eens waren, daarover nog zoo
lang konden praten, en ik dacht: ‘Wèl beschouwd, wordt er in onze wereld veel te
veel gepraat, en worden menigmaal honderd woorden gebruikt, als tien voldoende
zouden wezen. Men vindt verhaald, dat de beroemde Engelsche staatsman en redenaar
Fox nooit een boek las, of hij had een potlood in de hand, om uit te schrappen wat
hem voorkwam, overbodig te zijn. Maar als wij eens weg moesten doen, wat
overbodig is in onze alledaagsche gesprekken, - wat zou dat een portie wezen!’ - En
aan die overlegging verbond ik de gedachte: ‘Maar wat dan? Zullen we karig op onze
woorden moeten worden als de Trappisten, die haast niets tot elkander zeggen, dan
nu en dan het woord; memento mori, g e d e n k t e s t e r v e n ? - Neen. Maar zullen
wij dan toch ons moeten toeleggen op strenge Laconische kortheid in alles? Dat wil
ik ook niet beweren. Een overdreven streven naar kortheid, een angstvallig tellen
van de te gebruiken woorden zou het onderling verkeer zeker stijf en onaangenaam
maken. Men kan alles overdrijven, ook die spaarzaamheid in de taal. Zoo deden, bij
voorbeeld, die twee echtelingen, van wie Saphir ons het volgende meldt. De man,
een Engelschman, kwam in een koffiehuis en trof daar een kennis aan, een
scheepskapitein, die op 't punt stond, om naar Amerika te vertrekken. ‘Ga je meê?’
vroeg deze schertsend. En de Engelschman antwoordde in ernst: ‘Jawel, maar ik dien
het mijn vrouw te berichten.’ Toen vroeg hij papier en pen, en schreef: ‘Geliefde
Sara! Ik ga naar Amerika. Uw Jonas.’ En de knecht, die dit briefje bezorgde, bracht
aanstonds een schrijven meê terug van dezen inhoud: ‘Geliefde Jonas! Ik wensch je
een goede reis. Uwe Sara.’ - Nog korter was de gedachtenwisseling tusschen twee

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

83
Kwakers, waarvan de een te Londen en de ander te New-York woonde. De Londenaar
zond aan zijn vriend te New-York een brief, met niets er in, dan een vraagteeken.
Dat woû zeggen: ‘Is er wat nieuws?’ En de Newyorker zond een brief terug met niets
er in, dan een nul. Dat woû zeggen: ‘Op 't oogenblik niets bijzonders te melden.’
Ziet gij? zoo doende gaat men in kortheid wel wat heel ver. Maar dit is toch een
goede en verstandige raad: laat uw spreken s p r e k e n blijven, en laat het niet, gelijk
bij die twee heeren in den omnibus 't geval was, in wauwelen en zeuren ontaarden.
- Ondertusschen, met die twee voorzichtige mannen in den omnibus was een klein,
net heertje, dat over hen zat, het niet eens. ‘Och!’ zei die, ‘dat uitstappen is zoo
gevaarlijk niet, als u meent; als men 't maar goed doet, weet u? - 't is maar een slag;
anders niet.’ En toen we een twintig huizen verder waren, stapte ditzelfde heertje,
natuurlijk zonder stil te laten houden, er uit, en, plons! daar lag hij voorover in 't
slijk, en rolde, door den schok, nog eens om, op zijn rug, en een der twee
voorzichtigen was ondeugend genoeg, om hem uit den wagen nog toe te roepen: ‘'t
Is maar een slag, menheer! anders niet!’ - De gevallene richtte zich op en was diep
ellendig: zijn toestand was dan ook wanhopig akelig; hij stond daar als een levende
modderkolom, zwart en nat aan alle zijden, en op iedere plek van zijn lichaam, waar
hij vuil poogde af te vegen, bracht hij weer nieuw vuil. Hoe dat eindelijk afgeloopen
is, - afgeloopen is het, want hij staat er niet meer, - maar hoe het afgeloopen is, en
hoe hij zich ten slotte gered heeft, kan ik u niet zeggen, want de omnibus reed door,
en wij verloren den modderigen man uit het oog. En daarbij dacht ik onwillekeurig
aldus: ‘Daar rijdt een groote en volle omnibus door den lande, met vele lieden er in
en er op, die den naam draagt van s a m e n l e v i n g of maatschappij, en waarvan de
koetsier heet de T i j d , een ernstig man, met diepe groeven in 't gelaat en witte
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haren om de slapen, maar met veel kracht nog in zijn hand; en uit dien omnibus rolt
er ook gedurig een uit, door een misstap, en komt terecht in de modder der laagheid
of in het verblijf der schuld; - maar de omnibus rijdt door, en die er uitviel, is spoedig
vergeten; - ook vallen er gedurig uit, niet doordien ze een misstap doen, maar doordien
ze onwel worden, oud worden, sterven; maar de omnibus rijdt door, en die er uitviel,
is spoedig vergeten. In dien grooten omnibus rijden wij allen meê; maar wij zullen
er ook allen eens uitvallen. Ik hoop, dat niemand onzer er uitvalle door een misstap;
dan maar liever door den dood. En dan hoop ik, dat als die groote omnibus door zal
rijden zonder ons, we toch niet op eens en bij iedereen vergeten mogen zijn, maar
dat er hier en daar dan nog iemand zitte, die ons eene gedachte der liefde kan wijden,
en die dan recht heeft, om te denken: ‘Hij rijdt niet meer met ons; maar hij is nu al
t' huis.’
We waren bij 't Frederiksplein, en daar moest ik wezen. Maar ik dacht nog: ‘Zie!
't is toch merkwaardig; zoo 'n klein ritje, en in gezelschap van betrekkelijk weinig
menschen, wat biedt dat al een verscheidenheid van karakters en toestanden aan, wat
geeft dat al een welgelijkend spiegelbeeld van de wereld der menschen in 't groot.
Niet waar? wat ik in dien omnibus vond, 't is alles, in allerlei vorm en afmeting, terug
te vinden op het algemeen tooneel van het menschelijk leven: die rustige kalmte
naast die driftige gejaagdheid; die goedige inschikkelijkheid naast die booze
onverdraagzaamheid; die vriendelijke neiging om elkaâr te helpen naast dien
ondeugenden lust, om elkaâr beet te nemen; - ook dat krachtig worstelen om een
plaats en dan dat droevig uitwijken van de zwakste partij in die worsteling; ook die
weerspannigheid tegen bestaande voorschriften en dan die tusschenkomst der
goedwilligheid ten bate des vredes; ook die praatjes zonder ziel en dat zwijgen der
wijsheid; die bereddering van
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het onverstand en die fijne lach van den spot; die bluf van den eigenwaan en die
scherts bij den val in de modder; - ja, en dan ook dat komen en dat gaan, dat naast
elkaâr zitten en van elkaâr afraken, dat begroeten van bekenden, die komen, en dat
vergeten van bekenden, die uitgestapt, - ik zeg, die uitgestapt zijn, - 't is alles
spiegelbeeld van 't leven.’ - Aan deze dingen dacht ik, gedurende en na den rit, dien
ik meêdeed. En als er nu in die gedachten, die ik hier en daar in mijne kleine
reisbeschrijving invlocht, iets goeds en iets bruikbaars geweest is, weest gij dan
dankbaar, - dankbaar, dat er omnibussen zijn, en dat die goede en nuttige gedachten
in ons opwekken kunnen, en dat die v o o r a l l e n zijn.
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Een prettig bezoek, met prettige gevolgen.
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Een prettig bezoek, met prettige gevolgen.
‘Komt, meisjes!’ zegt mevrouw Van Ordren
Tot Jet en Lot, haar docht'renpaar, ‘Nu kunnen we aan ons handwerk vord'ren;
We zijn van morgen erg gauw klaar;
Nog kwart vóór elven. Komt, nu lustig
Aan 't werk gegaan; we zitten rustig
En krijgen 't half misschien gedaan;
We zullen....’ maar de deur gaat open
En - tegen aller wensch en hopen
Staat daar Zacheüs Leuteraan.
Zacheüs Leuteraan leeft eenzaam, Als rentenier, - is altijd vrij
En hier in 't huisgezin gemeenzaam;
Hij komt dus in op elk getij,
En - meer dan lief is, wijl niet spoedig
Zijn voet, die kwam, van heengaan weet,
En hij, schoon vriendelijk en goedig,
Toch ook wel is gelijk hij heet.
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‘Ik wensch je goeien morgen, vrinden!
'k Doe u toch immers geen belet?
'k Ging vroeg, om je allen t'huis te vinden;
Komaan, - hoe gaat het je, Antoinet?
Hoe maak je 't, Lot? Hoe stel je 't, Jet?’
Zoo spreekt Zacheüs, handengevend,
De moeder en haar dochters aan;
En de eerste, spijtig, maar wellevend,
Zegt: ‘Jet! laat toch meneer niet staan!’
Jet geeft een stoel; doch 't staat te lezen
In alle trekken van haar wezen:
‘Die Leuteraan bederft den dag;
Och of ik reeds, - maar 't is te duchten,
Dat 'k zoo nog lang zal kunnen zuchten, Zijn rug en zijne kuiten zag!’ - Gelukkig! Daar treedt Karel binnen, Haar minnaar; - hij ziet Jetjen aan
En heeft alras haar wenk verstaan:
‘Bevrijd ons van dien Leuteraan.’
Hij denkt: daar zal 'k iets op verzinnen,
En spreekt, natuurlijk voor de leus:
‘Ik moet naar 't Spoor; brengt u me een end?’
‘Dat doe ik gaarne, beste vent!
Maar, dames! zijt ge er meê content?
Want,....’ - ‘Neen, gerust! Doe u dat! Heusch!’
En Leuteraan gaat nu, in vreê
En welgemoed, met Karel meê.
Dra is 't zijn vraag: ‘Waar moet je heen?’
En de andere antwoordt hem metéén:
‘Naar Weesp.’ - ‘Zoo, zoo, naar Weesp; hoe laat?’
‘'k Meen, dat de trein 12.18 gaat.’
Al pratend stapt het tweetal door
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En weldra zijn ze dicht bij 't Spoor;
En Karel, om hem kwijt te raken,
Spreekt tot Zacheüs: ‘Nu mijnheer!
Adieu!’ - Maar dat komt av'rechts neêr:
‘Neen, jongenlief! geen halve zaken!
'k Wil afdoen, wat ik eens begon;
'k Ga met je meê tot aan 't station.’ ‘Tot aan,’ denkt Karel; ‘nu, het zij!
Als hij daar omkeert, ben 'k toch vrij.’
Ze zijn er. Karel reikt nu weêr
De hand hem toe: ‘Adieu, mijnheer!’ ‘Maar, lieve vriend! 'k heb geen verlet;
Neem nu maar eerst je plaatsbiljet.’
Het jonge mensch verwenscht hem. Evel
Bedekt een quasi-lach zijn wrevel;
En, met niet al te vluggen tred,
Gaat Karel door tot voor 't loket.
Hij kijkt, - daar ziet hij Leuteraan
Weêr vlak in zijn nabijheid staan,
En dus, ofschoon hij niet wil gaan,
Hij moet er aan en zal er aan.
‘Neen!’ denkt hij, ‘'t is nog niet verloren;’
Hij neemt een plaats, voor heen en weêr,
En spreekt nog eens: ‘Adieu, mijnheer!’
Maar, ach! daar moet hij 't antwoord hooren:
‘Wel, 'k zal je brengen op 't perron;
'k Voleind graag, wat ik eens begon;
En 't is daar aardig, - al die sporen.’
En Karel, tegen heel zijn zin,
Moet nu een spoorwegrijtuig in;
En als hij nog, met hand en hoed,
Den wuivenden Zacheüs groet,
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Gaat hem de bromtoon door 't gemoed:
‘Nu moet 'k naar Weesp, voor jou plezier!
Ellendeling! wat deê je hier?’ Te ruim half één is Karel aan;
Maar, eer de klok nog één kan slaan,
Staat daar een trein al op de baan,
Waarin hij weêr terug kan gaan. Zacheüs, echter, had, na 't scheiden
Van Karel, hij zich zelv' gedacht:
't Zou vast de dames vreugd bereiden,
Wanneer hij haar zijn groeten bracht.
Daar staat hij, tot haar schrik, dan weder;
Zet, tot haar schrik, zich nog eens neder
En spreekt: ‘Nog wel de groetenis.
'k Mocht onderweg zoo overleggen:
't Zou goed zijn, als ik eens ging zeggen,
Dat hij er wèl gekomen is.
Ook had ik daarbij in den geest,
Een poosje nog te blijven praten;
Daar 'k zoo op eens u ging verlaten,
Was ons gesprek zoo kort geweest.’
Mevrouw zei, dat hij welgedaan had
En prees 't genot van zijn bezoek, Met een gezicht, dat goed gestaan had
In 't lijstje van een kiespijndoek. Terwijl de man nu onverpoosd
Zijn ledige gedachten loost,
Keert Karel weêr. Met kracht en klem
Weerklinkt al in de gang zijn stem:
‘Is dat een vent! 't Is ongehoord!

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

93
Wat midd'len 'k heb te baat genomen,
Er was niet van hem af te komen, 'k Ben al, om hem, naar Weesp gespoord!’ Nu komt hij binnen en - daar zit
Zacheüs, of er niets gebeurd is;
De dames worden rood en wit;
Maar ieder poogt, door dat of dit,
Te ontveinzen, dat ze zoo verkleurd is;
Doch, wat ze zeggen, voor en na,
Van haar zoo plotseling ontstellen,
Dat is zoo'n vreemde logica,
Dat ik die niet kan navertellen;
En 'k eindig dus eenvoudig zóó:
Tableau!
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Onze titulaturen.
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Onze titulaturen.
Al zeer oud is 't gebruik om iemand niet alleen door 't noemen van zijn naam te
onderscheiden, maar ook door het toevoegen van een titel. Er ligt op mijn schrijftafel,
tusschen andere bladen in, een briefje, dat al wel 1825 jaar oud is, en waarin de
Romeinsche Landvoogd Felix door den Romeinschen bevelhebber Lysias wordt
aangesproken als: machtigste Felix! (Hand. XXIII: 26.) Met dienzelfden titel sprak
de advocaat Tertullus, die tegen Paulus optrad, denzelfden Stadhouder toe (Hand.
XXIV: 3) en Paulus, voor Festus gebracht, richt tot hem de woorden: machtigste
Festus! (Hand. XXVI: 25.) - Horatius spreekt ergens Augustus als uwe majesteit toe,
en zelfs het woord divus, goddelijk, werd als titel aan de Romeinsche Keizers gegeven.
De Senaat heette Senatus amplissimus. - In 't Oude Testament bepaalt zich de titulatuur
gewoonlijk tot heer of mijn heer en dan noemt de sprekende zich van den
aangesprokene den knecht, gelijk wij ons iemands dienaar noemen, - veelal een
zinledige beleefdheid; zelfs gebeurt het, dat we een briefje, waarin wij ons onwillig
verklaren, om iemand een dienst te bewijzen, onderteekenen met: Uw dienstwillige
dienaar. Nu, als er dat niet onder gezet werd, zou de ontvanger van de weigering het
ook lichtelijk vergeten. Maar onze lievigheid in dat
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beleefde gaat toch niet zoo ver, als die van de Oosterlingen, die, om den
aangesprokene te meer te verheffen, zich zelven met opzet leelijke namen gaven.
Hazaël noemt zich voor den profeet Elisa een hond (II Kon. VIII: 13), ja, Mephiboseth,
voor David, een dooden hond. (II Sam. IX: 8.) Ook de deemoedigste onzer zal zich
niet tot iemand wenden met de uitdrukking: Uw dienaar en hond of Uw dienaar en
doode hond.
Maar, wij keeren tot de titulaturen terug, en denken nu voortaan bepaald aan
nieuwere tijden en eigen land. - Ik begin met onze adellijke titels. Door Koning
Lodewijk werd hier een Constitutioneele Adel ingesteld, bij eene Wet van 22 April
1809, uitgebreid door twee Besluiten, een van 1 October en een van 24 November
van hetzelfde jaar. - 't Gebeurt soms, zegt men, dat, als in een vergadering van
Kwakers, in één broeder ‘de Geest heeft getuigd’, dat hij dit en dat moest zeggen,
een andere broeder opstaat met het woord: ‘in mij getuigt de Geest, dat we 't er voor
houden moeten, dat de vorige spreker niet heeft gesproken.’ Zoo deed Napoleon met
zijn broeder Lodewijk, want hij gelastte eenvoudig de intrekking van diens Wet en
Besluiten. Toen verscheen, den 4den Februari 1810, een Besluit van den op de vingers
getikten Lodewijk van dezen inhoud: ‘De Wet van den 22sten van Grasmaand 1809,
waarbij een Constitutioneele Adel van het Koninkrijk Holland is ingesteld, wordt
bij deze geheel vernietigd en buiten effect gesteld, even als of dezelve nimmer bestaan
hadde.’ - Pleizierig! - Maar door Koning Willem I werd dit Besluit weêr vernietigd,
althans werd in hoofdzaak weêr ingevoerd, wat het vroegere inhield, - en onder
anderen deze bepaling verordend: ‘De Edellieden, welke geen anderen titel hebben,
zullen den naam van Jonkheeren dragen.’ En deze: ‘De titel, door andere personen
te geven aan een Edelman van het Koninkrijk, zal zijn: Hoog Welgeboren Heer
Jonkheer, aan een Baron Hoog en Welgeboren Heer en aan een Graaf Hooggeboren
Heer. De Graven
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zullen ook den titel van Excellentie voeren.’ En deze: ‘De oudste zoon van een Graaf
of een Baron voert denzelfden titel, als zijn vader, met deze onderscheiding, dat hij
het woord tot, in plaats van het woord van, zal gebruiken in de aanduiding van het
goed of de plaats, en zulks zoolang hij het hoofd van het geslacht niet is.’1)
Dit, wat den Adel betreft. Wat den militairen stand aangaat, een hooggeplaatst lid
van dien stand heeft mij verzekerd, dat het niet op bepaalde voorschriften, maar
alleen op usantie en conventie berust, als men een luitenant en een kapitein
WelEdelgestreng noemt, een majoor, een luitenant-kolonel, een kolonel en een
Generaal-majoor als HoogEdelgestreng betitelt, en aan een Luitenant-Generaal den
titel van Excellentie geeft.
Denkelijk geldt hetzelfde van de betiteling van Ministers, als HoogEdelgestreng
en Excellentie, van Burgemeesters, als Edel Achtbaar en van kerkelijke ambtsdragers,
als Eerwaarde, WelEerwaarde, HoogEerwaarde. Althans, ik heb geen bepaalde
voorschriften daaromtrent kunnen vinden.
Daarentegen vond ik wel voorgeschreven de titulatuur, bestemd voor de leden der
Rechterlijke Macht. Immers, als een aanhangsel op onze Nederlandsche Wetboeken
komt onder anderen een Reglement voor, betreffende de titulaturen en het costuum
der Rechterlijke Ambtenaren, enz., en daarin lees ik, dat de leden van den Hoogen
Raad moeten heeten: Edele Hoog Achtbare Heeren, die van een Gerechtshof of een
Crimineele Rechtbank: Edele Groot Achtbare Heeren, en die van eene
Arrondissements Rechtbank, alsmede de Kantonrechters: Edele Achtbare Heeren. Ook de beul had zijn titel, maar dien vond ik weder nergens voorgeschreven; 't schijnt,
dat het alleen het natuurlijke, ongereglementeerde gevoel is geweest, dat aan dezen
geeselaar, brandmerker

1) Zie Rietstap. Handb. der Wapenkunde. 63.
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en ophanger den titel heeft toegekend van Hoog Gestrenge Heer.
Wat er voor en wat er tegen het gebruik van zoodanige titels mag te zeggen zijn,
laat ik hier onbesproken. Maar, hoe men daarover denke, wij zullen 't hierover eens
zijn, dat men zich steeds had moeten onthouden van 't gebruik van onzinnige titels.
En zoo zijn er. Ik zet het den scherpzinnigsten mijner lezers, om, bij voorbeeld, een
draaglijke verklaring te geven van Edel Mogend. - Bekijk dien titel van voor naar
achter en van achter naar voor, draai het binnenste naar buiten en dan weêr 't buitenste
naar binnen, en gij vindt niets, gij vat niets, gij hebt niets. Niet beter is het gesteld,
- om een tweede voorbeeld te noemen, - met de Edele Groot Achtbare Heeren, d.w.z.,
met hun titel. Bij al, wat u dierbaar is, bid ik u, zeg mij, wat is Groot Achtbaar?
Groot Achtbaar is èn taalkundig èn logisch een vorm, waaraan kop noch staart is te
vinden, - 's ist kein Fuchs, es ist kein Has' - enz. - 't is een onding. En als dat niet zoo
is, dan moeten we ook maar van groot eervol, groot nuttig, groot heilzaam gaan
spreken, - - als gij dan maar niet, na het lezen van deze regelen, mijn opstel klein
vermakelijk noemt!
Is er zoo dwaasheid eigen aan sommige titels op zich zelve, er is ook dwaasheid
in menige onderscheiding van titels. Een Graaf is Hooggeboren. Dit verbeeldt meer
te zijn, dan het Hoog en Welgeboren van een Baron. Maar al verbeeldt het meer,
toch is het, naar zijn beteekenis, minder. - WelEdelgeboren is als titel meer, dan
WelEdel. Maar in het wezen der zaak is Wel Edel toch meer. Als een verstandig
mensch kiezen moest tusschen WelEdelgeboren zijn en WelEdel zijn, dan koos hij
het laatste, als het hoogere en betere.
Aan ambtstitels is bovendien nog iets zonderlings vast. Dat men morgen een ambt
kan hebben, 't welk men heden nog niet heeft, dat is gansch natuurlijk. Maar iets
zonderlings is het, dat
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men dan te gelijk morgen ook verstandelijke en zedelijke hoedanigheden heeft, die
men van daag nog niet heeft. Als gij morgen professor wordt, wordt gij morgen ook
hooggeleerd; en als gij morgen luitenant wordt, komt hij uwe edelheid op dienzelfden
dag ook gestrengheid. - Maar nog zonderlinger is het, dat zoo zelfs uwe geboorte, meer dan iets anders, zou men zoo zeggen, een fait accompli, - op eens nog anders
kan worden. Al waart gij laaggeboren, op denzelfden dag, waarin gij tot den adelstand
verheven wordt, is dat onwaar geworden en gij zijt hooggeboren.
Zoo is er op onze titelaturen dus nog al een en ander te zeggen, in ernst en zonder
het woord te geven aan scherts of aan hatelijkheid. Scherts veroorloofde zich, b.v.,
Rückert, toen hij, verliefd op de mooie dochter van een torenwachter, bij herhaling
haar noemde:
Mein hochgebornes Schätzelein,
Des Glockenthürmers Töchterlein.

En hatelijkheid veroorloofde zich een anonymus, toen hij aan een domine, die hem
niet meer beviel, een brief richtte met dit adres: Aan den weleer waardigen Heer,
enz.
Tegen onlogische en onzinnige titels trok ik op, omdat ik er voor ben, als gij, dat
men denke en spreke zuiver en juist. Meent echter niet, dat ik meen, die door mij
aangevochten titels te kunnen verslaan. Ze zijn door 't verloop des tijds zoo
vastgegroeid, dat ik ze wel niet om zal gooien. En 't is op logisch gebied even waar,
als op finantiëel gebied, dat men in sommige gevallen geen voldoening meer kan
krijgen van zijn regelmatige pretentie, doordien de zaak is verjaard. - Maar laten we
dan ten minste geen nieuwe titels aanmaken, die gek zijn; - ik denk aan u, Weledel
Hoofd der school! - en ook, laten we de nu eenmaal bestaande titels naar eisch en
behooren gebruiken. Een
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titel is zoo door en door vormelijk, dat, als bij 't gebruik dáárvan, de vereischte vorm
wordt verzaakt, het heele ding niets meer is. En niet zelden is iemand op 't verzaken
van dien vereischten vorm te betrappen. Zeer gewoon is het, bijna regel, predikanten,
in 't algemeen, WelEerwaarde zeer geleerde Heeren te noemen, hoewel zeer geleerd
volstrekt niet behoort bij het predikant-zijn, als zoodanig, maar uitsluitend bij het
doctor-zijn. En al liggen nu de tijden ver achter ons, toen het doctoraat (ingevoerd
het eerst te Bologna, in de 12de eeuw) den drager van dien titel tot evenknie maakte
van den ridder, toen de promotiebul gelijk stond met een adelbrief, toen een doctor
als zoodanig toegang ten hove had en eene der hoogste plaatsen innam bij openbare
maaltijden, processiën, en zoo meer, terwijl hij zonder keizerlijk verlof een wapen
met open helm mocht voeren en hermelijn mocht dragen, - al liggen die tijden en
zeden ver achter ons, en al verlang ik ook die niet terug, - ik vraag toch recht en eere
voor een titel, die in zekeren zin hooger is, dan hooggeboren. Hooggeboren
vertegenwoordigt een kinderschreeuw; zeer geleerd vertegenwoordigt mannenwerk.
Iets van de aloude eere, aan dezen titel toegekend, leefde nog in de eerste helft dezer
eeuw in onze Noordelijke provinciën voort, als de vrouw van een gepromoveerde
mevrouw, en van een niet gepromoveerde juffrouw werd geheeten, zelfs door hare
winkeliers en leveranciers.
Nog is het als eene verzaking van den vereischten vorm aan te merken, als men,
gelijk menigmaal gedaan wordt, een titel, die in den 3den persoon gebruikt moet
worden, in eene aanspraak bezigt, als een vocatief. Evenmin, als men tot den Paus
zal zeggen Heiligheid, evenmin behoort men tot den Koning te zeggen: Majesteit,
of tot zijn Minister: Excellentie. - De vocatief van Zijne Majesteit is: Sire! die van
Hare Majesteit: Mevrouw! die van Zijne Koninklijke Hoogheid: Doorluchtigste
Prins! die van
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Zijne Excellentie: HoogEdelGestrenge Heer! die van Zijne Heiligheid: Heilige Vader!
die van Zijne Eminentie: Hoogwaardig Heer! Zoo is het, al is er iets in, dat beken
ik, waardoor men onwillekeurig aan het woord van den Schoolmeester denkt:
Iemand, die op de grammaire niet zoo bijzonder gevat is,
Zal niet licht raden, dat poes de vocatief van kat is.

Als we rondzien in onze maatschappij en hier en daar het oor eens te luisteren leggen,
dan ontdekken we menig blijk van de zucht tot het verhoogen van de titels. Het oude
sinjeur, dat als titel zeer sober was, is weg. Haast iedereen is heer. En die van daag
nog heer is, is morgen Weledele heer en wordt overmorgen allicht WelEdelgeboren
heer. Ook zijn veel jongelui, die als salonbezoekers de rondte doen, al gewoon, om
tot iedere ongepaarde juffrouw Freule te zeggen, met een zeer hoffelijken en
aanminnigen glimlach, ja, maar toch met drieste overtreding van 's Konings bepaling:
‘De dochters van Edellieden zijn voor haar persoon edel; ongetrouwd zijnde, zullen
zij den titel van freule hebben.’ En onze kleine burgers en onze dienstboden, - hoe
is het daarmeê? Vroeger zeî de meid tot den brievenbesteller: ‘Dag, post!’ en dan
zeî de brievenbesteller tot de meid: ‘Dag, vrijster!’ Maar tegenwoordig zegt de meid
tot dien man: ‘Morgen, meneer!’ en de man tot de meid: ‘Morgen, juffrouw!’ Niet
onnatuurlijk is het dan ook, dat, nu alle dienstmeisjes juffrouwen zijn, alle juffrouwen
mevrouwen zijn. - A. is opzichter, met een inkomen van f 800, -; B. is klerk, met een
salaris van f 850, -. Hunne respectieve echtgenooten ontmoeten elkander, en ik hoor,
in 't voorbijgaan, haar zeggen: ‘Gunst, mevrouw! wat groeit uwes Keesie lief op!’ ‘Nou, maar uwes Catotje niet minder, mevrouw!’ En hoogst voldaan gaan beiden
huiswaarts. Hoe de tijden veranderen! Oudtijds waren de vrouwen zelfs van
Staatslieden en Regeeringsleden slechts Juffers, en
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Mevrouwen werden ze pas, als hare mannen van adel of doctor in eenige wetenschap
waren.
Daarentegen is in onzen briefstijl een prijselijke vermindering waar te nemen in
't gebruiken van titels. Niemand schrijft meer: ‘Mij voorstellende, UwHoogWelgeb.
morgen een bezoek te brengen, hoop ik UwHoogWelgeb. alsdan in welstand te
ontmoeten. Mocht het echter UwHoogWelgeb. niet schikken, mij morgen te
ontvangen, dan zal UwHoogWelgeb. wel zoo goed zijn,’ enz. En zoo schreef men
toch vroeger. Wijs was de bepaling, door wijlen het Koninklijk Instituut hierop
gemaakt: zet den titel in 't hoofd en aan den voet van uw schrift, maar gebruik in 't
lichaam van den brief gij en u. - Mij werd eens een geval verteld, waarbij op aardige
wijze bleek, hoezeer iemand aan 't gebruik van zulke titels gehecht wezen kan. Een
lid van 't genoemde Instituut gaf aan een hoogbejaard edelman kennis van die
bepaling, en zeî: ‘als ik dus voortaan, aan u schrijvende, mij aan dien regel houd,
dan is u de reden bekend, en dan zal ik wel niet te vreezen hebben, dat dit mij euvel
zal worden geduid.’ En de oude man bestierf van schrik en sprak, met eene van diepe
ontroering trillende en bevende stem: ‘mijn vriend! wat ik u bidden mag, doe mij
dat verdriet niet aan; blijf in uw schrijven u houden aan het tot hiertoe gevolgde
gebruik van mijn titels; pas uwen regel, als gij wilt, op anderen toe, maar heb
medelijden met een man, die al met één been in 't graf staat, en wiens levensavond
gij zóó voor goed zoudt bederven!’ - Hoe kinderachtig en dwaas ons dit voorkome,
onbegrijpelijk is 't niet. Een oud edelman van den ouden stempel moest wel in de
inkrimping zijner titulaturen eene soort van ontwijding en ontadeling zien. De oude
tijd was zeer sterk op verheffende titels gesteld. Men noemde voorheen, op 't adres
van een brief, een notaris altijd voornaam notaris en een advocaat altijd voornaam
advocaat; men vond het gepast, om buiten op een brief een opschrift als dit te zetten:
WelEdele,
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Eerzame, Deugdrijke Mijnheer.... en men was aan 't gebruik van HEd. en ZEd. en
UEd. dermate gewoon, dat zielkundig zich zeer goed laat verklaren, wat een oud en
deftig man aan een lid zijner familie eens schreef: ‘Hiernevens eene door ons gemeste
gans; ik heb HEd. laten plukken.’
Bekend is het en begrijpelijk, van hun standpunt, ook, dat aanhangers van de tot
het uiterste gedreven democratie een innigen afkeer hebben van alle titels, begeerende,
dat de levenden, als de dooden, gelijk zullen zijn. Hoe ver die afkeer kan gaan, bewijst
o.a. het geval, dat ik eens ergens1) aldus beschreef:
De Markies van Saint Cyr wil Parijs uit,
Dat heel boos over broederschap praat
En, uit naam van gelijkheid en vrijheid,
Al, wat hoog is, zeer hartelijk haat.
Bij de poort vraagt de wacht, hoe zijn naam is,
Met een vorschenden blik naar 't portier;
En nu komt van den bok af het antwoord:
‘'t Is mijnheer de Markies van Saint Cyr.’
‘Wat, mijnheer? - Er bestaan hier geen heeren.’
‘Nu, dan enkel; Markies van Saint Cyr.’
‘Een markies? Maar je diende te weten:
Er zijn ook geen markiezen meer hier.’
‘Van Saint Cyr dan maar, zonder dien titel,
Als dit meer je bevredigen kan.’
‘Van Saint Cyr? - Wel, dat kun je begrijpen!
Niemand heet tegenwoordig meer Van.’

1) Uit 's Levens Ernst en Kluchten. Bl. 133.

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

106
‘Laat het weg dan, als Van u zoo hindert;
Is Saint Cyr, zonder meer, u dan goed?’
‘In 't geheel niet! Een mooie historie!
Wij erkennen geen Santen-gebroed.’
‘Nu, dan Cyr, - niets er voor of er achter.’
‘Wat? Dat woord is met Sire verwant,
En van Sir's, nu alles gelijk is,
Komt geen soort meer te pas in ons land.’
‘Ja, maar, meer kan 'k den naam niet verkorten.
‘Nu, dan keer je maar om en rijd voort,
Want een kerel, die zoo is geheeten,
Mag in geen geval vrij door de poort.’

Nu, zulk een afkeer van alle onderscheiding heb ik niet, en gij ook wel niet. Wanneer
ik in eene toespraak een titel naar den eisch hoor gebruiken of in een brief een titel
naar den eisch zie gebezigd, dan heb ik niets te zeggen. Maar weet gij, wat mij wel
kan hinderen? Dat men veelal ook nog lijkzerken en grafmonumenten met die titels
beschrijft. Een titel, altijd zekere hoogheid aanduidende, komt allerminst dáár te pas,
waar 't met aller hoogheid uit is; een titel, altijd zekere onderscheiding inhoudende,
is allerminst dáár op zijn plaats, waar allen volkomen gelijk zijn, - meetkundig
gesproken: gelijk en gelijkvormig, - zóó gelijk en gelijkvormig, dat het bekende
opschrift van zeker knekelhuis volkomen recht van bestaan heeft:
Laat hier eens zeggen, wie dat kan,
Wie boer was en wie edelman.

Daarom, als ik tot boven het gebeente der gestorvenen een titel lees, is 't mij, als of
ik den Dood hard hoor lachen, en als
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ik daar een reeks van titels lees, is het mij, als of ik den Dood nog harder hoor lachen
en als of ik op sarcastischen toon hem hoor zeggen: ‘Was dat niet een hooge? en
toch brak ik zijn nek.’ De grootste democraat is de Dood.
Zoo ben ik ongevoelig aan 't moraliseeren gegaan. Laat mij op diezelfde lijn mijn
slot mogen zoeken; ik geef u, tot slot, een stukje berijmde moraal.

Titels.
Is een enkle naam te sober,
Moet betiteling er bij,
Wensch'lijk is 't, vóór alle dingen,
Dat geen titel onzin zij.
Die den naaste wil vereeren
Door van hem te proclameeren,
Dat hij is.... wat niets beduidt,
Moge een schedel niet ontberen,
Toch zijn daar veel hersens uit. Voorts, de titel zegge bondig,
Kort en bondig, waar 't op staat;
Want een titel moet gewicht zijn
Maar geen lengte- of vlaktemaat.
Als ik, om beleefd te blijven.
Halve regels neêr moet schrijven
Voor één woord, - dat kan, zoo waar,
Tot d' oneed'len wensch mij drijven:
‘Och of hij min edel waar'!’ -
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Verder zij 't gebruik ook spaarzaam:
Wie onmatig samentast,
Wat zijn broeder moet verheffen,
Is een kwast en maakt een kwast.
Daarom achten alle Kwakers, Krachtige anti-kwastenmakers, U als titel reeds te veel,
En van deze vormverzakers
Valt aan elk slechts jou ten deel.
Nu, dat is weêr overdreven,
't Is de zaak te streng gevat;
Want eenvoudig is iets anders.
Heel iets anders weêr, dan plat.
Maar de les is hier te leeren:
Houd u matig in 't vereeren;
Te veel franjes aan 't gordijn
Kunnen 't licht des hemels keeren;
En dat zou toch jammer zijn. Maar iets anders: 't zou een fout zijn,
Als ik niet bedenken deed:
Wees voorzichtig, - want niet immer
Is een mensch dat, wat hij heet.
Boeken kunnen soms ons trekken
En verwachting in ons wekken
Door den titel; - maar 't geschiedt,
Dat we al lezend gaan ontdekken:
Veel bijzonders is het niet.
't Zelfde komt ook voor bij menschen:
Mooi de naam, maar de inhoud schraal;
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Buiten: parelen en pluimen,
Binnen: alles vaal en kaal.
Mannen, op een troon gezeten,
En daarom Z.M. geheeten,
Misten wel eens majesteit,
En Z.H., - elk kan dit weten, Was soms zonder heiligheid.
Menig, die WelEdel heette,
Had niets edels in zijn aard;
En ook menig WelEerwaarde
Was volstrekt geen eere waard.
De Geschied'nis van voor dezen
Geeft ons veel daarvan te lezen,
Maar - brengt nu de vreeze ook voort,
Dat nog 't feit, waarop we wezen,
Niet tot de Geschied'nis hoort.
Daarom wil 'k te meer vereeren
Wie niet pronken met een schijn,
Maar den inhoud van hun eernaam
In zich hebben en dat zijn.
En, waar nu een reeks geslachten
Trouw en fier bleef in 't betrachten
Van 't geen de eisch was van hun rang,
Daar is hoogheid heerlijk te achten,
Daar wordt hoog verhoogd door lang.
'k Wil dan zelf ook, als een titel
Hulde aan mijnen naam verbindt,
Zorgen, dat, wie na wil zoeken,
In mij ook dien titel vindt.
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'k Wil niet: ‘WelEerwaarde!’ hooren,
Als ik de eere heb verloren
En mijn naam dus schaamte baart;
'k Wil niet heeten: Hooggeboren
En toch wezen: laag van aard.
En, wat naam ik hebbe of misse,
'k Wil steeds man zijn, die beseft,
Dat, - naar 't woord der Leeuwen-Orde, Deugd tot adeldom verheft.1)
Goed-zijn, ja! of, dáár naar streven,
Dat is nobel en verheven,
Daar straalt ware glans van af;
Dat is 't hoogste woord in 't leven
En het beste woord op 't graf.
Dat dit leuze blijve of worde,
Leuze en lied, van u en mij,
Ook, opdat waarachtige eere
't Erfdeel onzer kind'ren zij.
'k Wensch, dat die verklaren mogen,
Als zij, met een traan in de oogen,
Eens bij onze groeve staan,
Dat een hooge is weggetogen,
Wijl een goede is heengegaan.

1) Virtus nobilitat.
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Woordvervorming.
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Woordvervorming.
Uwe welwillende aandacht roep ik met alle bescheidenheid in voor een praatje, dat
in betrekking zal staan tot het taalkundig gebied. Op ieder, maar dan ook op dit gebied
uit het rijke menschenleven zijn verschijnselen op te merken, waarvan de beschouwing
ons iets kan leveren tot vermaak of tot leering, ook wel tot beiden tegelijk. Het
verschijnsel, waarop ik heden wil wijzen, en waarvan ik hoop, dat het blijken zal,
ons iets te kunnen aan de hand te doen, wat noch vervelend, noch nutteloos behoeft
te zijn, ga ik nu maar dadelijk u noemen. 't Is, namelijk, het doorgaande en op
onderscheidene manieren zich openbarende streven des volks, om woorden, die het
niet verstaat, zich verstaanbaar te maken. Menig woord ondergaat in de alledaagsche
spreektaal eene vervorming, waardoor het heel iets anders wordt, dan het, van
oorsprong en aard, eigenlijk is, maar waardoor òf in 't geheele woord, òf althans in
een gedeelte er van, eene beteekenis komt, die 't volk kan begrijpen. Ik ga, door
eenige voorbeelden, u duidelijker maken, wat ik hiermeê bedoel.
Die geen Fransch verstaat, en daarom met d u p e geen weg weet, maakt met een
eenvoudige handigheid d u p e tot d i e p t e
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en krijgt aldus werkelijk een begrijpelijken zin. Immers, als iemand de d i e p t e
v a n d e h i s t o r i e i s , dan zit hij in de laagte, hij zit in den put, hij heeft het
slechtste deel. Naar soortgelijke methode hoorde ik iemand eens 't woord
m i s g e a l i e e r d gebruiken, dat voor hem, door dat m i s , -dat het m i s was, - meer
klaarheid had, dan g e m é s a l l i e e r d ; gelijk dezelfde man altijd s c h r i k k e l j e u s
placht te zeggen, natuurlijk omdat s c h r i k hem begrijpelijk was, maar s c r u p u l e u s
voor hem geen handvatsel had. 't Is aardig, - in 't voorbijgaan gezegd, - 't is aardig,
om te zien, hoe men, eenmaal met zulk eene woordvervorming begonnen, ongevoelig
in dezelfde lijn daarmeê doorgaat. Die eenmaal s c h r i k k e l j e u s heeft vervaardigd,
komt, uit analogie, allicht ook tot s c h a m e l j e u s , en maakt verder van zulke
woorden nog weêr andere woorden, als s c h r i k k e l j e u s e r i g en
s c h a m e l j e u s e r i g . - Die niet weet, dat i n de beteekenis van eene ontkenning
kan hebben, behandelt het, ook waar het die beteekenis heeft, alsof het 't voorzetsel
in ware, dat de tegenstelling is van uit. ‘En, och, heer! dominé!’ zoo sprak een
belasterde tot mij, ‘ik had geen part of deel aan de zaak, noch indirect, noch uitdirect!’
- 't Volk weet zich merkwaardig vlug op dit terrein licht aan te steken, - maar 't is er
dan ook licht naar. ‘Wel, man!’ zei ik tot een dorpskastelein, ‘je doet groote dingen;
'k heb in de krant gezien, dat je een bal paré denkt te geven; zou dat gaan, denk je?
En zou een gulden entree voor deze plaats niet te duur zijn?’ ‘'t Is geen gulden,’ was
zijn antwoord, ‘'t is vijftig cent per persoon.’ ‘Zoo?’ zei ik, ‘ik meen toch zeker te
weten, dat ik heb gelezen: een gulden.’ ‘Jawel,’ hernam hij, ‘dat staat er ook, maar
't is een bal paré voor een gulden.’ ‘Nu ja, dus dan heb ik toch gelijk.’ ‘Neen!’ zeî
de man, blijkbaar over mijn traagheid van bevatting verwonderd, ‘'t is bal p a r é ,
g e p a a r d b a l , voor een gulden, dus, per persoon is 't vijftig cents.’ Nu, zoo was
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de zaak duidelijk, ten minste voor hem. - Tot dezelfde kategorie is het te brengen,
als de volkstaal zegt, dat deze of die betrekking v a n k a n t is. Va c a n t verstaat
het volk niet recht, maar wel v a n k a n t ; - hoe licht heeft niet iemand een buurman
gekend, die zich van kant heeft gemaakt! - welnu, is bij voorbeeld de burgemeester
dood, dan is er geen burgemeester meer, dus, de betrekking is v a n k a n t . Een
parallel hiervan vond ik eens in een nummer van 't P a l e i s v a n J u s t i t i e , waarin
de verklaring eener vrouw werd aangehaald, die voor de rechtbank getuigde, er niets
van geweten te hebben, dat haar man, toen hij 's nachts goederen uit zijn winkel naar
een zwager bracht, v a n n i e t was. F a i l l i e t was voor het mensch onverstaanbaar,
maar duidelijker vond ze: een man v a n n i e t . - De wonderlijkste
woordvervormingen komen langs zulke wegen aan 't licht. Van Lennep voert eene
burgervrouw op, die, verslag gevende van een door haar bijgewoond geval, verklaarde,
niet dat ze haar c o n t e n a n c e , maar, dat ze haar c o n t r e d a n s niet kon houden.
En Cremer brengt ons in kennis met een boer, die, omdat hij aan s'i l v o u s p l a î t
geen mouw wist te naaien, er twee voor hem begrijpelijke woorden van maakte,
s i m o n en b l ê : ‘je moet niet denken, dat 'k voor jou s i m o n b l ê zal gaan speulen.’
't Verdient opmerking, dat somtijds zulk eene onredelijke woordvervorming zich
handhaaft, niet alleen, maar zich opwerkt tot den rang van een erkend en bruikbaar
woord. Van c o r p s d e g a r d e , bij voorbeeld, heeft men gemaakt: k o r t e g a a r d ,
ofschoon er noch van k o r t , noch van g a a r d iets in te vinden is; en k o r t e g a a r d
is gebleven.
Met zeer groote vrijmoedigheid springt het volk inzonderheid ook met de namen
om van ziekten en kwalen, of, zooals het, uit zucht naar alliteratie, gaarne zegt:
z i e k t e n en z e e r t e n . Van een a t t a q u e van beroerte maakt het geregeld een
tak,
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en dat zal dan wel willen zegden: 't was er iets van; een tak is geen boom, maar toch
iets van een boom; alzoo: e e n t a k v a n e e n b e r o e r t e . Zoo heb ik
z e n u w z i n k i n g k o o r t s , meer dan eens hooren omzetten in z i n k e n d e
z e n u w k o o r t s , en dan lag in dat tragische z i n k e n d e de aanduiding, dat de
patiënt aan 't verminderen was. Zoo maakte men a p p e l f l a u w t e van - ja, waarvan?
Professor Van Hall verklaart het woord uit de omstandigheid, dat zenuwzwakke
personen wel eens bezwijmen, als de lucht in 't vertrek sterk doortrokken is van den
geur van appelen of andere vruchten. - Tusschen twee haakjes, men zegt, dat Schiller
dien geur zeer aangenaam vond en meestal eenige overrijpe appelen naast of nabij
zich had, om van die lucht te genieten. - Van Lennep geeft eene verklaring, minder
eenvoudig, maar vermakelijker, zeker, dan die van Van Hall, en 't is juist die door
Van Lennep gegevene verklaring, waardoor het woord a p p e l f l a u w t e in betrekking
treedt met de woorden, die wij heden behandelen. Wij hooren hem d i t zeggen:
‘B e r o e r t e heet in 't Latijn a p o p l e x i a of a p o p l e x i s , en dewijl onze
geneesheeren en apteekers voorheen er machtig veel van hielden, met Latijnsche
woorden te schermen, zeiden ze niet van iemand, dat hij een beroerte, maar dat hij
een apoplexie gekregen had. Onkundigen, dit niet verstaande, maakten daarvan
natuurlijk a p p e l p l e x i e . Somtijds nu gebeurde het, dat, hetgeen men voor een
beroerte gehouden had, niet meer bleek te zijn, dan een flauwte, en dan was op de
vraag, of de lijder een a p p e l p l e x i e had gehad, het antwoord, heel natuurlijk:
“neen, 't was geen a p p e l p l e x i e , 't was maar een a p p e l f l a u w t e .” Vandaar is
't woord a p p e l f l a u w t e in zwang gekomen, bij wijze van scherts, voor een flauwte,
die niet veel te beduiden heeft.’ Ziedaar Van Lennep's verklaring. Misschien vindt
ge haar wel wat vreemd, maar toch zou ze wel waar kunnen zijn, want vooral in
verband met krankten en kwa-

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

117
len spoken de zonderlingste voorstellingen door het brein des volks, zoodat men op
dat gebied de vreemdste vormen en uitingen verwachten kan, als: dat iemand het
water over het hart is geloopen; dat hem de zenuwen op de maag zitten; dat hem de
hartvliezen op de hersenen zijn geslagen, en meer van dien aard. Het volksonderwijs
heeft nog veel aan de menschen te leeren, ook nog veel van 't samenstel van hun
eigen lichaam, waarvan velen net zoo veel weten als die boer, die, een pijnlijk gezicht
zettende, op zijn achterdeel wreef en toen zei: ‘zoo as me van daag de milt weêr
steekt, da's van belang!’ - Overigens, om nog even op a p o p l e x i e terug te komen,
daarvan werd afgeleid het oud-Hollandsche p o p e l e n c y , zooals Hooft het schrijft,
of p o p e l c i j e zooals Kiliaan het heeft, of p o p l e z i j , zooals het door Bilderdijk
gespeld wordt. Het volk maakt daarvan echter ook weêr iets anders en zegt
p o e p e l e c i j : ‘lieve mensch! ik kan je zeggen, ik kreeg de p o e p e l e c i j er van
op me lijf!’ En wat men daarbij denkt, ik waag niet, dat te gissen.
En als het volk aldus de woorden vervormt en misvormt, is het zich natuurlijk niet
bewust, dat het dwaze dingen gaat zeggen. Wat? niet zelden stelt daarbij de spreker
zich aan als iemand, die heel goed weet, wat het woord is, dat hij gebruikt, en waar
het vandaan komt, en zegt dan, bijvoorbeeld, met volkomene vastheid:
‘f i b e l d e f o r s , zoo as de Franschman zeit,’ ofschoon ‘de Franschman’ nooit gezegd
heeft of zeggen zal f i b e l d e f o r s . Maakt het volk z e n u w b l a d e n van s e n e of s e n n e b l a d e n , 't is, omdat het met s e n e of s e n n e geen raad weet, maar met
z e n u w e n wel. Zegt het o o g e l i s t in plaats van o c u l i s t , 't is, om het oog er in
te krijgen. Spreekt het niet van een p r e s i d e n t , maar van een p r i n s e n d e n t , 't
is om er het begrip van iets prinselijks, iets voornaams, in te brengen.
Eens hoorde ik een lid eener vergadering met ongeduld vragen:
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‘maar, mijnheer de prinsendent! moet dat nu weêr ad kalendas gratias duren?’ A d
k a l e n d a s g r a e c a s was den man geheel onverstaanbaar, maar door g r a t i a s
te zeggen, had hij ten minste een voor hem meer bereikbaar woord. Zoo zijn er ook,
die, noch n o l e n s noch v o l e n s verstaande, n o l e n s c o b l e n z zeggen, om ten
minste een helft te hebben, met iets tastelijks en aanschouwelijks er in. - - De profeet
Elia was een tijdlang inwonende bij zekere arme weduwe te Zarphath of Sarepta, en
dit was, zegt het oude verhaal, de zegen van zijn verblijf in dat huis, dat, hoewel er
droogte en duurte was in den lande, bij haar ‘het meel van de kruik niet verteerd
werd en de olie der flesch niet ontbrak.’1) Met zinspeling daarop is eene inrichting
hier ter stede,2) die zich de ondersteuning van hulpbehoevende weduwen ten doel
stelt, S a r e p t a genoemd. Maar nu is het regel, bijna zonder uitzondering, dat de
vrouwen, die zich aanmelden, om hulp van die zijde te bekomen, de vraag doen, of
er niet iets uit r e c e p t a te krijgen zou zijn. Blijkbaar zijn allen meer bekend met
r e c e p t e n dan met S a r e p t a , en zoo gaat die stad van het oude Phoenicië schuil
achter den vorm van een dokterspapiertje.
Een afzonderlijke klasse van verduidelijking, die de lagere man zich veroorlooft,
zien we daar, waar men aan een woord nog eens toevoegt, wat in het woord reeds
ligt. Die niet weet, dat p o r t e d e u r is, opent een p o r t e b r i s é e d e u r , somtijds
zelfs, wijl hij ook b r i s é e niet verstaat, een d u b b e l o p e n s l a a n d e
p o r t e b r i s é e d e u r . Die niet weet, dat o l e u m o l i e is, begint een handel in
p e t r o l é u m o l i e . Die niet weet, dat w a y w e g is, loopt dwars over den
t r a m w a y w e g . En die niet weet, dat b l e u b l a u w is, vraagt in een winkel om
twee

1) I Kon. XVII: 16.
2) Te Amsterdam.
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el b l e u -m a r i n b l a u w lint. - Nu, dit alles is vergeeflijke onwetendheid. Maar
onvergeeflijke domheid was het, toen eens een loopmeisje, een blauw staaltje
vertoonende, daarbij deze vraag deed: ‘Compliment van de juffrouw, en of u deze
kleur ook hebt in het rood.’ - Dit in 't voorbijgaan. Doch, om nog even op zulke
pleonastische uitdrukkingen terug te komen, eenigermate behoort daartoe ook wel
de vorm g u e r i l l a o o r l o g , zooals wij, beschaafde lieden, gewoon zijn te zeggen;
immers, g u e r i l l a , als diminutief van g u e r r a , heeft dat begrip oorlog reeds in
zich. Maar erger pleonasme vond ik op een bordje in N a t u r a A r t i s M a g i s t r a ,
het bordje, namelijk, waarop de k e m p h a a n wordt aangeduid met den naam
P h i l o m a c h o s p u g n a x , dat, letterlijk vertaald, wil zeggen: v e c h t l u s t i g e
strijdliefhebber.
Door de vermelding van die laatste twee bijzonderheden ben ik uitgetreden uit het
volk, - het volk in den lageren zin van het woord, - en binnengekomen in den kring
van wat men noemt fatsoenlijke burgers, ja, ook van hoogere standen. En daar moet
ik ook zijn, want ook in deze kringen, zoowel als in de lagere, treffen we van die
woordvervormingen aan, als die ik heden tot onderwerp nam.
Niet zelden hoort gij heeren of dames zeggen, dat zij een huis hebben gehuurd
voor één jaar en één jaar ò p z i c h t of één jaar in o p z i e n , en dan doen ze hetzelfde,
wat wij de lagere klassen des volks zien doen, ze pogen een onbegrepen woord zich
begrijpelijk te maken, en zoo groeit o p z i c h t of o p z i e n uit o p t i e , dat k e u z e
beduidt. Evenzoo zullen menschen van goeden stand, in dit of dat geval, waarbij
iemand weigert hun zin te doen, de bedreiging doen hooren, ‘dat ze hem wel m o d e s
zullen leeren,’ niet m o r e s , g o e d e z e d e n , maar m o d e s . Somwijlen, en ook
hier, is zulk eene vergissing in den grond der zaak zoo onschuldig niet, als ze
oppervlakkig er uit ziet:
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d e z e vergissing althans, is wellicht gegrond op het waarlijk niet loffelijke feit, dat
bij de meeste lieden m o d e s wèl zoo hoog staan aangeschreven als m o r e s . - Zeer
gewoon is het ook, dat men m u t s a a r d , een eenigermate verouderd, en daarom
min begrepen woord, voor b r a n d s t a p e l , eenvoudig in m o s t e r d herschept,
waardoor men er iets van maakt, dat natuurlijk o p e n d ' u i t ongepast is, gelijk het
ongepast is, als men dat oude o p e n d e u i t , voor v a n a l l e k a n t e n , dat mij
daar uit de pen kwam, misvormen gaat t o t o p e e n d u i t ; een d u i t heeft er niets
meê te maken, en: ‘deze gelijkt den anderen o p e e n d u i t ’ is niets anders dan
onzin. - Van iemand, die bij de eene of andere werkzaamheid slechts eene zeer
ondergeschikte rol vervult, of in eene bedrijvigheid bezig is, die niet veel beteekent,
hoort men gewoonlijk zeggen, dat hij o m g i s t e n k a n e e l w a t e r loopt. Weet
gij wat k a n e e l w a t e r is? Niet? Ik ook niet. Ik heb het gevraagd aan een
broodbakker, een banketbakber en een apotheker, maar die wisten 't ook niet; geen
van drieën. Maar, al was k a n e e l w a t e r bekend, dan vat ik nog niet, hoe dit bij
g i s t te pas zou komen. Zeg eenvoudig k n e e w a t e r , water voor het k n e d e n van
't deeg, dan is de kromming genezen, dan hebt gij iets wat past bij g i s t ; de zin is in
orde, en 't baksel kan iets worden, waarvan in keukenboek-stijl is te zeggen: ‘Zulks
is ook zeer smakelijk.’ - Oudtijds zei men en schreef men k o o m e n i j , en dat was
samengetrokken uit k o o p m a n n i j . Maar de eene of andere kwast, die daar niets
van wist of begreep, maakte er van k o m e n e i s c h , ‘een k o m e n
e i s c h w i n k e l ,’ en wenschte zich zeker geluk met die vernuftige vinding, die
ondertusschen een blijk van zijne onwetendheid was. - Zoo zijn er ook wijsneuzen
geweest, die, niet wetende dat k e u v e l of k o v e l , zoowel als kap, voorheen een
hoofddeksel was, vrijheid meenden te hebben, om in de spreekwijze k a p en k e u v e l ,
dit laatste woord te veranderen
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in k e u t e l . Maar gevoelende dat k e u t e l niet paste bij k a p , gingen ze met dezelfde
vrijmoedigheid nog maar een stapje verder, maakten k a p tot k a t en kregen
zoodoende de fraaie uitdrukking k a t en k e u t e l . - Zeer dikwijls zijn wij in de
gelegenheid, om welopgevoede menschen, als ze grooten omslag of overdreven
uitvoerigheid aanduiden willen, te hooren zeggen, dat dit een weg v a n m i j l o p
z e v e n e n is. En, zeker, die dat zegt, heeft twee woorden, die hij kent en begrijpt,
- m i j l en z e v e n , - maar als hij zich op dien grond al tevreden gevoelt, is hij waarlijk
met weinig tevreden, want ik zet het hem en iedereen, om aan m i j l o p z e v e n e n
een draaglijken zin te verbinden. Neen, men moest weten, want het is dikwijls genoeg
gezegd, dat aan Meijel en Sevenum moet worden gedacht, twee Limburgsche dorpen,
die vroeger door een zeer bochtigen weg, om de Peel heen loopende, verbonden
waren. Daarom heette een omweg een weg van M e i j e l o p S e v e n u m , maar de
zucht alweder, om uit het onbegrijpelijke iets begrijpelijks te maken, maakte er m i j l
o p z e v e n e n van. - Wanneer wij in den zomer den rook der stad ontloopen zijn
en ons buiten bevinden, dan kan 't gebeuren, dat we het geklingel van een belletje
hooren, dat als een eigenaardig liefelijk geluid, een echt idyllische toon, de stilte van
het landschap breekt, zonder toch eigenlijk die stilte te breken, en dan hebben we
kans, alras eene kudde schapen te zien aankomen, geleid door een rustig
voortschrijdenden herder en bewaakt door een onrustig rondloopenden hond, - een
eigenaardige stoffeering van het zomersch tooneel. Nu, één uit de kudde heeft het
belletje om den hals, waarvan het geklingel zoo welluidend ons toeklonk, en
gemeenlijk is die ééne in de voorhoede te vinden. 't Is de b e l h a m e l , bij Kiliaan
d u x g r e g i s , a a n v o e r d e r d e r k u d d e , geheeten, met aanhaling ook van het
Fransche m o u t o n à l a s o n n e t t e . Maar, ziet! de echte stadslui, die niet recht
weten, wat een h a m e l
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is1) zoeken, en vinden dan ook, een woord, dat ze beter begrijpen, en zeggen maar
flinkweg b e l h a m e r , - een woord zonder eenigen zin. - Al verder kan hier vermeld
worden de vervorming van m e t t e n in w e t t e n . - M e t t e n , in 't Fransch m a t i n e s ,
van 't Latijnsche m a t u t i n a e , dat wil zeggen p r e c e s of h o r a e m a t u t i n a e ,
m o r g e n g e b e d e n of v r o e g d i e n s t , behooren, in de Roomsche kerk, tot de
zoogenaamde k a n o n i e k e u r e n , waartoe ook gerekend worden de p r i m e n , de
t e r c e n , de s e x t e n , de n o n e n , de v e s p e r s en de c o m p l e t e n . Men zinspeelt
hierin op het Psalmwoord: ‘ik loof U zevenmaal des daags over de rechten Uwer
gerechtigheid.2) En dan sprak men, wat nu de metten betreft, van: d e m e t t e n
l e z e n , d e m e t t e n l u i d e n , enz. Ook had men nog wat men noemde
d o m m e l d e m e t t e n , en, in 't voorbijgaan, willen we daar even onze aandacht
op richten. We zijn in een kloosterkerk. 't Is in de ‘goede week.’ En 't is nacht. De
vlammen der waskaarsen verlichten het koor. De monniken zingen hun psalmen, en
na elken psalm wordt een licht gebluscht, totdat er eindelijk slechts nog ééne kaars
is, die brandt. Deze wordt niet uitgedaan, maar weggenomen en achter het altaar
verborgen. Nu is alles dus donker. Maar na eene wijle wordt op eens een dof
gestommel gehoord; de eenige brandend overgeblevene kaars wordt uit hare
schuilplaats, te voorschijn gehaald, en de overige kaarsen worden achtereenvolgens
weêr aangestoken. De gebluschte kaarsen zijn de ontmoedigde discipelen; het
aangebleven, maar schuilgegaan, doch opnieuw verschenen licht is de Heiland, die
stierf, maar herrees, tengevolge waarvan in de Zijnen het geloof en de hope herleefden;
en het dof gestommel, (waaruit de naam van d o m m e l d e m e t t e n afkomstig is,
want oudtijds had

1) 't Is een aries castratus.
2) Ps. CXIX: 164.
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d o m m e l e n de beteekenis van: e e n d o f e n v e r w a r d g e l u i d m a k e n ),
beteekent de groote verwarring en ontroering, door den dood onzes Heeren
veroorzaakt.1) - Maar, keeren wij, na deze bijzonderheid beschouwd te hebben, terug
tot de m e t t e n in 't algemeen. De geestelijke, die den vroegdienst leidde, werd
gezegd, gelijk wij bedachten, d e m e t t e n t e l e z e n . En als hij bij dat lezen haastig
te werk ging, zijne taak gauw afraffelde, dan maakte hij korte metten, en zoo is 't
volkomen duidelijk, dat k o r t e m e t t e n maken eene aanduiding werd van zich
spoedig van iets afmaken, haastig zich ergens doorheen slaan. Maar wie van deze
dingen niet weet, neemt de vrijheid, omdat hij behoefte gevoelt aan een voor hem
verstaanbaar woord, m e t t e n eenvoudig te veranderen in w e t t e n . - Evenzoo is
het met het onbegrepen woord m u i z e n i s s e n gegaan. Immers, oudtijds had onze
taal een woord m u i z e n , of, zooals Kiliaan schrijft, m u y s e n e e r e n , waarmeê
het Engelsche t o m u s e nog samenhangt, en dat de beteekenis had van
d i e p z i n n i g n a d e n k e n , p e i n z e n . Daarvan kwam het woord m u i z e n i s , in
den zin van g e p e i n s , e r n s t i g e e n d i e p e g e d a c h t e . En in a m u s e e r e n
ligt dan ook de beteekenis van 't w e g d o e n v a n e r n s t i g e e n d i e p e
g e d a c h t e n . Welnu, die van de genoemde afkomst en beteekenis des woords geen
kennis had, maakte kort en goed, of liever kort, maar niet goed, m u i z e n i s s e n tot
m u i z e n n e s t e n : ‘iemand heeft muizennesten in 't hoofd.’ En dat deze vervorming
niet beschouwd mag worden als niets meer dan eene onwillekeurige afwijking in de
uitspraak, maar dat het eene formatie was, wel degelijk zoo en niet anders, door de
‘spraakmakende gemeente’ bedoeld, blijkt, onder anderen, uit de omstandigheid, dat
hier voorheen op het uithangteeken eener tapperij aan den Binnen-Amstel de regelen
stonden:

1) HOFDIJK. O n s Vo o r g e s l a c h t . III. 253.
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In het hoofd vol muizennesten
Is de wijn voor gelt ten besten,

met de afbeelding, er boven, van een menschenhoofd, bezet met dikke en verwarde
haren, waarin het krioelde van muizen.1)
Zoo hebben we dan op vele niet ongewone woordvervormingen het oog gericht, en
zeker zouden nog heel wat meer zulke voorbeelden kunnen worden geleverd. Ik zal
het echter niet doen, maar liever mij gereedmaken om te antwoorden op de vraag,
die allicht na het overdachte in u opkomen kan: waartoe leidt nu dat overdachte?
Wat hebben we nu eigenlijk daaraan gehad? - En dan zeg ik vooreerst: als het hier
eenig licht op een schemerachtig woord of gezegde deed vallen, en als het daar ons
een oogenblik vermaakte, dan was dat ten minste al iets. Maar bovendien ligt er een
wenk voor ons in, die verdient behartigd te worden. Wij zagen, dat, in 't algemeen,
de menschen een streven openbaren, om te begrijpen, wat ze zeggen. En hoewel wij
nu daaruit de potsierlijkste vervormingen zagen ontstaan, dat streven zelf is prijselijk.
En in verband daarmeê wordt hier, dunkt mij, aan iederen spreker en iederen schrijver
de wenk gegeven: wees duidelijk, en vervul, door duidelijk te zign, eene algemeen
bestaande behoefte, en verhoed zooveel mogelijk, door duidelijk te zijn, de
vermeerdering van zulke vervormingen, als waar wij om lachten. Had de wetgever
dezen wenk behartigd, hij ware niet tot de dwaasheid gekomen, om aan boeren te
gelasten, van c e n t i a r e n te spreken, en om aan keukenmeiden voor te schrijven,
met d e k a g r a m m e n te rekenen. Ook zou menig gemeentebestuur, als het dien
wenk had ter harte genomen, met het bepalen van

1) VAN LENNEP EN TERGOUW. U i t h a n g t e e k e n s . II. 169.
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straatnamen nu en dan wel eenigszins anders te werk zijn gegaan. Het volk moet
bekende namen hebben en begrijpelijke woorden, en 't rust ook niet, voordat het die
heeft, al zou het ook S p i n o z a verhakken tot s p i n a z i e . Alzoo, nog eens, laat ons
duidelijk wezen en zooveel mogelijk die woorden en termen vermijden, waarvan
haast met zekerheid een gekke verandering is te voorzien.
Maar nog eene andere gedachte viel mij in, - deze, namelijk, dat men over 't
algemeen de naïveteit heeft, om zich wijs te maken, dat men een woord begrijpt, als
't maar niet ongewoon is. M u t s a a r d begrijpt men niet, en men zegt m o s t e r d ;
dat is meer gewoon; maar taalkundig begrijpt men dat ook niet. K e u v e l begrijpt
men niet, en men zegt k e u t e l ; dat is meer gewoon; maar taalkundig begrijpt men
dat toch ook niet. En toen ik zoo dacht, toen dacht ik er bij: eigenlijk is dit meestal
het geval met alles, wat wij noemen v e r k l a r e n . We noemen eene zaak verklaard,
als ze maar niet van boven tot onder omhuld is, als er maar een gedeelte van
ontzwachteld en ontbloot is, en, dat er dan nog een stuk onder zit, dat niet is
opengekomen en dat niet wordt gevat, daar glijden we maar stil over heen. Wij kennen
ten deele en - wij verklaren ten deele.
Doch, er is nog iets, dat ik tengevolge van het overdachte bedenk, en iets van
ernstigen aard. Wel noemde ik het prijselijk, dat men gaarne begrijpt, wat men zegt,
maar ook dit prijselijke is niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving
te aanvaarden. Wat toch bleek ons menigmaal 't gevolg van dat streven te zijn? Dit,
dat men eene waarheid, waar men niet bij kan, op zij schuift, en zich dan met eene
onjuistheid, maar waar men bij kan, ja, met eene onzinnigheid, maar waar men
eenigen zin aan hecht, zich tevreden stelt. Zoo geschiedt op 't gebied der staatkunde,
maar ook op 't gebied van 't godsdienstig en 't kerkelijk leven. En daarom moet het
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de wensch en het werk van ieder onzer zijn, om op e l k terrein van het menschenleven
een licht te doen schijnen, waar de onwaarheid en de onzin voor vliedt, en waar de
waarheid bij uitkomt; - de uil, die in de duisternis fladdert, moet weg, en de arend,
die een hemelvaart doet naar de zon, - die moet komen!
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Slimmerds.
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Slimmerds.
I.
Twee lijders, allebeî door 't zelfde leed gekweld,
Zijn bij denzelfden arts te zamen alle dagen,
En worden, één voor één, door zijn bekwame hand
Gewreven en gekneed, geknepen en geslagen.
Jan had den voet gezet op een bevroren stoep
En was van 't gladde vlak heel leelijk uitgegleden;
En Piet, op zijn beurt, had dat ongeval gehad,
Door, toen het scheem'rig was, een glijbaan te betreden.
Zoo hadden ze alle twee in 't been een pees verrekt
En moesten ze alle twee dezelfde kuur verdragen;
Ze werden ied'ren dag, onmidd'lijk na elkaâr,
In 't zelfde martelhok geknepen en geslagen.
Als Jan dat onderging, dan klonk er een gebrul,
Dat raam en deurkozijn deed daveren en dreunen;
Maar als zijn lotgenoot daar in behand'ling was,
Dan werd geen kreet gehoord, zelfs niet het minste kreunen.
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‘Hoe is dat toch?’ vroeg Jan; ‘mij maakt de pijn haast razend;
Ik kan niet stilzijn, zooals gij;
Van waar toch dat verschil, dat, bij één lotsbedeeling,
Zich voordoet tusschen u en mij?’
‘Wel, lieve vrind!’ spreekt Piet, heel ernstig en gewichtig,
‘'k Wil graag jou zeggen, wat ik doe;
Ik heb den dokter beet, zoo knap de man mag wezen:
Ik steek 't gezonde been hem toe.’

II.
Juffrouw Bot bezoekt een winkel
En beziet japonnenstof,
Maar zij vindt, van 't geen men uithaalt,
Dit te fijn en dat te grof;
't Eene keurt ze veel te donker,
't And're noemt ze veel te licht;
Grijs is, zegt zij, wel wat somber;
Geel valt ijs'lijk in 't gezicht;
En zoo voorts. - Zij kan geen keus doen,
En, verlegen om 't geval,
Weet ze niet, hoe weg te komen,
Weet niet, wat ze zeggen zal.
Maar, - daar schiet haar iets te binnen,
En zij keert zich groetend, om
Met het woord: ‘Mijnheer! 't is 't beste,
Dat ik later zelf eens kom.’
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III.
‘'t Is een wonder,’ spreekt baas Jansen,
‘'k Weet niet, of je 't hebt gehoord:
Piet heeft links en rechts een kunstbeen,
En hij kan er goed op voort.’
‘Ja,’ zegt Berend, ‘wel een wonder;
Maar, je kent mijn tante Kee;
Die heeft links en rechts een kunstoog,
En zij ziet er alles meê.’
En baas Jansen, diep getroffen,
Ging 't verbreiden, ginds en her,
En ontving niet zelden 't antwoord:
‘Ja, de wetenschap gaat ver!’

IV.
Uit een raam, heel in de hoogte,
Keek een tweetal knapen uit
En één hunner, Jochem ziende,
Die voorbijkwam, zei heel luid:
‘Daar gaat Jochempie, de slimmerd!
Wat die zegt, is altijd dom.’
Jochem hoorde 't en, natuurlijk,
Was geweldig boos er om.
En terwijl hij dreigend opzag,
Was het antwoord, dat hij gaf:
‘Apen! als ik jullie hier had,
Smeet ik je al de trappen af!’
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V.
‘Merkwaardig om te zien,’ zegt Jan,
‘Hoe slim een hond soms wezen kan.’ ‘Ja, zeg dat wèl!’ zoo antwoordt Kris,
‘'k Acht, dat een hond zelfs nu en dan
Nog slimmer dan zijn meester is.’ En Jan, ten teeken, dat hij 't vat,
Roemt: ‘Zoo heb ik er een gehad.’
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De Bijbel Deux aas.
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De Bijbel Deux aas.
Aldus heet een Gereformeerde Bijbel, die in 1562 te Emden werd uitgegeven door
Gilles van der Erven, of, zoo als hij in de taal der geleerden genoemd werd, Gellius
Ktematius. In ons land verscheen de eerste druk er van in 1571. Het Oude Verbond
is genomen naar de vertaling van Luther en 't Nieuwe Verbond naar die van Utenhove.
Bij den laatstgenoemden naam is zeker eene enkele aanteekening niet overbodig.
Jan Utenhove, Jacobsz., geboren te Gent, vluchtte als Hervormingsgezinde in 1545
naar Engeland, waar de uitgeweken Nederlanders bescherming vonden bij Eduard
VI, die hen ook in 't bezit stelde van eene kerk, te Londen, genaamd de tempel Jesu.
Maar onder de regeering van ‘de bloedige Maria’ (the bloody Mary), kregen de
vrienden der Hervorming het daar te lande zeer kwaad. Utenhove week toen uit naar
Emden. Doch toen Elisabeth op den troon zat, keerde hij naar Engeland terug. Hij
vertaalde de Psalmen in eene Nederlandsche berijming, die welhaast de
Souter-liedekens van Willem van Zuylen van Nijevelt verdrong, maar, om, op hare
beurt, door de berijming van Datheen overvleugeld te worden. Ook gaf hij uit, en dit
inzonderheid komt hier te pas: ‘Het Nieuwe Testament, dat is het Nieuwe Verbond
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onzes Heeren Jesu Christi. Na der Grieksche waarheyt in Nederlandsche sprake
grondlich ende trouwlich overghesett.’ 't Is deze vertaling, die we terugvinden in den
Bijbel Deux aas.
Het titelblad van dien Bijbel geeft ons dit te lezen:
BIBLIA:
Dat is, DE GANTSCHE HEYLIGHE SCHRIFT, grondelick ende trouwelick
verduytschet.
Met verclaringhe duysterer woorden, redenen ende spreuken, ende
verscheyden lectien, die in ander loflicke Oversettinghen ghevonden ende
hier aen de cant toe-ghesettet zijn.
Met noch rijcke aanwijsinghen der ghelijck ofte onghelijck stemmenden
plaatsen, op het alderghewiste, met Scheyt-letteren ende Versen ghetale
(daer een yeghelick Capittel nae Hebreischer wijse onderdeylt is)
verteekent.
Ghedruckt te Emden Anno M.D.LXII. den 7 Martij.
De Bijbel Deux aas is bekend bepaaldelijk om zijne kantteekeningen, die veelal
zonderling zijn, en waarvan, zooals Le Long zegt, ‘veele niet sonder ergernisse
geleesen kunnen worden, in de plaats van te stichten, en daarom beter waren daar
uyt gelaaten geweest.’
Men acht ze voor het meerendeel afkomstig van Luther en van zijn vrind Johan
Bugenhagen (naar zijn geboorteland Pommeren ook Pommeranus genoemd).
Uit twee der bedoelde kantteekingen zijn twee namen van dezen Bijbel ontstaan,
- een minder gebruikelijke: ‘de Bijbel van Uilenspiegel,’ en een meer gewone: ‘de
Bijbel Deux aas.’
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De eerste dezer twee kantteekeningen behoort bij Jez. Sir. XIX.:5. Daar lezen we:
‘Wie hem verblijt, dat hij schalkheyt bedrijven kan, die wort verachtet.’ En daarbij
vinden we op den rand: ‘Als Ulenspieghel, Vincentius, de Pape van Calenberghe,
etc.’1)
De tweede aanteekening op den kant behoort bij Neh. III:5, waar geschreven staat:
‘Bij hen bouwede die van Thekoa, doch hare geweldigen brachte haren hals niet ten
dienste harer heeren.’ Hierbij staat dan aangeteekend: ‘De armen moeten het cruyce
drage; de rijcke en gheven niets; Deux aas en heeft niet, Six cincq en geeft niet,
Quater dry, die helpen vry.’
Deux aas, als aanduiding van armen, komt ook voor in 't gezegde: ‘Het is volkje
van deux aas.’
Aas was oudtijds het kleinste Nederlandsche gewicht, 1/640 once. 't Is zeker het
Latijnsche as, een kleine munt. ‘Perdere omnia ad assem,’ zeiden de Latijnen,
waarvoor wij zouden zeggen: ‘alles, tot den laatsten duit toe, verliezen.’ - Ook is
aas, in 't algemeen, de eenheid. Kiliaan vertaalt het dan ook met monas, dat deze
beteekenis heeft. En in 't kaartspel heet nog de een altijd aas.
De zin is dus duidelijk genoeg: de armen kunnen niet, de rijken willen niet, de
middenstand doet het. Of, zooals Le Francq van Berkhey het weêrgeeft:
De arme heeft niet,
De rijke geeft niet,
Maar de burgerstaat geeft
Daar arm en rijk van leeft.

Om nu 't karakter der bewuste kantteekeningen nader te leeren kennen, zullen we er
nog eenige lezen. 't Verdient opmerking,

1) Vgl. mijn Sprokkelhout, op het woord Calembourg.
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dat ze voor verreweg het grootste deel voorkomen in 't Oude Testament. En die in 't
Nieuwe Testament gevonden worden, zijn de eigenaardigste niet.
Toch wil ik er een paar van vermelden.
Luk. XII:19.

Daar is, zonderling genoeg, aan Jezus'
eenvoudige afmaning van bezorgdheid,
bij de vraag, wat men eten of drinken zal,
de vergezochte uitbreiding toegevoegd:
‘Becommert u niet met 't gene dat boven
u is of dat ghy niet en hebt; of beraet u
niet met den loop der sterren.’

Joh. X:8.

‘Alle die voor mij gecomen zijn, die zijn
dieven en moordenaars.’ De
kantteekenaars vonden hierin aanleiding,
om den Paus een steek te geven, - op wien
intusschen dat voor mij al zeer kwalijk
paste. Ze schreven dit: ‘Hij spreeckt van
deghene, die henselven voor een deure
des schaepstals opworpen, ghelijck de
Paus ende de zijne.’

Tit. III:10.

De daar voorkomende vermaning om een
‘ketterschen’ mensch te vermijden, wordt
zoogenaamd opgehelderd door de
aanmerking: ‘of rottemakischen’ mensch.

Maar, nog eens, meer karakteristiek zijn die kantteekeningen in 't Oude Verbond.
Sommige zijn merkwaardig wegens taal of spraakgebruik.
Ps. LXXV:9.

Tekst: ‘Want de Heere heeft eenen beker
inder hant en met stercken wijne vol
ingeschoncken ende schenct wt
denselven; doch de godloosen moeten
alle drincken ende den droesem
uitsuypen.’
Aanteekening: ‘Dat is, hij deylt eenen
yeghelicken zijn mate toe, dat hij ligde;
doch het grontsop blijft den godloosen.’

Spr. XII:11.

Tekst: ‘Wie zijn acker bouwercket, die
sal broots
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de volheyt hebben; wie daarenteghen
onnoodighe saken nagaet, die is een sot.’
Aant.: ‘Veerthien hantwercke, vijfthien
onghelucken.’
Spr. XII:28.

Tekst: ‘Op den wech der gerechticheyt is
het leven ende op den ghebaenden padt
en is gheen doot.’
Aant.: ‘De landstrate is zeker, maer de
houtwech is vaerlick. Gods woort leydet
ten leven, maar eygen goetduncke tot der
doot.’

Spr. XIV:13.

Tekst: ‘Na den lachen coemt treuren ende
na der vreuchde coemt leet.’
Aant.: ‘Gelijck als men spreect: droncken
vreughde, - nuchtere leet.’

Spr. XV:1.

Tekst: ‘Een vriendelicke antwoorde stillet
den toorne.’
Aant.: ‘Een goet woort vint eene goede
stede.’

Jez. Sir. XVIII:33.

Tekst: ‘Weest geen brasser ende wennet
u niet tot slampampen, opdat ghij niet een
bedelaer en wort.’
Aant.: ‘Settet u teeringe na uwer
neeringe.’

Sommige van die kantteekeningen trekken de aandacht vooral door de waarheid
en de wijsheid, die er in zijn vervat.
Spr. XXX:32.

Tekst: ‘Hebt ghij genarret ende hooch
henen gevaren1) ende wat quaets
voorghehadt, so legget de handt op den
mont.’
Aant: ‘Schaemt u niet, wanneer ghij
erghens waarin ghefeylt hebt en
verdediget het niet. Want feylen is
menschelick, maer verdedige zijne
dwalingen, is duyvelsch.’

Pred. VII:21.

Tekst: ‘Neemt oock niet ter herten alles,
watme seyt.’

1) “Dwaaslijk gehandeld, met u te verheffen,” - gelijk de Statenvertaling 't heeft.
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Aant: ‘Wie gheerne veel hoort, die hoort
vele, dat hij niet gheerne en hoort.’
Jez. Sir. VI:5.

Tekst: ‘Wie alle dinc ten besten uitleyt,
die maeckt hem veel vrienden, ende wie
het beste tot der sake spreect, van dien
spreect me wederom het beste.’
Aant.: ‘Die is wijs ende wel geleert, die
alle dinck ten besten keert.’

Jez. Sir. VI:7.

Tekst: ‘Vertrouwet gheenen vrient, ghij
hebt hem dan bekent in der noot.’1).
Aant.: ‘Vriende in der noot, die gaen 25
op een loot; salt nu een hartstant2) zijn, so
gaet harer vijftich op een quentijn.’3)

Jez. Sir. XXXVIII:22.

Tekst: ‘En dencket aen het eynde.’
Aant.: ‘Gisteren was het aen my, heden
isset aen dy.’

Andere kantteekeningen treffen ons door den vrijzinnigen geest en de zucht naar
vooruitgang, die er uit spreekt.
I Sam. II:3.

Tekst: ‘Laat wt uwen monde blyven het
oude.’
Aant.: ‘Ghelijckme dan spreeckt: Het is
een gewoonheyt van outs afcomen, een
lantzede ende wijse. Want op sulcke
dingen trotzen of spreke hoochmoedich
de lieden en seggen: Eylieve, de oude
wijse de beste; onze voorvaderen en zijn
ooc niet sotte geweest, - ende pochen
alsoo tegen Gods werck, als mocht hij het
niet veranderen noch vernieuwen na zijn
behagen.’

Jez. Sir. XXXIX:1.

Tekst: ‘Maer wie hem daertoe geven sal,

1) Dat is: tenzij gij hem hebt leeren kennen in den nood.
2) Steun voor 't hart.
3) Een drachme. Zie Kiliaan.
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dat hij de Wet des Alderhoochste leere,
die moet de wijsheyt aller oude
ondersoeke en in den Propheten
studeren.’
Aant.: ‘Een pastoor of prediker zal
studeren en in allerley consten hem
oefene, so geeft hem God ooc verstant,
maar den loozen1) Papen en
buyckdienaren gheeft hij niets.’
Ook is het niet zelden iets natuurlijks, iets naïefs, iets goedaardigs in den toon, dat
in deze randnoten ons aantrekt.
Gen. XXIV:7.

Tekst: ‘De Heere sal zijnen Engel voor u
henen sende, dat ghij mijnen sone aldaer
een wijf nemet.’
Aant.: ‘De Engelen helpen oock
houwelick maken.’

Gen. XXIV:49.

Tekst: ‘Sijt ghijliede nu die, die aen
mijnen heere vrientschap en trouwe
bewijzen, so segget mij; indien niet, so
segget mij ooc, opdat ick mij wende ter
rechter ofte ter slincker hant.’
Aant.: ‘Mercket wt desen voorhandel met
der moeder ende de broederen, dat de
heymelicke vertrouwinge2) sonder
voorweten der ouderen niet recht en sij.’

Gen. XXXIX:8.

Tekst: ‘Hij weygerde het haer.’
Aant.: ‘So moest hij ooc de vrouwe
versorge, alsowel, als het gantsche huys,
behalve, dat hij niet bij haar slapen en
soude.’

I Sam. III:1.

Tekst: ‘Des Heeren woort was seltsaem
en dierbaar3)

1) Er is een loos, dat slim beduidt en een loos, dat ledig tot grondbeteekenis heeft. Dit laatste
hebben we hier: ledig van geest, verstoken van degelijkheid.
2) Verloving.
3) Niet gemakkelijk bereikbaar.
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te dier selver tijt ende daer was weynich
prophecie.’
Aant.: ‘Daer en waren niet predikers noch
parochiheeren genoech; de Bijbel heeft
doe onder de banck geleghen; niemant
heeft gestudeert.’
Spr. XIII:8.

Tekst: ‘Met den rijckdom can eener sijn
leven verlossen; daarenteghen een arm
man hoort het schelden niet.’
Aant.: ‘Eenen rijcke scheldet me; maar
me geeft hem om gelt los; een arme
moetet houden; wie niet ghelt en heeft,
die betaelt met der huyt.’

Spr. XIX:16.

Tekst: ‘Wie het gebot bewaert, die
bewaert zijn leven; wie daarenteghen
zijnen wech verachtet, die sal sterven.’
Aant.: ‘Hij comt meester Hanse1) in de
hande en aan de galge; want
onghehoorsame kinderen ontloope het
niet.’

Spr. XIX:24.

Tekst: ‘De luye verbercht zyne hant in
den boesem ende en kanse niet weder ten
monde brenge.’
Aant.: ‘Gelyk alsme spreeckt: Hy is so
luye, dat hy van luyheyt niet ete mach,
wanneer hij schoon2) de hant in der
schotel of het eten voor hem heeft. Dat
zijn leeraers, regerers, ghesinne, etc., die
haer ampt verlaten, hoewel sy het doch
lichtelick conde wtrichten.’

Spr. XXVI:9.

Tekst: ‘Een spreucke in eens sotten mont
is ghelijck als eenen doornstruyck, die in
eens dronckene hant steect.’

1) Dat is de beul. Het spreekwoord zegt, om een slecht karakter aan te duiden: “Dat is er een
voor meester Hans.” En wederom: “Meester Hans is te goed, om zijne handen aan hem te
schenden.”
2) Dat is: ofschoon hij.
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Aant.: ‘Dat is, wanneer een dronckenbolte
eenen doornbosch inder handt draecht
ende fantaseert daermede, so krast hy
meer daermede, als dat hy de roosen te
riecke geve; also doet een sotte met der
Schrift of rechtspreucke dikwils meer
schaden dan vromen1).
Spr. XXVI:16.

Tekst: “Een luyaert laet hem wijser
duncke, dan seve2) die daer goede zeden
leeren.”
Aant.: “Dat zijn degene, die andere liede
wille leere en richte ende en connent doch
selfs niet beter maken, noch doen; dat is
een verdrietelick boose volck.”

Iets luimigs en grappigs in den vorm is, dat zien we, aan vele van die
kantteekeningen eigen. Ook de volgende kunnen ten voorbeeld dienen.
Gen. XXX:30.

Tekst: “De Heere heeft u gesegent door
mijnen voet.”
Aant.: “Dat is, ick hebbe moete loopen
ende rennen door dunne ende dicke, dat
ghij so rijck wordet.”

Deut. XXIX:19.

Tekst: “En oft hy alreede hoorde de
woorden deses vloecx, nochtans spreeckt:
Het gaet my wel.”
Aant.: “Dat is der roeckeloosen lieden
woort ende gedachte: ey, de helle is niet
soo heet; het heeft geen noot: de Duyvel
is soo grouwelick niet, alsme hem maelt.”

Ruth II:7.

Tekst: “Sij blijft weynich te huys.”
Aant.: “Dat is, sy is niet der meysens
eene, die thuys

1) Het Hoogduitsche frommen, nut.
2) D. i. zeven.
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op de sachte cussens sitten en ledighe
luye daghen hebben.”
II Sam. XX:1.

Ende aldaer was een vermaert heyloos
man, die hiet Seba.’
Aant.: ‘Dat is, een van den grooten
Hansen, van hooghen adel, die een
grooten aanhanck onder den volcke en
een aensien of naem hadde, als Catilina
te Romen.’

I Kon. XX:11.

Tekst: ‘Die het harnasch aentreckt, die
en sal hem niet beroemen, als die het
heeft afgeleyt.’
Aant.: ‘Dat is, hij en zegge niet huy! eer
hij over den berch coemt.’

Ps. CXX:4.

Tekst: ‘De valsche tonghe is als vyer in
jeneverhout.’
Aant.: ‘Vyer in jeneverhout voncket ende
brandet seer, want het is vet en brant
geerne; also gaet de kettersche leere ooc
met groot gewelt aen en brant seer
geerne.’

Spr. XXII:13.

Tekst: ‘De luye spreeckt: Daer is een
leeuwe buyten; ick mochte verworcht
worden op der strate.’
Aant: ‘Dat zijn alle traghe predikers,
regenten, gesinnen, die den vos niet bijten
en willen, ende en gaan niet door dicke
ende dunne.’

Spr. XXIII:14.

Tekst: ‘Ghy slaat hem met der roede,
doch ghij verlosset zijne ziele van der
hellen.’
Aant.: ‘Geesselt ghij uwen sone, so en
derf hem de Hencker niet geesselen; want
daer moet doch ghegeesselt zijn; doet het
de vader of de moeder niet, soo doet het
de Hencker; daer en wort niet anders wt;
niemant en is hem oyt ontloope; want het
is Godes gherichte.’
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Amos II:6.

Tekst: ‘Daerom, dat sy de
rechtveerdighen voor ghelt en de armen
voor een paer schoenen vercoopen.’
Aant.: ‘De godloosen en gaven om alle
kerckheeren ende pastoors niet een oudt
paer schoenen.’

Jez. Sir. XXI:5.

Tekst: ‘Wie gewelt en onrecht doet.’
Aant.: ‘Als de praelhansen ende
tyrannen.’

II Makk. VIII:10.

Tekst: ‘Maar Nicanor dachte, hij woude
van den gevangenen Joden dit geld
incoopen, dat de Coninck der Romeynen
jaerlicx geven moeste.’
Aant.: ‘Nicanor vercoopt ook de huyt eer
hij den beyr steect.’

't Mag verwondering baren, dat de aanteekeningen op 't Hoogelied zoo spaarzaam
zijn en zoo weinig karakteristiek. Dáár vooral zou men ze verwacht hebben. Overigens
is 't niet onbelangrijk, dat het Hoogelied, volgens deze kantteekenaars, niet doelt op
Christus en de Gemeente, maar op God en Salomo's rijk. Met het oog op andere
verklaringen zeggen ze dit: ‘Vele hebben wonderlicke speculatiën op dit liedt
ghemaect; maer sy hebben goede policie veracht als een wereltlick dinck.’ Wat zullen we nu, ten slotte, van dien Bijbel Deux aas hier nog zeggen? Zeker dit,
dat het in de godsdienstliteratuur een voortbrengsel is, dat iets eigens, iets bijzonders,
iets zeer kenmerkends heeft, en daardoor de aandacht trekt en - verdient.
En dan ook, dat we hier uitingen hebben eener vroomheid, die, wars van het zure
gezicht en den temenden toon, ook bij de Bijbellezing plaats heeft voor goedhartigen
humor en een natuurlijken glimlach. Zonder twijfel is er hier en daar iets in, dat te
plat is, dan dat het ons aantrekken kan (het platste heb ik weggelaten); maar men
moet, bij de beoordeeling daarvan, toch mede
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den tijd in rekening brengen, waartoe deze Bijbeluitgaaf behoort, en niet vergeten,
dat ook onze Statenvertaling aan de dingen wel eens namen geeft, die wij door
kiescher vormen zouden willen en kunnen vervangen. Intusschen, de een zal daarover
zoo blijven denken en de ander weêr anders, en de kantteeken aars van Deux aas
zouden op hun eigenaardige manier met het oog op dat verschil der meeningen
zeggen: ‘Laat de kijvers kijven tot aan den joncksten dach!’1)

1) Een woord uit hunne aanteekening op Gen. XLI.43.
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Twee makkers.
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Twee makkers.1)
I.
‘Zeg, Jochem! heb je 't niet gehoord?
Onze oude Koning sprak een woord
Voor jou en mij: “Op, jongens, op!
Komt, slaat den Franschman op zijn kop!”’
En Jochem, die naar buiten treedt,
Spreekt: ‘Broertje, ik ben al lang gereed;
Als d i e ons roept, dan komen we allen,
Om 't Fransche volk op 't lijf te vallen.’
En nu wij door de dorpsstraat gaan,
Zien we allen aan hun deuren staan,
En ieder drukt ons nog de hand:
‘Bravo! 't Is voor ons vaderland!’

1) Door mij vertaald uit Frits Reuter's plat-duitsch, onder den titel: Ook een kleine gift voor
Duitschland. Zie: Frits Reuter en wat nog in zijn schrijftafel lag. Leeuwarden. Hugo Suringar,
1875.
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En vóór al de and'ren staat een vrouw,
Heel wit van haar, het oog vol trouw;
Zij kust haar Jochem mond en koon:
‘Mijn eenige en mijn laatste zoon!
Ga, ga! - als 't tegen Frankrijk is,
Dan weg met alle droefenis!
Ze hebben hier geroofd als raven
En voor mijn ouders 't graf gegraven.’ En zijlings af, - zoo, in een hoek,
Daar staat een deerne, frisch en kloek,
Die naar den grond ziet, en een traan,
Die opkwam, stil heeft weggedaan.

II.
'k Heb kind noch kraai; ik sta alleen;
Mijn ouders zijn al jaren heen;
Ik heb geen bruid, die om mij klaagt.
Geen sterveling, die naar mij vraagt.
Maar mij ook werden de oogen nat;
'k Had nooit een and'ren vriend gehad
Dan Jochem. - ‘Jochem! voort nu, kom!
Niet talmen meer; de tijd gaat om.’
‘'t Is waar, 't wordt tijd; kom meê maar, - snel!
Dag, vrinden! dag! Vaart allen wel!’
Maar bij den Schout blijft Jochem staan:
‘Schout! trekt gij u mijn moeder aan?’
‘Dat doen wij allen!’ roepen allen;
‘Maar 't moog' den Heere God gevallen
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U weêr te brengen uit den strijd,
Door roem en zegepraal verblijd!’ - -

III.
Zoo gingen wij; mij was het goed,
Maar hem lag weedom in 't gemoed.
‘Kom, Jochem! 't helpt niet; voort maar! kom!
Kijk nu vooruit, kijk niet meer om!’ Op 't lest, al wat vermoeid van 't gaan,
Daar kwamen we aan den spoorweg aan,
En uit den wagen klonk 't geroep:
‘Ha! Jochem hier, en Fredrik Snoep!
Komt gauw maar allebeî hierheen,
Hier zit de companie bijéén;
Hier, broeders! hier!’ - ‘Neen! deze deur!’
‘Dit 's bitter!’ - ‘Nou, dit kerslikeur!’
Lang hadden wij nog niet gezeten,
Of Jochem ging zijn leed vergeten.
Geen beter troost is 't leed bereid,
Dan kameraden-hart'lijkheid.

IV.
En toen te Berlijn al het werk was gedaan,
Toen waren uit boeren soldaten ontstaan.
Maar nu is 't geen gekheid, nu gaan we er op uit!
Infame Fransozen, bewaart nu je huid!
't Is bij den trein zoo vol als 't kan,
Van jong en oud en vrouw en man;
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En elk wil geven, arm en rijk,
Een gift, een steun, een vriendschapsblijk.
En wat tripp'len die dametjes vlug en met sier!
‘Zeg, Jochem! zag je ooit zooveel lieflijks als hier?
Kijk, hoe ze met bekers en borden zich weren,
Vol gaven, die kelder en keuken vereeren.
Ook ik zie verwonderd, hoe flink en hoe fijn,
Hoe handig en vlug Duitsche juffertjes zijn:
Tast toe en geef me ook wat! Wat zoudt ge u geneeren?
Ze weten dat wij voor hare onschuld marcheeren.’ - -

V.
We zijn den wagen ingetreên;
Bij ons, in 't rijtuig, zit er een,
Met grijzen baard om 't oud gelaat.
We vragen, waar hij henen gaat.
‘Ik weet niet,’ zegt hij, ‘wie mij kent;
Maar de Minister-Excellent
Heeft mij goedgunstig toegestaan.
Met mijne kind'ren meê te gaan.
Mijn zeven zoons zijn allen saâm
Ten oorlog; - S m i d t is onze naam.’
Daar kruipt me iets onder langs het been,
Ik buk en 'k strek de hand daarheen,
En 'k grijp een knaap van vijftien jaar,
Met rood gezicht, in 't gele haar.
Hij is bedremmeld, gansch en al,
En weet niet wat hij zeggen zal.
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‘Wat jij hier? Waar kom jij van daan?’
‘Mijnheer! kijk niet zoo hoos mij aan!
'k Sloop stil hier binnen, in den wagen,
'k Wil kogels en 'k wil water dragen.’
‘Dat 's goed,’ zegt Smidt, ‘dat is onze eer!
Zoo is heel Duitschland in de weer;
Het glad gezicht, de grauwe baard;
Zoo gaan de zaken naar den aard!
Zoo spant heel Duitschland al zijn kracht;
Dat had de Franschman niet gedacht.’ En ‘hoera!’ klonk het door den wagen,
‘Zoo, Koning Wilhelm! zult gij slagen!
Als oud en jong vereenigd staan,
Dan zal 't wel gaan, dan zal 't wel gaan!’ En menig mann'lijk oog wordt nat:
‘Vivat de Vorst en 't Volk! Vivat!’

VI.
Zoo trekken wij naar Frankrijk voort.
Daar heerscht ellende in ieder oord;
En vaders, moeders, kind'ren treuren;
De Honger kijkt uit alle deuren.
Gebrek en wee aan allen kant,
Geen vrucht op 't veld, geen halm op 't land.
Geen water meer en nergens brood, Die oogst, dat is alleen de Dood.
Ja, hier hangt de Honger op iedere heg.
Maar, verder! Vooruit maar! Vooruit is de weg!

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

154
Wij zullen de laatsten wel zijn, zoo ik meen;
Ons volk trok al lang rondom Metz zich bijéén.
‘Gansch Duitschland moet opstaan! Gansch Duitschland marcheeren!’
Nu, wat dat beteekent, dat konden wij leeren:
Van middernacht af ging het voort, haar en hot,
Tot 's avonds bij 't schemeren, naar Grauwelot.
Ja Grauwelot was 't; 't was vol wee en geweld;
De zeis van den krijg ging er woest over 't veld;
En die werd gestrekt op den bodem vol bloed,
Die stakkerd vergat er het opstaan voor goed.

VII.
Daar kwam de Generaal Von Franzky voor ons staan
En hield een rede en sprak aldus ons allen aan:
‘U, Pomm'ren!’ zei hij, ‘biedt de Koning zijnen groet;
Doet,’ zei hij, ‘ferm je plicht en houdt u allen goed!
Eerst met de bajonet den berg hier aangetast,
En dan dat dorp; - daar zit de vijand nog te vast;
Pakt den Fransoos in 't haar en smijt hem uit zijn nest,
En jaagt hem voor u heen! - Toe, Pomm'ren! doet je best!’
Nu gaat het voort, met luid getier.
‘Kom, Jochem! voorwaarts! Jochem! Hier!
En, wat het lot ons moog' bereiden,
Wij staan, als immer, met ons beiden.’
Nu gaan we er met gezang op los,
De helling op, van bosch tot bosch. -
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‘Vooruit! Naar hooger!’ is 't geroep,
Dat voortschalt door den ganschen troep. Hoera! Gewonnen is de berg!
Maar 't was een taak! Het spookte er erg!
En 't kletste en kletterde op den grond,
Als smeet er een met erwten rond.
Weêr verder dringt het krijgsgewoel.
‘Nu, Jochem! 't is een barre boêl!
Maar, Wiesje! stil je droefenis.
Want meen'ge kogel vliegt toch mis.’ Het dorp is ons! Omhoog de vaan!
De vijand is verjaagd, verdaan.
Bravo! De vanen opgestoken!
De macht des vijands is verbroken.
‘Waar zijt gij, Jochem? 'k Ben je kwijt;
't Is donker hier. Roep, waar ge zijt! Is niemand hier, die zeggen kan,
Waar Jochem bleef? - Waar zijt gij dan?’

VIII.
Daar, op den bergrug, op dien rand,
Daar drukte ik hem voor 't laatst de hand.
Een ziekenknecht verschaft me een licht;
En langs de rijen, dik en dicht,
Der dooden laat ik 't schijnsel gaan,- O! wat al jammer zag ik aan!
Maar die daar stierven, riepen nog:
‘Goddank! wij overwonnen toch!’
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Daar vind ik Jochem, vaal als lood,
En 't drupt in 't gras daar, naast hem, rood Nog kent hij mij, nog groet hij mij, Hij ademt diep, en - 't is voorbij!
Nu heb 'k geen mensch; 'k sta gansch alleen;
Mijn een'ge vriend ging van mij heen.
Maar 'k voel, nu Jochem niets meer doet,
Dat ik voor twee man vechten moet.

IX.
Het kleine dorp ligt stil in 't vredig oord.
Maar op een Zondagmiddag liep alom
Van d'eenen mond tot d'and'ren 't haastig woord:
‘Kom bij den Schout! Hij heeft berichten, - kom!’
‘Toe, Door! kom voort! Kom meê, Karlien!
De Schout is t'huis weêr, van Berlijn,
En wat hij heeft gehoord, gezien,
Vertelt hij nu; - 't moet vrees'lijk zijn.
‘Ook heeft hij, - 't is haast wonderbaar,
Maar waar, hoor! 't apenvolk aanschouwd,
Uit Afrika, zoo zwart en raar,
Waar Poleon op had vertrouwd.’ ‘Komt, moeders! komt! En, kind'ren! hoort!
En zegt het in uw laat're dagen
Aan kinders en kindskind'ren voort,
Hoe 't Duitsche volk zich heeft gedragen.’
Dus sprak de Schout. En, wat hij wist,
't Kwam alles in zijn krijgsverhaal. -

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

157
‘Hoe kan dat? - Ongelooflijk is 't!
't Is zegepraal op zegepraal!’ ‘Maar,’ zegt de Schout nu, ‘al die kracht, die moed,
Kostte offers ook en op de verre velden
Van 's vijands land vloot bloed, een stroom van bloed,
Bloed van ons volk, van onze Duitsche helden.
Ons dorpjen ook droeg daar zijn deel aan bij;
De brave Jochem, die van hier ging, is niet meer.
Een korporaal verhaalde me, hoe hij
Gesneuveld was, voor ons en voor onze eer.’ Eene oude vrouw gaat nu, met wank'len gang,
Naar hare woning, uit den volkskring uit;
Een meisje steunt haar, bleek van lip en wang: Ach! Jochem's moeder is het en zijn bruid!
De Schout staat op en spreekt: ‘Ze weten 't al!’
En kust de vrouw op 't voorhoofd; en de drom
Der dorpers, in de ziel bewogen door 't geval,
Staat bij de twee bedroefden, van rondsom.
‘Dit,’ zegt de Schout, - ‘dit is zijne erfenis,
Wij willen ons die erf'nis waardig toonen;
Ik neem volgaarn' wat hier mijn aandeel is:
'k Laat van nu aan u beiden kost'loos wonen.’
Het woord loopt rond en 't klinkt alomme:
‘Wij allen helpen deze twee!’
‘Ja!’ roept de grijze vader Bromme,
‘Voor deze twee doen we allen meê!
Maar Fredrik Snoep? Waar mag die wezen?
Schout! hebt gij niets van hem gehoord?’ -
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‘De korporaal sprak ook van dezen,
Maar dat was niet zoo'n gunstig woord.
Hij was zoo voor zich zelv', zoo stroef,
En zeî tot niemand dit of dat,
En 't was of wrevel, wrang en droef,
Hem diep in 't zwijgend harte zat.’ ‘Ja, vader! 't was een ruwe gast.’ ‘Niet waar! Je moet hem niet blameeren;
Zijn hart was trouw, zijn trouw was vast;
Je moet van b i n n e n hem taxeeren.’ ‘Ja, recht zoo!’ sprak een diepe stem,
‘De knaap was beter dan hij scheen.’ Zoo prees de grijze leeraar hem,
Die aan de deur stond; - ‘indien een,
Dan heb vast ik hem goed gekend;
En hij was mij vóór allen lief.
En de overste van 't regiment
Schreef over hem mij dezen brief:
Hij is vol roem, als held, gevallen;
Met vijftien wonden bleef hij staan,
En stond alleen nog daar, toen allen,
In 't rond, al waren heengegaan;
Een Fransch off'cier heeft zelf gezegd:
“Blijf af van hem; die gold voor tien!”
Den degen op zijn lijk gelegd:
“Nu heb ik eerst een held gezien!”
Alzoo, mijn kind'ren! hoort mijn woord:
Twee gaven zijn van ons gekomen,
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Twee bloedige offers uit ons oord, God hebbe in gunst hen aangenomen!
Zij vielen saâm voor Duitschlands eer.
Nu zwijgt voor immer hoon en spot;
Geen veete in 't éénig Duitschland meer!
Omhoog ons lied: G e l o o f d z i j G o d !’
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Verkortingen.
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Verkortingen.
Natuurlijk en begrijpelijk is het, dat men de gewoonte heeft aangenomen, om termen,
die dikwijls voorkomen, niet voluit te schrijven, maar door eene verkorting aan te
duiden.
Dit is, om iets te noemen, 't geval bij opgaven van maten, gewichten, windstreken,
titels en meer.
Eens vroeg mij iemand van eenige nu en dan hem voorgekomen verkortingen de
beteekenis. Ik deelde hem die meê, en voegde er nog wat aan toe, en zoo ontstond
het onderstaande lijstje.
a. C. en p. C.:

ante Christum en post Christum, vóór
Christus en na Christus. (Daarom òòk
wel v. C. en n. C.) Staat er nog eene n
achter, dan is het ante Christum natum
en post Christum natum, vóór Christus'
geboorte en na Christus' geboorte. - Die
het leest, mag er aan denken, dat
bijzonder groot moet zijn geweest de
persoon, die, zonder de macht te
gebruiken van 't wapen en zonder de
macht te bezitten van 't geld, voldoenden
grond gaf, meer dan voldoenden grond,
om met
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zijne komst in de wereld een nieuwe
tijdrekening te beginnen.
a.m. en p.m.:

ante meridiem en post meridiem, vóór
den middag en na den middag. De
maatschappelijke vóór- en namiddagen
wijken, met name in de groote steden,
zeer ver van de natuurlijke af, gelijk, in
't algemeen, vooral dáár de
maatschappelijke toestanden veel
onnatuurlijks hebben aangenomen.
Overigens, zaken worden meest gedaan
a.m. Vele heeren zijn dan ook p.m.
minder goed te spreken.

ao.:

anno, in den jare. Komt meest voor op
oude steenen en in oude monden. Jongens
zeggen nooit anno. Hunne grootvaders
wel.

a.p.:

anno passato, ten vorigen jare. Als de
zin deze opvatting niet toelaat, zal
misschien Amsterdam's peil u van dienst
kunnen zijn.

a.s.:

aanstaande. Iemand schrijft: ‘Ik zal tot u
komen den 14den Mei a.s.’ - En als die
iemand wijs is, denkt hij zich de conditie
van Jacobus1) er bij.

bl. of bladz.:

Bladzijde (ook pag. en fol., dat is: pagina,
folio.) Elk dezer vormen, mits dan nog
een cijfer er achter sta, wijst een lezer den
weg in een boek. Als nu het boek maar
iets doet, om hem den weg te wijzen door
't leven.

b.v. of bijv.:

Bij voorbeeld. Vooral dienstig in een
betoog. Want in een betoog is het
aanvoeren van een voorbeeld, wat in een
kamer het opdraaien van de lamp is.

B. en W.:

Burgemeester en Wethouders. Dat B. en
W. vind ik wel wat speelsch tegenover de
edelachtbaarheid. Ik stel voor, de
Overheid onverkort te laten.

1) Jac. IV:15.
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c.a.:

cum annexis, met hetgeen er bijbehoort.
Zoo zal men, als men b.v. den predikant
te vermelden heeft van Scherpenzeel,
Spanga, Munnekeburen en Nyetryne, ter
wille der eenvoudigheid waarschijnlijk
liever zeggen: ‘predikant van
Scherpenzeel c.a.’, gelijk men zijn
collega van Oudeschoot, Nyeschoot,
Oranjewoud, Mildam, Rottum en Katlijk,
uit dezelfde beweegreden, denkelijk
liever zal noemen: ‘predikant van
Oudeschoot c.a.’

c.c.l.b.:

cetera condonet lector benevolus, de
overige vergeve de goedgunstige lezer.
Dit zet een schrijver onder de lijst van
fouten, die hij nog na het afdrukken in
zijn boek heeft gevonden, namelijk,
drukfouten. Voor andere fouten vraagt
een schrijver doorgaans niet om
vergeving.

c.s.:

cum suis, met de zijnen, of cum sociïs,
met zijne gezellen. Daar kan verschil
tusschen zijn. Want uwe gezellen zijn niet
altijd, zijn dikwijls niet, de uwen.

d.d.:

de dato, van de dagteekening. ‘Mjn brief
d.d. 5 Maart’ is mijn brief, dien ik op 5
Maart heb geschreven. In vele brieven, vooral Regeeringsbrieven, notarieele
brieven en handelsbrieven, is niets van
teekening, dan de dagteekening er boven
en de handteekening er onder.

d.i.:

dat is. Die dat dikwijls noodig heeft, lijdt
aan onklaarheid. Bij klaarheid van
gedachte en juistheid van woord begrijpt
de lezer in eens, wat het is.

D.V.:

Deo volente, zoo God wil. De vromen
denken dat altijd; de schijnvromen zeggen
het dikwijls.

d.w.z.:

dat wil zeggen. Hierop kan toepasselijk
zijn wat van d i. is gezegd. Overigens, die
niet schrijft, maar spreekt, gebruikt wel
eens dat wil zeggen, om er meê om te
gooien, wat hij opgezet heeft. Bij
voorbeeld, iemand geeft u op uwe vraag,
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Of wel, iemand vertelt u: ‘ik ben wat
onverschillig, ziet u? dat wil zeggen,
onverschillig ben ik niet, maar...’
en Co:

en Compagnie. Soms is de compagnon
iemand en soms niemand. Er zijn lieden,
die hun crediet zoeken te versterken, door
aan zich denkbeeldige compagnons te
verbinden.

e.k.:

eerstkomende. Kan van groot belang zijn.
Als iemand belooft u te zullen betalen op
10 Juli e.k., daar hebt gij altijd iets meer
aan, dan als hij u belooft, op 10 Juli te
zullen betalen.

enz. en etc.:

en zoo voorts en et cetera. Wordt
gebruikt, als men 't niet noodig acht, alles
te noemen, en dus het opnoemen staakt,
eer men 't eind heeft. Ook gebruikt men
het wel, als men alles gezegd heeft, wat
men weet, maar den schijn wil aannemen,
als of men nog meer weet.

f.i.:

fiat insertio, het worde ingelascht. Zoo
zal een secretaris kunnen notuleeren: ‘de
vergadering besluit, het volgende stuk
aan de Regeering te zenden, f.i.’ Dat is
dan te zeggen, dat bij het in 't net
schrijven dat stuk moet worden
ingelascht. Naardien nu dat f.i. vaak tot
het vol schrijven van vele bladzijden
noopt, is het voor dien secretaris veelal
gelijk staande met fatale inval.

h.t.:

hoc tempore, op dezen tijd, tijdelijk. Als
ik mij noem ‘h.t. praeses’, duidt dit aan,
dat het praesidium mij niet blijvend eigen
is, maar dat ik het op dezen oogenblik
heb. Zoo zou een Minister kunnen
schrijven ‘h.t. Minister’ ook al ter
aanduiding van het niet-blijvende. Maar
dat is geen gewoonte.

i.p.i.:

in partibus infidelium, in de oorden der
ongeloovigen. Bisschoppen i.p.i. zijn
titulaire Bisschoppen, door den Paus in
dien vorm benoemd, ten teeken, dat ze
eigen-
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lijk dáár of dáár een Bisdom behoorden
te bezitten. 't Is dus tevens een teeken, dat
een mensch ook daar, waar hij feitelijk
niets te zeggen heeft, nog iets te zeggen
wil hebben.
i.v.:

in voce, op het woord. Wordt gebruikt bij
verwijzing naar eene plaats in een
Woordenboek. Bij voorbeeld, gij hebt een
en ander over torpedo's geschreven en zet
nu onder uw opstel: ‘zie verder
Nieuwenhuis, i.v. Watermijnen.’ Zulk
eene verwijzing is soms verre van
overbodig. Zonder deze zou menigeen
torpedo dáár niet zoeken, noch ook
doodekop onder ijzeroxyde, noch ook
waterrot onder veldmuis, en zoo meer.

j.l.:

jongstleden, achter een datum. 't Is
volkomen het tegendeel van e.k.,
ofschoon het zelf dat eenmaal was. De
Tijd is voortdurend bezig, ieder e.k. te
veranderen in j.l., of ook, tot eenige
variatie in dat eentonig werk, er van te
maken l.l., dat laatstleden beduidt.

jr. en sr.:

junior en senior, de jongere en de oudere,
tot onderscheiding van zoon en vader, als
ze denzelfden naam dragen. Somtijds
wordt soortgelijke onderscheiding
aangeduid, door achter den naam van den
jongere te zetten Azn., Bzn., of zoo. Maar
men make de onderscheidingen zoo juist,
als 't kan, altijd zijn er, die de zaak toch
niet vatten. Ten voorbeelde de slimmerd,
die zich hevig boos maakte, toen zijn
bewering, dat Mr. Heemskerk Azn. een
eigen broeder was van Mr. Heemskerk
Bzn., geen instemming vond.

L.B.:

Lector benevole, goedgunstige lezer.
Komt wel voor aan 't hoofd eener
inleiding of eener voorrede. Daarmeê wil
echter de schrijver niet zoo zeer zijn
gevoelen uitdrukken, dat de lezer hem
goedgunstig is, als wel aan zijn wensch
lucht geven, dat de lezer hem goedgunstig
zij.
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L.S.:

Lectori salutem (dico), den lezer (breng
ik) mijn heilgroet. Een eenigszins anderen
vorm van toespraak koos Multatuli, toen
hij in een boek, waarvoor hij natuurlijk
den bijval van 't publiek toch wel
wenschelijk achtte, de liefelijke woorden
zette: ‘Publiek! ik veracht u!’

m.a.w.:

met andere woorden. Kan te gemoet
komen aan de onduidelijkheid van den
schrijver of aan de onbevattelijkheid van
den lezer of, ook wel, aan beiden.

med. en ult.:

medio en ultimo, bij maandnamen, ter
aanduiding van het midden of het einde
der maand. In betrekking tot een maand
zal men zich daar wel nooit in vergissen.
Maar in betrekking tot het leven kan men
't licht mis hebben en kan ultimo er zijn,
als men denkt, dat men nog in medio is.

m.i.:

mijns inziens. Als iemand schrijft: ‘het is
m.i. aldus’, dan bedoelt hij eigenlijk: zoo
is het.

N.B.:

Nota bene, let wèl op. Wordt in ernst, en
ook spottend, gebruikt. Een voorbeeld
van 't eerste ontleen ik aan een drukproef:
‘N.B. hier moet een kleine ruimte open
blijven voor een figuurtje.’ Een voorbeeld
van het tweede ontleen ik aan 't leven:
‘hij zeî: ‘we moeten stand houden,
mannen! en hij, N.B. ging het eerst aan
den haal.’

nml. of nam.:

namelijk. Geeft nadere verklaring. ‘Als
de ezels en de prevesters er bij komen,
zeî de dokterskoetsier, is meestal de
uitkomst nabij, nml., het einde.’

n.n.:

nomen nescio, ik weet den naam niet. Als
een mij bekende gever uit bescheidenheid
wenscht, dat ik zijne gift zal vermelden,
met n.n. er bij, en ik doe zoo, dan is dat
één van de onschuldigste gevallen, waarin
‘ik weet het niet’ beduidt ‘ik weet het
wel, maar gij zult het niet weten.’
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o.a.:

onder anderen. - ‘Ik noem het o.a. eene
dwaasheid, eene mode te volgen, die het
lichaam misvormt.’ Daar wil ik, heel
behoedzaam, meê zeggen, dat men dit
niet zoo moet opvatten, als of ik geen
andere dwaasheden meer weet.

p.c.:

pour condoler. Een naamkaartje, met
deze letters er op, is rouwbeklag, - en wel,
rouwbeklag op zijn dunst.

p.f.:

pour féliciter. Dus, een heilwensch. Twee vrinden, die de letters p.f. op een
kerkezakje zagen staan, waren 't niet eens
over de bedoeling en dobberden tusschen
pour féliciter, dat het niet kon zijn, en
Prins Frederik, dat het ook niet kon zijn,
en pia fraus (vroom bedrog), dat het toch
ook niet kon zijn. Een boer, die achter
hen zat, gaf hun licht, door de
kennisgeving, dat het beduidde:
predikanten-fonds.

P.G.:

Protestantsche godsdienst. ‘Men vraagt
een drankvrijen koetsier, van de P.G.’ De
aardigheid: van de pokken geschonden
verdient niet eens neêrgeschreven te
worden. Maar zij staat er nu al.

p.o.:

per order. Dat zet men, als men een stuk
onderteekent in plaats en op last van een
ander. Och of nooit iemand het gedaan
had in plaats, bij ontstentenis van het op
last!

p.p.:

per procuratie, bij volmacht. Dus,
verwant aan het vorige. Die aan iemand
het recht wil geven tot dat p.p., moet eerst
alles wel goed overwegen. Want in dat
p.p., kan blijkens de ervaring, ook
schuilen: pecunieel perikel.

p.p.c.:

pour prendre congé. Een naamkaartje met
p.p.c. vertegenwoordigt dus een afscheid.
't Is het afscheid nemen der beleefdheid.
Het afscheid nemen der hartelijkheid is
minder glad en minder plat.
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pour remercier. Als ik in betrekking tot
het danken een thermometerschaal moest
maken, zou ik zeggen: niet dan-
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ken is vorst; danken met een kaartje is
matig; danken met woorden is warm;
danken, zonder woorden, met een
handdruk en een traan, is bloedwarm.
p.s.:

post scriptum, naschrift. Men zegt, dat
dames bijna nooit een brief schrijven
zonder p.s. - Zekere juffrouw, die voor
zich deze beschuldiging wenschte te
ontgaan, zette eens onder haar brief: ‘p.s.
Ziet gij nu wel, dat ik wel een brief kan
schrijven zonder post scriptum?’

q.f.:

quod factum, hetwelk geschied is. Als ik
notuleer: ‘den secretaris wordt
opgedragen, aan den vrager een
toestemmend antwoord te zenden,’ en ik
zet er achter q.f., dan beduidt dit, dat aan
de opdracht voldaan is. In 't notulenboek
van ieders leven staan echter vele
opdrachten, waar het q.f. nog niet achter
gezet worden kan.

q.n.:

quem novisti, dien gij kent. In
gemeenzame brieven gebruikt men dit
wel, in plaats van de naamteekening: ‘En
nu eindig ik. Vaarwel! Ik blijf uw vriend,
q.n.’ Dat q.n. is tevens een zeer weldadige
uitsparing voor iemand, die niet heet Pot
of Kip, maar een naam voert van wel 18
of 19 letters, als Schweerbeyderbeeke,
Van Maarschalkerwaard, enz.

q.q.:

qualitate quâ, in hoedanigheid. Dat zet
gij achter uwen naam, als ge iets schrijft
of onderteekent of toezendt, niet uit en
voor uzelven, maar krachtens een
bepaalde betrekking of verhouding. Wat
gij mij geeft, omdat en doordien gij zijt
penningmeester van dit of dat, geeft gij
mij q.q. Die 't uitspreekt, zegt gewoonlijk
kuwe, kuwe. Daarom kon eens iemand
zeggen tot een penningmeester, die
bekend stond als zeer zuinig in zijn privé:
‘gij geeft veel kuwe, kuwe; dat beduidt:
niet van 't uwe.’
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Roomsch Catholiek of Roomsch
Katholiek. Men vindt zoowel het een, als
het ander. De C en
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de K vechten gestadig om den voorrang,
gelijk de Curie en de Koningen.
S.D.G.:

Soli Deo gloria, Gode alleen zij de eere.
De verkorting S.D.G. duidt een recht
Gods aan, dat veelal sterk wordt verkort.

s.t. en s.s.t.t.:

salvo titulo en salvis titulis, behoudens
den titel en behoudens de titels. Gij zendt
een brief rond bij de Heeren die en die,
s.s.t.t., dat is, zonder van ieder den titel
er bij te zetten. Overigens, met het
weglaten van titels moet gij voorzichtig
zijn. Sommigen nemen u die weglating
zeer kwalijk, vooral zij, van wie niet veel
overschiet, als de titel er af is.

t.a.p.:

ter aangehaalder plaatse. Wordt gebruikt
bij eene verwijzing naar een plaats in een
boek, waarheen al meer is verwezen,
zooals men a.w. kan zetten, aangehaald
werk, als men naar een geheel boek
verwijst, dat men al vroeger genoemd
heeft. 't Is om noodelooze herhalingen te
vermijden. Maar op andere punten is 't
soms weêr niet zoo klaar, dat de schrijver
tegen noodelooze herhalingen is.

t.t.:

totus tuus, geheel de uwe, - gelijkstaande
alzoo met t. à t. en t. à v., tout à toi en
tout à vous. Als men erg op onze
gehechtheid gesteld was, zouden zich
zware twisten daaraan kunnen verbinden.
Want honderd personen, die brieven van
ons hebben, konden allen zeggen: ‘hij is
geheel de mijne; ik heb het zwart op wit.’

t.w.:

te weten. - Als we daarbij voegen: d.i.,
d.w.z., m.a.w. en nml., dan hebben we vijf
gebroeders, door een schrijver als gidsen
in dienst genomen, om den lezer door zijn
bosschen en over zijn bergen te helpen.

u.s.:

ut semper, als altoos. Gebruikt bij de
onderteekening van
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een vriendschappelijken brief: ‘U. s. Uw
u liefhebbende Piet.’ Weemoedig, dat nog
eens te lezen, als Piet dood is. Bitter, dat
nog eens te lezen, als Piet niet meer om
u geeft.
v.b. en v.o.:

van boven en van onderen, bij verwijzing
naar eene bladzijde. ‘Zie bl. 12 v.b. en 17
v.o.’ 't Heeft zijn nuttigheid, aangewezen
te zien, dat men boven niet vinden zal,
wat beneden is, en beneden niet zoeken
moet, wat boven is te vinden.

Verg. of vrg.:

Vergelijk. Ook een practische wenk.
Vergelijking is een zeer gewichtige zaak.
Vergelijking is het complement van
waarneming, zooals het eene been het
complement is van 't andere. Waarneming
en vergelijking zijn de twee beenen,
waarop de wetenschap wandelt en
waarmeê de wetenschap hare klimtochten
doet.

V.G.A.:

Verzoeke gunstig antwoord. Dat laten
mijnheer en mevrouw op hunne
invitatiekaarten drukken, ofschoon ze tot
elkaar zoo al eens hebben gezegd: ‘'t is
warempel te hopen, dat er ook wat
bedanken.’

v.h.:

Van huis. Wat men niet mist, waardeert
men veelal niet. Wie is dankbaar, als hij
onder zijn briefje zet: v.h.? En toch... als
hij eens heel lang en heel ver van zijn
huis was verwijderd! En als hij eens geen
te huis had!

z.g.

Zoogenaamd. Dat kan te pas komen bij
allerlei: ‘Een vriend, z.g.’ - ‘Maderawijn,
z.g.’ - ‘Vroomheid, z.g.’ - Boter, z.g.’

Al deze aangehaalde verkortingen, van a tot z, zijn al oud. Tot den nieuweren tijd
behooren echter de sterkste, - sterker, dan die hier boven staan. Bij voorbeeld: ‘Een
kamer met riant uitzicht wordt gevraagd door een h.z.b.b.h.h.’, dat is: een heer, zijne
bezigheden buitenshuis hebbende. Of wel: ‘Eene dame, liefst
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met eenig fortuin, wordt gezocht door een weduwnaar, g.k.t.z.l.h.’, dat is: geen
kinderen tot zijn last hebbende.
Maar ik eindig. Intusschen, wijl bovenstaande lijst nog niet volledig is, wijl
eigenlijk eene lijst als deze nooit volledig kan zijn, gevoel ik, dat ik eindigen moet
met de verkorting:
Enz.
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Grootmoeder, hij is dood!
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Grootmoeder, hij is dood!1)
I.
Grootmoeder zit bij 't haardvuur neêr,
En 't vuur brandt hoog en warm;
Maar werken doet ze al lang niet meer;
Slap hangen hand en arm.
En naast haar zit haar dochterskind,
Een kind van achttien jaar;
Een deern, die 't vlas met ijver spint,
Dat zacht is als heur haar.
En buiten brult en huilt de wind,
De regen klettert hard,
En droevig spint zij voort, en spint, Haar hartje is vol van smart.
En grootje spreekt: ‘Wat is er dan?
Je hebt zoo'n goed verstand;

1) Uit hetzelfde werk als Twee makkers. Zie bl. 149.

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

178
Laat komen, kind! wat komen kan;
't Is alles in Gods hand.
Vertrouw op Hem, uw leven lang,
Geef God bij alles de eer!’ ‘Grootmoeder, 'k ben zoo naar, zoo bang,
'k Geloof, hij leeft niet meer.’ ‘Een slimme tijd! Een booze tijd!
Maar, stil, mijn kind! wees stil!
't Is 't best, dat ge onderworpen zijt,
Als God u treffen wil.’ En wind en stormbui hollen voort,
Met wild en luid misbaar,
Maar melden in geen enkel oord
't Waarhenen of 't van waar.
Ze rukken neder 't dak van riet
En de ongeschaafde deel,
Maar sparen ook het kerkdak niet,
Noch 't vorstelijk kasteel.
Het meisje treedt naar buiten, zacht,
En links en rechts kijkt ze om;
't Is in haar nacht, rondom haar nacht, ‘God! Grootje, kom eens! kom!
De gansche lucht is bloedig rood,
Vooral die noorderkant;
Licht staat, - o, hemel! wat een nood! Heel Rostock wel in brand!’
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En de oude komt; haar sneeuwwit haar
Vliegt zwierend in den wind;
Met bange blikken staat ze daar
En legt haar hand op 't kind.
‘Dat is geen vuur, dat is geen brand,
Maar 't is des Heeren doen,
't Is 't bloed, dat uit der menschen land
Ten hemel schreit om zoen.
De vinger is 't van 's Heeren hand,
Die manend voorwaarts steekt;
Gods vinger is het, aan den wand,
Waar Daniël van spreekt.
'k Zag vroeger ook die rosse tint,
Dien bloedig-rooden schijn,
Toen 't Fransche leger, boos gezind,
Trok over onzen Rijn.
Naar Rusland ging 't, het land der koû;
Grootvader moest toen meê;
En sinds dien tijd was 'k weduwvrouw;
Geen weêrzien volgde op 't wee.
Dat wee der scheiding, 't deed zoo'n pijn!
Ik was zoo jong, als gij;
Nu zie 'k nog eens dien rooden schijn,
Nu oud, den dood nabij.
En toch blijft dit de beste raad,
Dien 'k weêr u geven wil:
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Wat gij verliest, wat u verlaat,
Wees stil, mijn kind! wees stil!’ En grootje gaat de keuken in;
Het vuur brandt hoog en warm;
Maar warmer nog is grootjes min:
Ze houdt haar kind in d'arm.

II.
Wel menigeen zag ik met vroolijken lach, en 't hart zonder lasten of zorgen,
Zijn wandeling doen door Gods wereld, zoo schoon, van d' eenen tot d'anderen morgen.
‘God zeeg'ne u, mijn kind! Heil en vrede, mijn vrind! ons Duitschland zal blijven en leven;
Aan ons is de zege! Ze keeren weldra, den schedel van lauw'ren omgeven.’
Zeker, zeker, 't is schoon, en de hoop, ja! die blijft, maar toch, stil wat! spreek nog niet zoo
boud!
Zie! daar nadert er een, door den storm, in den nacht, langs het brokkelig spoor in het woud.
Als het Noodlot uit nacht, zoo komt deze daar aan, als het Noodlot geheim en van ver,
Over velden en heiden, steeds voort, immer voort, ook al schijnt er geen maan of geen ster.
't Is geen wand'laar uit lust, maar hij moet; - wat hem drijft, is de kracht van het hooger bevel;
Liever zat hij te huis bij zijn vrouw en zijn kind, naast het haardvuur, gezellig en wel.
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Maar dat baat niet, hij moet er maar door, telkens weêr; hij moet wand'len door wind en door
regen;
Hij is bode uit den donkeren nacht, hij betreedt als een tolk van het Noodlot zijn wegen.
In zijn lederen kleptasch vervoert hij 't bericht, en brengt vreugd in de huizen, of smarten;
Hij vervoert er geboorte in, en dood evenzeer, en den groet van gescheidene harten.
En hij komt aan de hut en hij komt aan 't paleis; want zijn plicht weet van gunst noch erbarmen:
Wie er lacht, wie er weent, daar kan hij niet aan doen; hij klopt aan bij de rijken en de armen.

III.
Nog zitten beiden aan den haard
En de oude is kalm en stil;
Maar 't meisje is angstig en vervaard,
En 't jonge bloed is kil.
‘Grootmoeder, hoort ge 't? Luister! Hoor!
Daar wordt bij ons getikt;
Grootmoeder, 'k ben zoo bang er voor;
O God! 'k ben zoo geschrikt!’ ‘Kind, wees bedaard toch; 't is de wind,
Die schudt aan d' appelboom;
Hoor toch naar rede, lieve kind!
Misschien was 't maar een droom.’
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‘Neen, neen! 't is kloppen; hoort ge't niet?’ Nu springt zij op en gaat
Een stap de deur uit, en ze ziet
Den postbode op de straat.
‘Een brief? Voor mij? Geef op dan nu!
Kom, zoek dan toch wat ras!
Hij haalt hem - ‘Daar! die is voor u!’ Uit zijne Noodlots-tasch.
Dien brief beziet ze aan allen kant,
Met blikken, angstig-snel:
‘Grootmoeder, dat is niet z i j n hand, Och, ik begrijp het wel!’
Zij leest, - of bij - dan of wellicht - De brief valt in haar schoot,
Ze slaat haar schort zich voor 't gezicht: ‘Grootmoeder, hij is dood!’
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Een en ander over geheimschrift.
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Een en ander over geheimschrift.
Geheimschrift is schrift van dien aard, dat het alleen voor ingewijden leesbaar, althans,
verstaanbaar is.
't Geheim moet dus schuilen in het schrift, als zoodanig. Want gewoon schrift,
maar op eenigerlei wijze onzichtbaar gemaakt, is eigenlijk geen geheimschrift.1)
Nog minder is zoo te noemen een schrift, dat niet alleen niets ongewoons heeft,
maar waar niets aan gedaan is, doch dat eenvoudig op zeer verborgen manier wordt
overgebracht.
Zoo is dikwijls geschied. Laat mij een paar staaltjes uit de oudheid vermelden, die
ik beiden ontleen aan Herodotus.

1) Middelen om, langs scheikundigen weg, het schrift onzichtbaar en zichtbaar te maken, vind
ik reeds aangegeven in een boekje, dat 150 jaar oud is: Academie der Schrijfkonst, bevattende
verscheyde konsten, aerdigheden, cieraten, inkten, verwen, etc. dat dit recept geeft: ‘Schrijf
met gesmolten vitriool, zoo kunnen de letters, droog zijnde, niet gelezen worden, maar als
dezelfde met afweeksel van galnoten nat gemaekt worden, dan ziet men ze aenstonds met
verwondering swart te voorschijn komen, en wilt men ze wederom doen verdwijnen, zoo
behoeft men ze maer met sterk water of vitriool-olie te overstrijken, en gesmolten
wijnsteen-zout zal dezelfde andermaal swart maken.’
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De ouden gebruikten houten plaatjes, met was bestreken, en krasten daarin met een
stift, die stilus heette.1) Dat moeten we vasthouden bij het volgende.
Demaratus, zoon van Ariston, koning van Sparta, hield te Suza verblijf en werd
daar bekend met het plan van Xerxes, om Griekenland te beoorlogen. Zijn volk
willende waarschuwen, schreef hij dat bericht op 't hout, met een waslaag er over.
Toen 't aankwam, begreep men het niet. Maar een vrouw, - vrouwen hebben veel
intuïtie, - Gorgo, de gade van Leonidas, gaf den raad, het was af te schrappen en toen
kwam 't bericht voor den dag en weldra wist heel Griekenland wat er in Perzië broeide.
Een tweede geval. - Histiaeus, die, als Perzisch Stadhouder te Milete, het
vertrouwen van Darius verloren had en nu door dezen te Suza werkeloos en
machteloos werd gehouden, wilde in 't geheim zijnen schoonzoon Aristagoras eene
aansporing doen toekomen tot afval van den Perzischen koning. Hij nam zijn meest
betrouwbaren slaaf tot bode. Maar bedenkende, dat, wààr deze het schrift ook op 't
lijf droeg, dat schrift gevonden kon worden, verzon hij iets bijzonders. Hij schoor
den slaaf het hoofdhaar af en schreef toen zijn bedoeling, met eene wel-beklijvende
kleurstof, op 's mans kalen bol. Toen nu, na eenigen tijd, het haar genoeg was
aangegroeid, werd de slaaf weggezonden, met den last, om tot Aristagoras alleen te
zeggen: ‘Scheer mijn hoofd.’ Zoo geschiedde en wat verborgen was geweest, werd
nu zichtbaar. - Wel practisch, maar voor spoedeischende gevallen minder geschikt,
daar altijd, zelfs bij aanwending van de krachtigste middelen onzer beste
haarkundigen, (opheffers, zoo als één

1) Van daar ons stijl. Zoo is eigenlijk een goeden stijl hebben eene uitdrukking, in aard en
wezen gelijkstaande met een welversneden pen hebben. De eerste zegswijze verbindt zich
aan den stilus der ouden; de tweede aan de ganzeveêr der lateren. Aan de stalen pen der
hedendaagsche wereld heeft zich nog geene zoodanige uitdrukking verbonden.
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hunner zich noemt, van alle haaronaangenaamheden) eenige tijd noodig is, eer een
menschenhoofd van kaalheid weêr tot harigheid komt.
Ik herhaal, zulk verholen schrift is eigenlijk geen geheimschrift. Maar wel hebben
we aan eigenlijk geheimschrift te denken, als we van Suetonius vernemen, dat Caesar
en Augustus in hunne lastbrieven wel eens bepaalde teekens, in plaats van letters,
gebruikten. Zulke stukken werden dan literae coecae, dat wil zeggen, blinde brieven,
genoemd.
Voor ons woord geheimschrift worden ook wel twee Grieksche woorden gebruikt,
t.w. kryptographie en steganographie, welke twee woorden volkomen dezelfde
beteekenis hebben, want zoowel steganos, als kryptos, beteekent bedekt of geheim.
De ook niet ongebruikelijke naam cijferschrift is minder volledig. Want wel
dikwijls, maar niet altijd, worden cijfers gebezigd. Men kan gewone letters gebruiken,
maar met veranderde waarde; of ook letters, behoorende tot eene andere taal, dan
die, waarin men schrijft; of ook afgesproken teekens, dat noch letters, noch cijfers
zijn.
Toen Sicco van Goslinga, de pittige en wakkere Grietman van Franekeradeel, zich
in ambassade aan 't Fransche Hof bevond, schreef hij vaak aan zijn vriend Sjuck
Gerrold Juckema van Burmania brieven, in 't oud Friesch, en dan met Grieksche
letters. Eens werd er een onderschept en aan Richelieu gebracht, die met een zacht
lijntje van den Fries zocht te vernemen, welke sleutel daarop paste, want hij vond
het alleraardigst! Goslinga deed de zaak voorkomen als een loutere gril en niets dan
een grap, zeggende, dat daar geen sleutel op was. Daarom zeggen de Friezen nog,
als ze iets wel weten, maar zich niet willen laten uithooren: Dear wier nen kay fen,
sey Sikke, - daar was geen sleutel op, zei Sicco.
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En wat nu afgesproken teekens betreft, natuurlijk kan men zich daarvan bedienen
geheel naar willekeur en zooveel men wil. Zoo zouden, zal 'k maar eens stellen, twee
briefwisselende partijen het hierover eens kunnen zijn, dat de figuur van een aap
moet beteekenen voorgeslacht, - van een boterton wagensmeer, van een kerkgebouw
eendracht, en zoo meer, en zoo meer, want dit terrein heeft geen grenzen.
Op meer dan één gebied en in meer dan ééne omstandigheid kan geheimschrift
wenschelijk of noodig zijn. 't Kan dienst doen in politiezaken, bij oorlogstoestanden,
in diplomatische aangelegenheden, enz.
Om hiervan iets in 't bijzonder te noemen, er zijn nog lijsten in wezen, die aan
onze gezanten plachten meêgegeven te worden, en waarin staten en vorsten en
instellingen werden aangeduid met cijfers. In zulk eene lijst, afkomstig uit de tweede
helft der 17de eeuw, beduidt b.v., 75 Duitschland, 128 de West-Indische Compagnie,
200 de Inquisitie, 261 de Sultan, enz. - No. 100 viel daarbij den Hertog van Brunswijk
ten deel.
Onder de merkwaardige stukken in cijferschrift behooren ook eenige brieven van
Prins Willem I, met name, een brief van hem aan zijn broeder, Johan van Nassau,
geschreven te Mechelen, 21 Sept. 1572, en handelende over de Parijsche
Bloedbruiloft. - De sleutel is hierin gelegen, dat a wordt weêrgegeven door 3, b door
6, c door 9, d door 12, en zoo verder, dus, eene opklimmende reeks, met een verschil
telkens van 3, - waarbij echter nu en dan cijfers, zonder beteekenis, daartusschen
worden gezet, om den onbevoegden lezer te meer van den weg af te brengen.1)

1) Zie de ontcijfering Konst- en Letterbode, 1836. I. 311. 1842. I. 19. II. 204.
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Ook de handel heeft zijn geheimschrift. Daartoe behooren de zoogenaamde
telegraphische codes, waarin men één bepaald woord aanneemt om te berichten: ‘de
koffieprijzen zullen stijgen;’ één bepaald woord, om te gelasten: ‘verkoop den
voorraad,’ enz. enz. Behalve het voordeel van geheimhouding, hebben deze codes
ook het voordeel van vermijding van kosten.
En dan, - de liefde, - wat vindt die niet dikwijls baat bij geheimschrift. - Doet het
geval zich voor, 't welk zoo hinderlijk is voor twee minnende harten, - 't geval, ‘dat
papa het niet hebben wil,’ dan zoeken veelal de twee ongelukkigen in 't geheimschrift
het middel, om elkaâr iets bijzonders meê te deelen, of iets liefs te zeggen, al is 't
niets bijzonders. Menigmaal vinden we in onze couranten kryptographische berichten,
die zonder twijfel zijn af te leiden van zulk eene gedwarsboomde liefde, zoodat ik
ze nooit zonder aandoening zie, want tusschen de regels door zie ik dan altijd het
treffende en roerende beeld van een diepzuchtenden Eduard en van eene dofsnikkende
Kunegonde.
Maar, 't is de liefde, - dat moeten we erkennen, - die den bevalligsten van alle
vormen heeft uitgevonden, waarin geheimschrift voorkomen kan; ik bedoel het
bloemenschrift. Als men met een witte roos stilzwijgendheid kan uitdrukken, met
een roode roos schoonheid, met een gele roos ontrouw, met een takje oranjebloesem
kuischheid, met een sneeuwklokje vertroosting; - en als men met ééne bloem of plant
een geheele zinsnede kan weêrgeven, - met een heliotrope: ik bemin u; met rosmarijn:
uw bijzijn verkwikt mij; met een hortensia: wat zijt gij koel; met kastanjebloesem:
doe mij recht; met een veldmadelief: ik wil er nog eens over denken; en zoo voorts,
dan is, dat gevoelt gij, met bloementeekens over en weêr nog al heel wat te zeggen.
Nu, minnenden hebben elkaâr ook altijd veel te zeggen, wonderlijk veel. Jammer
maar, dat zoovelen, als ze ten laatste de
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vervulling van hun wensch hebben verkregen, meer en meer de liefelijkheid der
bloem uit spraak en leven verliezen, en feitelijk herinneren, wat ik eens iemand heb
hooren zeggen, dat s'engager, blijkens het woordenboek, de beteekenissen heeft:
zich verbinden, zich verstrikken en slaags raken!
Reeds heb ik sommige manieren van geheimschrift genoemd. Ik zou er vele andere
nog bij kunnen voegen. Maar dat zal ik niet doen, omdat ik elders al eens de
voornaamste methoden heb opgenoemd en dus daarheen kan verwijzen1).
Dat het een moeielijk werk is, geheimschrift te ontcijferen, bij geheele onbekendheid
met de toegepaste methode en volslagene onzekerheid omtrent de taal, die men voor
zich heeft, gevoelt ieder klaar. En sommige methoden zijn zóó, dat ook de
scherpzinnigste het geheimschrift niet ontraadselen kan. Maar die vermelding van
onmogelijkheid van ontraadseling herinnert mij een geval, dat ik eens ergens las en
waarvan men erkennen moet: als 't niet is gebeurd, dan is 't aardig gevonden. Men
was aan 't afdrukken van de Times, toen een jongen een vorm, waarin de letters gezet
waren, liet vallen. Daar lagen die duizenden letters verstrooid op den grond. Wat te
doen? Ze opnieuw te gaan zetten, dat gedoogde de tijd niet, daar was geen denken
aan. Een der chefs kreeg een inval; hij liet ze in allerijl maar zetten, zooals ze
opgeraapt werden, geheel door elkaâr, en met dezen regel er onder: ‘Bovenstaand
geheimschrift is bij de Redactie ingekomen; zij looft 50 Pond uit voor de juiste
verklaring.’ - Weldra waren nu vele hersenen in Albion aan 't peinzen en rekenen,
maar, natuurlijk, eene oplossing kwam niet, en na zes weken berichtte de Redactie,
dat, door een onvergeeflijke

1) Zie Sprokkelhout op 't woord: G e h e i m s c h r i f t .
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onachtzaamheid van een der bedienden het papier, waarop de sleutel stond, was
verloren geraakt.
Zelfs voor de partij, die den sleutel heeft, is de herleiding van geheimschrift tot
gewoon schrift meestal een lastig en omslachtig werk. Maar goed, 't geval kan er
naar zijn, dat de zaak die moeite waard is. Doch 't komt niet te pas, dat er lieden zijn,
die, om zoo te zeggen, altijd geheimschrift schrijven en alzoo u noodzaken, om bij
iederen brief, dien gij van hen ontvangt, vrouw en kinderen op te roepen, met de
vraag: ‘Kunt gij dat lezen? Wat staat daar?’ - Inzonderheid komt het menigmaal voor,
dat iemand voor zijn handteekening er een soort van geheimschrift op na houdt, dat
door geen sterveling ooit te ontcijferen is, - iets, waar met recht al dikwijls over
geklaagd is, maar waar sommige zotten nog maar altijd meê voortgaan. 't Gebeurde
mij wel, dat ik een brief ontving, waarop de schrijver antwoord behoefde, en dat hij,
blijkbaar volkomen overtuigd van de onleesbaarheid zijner handteekening, zijn
visitekaartje er bij deed. Was dat geen zot? Zijn eenige wijsheid was die overtuiging,
dat zijn handschrift onleesbaar zou wezen. Was dat dan geen zot? Als ik aan zulke
scribenten denk, dan komt mij weêr het rijmpje voor den geest, dat ik eens ergens
neerschreef:
Ontvangt gij, - 't is niet ongewoon, Een niet te lezen schrift,
Verknoei geen tijd aan zulk geknoei,
Zet ook u niet in drift;
Maar zend het aan den schrijver weêr,
Verrijkt met dezen zin:
‘Uw raadsel gaat hierbij terug,
Uw' brief wacht ik nog in.’ -1)

1) Stekelkruid. Bl. 72.
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En nu nog ééne zaak, die in betrekking is te brengen tot mijn onderwerp en die ons
een oogenblik zal doen verwijlen op Bijbelsch terrein. Toen eenmaal bij velen die
Schriftbeschouwing had post gevat, die God zelven als den eigenlijken auteur der
Bijbelboeken voorstelt, toen waren er ook, die aan God het gebruik toekenden van
geheimschrift, die, namelijk, beweerden, dat op vele plaatsen der Schrift de woorden
niet dàt beteekenen, of althans niet alleen dàt beteekenen, wat ze rechtstreeks
uitdrukken, maar 't omhulsel zijn van een verholen zin, die ontbloot en ontraadseld
moet worden. Daarmede hield zich de zoogenaamde wetenschap bezig, die men de
Kabbala heette, eene Rabbinistische spelerij en knutselarij, die, vooral sinds de 12de
eeuw, zeer in zwang kwam, en waaraan men eene moeite en een tijd heeft besteed,
eene betere zaak waardig. Wilt gij een paar staaltjes? - De Kabbala vond uit, dat de
eerste letter van 't eerste woord van Genesis (in 't Hebreeuwsch) de b is en dat dit de
aanvangletter is van bara, hij schiep, en dat de overige letters de aanvangletters zijn
van de Hebreeuwsche woorden, die beteekenen: uitspansel, aarde, hemel, zee en
afgrond, en derhalve eene aanduiding bevatten van de gansche schepping. - Iets
anders: èn in 't eerste, èn in 't laatste vers van den Hebreeuwschen Bijbel komt zesmaal
de letter aleph voor, die, als getalmerk, 1000 kan uitdrukken. De Kabbala ontdekte
in deze bijzonderheid de aanwijzing, dat de tegenwoordige schepping 6000 jaren
moet bestaan. - Nog iets: op eene plaats in Exodus (XXIII: 24) staat: ‘mijn engel zal
voor uw aangezicht gaan.’ De Kabbala vond het een belangwekkende vraag: ‘wie
van Gods engelen zou daar bedoeld zijn?’ en was terstond met het antwoord gereed,
door op te merken, dat het woord maleachi, mijn engel, door letteromzetting was te
maken tot michaël; dus, Michaël was de bedoelde. - Maar, genoeg van zulken onzin.
Neen! zeggen wij, als gij aan God het gebruik van geheimschrift wilt toekennen,
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doe het, maar doe het anders, en denk aan het werk, waarvan Hij in den meest
rechtstreekschen en eigenlijken zin de auteur is, - denk aan de schepping. De
schepping, ja, dat groote en grootsche werkstuk Gods, is in al haar deelen als bezaaid
met geheimschrift. Geheimschrift staat in de schijf der komeet, die, als een eenzame
zwerfster, om de zooveel of zooveel eeuwen zich aan de aarde vertoont, en op de
zoogenaamde vallende sterren, die gij als vuurpijlen door den nachtelijken hemel
ziet schieten; geheimschrift, in de schelpen en op de koralen, die gij ophaalt uit de
diepte der zee, en op de versteeningen in het ingewand der aarde, die van
ichthyosauren en mastodonten gewagen; geheimschrift, in de schors van den reuzeneik
en in het hart van 't viooltje, op de pop van de rups en in de cellen der bijen, op het
ijzererts, dat magneet heet, en op de hersenstof, die uw hoofd vult, - geheimschrift
allerwegen.
En 't was en is en zal blijven het dagelijksch werk der Wetenschap, - inderdaad,
een verheven werk! - dat ingewikkelde geheimschrift Gods te ontraadselen. En
verbazend is het, van den éénen kant, zooveel als daarvan reeds ontraadseld is; maar
niet minder verbazend, van de andere zijde, dat er na den eeuwenlang voortgezetten
arbeid der scherpste oogen en der machtigste hersenen, nog zoo onnoemelijk veel
geheimschrift is, waarop tot heden geen sleutel is te vinden geweest. Wel een bewijs
voor de diepte en de hoogte, den rijkdom en den omvang der gedachten Gods, die
in het schoone hiëroglyphen-schrift der schepping vervat zijn.
Ja, God! deez' luttele aard en die onmeetbre hemel,
En alle deelen der natuur, Omlaag het stofgewoel, omhoog het stargewemel,
De glimworm en het zonnevuur,
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De bibberende drop, de bulderende oceanen,
De sneeuwvlok en 't planetenstel,
De zacht ontloken bloem, de barstende vulkanen,
De wolk en 't wiekje der kapel, 't Is àl hiëroglyph, 't is schrift; - en, wat wij spelden
Geeft van de Idee getuigenis
En 't doet ons met ontzag den lof van U vermelden,
Door wien zoo schoon geschreven is! -1)

1) Slot van mijn opstel Over het schrift, geplaatst in: Bibliotheek voor het Huisgezin. II. 194.
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Een lied op de vlag.
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Een lied op de vlag.1)
I.
Als het windeke in het meer vaart de geest van het lied
Me in de ziel bij wat 'k zie hier en zag;
En gedachte en gevoel vloeien saâm in een zang,
En die zang is: een zang op de vlag.

II.
Proza geeft het werk des wevers,
Als hij doek tot dekking weeft;
Proza geeft des wevers arbeid,
Als zijn spoel u tooisel geeft;
Poëzie is u gegeven,
Als 't kunstvaardig plan en streven
U de vlag gegeven heeft.

1) Door mij voorgedragen in de Alg. Verg. van het 20e Taal- en Letterkundig Congres, te
Amsterdam, den 1-5den September dezes jaars.
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Want de vlag is symbool; 't is een teeken vol zin
En van groote gedachten de tolk;
's Volks historie en glorie, - die liggen er in,
En de taal en de ziel van het volk.

III.
Dies begrijp ik den vaandrig, dien 't moordende lood
Uit den zadel deed tuim'len ter aarde,
En wien toen geen gedachte aan verwonding of dood,
Maar aan 't lot van het vaandel, bezwaarde;
Die met handen, van 't sterven al bloed'loos en stijf,
Zijne vlag nog bijééngreep en plooide onder 't lijf,
Met zijn lijk zijne vlag nog bewaarde.
Dies begrijp ik den held, die, besprongen op 't dek,
Daar een dreigkreet in 't rond hoorde schallen,
Als voorspelling, dat straks zijne vlag zonder vlek,
Met een smet op haar banen, zou vallen,
En toen 't woord, - in zijn mond meer een zang, dan een zucht: ‘Neen! de vlag niet omlaag! Liever wij in de lucht!’
In den donder van 't kruitvuur deed knallen.

IV.
Doch 't meest kan 't dundoek mij bekoren,
Dat niet door d' oorlog is ontplooid,
Maar met zijn hel gekleurde banen
Het stille werk des vredes tooit.
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Zóó zie ik hier de vlaggen samen
Van 't dubb'le Neêrland, Zuid en Noord,
Een feest der Wetenschap vereerend
En huldigend de macht van 't Woord.
En waar 'k die beiden hier vereenigd,
Die twee verbonden hier aanschouw,
Daar breng 'k een heilgroet aan die kleuren:
Zwart, geel en rood, - Rood, wit en blauw.

V.
Dat geel kan hier van nijd niet spreken,
Maar 't is van gulheid tint en teeken,
Want goudglans is 't en zonnegloed;
Dat zwart doelt hier op dood noch smarte;
Zwart in de vlag is ernst in 't harte,
En ernst is spierkracht van 't gemoed.
Dat wit is 't reine; 't heeft een sprake,
Die aanmaant: ‘heel de natie wake,
Dat de eerlijkheid steeds 't onrecht stuit'!’
En 't blauw zegt: ‘hoe uw vlag zich vouwe,
Nooit moet onzichtbaar zijn de trouwe,
Nooit mag de hemelkleur er uit.’
En dan, dat rood, van bloedkleur sprekend,
Is hier het beeld, dat kracht beteekent,
Gezonde kracht en sterken moed, Terwijl die kleur, gemeen aan beiden,
Wat moog' verwijderen of scheiden,
Ons aan verwantschap denken doet.
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VI.
Daarom, 't zij vrede heersche in 't land,
Of krijgsgevaar verrijze,
Ik wensch, dat steeds dit vlaggenpaar
Naar ééne richting wijze.
Dat meer en meer, in Zuid en Noord,
Het licht der kennis gloeie,
Dat meer en meer, in Noord en Zuid,
Al 't goede en schoone bloeie.
Dat beider vlag, op elk gebied,
Steeds zuiv're lading dekke,
Dat haar, als 't moet, ja, vuur en bloed,
Maar nimmer schand bevlekke.
Zoo hechte zich aan beider vlag
Een nobel stuk historie,
En beider driekleur blinke al meer
In 't licht van echte glorie.

VII.
En wat is, wat is die glorie,
Die ik de echte beeten mag?.
Het WARE te kennen, het SCHOONE te voelen,
Naar 't RECHTE te streven, op 't GOEDE te doelen. Volk van 't Noord en volk van 't Zuiden!
Hecht dien eerkrans aan uw vlag.
En dan, laat haar wapp'ren
En klaat'ren en klapp'ren,
Fier, moedig en hopend bij somberen hemel,
Fier, moedig en dankend bij zonnigen dag!
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Namen van hoeven en huizen.
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Namen van hoeven en huizen.
Alle menschen, geloof ik, zijn gewoon, als ze hoeven of huizen voorbij komen, die
een naam of een spreuk vertoonen, op 't hek of op den gevel, dien naam of die spreuk
te lezen. Dat doet men van zelf, dat kan men niet laten. Die gewoonte is dus ook
mijne gewoonte. En nu kwam ik op den inval, - of de inval kwam in mij, - om eens
tot u te spreken over 't geen ik, hier en daar, wel eens las op huizen en hoeven, en u
meê te deelen, wat ik dan daarbij zoo al dacht.
Wat ik dacht. Maar 't spreekt van zelf, dat vele opschriften mij weinig of niets te
denken gaven, - opschriften, bij voorbeeld, als Berkenhof, Boekenrode, Eikendal, en
zoo meer, - - wat zal een mensch daar veel bij denken? - Hetzelfde geldt van de schier
ontelbare menigte zichten en lusten, - als: Torezicht, Bouwlust, en zoo verder. Alleen
heb ik, als ik, bij Loenen, het opschrift las: Vechtlust, mij wel eens in de stille
overpeinzing verdiept, of ik denken moest aan behagen in de Vecht, dan wel, aan
lust om te vechten. Maar dan kwam toch het eerste, tot mijn blijdschap, mij als 't
waarschijnlijkste voor.
In bijzondere mate trokken doorgaans die opschriften mijne aandacht, die gesteld
waren in eene uitheemsche taal. Juist om
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dat uitheemsche. Ik vond een aantal Fransche namen: Beaulieu en Bellevue, Belle
Alliance en Bon marché, Sans souci en Mon repos, Mon plaisir en Ma retraite,
Solitude en Bagatelle. Ik las nu en dan ook Engelsche namen: Hydepark, Longwood,
Somersetplace, Woodsight, Sweet Home, enz. ja zelfs: Sir Robert Peel, en dit op
Tessel. ‘Dat zou je ook niet geraden hebben, als je 't niet wist.’ Maar er zijn meer
vreemdigheden. Zoo is, onder Zeist, het buitenplaatsje Tallyhocottage te vinden.
Tallyho is een veldkreet der vossenjagers. Maar hoe komt zoo'n naam te Zeist? Die
daar op vossenjacht gaat, speelt in een loterij met haast niets dan nieten. - 't
Verwonderde mij wel eens, dat ik in ons land, hetwelk toch zooveel Duitschers
herbergt, zoo weinig Duitsche opschriften vond. Ik herinner mij alleen den naam
Hof zum Walde, bij Herwen, in Gelderland, aan de Pruisische grens, in de buurt, waar
oudtijds het Spijk stond, bekend wegens 't vermoorden van den Noorman Godfried
door de gezanten van Karel den Dikke, in de 9de eeuw. - Iets meer gaf het Italiaansch:
Belvedere en Bella Vista, Villa Nuova en Casa cara, Benvenuta en Qui si sana. Qui si sana, hier wordt men gezond, wel een uitlokkende naam, en ook een zeer
gepaste naam, voor een buitenverblijf. Te ademen in de lucht, in plaats van rook en
walm op te snuiven; in het gras te liggen, in plaats van in den effectenhoek te staan;
naar bloeiende boomen te kijken, in plaats van over dalende markten te spreken; het
nachtegalenlied te beluisteren, in plaats van een stoomhei te hoeren, en reseda te
ruiken, in plaats van over Liernur te twisten, - waarlijk, dat moet op een mensch wel
een weldadigen invloed oefenen, dat moet in en aan hem waar maken: Qui si sana,
hier wordt men gezond. En die dat bedenkt, zal de lieve verzuchting begrijpen, die
eens aan den boezem eener gevoelige juffrouw ontsteeg: ‘Ach, dat men steden bouwde
op het platte land! Daar is de lucht zoo frisch en zuiver!’ - - Ook het deftige Latijn
heeft zijn aandeel
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geleverd: Ora et Labora, Bid en Werk; - Si Deus pro nobis, quis contra nos? Als
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? - Hoc erat in votis, Dit was mijn wensch. Onder 't lezen van die laatste woorden had ik pleizier, en een edelaardig pleizier, al
zeg ik het zelf, want ik verblijdde mij in de gedachte aan een natuurgenoot, die
gelukkig was, doordien hij een lang gekoesterde begeerte vervuld zag. En zoo iemand
werd eveneens mij voor de verbeelding gebracht door het Grieksche opschrift: Eureka!
Ik heb 't gevonden! - Toen Archimedes dat uitriep, had het betrekking op een
natuurwet, - een waterwet, mag ik zeggen, - door hem ontdekt in het bad, welke
ontdekking hem in die mate verrukte, dat hij vergat zich voegzaam te kleeden en zoo
de straat op holde, al juichend: Eureka! - Die hem tegenkwamen, dachten, dat hij
gek was, - - alsof er ooit gekke geleerden bestonden! - Nu, zóó uitgelaten is denkelijk
de kooper van dat buitentje wel niet geweest, maar dat hij er toch erg meê in zijn
schik was, daarvan gaf hij minzaam den voorganger kennis. - - Eindelijk, ook het
Maleisch heeft moeten bijspringen, om huizen of hofsteden aan namen te helpen.
Zoo vindt gij onder Heemstede Soeka Brenti, zooveel als Rustplaats; in de
Haarlemmermeer Pondok Rawa, zooveel als Meerhut. - - - Het Volapük heb ik nog
niet op gevels of hekken gevonden.
Opschriften, als Batavia en Soerakarta, Soerabaya en Tjilatjap, Berbice en Decima,
Canton en Peking, Drafna en Thorn, geven ongezocht de gedachte mij in: die zulk
een opschrift stelde, heeft zeker met zoo'n plaats handel gedreven, of, wel, hij is er
woonachtig geweest; misschien wel daar geboren. O! daar ligt voor een mensch een
aandoenlijke liefelijkheid en een weemoedige, maar toch zoo zoete, genieting in 't
bewaren van de herinneringen, die zich verbinden aan de plek, waar hij de jaren
zijner jonkheid doorleefd heeft, - waar zijn ouderlijk huis heeft ge-
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staan, waar hij zijne eerste vrienden en vriendinnen heeft gevonden, zijn eerste illusiën
geweven, zijn eerste spelen gespeeld. Alles, alles uit dien tijd krijgt later over zich
een waas van bekoorlijkheid, zelfs datgene, wat, toen 't nog tot het heden behoorde,
minder aangenaam was, - zelfs die dag, toen hij, door 't ijs gezakt, zoo kletsnat naar
huis kwam; zelfs die boom, waar hij door een hardhandigen boer uit werd naar
beneden gehaald; zelfs die ondermeester, die hem met een Fransche Grammaire om
de ooren sloeg, als hij conjugeerde: je m'ennuie, tu m'ennuies. - Ja! voor de herinnering
is het land der jeugd een zonnig land en zonnig zijn ook de wolken, die er eenmaal
over dreven. - Daarom, een mensch wil gaarne het aandenken aan die dagen bewaren.
- Bewaren, - - nu ja, zoolang als 't wil duren. Dikwijls duurt het niet heel lang. Ik zag
eens van een landgoed den naam: 't Huis de Bildt plaats maken voor den naam Thorn,
waarin de nieuwe eigenaar de herinnering vastlegde van zijn geboorteplaats en - reeds na een paar tientallen jaren was er niet alleen die naam niet meer, maar was er
ook het heele landgoed niet meer. Hoe kort duurt veelal ons bewaren! - Eens tal van gasten
En menig feest;
Gezang en heildronk,
Met gloed en geest;
Gedreun van wielen
En zweepgeklap;
Gebriesch van rossen
En hoefgetrap;
Gelach op 't voorplein,
Bij druk gesprek, - - - Thans niets meer over,
Dan 't roestig hek!1)

1) 't Gesloopte Landhuis, in mijn: BLOEMEN EN KNOPPEN. Bl. 155.
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Ook lees ik nooit zonder gedachte en gevoel zulke namen, als: Abrahamshoeve en
Cornelishof, Olga-State en Bertha's Tuin. - Zij was het eenig kind van hare ouders,
die Bertha, en zij was, toen zij klein was, zoo mooi en zoo lief, en zij werd, bij haar
opgroeien, hoe langer, hoe mooier, en hoe langer, hoe liever. Zeer begrijpelijk, dat
hare ouders haren naam aan de hoeve gaven: Bertha's Tuin. Zij had ook altijd zoo'n
pleizier in den tuin en ze was er zoo dikwijls, onder 't zingen van een lustig liedjen,
in bezig. Eens, op een herfstdag, kwam zij uit dien tuin een weinig huiverig binnen.
En ze ging hoesten. Moeder zei, dat ze 't wel gezegd had, dat het veel te koud was
dien dag, maar Bertha antwoordde met een glimlach: ‘och, lieve moeder, 't is niets.’
Maar dat hoesten hield aan en dat ging telkens vader en moeder, die er elkaâr bij
aankeken, maar niets durfden zeggen, als een dolk in de ziel. De blos van 't mooie
meisje verflauwde, het blauw van hare aren scheen al blauwer door het wit heen der
huid, en zichtbaar verkwijnde haar sterkte. 't Gaf een winter vol zorg en vol angsten.
Maar 't voorjaar kwam en 't was niet erger. Dat zeî de dokter ook; een lief mensch
vonden de ouders dien dokter, vooral ook, als hij zoo zeî, dat het niet erger was. En
de voorzomer kwam en Bertha werd al eens, als de zonneschijn op zijn lekkerst was,
neêrgezet in den tuin, in haar tuin. Toch wilde 't herstel niet goed vlotten. Weêr die
hoest. En al weêr. En eens op een dag kwam er bloed meê. Dat akelig verschijnsel
herhaalde zich. En - toen de zomer in al zijn kracht en pracht aan 't gloeien en bloeien
was, lag 't lieve maagdelijn in 't graf. En op dat graf waren bloemen gezet door haar
treurende ouders, mooie bloemen, witte rozen, en die werden zorgvuldig ververscht,
en met een zucht, die een wereld vol smart was, zeî dan vader wel eens tot moeder:
‘dat is nu Bertha's tuin.’ - - Hoe weet ik dat? Wel, 'k weet het niet. Ik denk het maar
eens zoo. Maar als ik zoo
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denk, dan denk ik immers aan dingen, die dikwijls gebeuren, maar waarop altijd
weêr die bekende woorden van Heine toepasselijk zijn:
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.1)

Teederheid vond ik ook uitgedrukt in het opschrift: Mijn zoon; en een hek, dat Mijn
zoon zeî, was me een hek, dat zeer veel zeî. Mijn zoon, - dat liep ik in mijzelven aldus
te vertolken: steun van mijn stam, kroon van mijn naam, grond van mijn trots, stuk
van mijn hart, doel van mijn zorg, bron van mijn hoop, deel van mijn gebed en vervolg
op mijn leven, - mijn zoon! - - Nabij Almelo las ik: De mooie vrouw. En wat ik daarbij
mij verbeeldde? - Ik verbeeldde mij, een jongen boer te zien, die bruidegom was en
binnen kort op eene nieuwe hofstede, met zijn vrouwtje, zich vestigen zou; en dat
toekomstige vrouwtje stond daarbij voor mijn oogen, met een gezichtje als melk en
bloed en een blik vol liefde en leven, een waarlijk schoone verschijning, een
veldbloem, vol bekoorlijkheid. En ik zag, maar zij zag het niet, dat haar bruidegom
inging bij den verver van 't dorp, en ik ging daar ook binnen en ik hoorde hem zeggen:
‘Geurt, wat op dat pampiertje staat, mot je schilderen op 't hek; wat zou je denken,
dat het is?’ - ‘Veelust, misschien,’ raadde de verver. ‘Mis!’ - ‘Zorgvliet?’ - ‘Mis!’ ‘Nou dan geef ik 't up.’ - En de bruîgom ontvouwde plechtig het kleine ‘pampiertje’
en hield het Geurt onder de oogen. En deze las: De mooie vrouw. ‘Mot 't dàt wèze?’
- ‘Krek! dat mot 't wèze, en dat zet jij er netjes op, manneke! dat, en niks anders,
heure!’ En toen zag ik den bruidegom kijken, of

1) XV. 108.
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hij zeggen wilde: ‘hoe keur je die pruim?’ en daarop zag ik hem heengaan, glimmend
van genot hij de dubbele gedachte, dat aldus dat hek zeer klaar zou spreken van de
hartelijkheid van zijn hart en de geestigheid van zijn geest: - De mooie vrouw. - - Nu
zou iemand allicht, als hij ergens las: De goede vrouw, kunnen denken, dat hij daar
ook weêr zoo'n lievigheid had. Maar dan zou hij zich toch vergissen. De goede vrouw,
ook bij de Engelschen bekend, The good woman, en bij de Italianen, La buona moglie,
is een oud opschrift, waarmede wordt aangeduid: eene vrouw zonder hoofd. Bij de
Franschen is het dan ook: La femme sans tête. En waarom is dàt eene goede vrouw?
De Engelschen geven u 't antwoord, als ze The good woman afwisselen met The quiet
woman en The silent woman. Wie nu de onverlaat is geweest, die dat heeft uitgedacht,
om de vrouw goed te noemen, als ze geen hoofd heeft, - dus, geen eigen zin kan
hebben en in geen ding stem kan hebben, - dat heeft de Geschiedenis in rechtmatige
gramschap weggesmeten in den stroom der vergetelheid, en daar is 't diep in gezonken.
Men zegt, dat onze voorouders de neiging hadden, om in alles, ook in hunne
opschriften, blijk te geven van hunne zucht naar levenswijsheid en vroomheid. Dat
spreek ik niet tegen. Maar die neiging is er nog. De Haarlemmermeer, zooals die
thans is, behoort niet aan het voorgeslacht, maar aan ònzen tijd. En daar krielt het
van opschriften vol wijsheid en vroomheid. Inderdaad, als gij een rit hebt gedaan
door die streek, dan hebt gij zooveel nuttige wenken en vrome lessen gehad, dat ge,
zedelijk, al ver weg moet zijn, indien gij bij het uitrijden er uit, geen beter mensch
zijt, dan ge bij 't inrijden waart. Godsdienstige spreuken leest gij daar: Ebenhaëzer,
- Niets als door Gods zegen, - Door Gods zegen dit land verkregen, - Hoop op zegen,
- Dank en hoop. - Goede raad wordt u gegeven: Alles op zijn tijd, - Beleid met vlijt,
- Onvermoeid vooruit, -
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Hoop op beter, - Geduld overwint alles. Levenswijsheid klinkt voorts u toe uit: Ken
u zelven, - Beter benijd dan beklaagd, - en, met een toontje van grappigheid er door:
Zonder geluk vaart niemand wel. - En levenslust en vergenoegdheid openbaren zich,
- zeker eenigszins matig, in het opschrift: Vrij wel, - maar toch ook weêr voller in
Welgelegen, - Weltevreden, - Vredebest. - Natuurlijk komt ook in die streek, als in
alle streken, Ons genoegen voor. Er is ontzaglijk veel genoegen en vrede, en zoo
meer, in onze wereld te vinden, maar meer op hekken, dan in harten. En heeft eens
een snaaksche jongen op het hek van een buitentje, dat door een zeer oneenig echtpaar
bewoond werd, den kwast gehaald over de s van 't opschrift: Ons genoegen, en, zoo
doende, van een mooie leugen een leelijke waarheid gemaakt, ik voel gezindheid
om te vragen: ‘Jongen! heeft je kwast nog verf?’ want ik weet boven de deuren van
winkels en herbergen, van raadzalen en consistorie-kamers, nog veel van die mooie
leuzen te vinden, die niets dan mooie leugens zijn.
Maar ik ga verder. En als ik dan nog aan vele andere opschriften denk, die hier en
daar zijn te vinden, dan is 't mij, of de hekken, waar ze op staan, geen hekken blijven,
maar levende en sprekende personen gaan worden, met vleesch en geest, met jas en
hoed, en of de een op het zeggen van den ander, nu eens weêrleggend, dan weêr
toestemmend antwoord geeft.
Nooit gedacht, zegt er een; en een tweede, als om 't wat nauwkeuriger te
omschrijven, zegt daarop: Door velen niet gedacht.
Ongegund, zegt er een; maar een ander antwoordt, als tot troost en bemoediging:
Binnen Rust.
Zelden tijd zonder strijd, zegt er een; een tweede herinnert, dat het ook niet anders
zou kunnen, en zegt; Niet altijd zomer; maar een derde, beducht, dat die gedachte te
drukkend kan worden, haast zich, er bij te voegen: Niet altijd winter.
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Al doende leert men, zegt er een; een tweede acht echter de herinnering noodig: Pas
op! een derde maant ook tot voorzichtigheid aan, met het woord: Dool ik, Wacht u!
en een vierde bindt die vermaning nog wat aan, door op de mogelijkheid te wijzen
van Kostverloren.
Rust na werk, zegt er een; een tweede en een derde, zwaarmoedig van aard,
antwoorden bijna gelijktijdig: Altoos Zorg, - Nooit Rust; maar een vierde vindt dit
laatste toch wat kras en verzacht het tot: Zeldenrust, waar een vijfde, van een
opgeruimd humeur, overheen zegt: Altoos dankbaar, terwijl een zesde er besturend
en bemoedigend bijvoegt: Al hopende.
Lang gewenscht, zegt er een; maar een tweede zegt: Wat afgelegen; een derde
beaamt dat en spreekt: Al te ver; maar een vierde meent: Goed genoeg, terwijl een
vijfde de zaak wil uitmaken door te zeggen: 't Is niet anders; een zesde spreekt
verzoenend: Nooit volmaakt; een zevende voegt er bij: Elk zijn zin, waar een achtste
't meê eens is, die zegt: wel zeker, Zoo gekozen, en een negende voegt er nog,
vriendelijk en blijmoedig, aan toe: Tevreden 't best.
Menig opschrift trok ook vaak mijne aandacht, doordien het iets zonderlings had.
Zoo is te vinden, in de Haarlemmermeer: Acht is meer dan duizend. Met deze
rekenkunstige ketterij wordt de practisch-wijsgeerige waarheid uitgesproken, dat in
goed toezicht en nauwlettende zorg, dus in het acht geven, nog meer voordeel schuilt,
dan in 't geldelijk vermogen. En, zeker, in dien zin is acht meer dan duizend. Ook
is, als men acht heeft, daardoor duizend te krijgen, maar door geen acht te hebben,
wordt licht duizend verloren. Minder duidelijk is mij de bedoeling des mans, die, in
dienzelfden polder, op zijn hek heeft gezet: Ziet op uw moeder. Misschien meende
hij, met moeder, de aarde. Zoo zegt een bekend spreekwoord, met het oog op veen
en turf: ‘Gezegend is het land, waar 't volk zijn moêr verbrandt.’ En
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soms wordt van een zandruiter, bepaaldelijk van iemand, die over den kop van zijn
paard schiet en dan voorover op den bodem ligt, in de volkstaal, aandoenlijk teeder,
gezegd: ‘Hij kust zijne moeder.’ - Te Waddingsveen liet een eigenaar zijne hoeve
verbouwen, maar de rekeningen van dat werk vielen hem ontzaglijk tegen; - dat
gebeurt wel eens, met rekeningen, vooral van bouwen en verbouwen; - en de uitroep,
waarin de man toen aan zijne gewaarwording lucht gaf, is op het hek gekomen en
gebleven; gij leest daar het zonderling opschrift: Wel, wel! - Te Fijnaart, in
Noord-Brabant, kunt gij het dichterlijk opschrift vinden: Boeregort en te Gorinchem
het niet minder poëtische: De gebroken flesch. - Op één hek staat het armoedige
opschrift: Zonder geld. Dat is te Raalte. Gelukkig intusschen, dat zulk een woord
blijkbaar slechts op één hek in heel het lieve vaderland past. - Te Bunnik heet eene
hofstede: De gauwdievenboom, welke naam eene meer door aanschouwelijkheid,
dan door kortheid zich aanbevelende omschrijving is van de galg. - Te Everdingen,
bij Kuilenburg, staat op een hek de onvriendelijke naam: De Bullebak, en te Sint
Anna-Parochie, in Friesland, het ook al niet minzame woord: 't Haverspook. Wat
beteekenen die sombere titels? In alle oorden komen namen voor van historische
personen en van denkbeeldige wezens, die dienst moeten doen als bangmakers voor
ondeugende kinderen. De Romeinsche moeders namen er Hannibal voor, - ‘Hannibal
ante portas!’ de Assyrische Narses, den geduchten veldheer van Chosroês; de Turksche
Hunyades, den dapperen Woiwode van Zevenbergen en Rijksbestuurder van
Hongarije, in de 15de eeuw; en de Arabische Richard Leeuwenhart, - van wiens
schrikwekkende nagedachtenis nog een blijk voortleeft ook hierin, dat een Arabier,
als zijn paard plotseling schichtig wordt, pleegt te zeggen: ‘Wat is 't? Zie je Richard?’
- In de Paltz is de bangmaker Hans Trapp; in Thüringen dient daarvoor de Wilde
Bertha; elders is
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het Jan Hake; weêr elders Pietje Beu; en zoo voorts. In dit gezelschap nu, en
bepaaldelijk bij de hersenschimmige bangmakers, behooren ook de Bullebak en het
Haverspook. In de geheimzinnige diepte des waters houdt een monster zich op, dat
de kinderen, die te dicht aan den kant komen, bij de beenen grijpt en naar onder trekt.
Dat is de Bullebak. - Maar ook in de geheimzinnige diepte van 't hoogopgaande
koren schuilt een boos wezen, een leelijk wijf, dat de kinderen, die er in komen,
oppakt en meêneemt; - 't is, zoo lezen we in de Deutsche Sagen van Grimm; die
Roggenmuhme, welke naam daar tevens vertaald wordt in: 't Korenwijf. Nu, dat
Korenwijf en dat Haverspook is waarschijnlijk hetzelfde. - Zonderling is ook te
noemen het opschrift: De Psalm, en niet minder zonderling, wat ik als lijnrechte
tegenstelling kan aanhalen: Schoppen Aas. Maar, karakteristiek! - die De Psalm op
zijn hek zette, was een Haarlemmermeerder, en die Schoppen Aas op zijn hek zette,
was een Limburger; gaat naar Kessel en leest het. - Voorts breng ik nog tot de
zonderlinge namen: 't Witte voetje, bij Nieuwendam; ook De drie paardestaarten,
bij Franeker; - wie zou naar Franeker gaan, als hij dat langharige waardigheidsteeken
van een Turkschen Pacha woû zoeken? - ook de Regimentsdochter, in de
Haarlemmermeer; - hoe komt, zou men zeggen, een opera van Donizetti op een hek
terecht in de Haarlemmermeer? - en dan ook nog het opschrift, dat voorkomt in de
Bijlmermeer: Nationale uitgestelde schuld. Een prachtige naam! En daarbij zoo
gemakkelijk in het gebruik: ‘Wel, je moet eens op een middagje bij me thee komen
drinken op Nationale uitgestelde schuld.’ - ‘Poëzie schuilt overal.’ Maar hier schuilt
zij erg.
Eindelijk heb ik u nog te spreken van benamingen, die mijne aandacht trokken
door een daarmeê verbondene geschiedenis of overlevering.
Ik begin met de geschiedenis van ònzen tijd en wijs u op
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Ballon Nadar, ook alweêr voorkomende in de Haarlemmermeer, en in herinnering
bewarende, dat daar eens de luchtreiziger Nadar, te Amsterdam opgegaan, met zijn
ballon is neêrgekomen. En vervolgens stel ik, in denzelfden polder, de Eerejuffer u
voor. De dochter, namelijk, van den boer, die 't eerst deze hoeve bewoonde, was
eerejuffer op een Landhuishoudkundig Congres, te Haarlem gehouden, alwaar de
ingezetenen van de Haarlemmermeer verschenen, ieder in de kleederdracht der
provincie, waaruit hij gekomen was. Die betrekking, dus, van dat natuurlijk mooie
boerinnetje, - landelijke navolging van de filles d'honneur aan 't Fransche Hof, - werd
door haar vader vereeuwigd op zijn hek, - altijd voor zoover op een hek iets te
vereeuwigen is.
Maar nu gaan we terug naar den ouderen tijd.
Een van de vele ruwe volksvermaken van het voorgeslacht was de bijwoning van
gevechten van honden met honden, maar ook van honden met stieren, en van honden
met beren. Zelfs waren er Edelen, ja! Koningen, die honden en beren in voorraad
hadden, onder toezicht van een afzonderlijk daarbij aangestelden dienaar, voor deze
gevechten, die, met name in Engeland, bepaaldelijk ook tot de viering van Kerstmis
behoorden. Hoe men al met het Christendom heeft gesold! Beesten laten vechten
onder den Engelenzang: ‘Vrede op aarde!’ - Nu, - ‘de honden,’ zegt Ter Gouw, ‘die
afgericht waren om tegen stieren te vechten, heetten bullebijters; die 't tegen een
beer opnamen, berebijters; de gevechten zelve werden berebijten genoemd.’ En de
herinnering dáárvan komt nog in ons op, door den naam: De Berebijt, verkorting van
den vroegeren naam: De Berebijtersherberg. Overigens, aan dat vermaak, doen wij
niet meer. Wij laten geen honden en bullen en beren meer vechten, maar nemen die
rollen zelve waar; persoonlijk zijn we van tijd tot tijd hond en bul en beer, elkander
bijtend, fel en diep. Dat is de macht der beschaving.
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Cornelis Tromp, in hart en nieren man des krijgs en der zee, kon, toen hij zich een
rustig landverblijf koos, nog die sympathie voor water en vuur niet verzaken. De
man, die Van Galen had zien sneuvelen, die Wassenaar met zijn admiraalschip in de
lucht had zien vliegen, die met de Ruyter den vierdaagschen zeeslag had meêgemaakt
en bij Kijkduin en Rügen en elders zegevierend gestreden had, was en bleef zoo
geheel en al man der marine, dat hij aan 't landhuis, 't welk hij bouwen liet, van een
vijver omringd, den vorm liet geven van 't achterste deel van een oorlogschip. De
naam Trompenburg, onder 's Gravenland, bewaart nog in 't aandenken, dat deze
zeeheld daar woonde.
Bij Leiden, op den weg naar 't Station, is, - was althans nog voor niet vele jaren,
- een laantje, waarvan het hek door zijn opschrift terugwees naar den verschrikkelijken
tijd, toen, - om met den gevel van 't Raadhuis te spreken, - toen, ‘swarte hungersnoot
ghebracht hadde te doot binaest ses duisent menschen.’ In dien tijd van Leiden's
beleg, zegt de overlevering, werd dat laantje met al de daaraan gelegen tuinen en
gronden, voor één mud koren verkocht. De afbeelding van een met koren gevulden
zak, met het opschrift: De Korenzak. 1574, bewaarde er de herinnering van.
Hierbij past dit andere verhaal, dat in denzelfden Spaanschen tijd, nabij Delft, een
boerenhuis, tegenover de Praemonstratenser Abdij, die het Koningsveld of het
Koningskamp heette, werd verkocht voor twee hammen. Nog altijd staan er twee
hammen afgebeeld in den gevel en nog altijd heet die woning 't Huis van de hammen.
Een half uur van Wynaldum, in Friesland, is een buurtje, uit een paar boerderijen
en eenige dagloonershuisjes bestaande, dat genoemd wordt: De Blynse. Daarbij is
een tille, dat wil zeggen: een brug, (denkt maar aan de spreekwijze, dat er iets op til
is). De volksoverlevering zegt, dat te dier plaatse eens
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een zeer hevig gevecht is geleverd, door de Schieringers aan de Vetkoopers, de twee
beruchte partijen, die gedurende drie, vier eeuwen in Friesland de vreeselijkste
tooneelen van plundering en moord, de onmenschelijkste gruwelen, aangericht
hebben. In aansluiting aan die overlevering heet eene hoeve aldaar, tot op den huidigen
dag: Bloedige Blijnse tille, de bloedige brug van de Blynse.
Onder de groote watervloeden, die menigmaal ons land hebben geteisterd, en ten
deele verzwolgen, behoort, dat weet ieder, de Elisabethsvloed, waarvan de omvang
in herinnering bewaard is, onder anderen, door dit fraaie rijm op eene der poorten
van Dordrecht:
't Lant en water, dat ghy hier siet,
Waren twee en seventigh prochiën na cronieks bediedt;
Verdroncken door het water crachtig
In 't jaer 1421, waerachtig.

Welnu, in den zoo ontzettenden nacht van den 18den November van 't genoemde jaar
kwam er nabij Alblasserdam een houten wieg aandrijven, waarop een kat werd gezien,
die, door telkens naar den tegengestelden kant zich te begeven van de zijde, waarheen
de wieg overhelde, gestadig dien bak in evenwicht hield. Toen de wieg aan land
kwam, merkten de omstanders met aandoening, dat er een kind in lag, een rustig
slapend kind. Dàt was echt en eigenlijk: ‘rustig in de wilde baren.’ En, de namen
Kinderdijk en 't Huis te Kinderdijk wijzen nog altijd op dat treffende voorval terug.1)
- Niet lang geleden werd de inboedel, of een deel des inboedels, in veiling gebracht
van wijlen Jhr. Van Beresteyn van Maurick, te Vucht; en onder de daar verkochte
voorwerpen bevond zich een bloedkoralen halssnoertje

1) 't Schijnt, dat ook aan andere plaatsen zich zulk eene overlevering verbindt, van ‘een kint,
inde wiegh ghesalveert.’ Zie Nav. XXXVI: 2.
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met gouden slotje, waarbij behoorde een oud schilderijtje, voorstellende die wieg,
met kind en kat; want, dat halssnoertje, zegt men, had het meisje om, toen het daar
in die wieg werd gevonden. Hoe en wanneer dit kettinkje in 't bezit der familie Van
Beresteyn gekomen was, wist niemand meer te zeggen. En een bepaald bewijs van
authenticiteit was ook niet te geven; 't was alleen een van geslacht op geslacht
voortgeplante overlevering. In allen gevalle blijft hier echter de negatieve
bewijsvoering over van den man op de kermis, die een steen vertoonde, waarop Julius
Cesar gezeten had, en duizend gulden aan de algemeene armen beloofde, als iemand
bewees, dat Julius Cesar daar op niet had gezeten.
Ik heb vroeger elders1) wel eens gewezen op den grappenmaker van den huize
Rijpikerwaard, bij IJselstein, die een knecht en een aap had, beiden luisterend naar
den naam Kees, en die, toen zijn aap gestorven was, den dood van Kees liet aanzeggen,
met verzoek aan de bevoegde autoriteit, om, naar plaatselijk gebruik, de klok te laten
luiden. De grap gelukte, en de arme IJselsteiners heeten uit dien hoofde nog altijd
apenluiders, en worden uit dien hoofde nog altijd boos, als iemand vraagt: ‘Is Keesie
dood?’ Maar 't huis, waarin de grappenmaker woonde, behield er tevens de heugenis
van, in de benaming 't Apehuis.
Onder Goutum, in Leeuwarderadeel, is, of was, eene hofstede, benoemd met den
zonderlingen naam van Drinkuitsma-State. Vroeger lag daartegenover eene hofstede,
die er 't complement van heeten kon, want zij heette Schenkinsma-State. En daarbij
lag nog een derde: Putsma-State. Men verhaalt, dat drie gebroeders, die alle drie
krasse drinkers waren, - in den ouden tijd waren er zoo, - in gemeen overleg er toe
kwamen, aan hunne Staten of hofsteden namen te geven, ontleend aan het

1) Zie mijn opstel Spotnamen, in Vlechtwerk, bl. 420.
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schenken, het drinken en het putten of tappen. Op hen toepasselijk en hun in den
mond gelegd, is het rijmpje:
Eer dat ons dapper driemanschap,
In Bacchus' school volleerd,
Wordt in een Frieschen bekerstrijd
Verslagen of verkeerd, Eer zal de woeste Hercules
Herrijzen uit zijn graf
En slaan een tweede monsterdier
Tienduizend koppen af.

De familie van Heemstra placht twee drinkhorens te bezitten, bezit die wellicht nog,
met eene inscriptie voorzien, die op twee van die drie namen doelde: Schenkinsma,
Drinkuitsma, vivant deze pocula.
In dat gedeelte van Vlaardingerambacht, dat ‘de Zuidbuurt’ heet, staat, midden in
het veld, eene woning, toebehoorende aan Baron d'Overschie de Neerijsse, te Brussel,
waaraan zich eene zeer bloedige herinnering verbindt. Op zekeren somberen
najaars-avond kwamen vier booswichten op het erf van die woning, haalden een
varken uit het kot, en spigkerden dat beest met zijn staart aan de staldeur. Op het
hevig geschreeuw van 't gefolterde dier komen baas, vrouw, knecht en meid naar
buiten en worden alle vier door de schurken vermoord. Daarna gaan deze het huis
in en dooden ook de kinderen, met uitzondering van een zuigeling, die slaapt in de
wieg. Ze maken zich meester van alles, wat waarde heeft, en gaan weg met hun buit.
Maar na weinige oogenblikken spreken twee van de vier hun gevoelen uit, dat ze
dom hebben gedaan door den werfhond in 't leven te laten. Dat vinden nu hun gezellen
ook en de twee eerstgenoemden keeren terug, om dien werfhond te dooden. Die hond
stelt zich echter zoo woedend te weer en maakt zooveel misbaar, dat zij 't nu toch
maar veiliger achten, af te houden en zich te verwijderen. Zoo geschiedt. Niet vele
uren daarna
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wordt de gepleegde gruwel ontdekt door de buren, die, om de daders op te sporen,
zich naar den Maaskant begeven willen, meenende, dat de moordenaars de rivier
zullen zijn overgegaan, in de richting naar Brielle. Maar de hond houdt ze door zijn
beteekenisvolle bewegingen tegen en gaat hun voor, den weg op naar Vlaardingen,
en vervolgens, zonder ophouden of weifelen, naar Rotterdam. En, waarlijk! daar
worden de bedrijvers der misdaad gevonden, gegrepen, ondervraagd en onderzocht
en met kort recht ter dood gebracht. - Dat moet gebeurd zijn tegen 't einde der 17de
eeuw. Maar die bij avond in die buurt is, in deze 19de eeuw, kan bij de gedachte nog
huiveren, die de naam van dat huis in hem opwekt. Die naam is: De moordwoning,
nu al twee eeuwen lang.
Op een uur afstands van Zevenaar ligt het landgoed Babberik. Lang geleden
gebeurde ook daar een heel griezelig geval, waaraan echter eene zeer kloeke daad
was verbonden. 't Was ook een herftsavond en er was tijdelijk niemand in 't groote,
holle huis, dan ééne dienstbode. Wel iets angstigs. Maar zij was niet bang. 't Is al
vrij laat geworden en daar hoort zij, buiten, een stap, - - een stap, die nader komt en
nader. Er wordt geklopt. Zij doet open en voor haar staat eene vrouw, die schut vraagt
en dak. Maar al spoedig bemerkt de dienstmaagd, dat die vrouw een verkleede man
is. En in een oogwenk grijpt ze een groot mes, dat daar in de vensterbank van het
voorportaal ligt, vliegt op den vermomden indringer aan en - - wat zij verder deed,
heeft de volkstaal in gedachtenis gehouden door aan die buitenplaats den naam te
geven van Halsaf, - een naam, die op oude kaarten van Gelderland nog is te vinden.
- Een verwanten naam, te weten, Kopaf, kunt gij vinden onder de gemeente
Nieuwolde, provincie Groningen. Misschien is daar ook eens zoo'n bloedige
handigheid bedreven. Misschien is diezelfde meid daar gaan dienen.
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In den omtrek van Leeuwarden zat eens, - 't was ook weêr bij avond, - een flinke
deern in hare eenzaamheid te spinnen bij den haard. Ze heette Aaltje. Hoe haar
familienaam was, weet ik niet; maar 'k weet wel, dat ze Aaltje heette, en dat ze mooi
was. Dat is te zeggen, alleen uitwendig was ze mooi; innerlijk niet; - zoo zijn er. Ze
was lichtzinnig, driftig en ruw en had de leelijke, vooral voor een meisje al zeer
leelijke, gewoonte van gedurig te vloeken en den duivel aan te roepen. Al deze
onbehaaglijkheid was onder anderen ook voor den dag gekomen, toen Edo, een brave
boerezoon, maar die meer naar haar gezicht gekeken had, dan naar haar karakter,
haar ten huwelijk had gevraagd. Grof en hard had ze den armen jongen afgeslagen.
- Op dien avond nu, waarvan ik sprak, toen zij daar in hare eenzaamheid aan 't
spinnewiel zat, werd er op de deur getikt. Zij stond op en deed open en zag een rijzig
jongeling, die een rooden mantel droeg, rijk met edelgesteenten bezet, en een
gepluimden hoed op had, waar lange ravenzwarte lokken onder uit kwamen. Hij
vraagt, of hij een wijle daar schuilen mag, wegens de barheid van 't weêr, - - hoor,
hoe de winden gieren en huilen door de zwiepende takken. Zij laat den jonkman
binnen, die nu zich tegenover haar neêrzet, en een gesprek met haar aanvangt.
Aaltje vindt, dat hij wel aardig praat; en vooral ook dit vindt zij aardig, dat hij
telkens zoo iets vleiends loslaat over haar lieven mond en haar mooie oogen, en zoo.
Zoo keuvelend, schuift hij zijn stoel al eens wat nader en Aaltje schuift haar stoel
niet achteruit. Hij waagt het hare hand in de zijne te nemen en komt weldra tot eene
besliste liefdesverklaring. Blijkbaar heeft die verklaring voor Aaltje niets
onaangenaams in; - integendeel. De jongeling geeft haar een kus, dien zij niet
onvergolden laat, en nu reikt hij een gouden ring haar toe, als pand zijner trouw,
maar vraagt een onderpand van trouw ook van haar. Zij gaat naar
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een kistje, waarin ze drie dukatons heeft liggen, aan een fluweelen bandje geregen,
- nog een geschenk, eens door Edo haar toegezonden, op een Sinterklaasavond. Die
drie aanééngeregen muntstukken geeft ze den jongeling. Maar, als deze er een kus
op wil drukken, ten teeken zijner blijdschap, ontdekt hij, dat er een kruis in den
stempelslag staat, en eensklaps wordt zijn aangezicht bleek, zijn hoed valt af, zijn
laars schiet uit, - - boven worden twee horens zichtbaar, onder een paardepoot, - en
de maagd zijgt in onmacht, bij de vreesselijke ontdekking, dat ze met den door haar
zoo vaak aangeroepen duivel gekoosd heeft. Deze kan het in de nabijheid van die
kruisen niet houden en vlucht. En onder den indruk van dat schrikkelijke bezoek en
van de gedachte, dat zij bijna verloren gegaan was, voor immer, werd Aaltje een
ander mensch; een heel ander mensch. Toen herhaalde de vroeger afgewezen Edo
zijn aanzoek en verwierf nu haar jawoord en ze waren gelukkig. - - En die nu, uit
Leeuwarden eens een wandeling doet naar de uitspanning De bonte koe, kan, een
landweg in die buurt inslaande, nog het kleine, eenvoudige huisje vinden, waar Edo
en Aaltje als gelukkige echtelingen hebben gewoond. 't Heeft nog den naam van De
drie dukatons en 't vertoont nog hiervan eene afbeelding op een steen in den gevel.
Ziedaar een en ander, wat ik vroeger en later in de gedachte kreeg door het lezen van
opschriften van huizen en hoeven. Geheel onbelangrijk noemt ge dit onderwerp niet,
wil ik hopen. Immers, aan menigen steen en aan menig hek verbindt zich, zoo als
we zagen, òf een stukje geschiedenis, òf een deel van de zoo menigvuldige
overleveringen en sproken des volks. En altijd heeft dat, in een of ander opzicht, nog
wel eenige waarde. Ook zijn, gelijk wij mede bedacht hebben, vele van die opschriften
zoovele openbaringen van de verschillende schakeeringen in 't
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gemoedsleven van de kinderen der menschen. De zwaarmoedigheid spreekt er ons
uit toe en de blijheid, de teleurstelling en de hoop, de guitigheid en de vroomheid, kortom, al die aandoeningen en gewaarwordingen, die ons belang kunnen inboezemen,
omdat ze voor en na hare plaats innemen in ons eigen gemoed. Daardoor treft menige
steen ons gevoel en menig hek laat ons door zijn tralies heen, een blijspel of een
treurspel lezen. - - Maar, genoeg. Ik zet dit mijn slotwoord niet voort. Want als ik u
verveeld heb, is het toch door zoo'n slotwoord niet meer goed te maken. En ik zie,
onwillekeurig, in mijn verbeelding nog een hek, en dat draagt als opschrift: Sluit het
hek. Ik vat dien wenk en volg hem op. 't Hek is gesloten.
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Eene vergissing bij nacht.
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Eene vergissing bij nacht.
In des heeren Meijer's woning
Zijn twee gasten: Juffrouw Visch,
't Meisje van een zoon, die heden
In den vreemde werkzaam is;
En, behalve die: de baker,
Die hier niet als baker toeft,
Maar als tijd'lijke verpleegster
Van een kind, dat hulp behoeft.
Nacht is 't; heel 't gezin is rustend;
Over tweeën is 't al wel;
En, - daar wordt de rust verbroken,
Want daar klinkt op eens de schel.
‘Hoor je dat?’ zoo vraagt de vader;
‘Ja,’ zegt moeder, ‘'k schrik er van!’
Weêr wordt aan de schel getrokken.
‘Ga eens kijken, lieve man!’ -
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Meijer, om te kunnen kijken,
Schuift een raam op en aanschouwt
Op de stoep een heer, die steeds nog
In zijn hand den schelknop houdt. ‘Hei! Wat moet u?’ vraagt de huisheer;
‘'k Haal,’ zegt de andre, ‘juffrouw Vis;
Vraag haar, of ze met mij meêgaat,
Want zij weet, wat de afspraak is.’
‘Kerel!’ is 't niet vriend'lijk antwoord,
‘Volg je weg! Ben jij een heer?
Wat is dat? Je moest je schamen!’
En 't geopend raam smakt neêr.
Maar weêr doet de schel zich hooren;
De echtvriendin komt hij haar man;
En 't metaal klinkt nog eens weder, - Meijer wordt er razend van;
Met zijn gade snelt hij buld'rend
Naar beneden, - zoekt en tast,
Wáár de schel hangt, en vol woede
Houdt hij nu den klepel vast.
Maar de vreemde heer blijft rukken,
Roepend: ‘'t Is om juffrouw Vis!’
En het antwoord komt van binnen,
Trillende van ergernis:
‘Onbeschaamde! Zal 't nou uit zijn
Met dat nachtelijk schandaal?
'k Zeg je, als jij nog eens durft schellen,
Dat 'k terstond een diender haal!’
En nu roept de man daarbuiten:
‘Hoor dan toch, waarom ik kom:
't Is om juffrouw Vis, de baker;
Nu begrijp je toch, waarom.’ - -
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't Echtpaar staat onthutst, verlegen;
't Is hun, of een ster verschiet; Ziet ge? een baker heet steeds baker,
Haar geslachtsnaam noemt men niet; Maar, jawel - - Vis, - - Vis - - jawel, hoor!
Nu werd alles juist gevat;
Ja, - - haar naam was haast de naam ook,
Dien de aanstaande dochter had.
V - I - S, Vis, was de baker,
't Meisje had daarbij C, H;
Dus, die namen en hunne uitspraak
Stonden onderling zeer na.
Dàt was de oorzaak der vergissing,
En, toen die eens was erkend,
Was natuurlijk heel de stemming,
Heel de toon-aard omgewend.
‘Neem 't niet kwalijk!’ riep heer Meijer,
‘'t Had toch ook zoo'n vreemden schijn.’
En mevrouw vroeg, door de deur heen:
‘Wilt u soms een glaasje wijn?’ Vraag, waarbij 't verstand niet werkte,
Maar alleen het teêr gemoed,
Dat, als 't iemands doel miskende,
Gaarne 't onrecht weêr vergoedt.
‘'k Dank u vriendlijk,’ was het antwoord,
Dat de man daarbuiten gaf;
‘Roep nu maar, - de tijd is dringend, Roep nu maar de baker af.’
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Zoo geschiedde. En toen, - zij volgde
Haastig den gehaasten man; - Vrede was het slot van 't voorval
En geen diender hoorde er van.
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Beelden uit mijn jongenstijd.
Een mensch denkt gaarne terug aan den tijd, toen hij nog kind was.
Er ligt voor ons, als we in later jaren nog eens omzien naar hetgeen wij achter ons
hebben, een eigenaardig waas van liefelijkheid, een eigenaardige tint van
bekoorlijkheid over dat eerste tijdvak des levens.
Als de Herinnering dat tijdvak terugroept, maakt zij er eene schilderij van, die iets
heeft van een bevallig landschap bij lente, - maar zóó aanschouwelijk, zóó levendig,
dat wij de zon nog weêr voelen, die er op heeft geschenen, en de stemmen nog weêr
hooren, die er in hebben weergalmd.
In dat land onzer lente zien wij dan hier en daar ook een huis, waarvan de aanblik
ons nog eens veel doet bedenken en gevoelen, - veel, van 't geen was, maar niet meer
is en - nooit zal weder keeren.
En bijzonder één huis er in trekt ons dan aan met onweerstaanbare kracht, en alles,
wat daar aan of om is, heeft eene spraak voor ons gemoed, zegt iets tot ons hart, die deur, dat venster, dat hek, die bank, ja, zelfs die blauwe rook, die dan
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nog van een vuur, dat al lang uit is, in dikke ringen en krullen uit den schoorsteen
omhoog gaat.
Dat ééne huis, - dat ééne, - is ons ouderlijk huis.
Van alle beelden der Herinn'ring,
Die troosten onder strijd en kruis,
Is voor mijn oog en hart het schoonste:
Het lief'lijk beeld van 't ouderhuis.
Mijn barste winter wordt tot lente,
Als weêr dat beeld mij tegenstraalt,
En de Engel, die mijn jeugd geleidde,
Nog weêr eens tot mij nederdaalt.1).

Wie denkt niet dikwijls nog, met een weemoed, die zoet is, aan die ouderlijke woning
terug? - - Helaas! toch niet ieder. Er zijn menschenlevens, wier aanvang zoo donker en zoo
smartvol was, dat voor hen de gedachte aan hun jeugd een gedachte is aan een mistige
lucht en aan een doornigen bodem. Er zijn leden van ons geslacht, die, als ze aan
hun ouderhuis denken, woeste en akelige tooneelen voor den geest krijgen van
armoede en haveloosheid, van dronkenschap en twist. Ook zijn er, die zich van een
ouderlijk huis niets kunnen herinneren, die als kleine kinderen al vaderloos en
moederloos waren en toen door een der bloedverwanten naar een toevluchtsoord
voor weezen werden overgebracht. En al waren spoedig de tranen gedroogd, waarmeê
ze binnen kwamen in dat ernstig Gesticht, en al kregen ze 't daar nòg zoo goed en
nòg zoo gunstig, later is toch het terugdenken aan zulk een verblijf iets anders, o!
heel iets anders, - dan de lieve herinnering is van het ouderlijk huis.
Gelukkig dan de mensch, die deze herinnering mag meêdragen op den weg door
het leven.

1) Naar RUDOLF REITHER.
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En, als ik dien mensch gelukkig noem, mag ik, Goddank, mij zelven ook gelukkig
noemen; want ik heb zoo'n herinnering, - roos, die niet uitvalt, muziek, die niet sterft.
Mijn ouderlijk huis stond, en staat nog, in eene onzer groote steden.1) En nooit
bezoek ik die stad, of, als 't maar eenigszins mogelijk is, ga ik daar nog eens voorbij.
Maar, alvorens voorbij te gaan, sta ik er eens even stil. Dan loopen, links en rechts,
veel menschen langs mij heen: - hier wandelaars, daar pakkendragers; - maar ze
weten niet, ze vermoeden niet, wat ik daar dan doe: 't verleden omtooveren tot heden,
verstrooiden vergaderen, dooden opwekken en - stil genieten, genieten met een
glimlach om de lippen en een traan in de ziel.
Mijn hart herdenkt den tijd der jeugd
Met vreugd, die lijkt naar pijn’, -2)
Met pijn, die weêr iets heeft van vreugd;
't Is wolk en zonneschijn.

't Huis is verbouwd. Doch ik zie het niet, zooals 't is, maar zooals het was. Er staat
op de deurpost: Wijk III. 33. Maar dat verdwijnt voor mijne oogen en 'k lees: C. 46;
want dit stond er op, toen ik als kind er in woonde. De tegenwoordige bewoners gaan
er uit en wij wonen er weêr. Ik zie weêr iedere kamer, met het behangsel, dat ze toen
had, met de meubelen, die toen er in stonden. De oude gangklok hoor ik nog met die
statige, plechtige eentonigheid tikken, die mij als kind al halfbewust de gedachte
ingaf aan een geheimzinnig: Nimmer - immer! Immer - nimmer! 't oude weerglas
hangt er weêr tegenover, waar we zoo dikwijls onverschillig, maar ook zoo dikwijls
in hooge spanning op keken, - - vooral, als we den anderen dag uit rijden zouden
gaan. Dan liepen we er gedurig heen; en wat

1) Rotterdam.
2) LONGFELLOW. My lost youth.
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waren we gelukkig, als we dan konden roepen: ‘Jongens! het weerglas gaat vooruit!’
Uit rijden gaan. Dat gebeurde twee of driemaal in een zomer. En 't waren voor
ons, jongens, zeer belangrijke dagen.
Twee uren vroeger, dan noodig was, waren we al in de kleêren. Den tijd, dien we
dan zoo ruim beschikbaar hadden, vulden we gedeeltelijk in door te kibbelen over
de vraag, wie op den bok zou zitten, naast den koetsier. Als we 't daarover niet eens
konden worden, gingen we er wel eens om loten. En die niet de gelukkige was, had
dan in zijn ziel wel iets van 't gevoel, dat het lot hem verongelijkt had.
Zoo murmureeren ook nog wel eens groote menschen tegen het lot, als 't hun niet
beschoren is, voorop en in de hoogte te zitten.
Een ander deel van den tijd, dien we nog hadden, besteedden we met nu en dan
eens op de stoep te gaan kijken, of het rijtuig nog niet kwam.
Eindelijk, - daar kwam het, daar stond het! - Heerlijk! Wat blonk alles mooi! De
gepoetste kap van het rijtuig, de gezwartselde hoeven der paarden, de gesmeerde
haren van den koetsier, - alles blonk in onze bewonderende oogen, met een
verrukkelijken glans.
Komaan! Nu de familie er in.
‘Zit jullie goed?’ - ‘Hebben we alles?’ - ‘Zijn de jassen er in?’
‘Och wat!’ zeiden wij, ‘jassen hoeft niet.’
‘Jassen, hoeft wel!’ zeî een wijzer advies, dan het onze; ‘'t kan van avond wel
koud zijn.’ En daar kwamen de jassen.
't Is maar goed, als het wijzere advies doorgaat. Dat gebeurt niet altijd.
En dan reden we weg. En iedereen keek naar ons en wij keken naar iedereen, met
een blik, die woû zeggen: ‘ja, menschen! dat doen wij.’
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Als we de melkboeren zagen loepen, dachten we: ‘hoe akelig moet het wezen, om
nu een melkboer te zijn!’ En als we het schoolgebouw voorbijreden, zeiden we:
‘verbeeld je, dat we van daag eens op school moesten zitten!’ En zoo reden we door,
dankbaar, dat we van daag niet op school zouden zitten en dat wij geen melkboeren
waren.
Intusschen, na een poos begon de vraag al eens gehoord te worden, waar de koetsier
't eerst eens pleisteren zou. Niet, dat rijden niet prettig was, maar zoo eens ergens
ophouden, dat was toch ook wel weêr prettig.
En zoo ging dat dan: weêr eens uitstappen en weêr eens instappen en weêr
doorrijden, en over dit en dat, wat wij in 't voorbijgaan opmerkten, praten, ook over
dit en dat weêr eens krieuwen, en ginds het middagmaal gebruiken, en elders, een
paar uren later, thee drinken, en in den omtrek van de uitspanning, waar we thee
dronken, ronddwalen, in de stallen, bij de varkens, in de weide en door de boschjes,
en - - eindelijk weêr terug, naar huis.
Dan werd het zachtjes aan schemerachtig op den weg en stil in den wagen. We
waren moê. We raakten aan 't knikkebollen. We vielen in slaap. En heel gerust sliepen
wij, toen we hoorden zeggen, net of 't in een droom was: ‘Kom, ventje! er uit; we
zijn t'huis.’ Loom en waggelend stapten wij uit en we zagen nog even, dat sommige
buren hun gordijn op zij hielden, om onze t'huiskomst te zien.
Veel was daar trouwens niet aan te zien. Maar de menschen kijken dikwijls naar
dingen, waar niet veel aan te zien is.
Buren, - zeî ik daar. Ja, die kan ik mij ook nog allen voor den geest halen, - al de
lieden, die toen naast of nabij ons woonden. Maar inzonderheid één hunner staat mij
vaak nog in zeer duidelijke trekken voor oogen.
Naast ons huis was een slopje of gangetje, dat een deur tot
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achtergrond had. Dat was de achterdeur van een Joodsch man, Polak geheeten, wiens
voorgevel stond aan eene andere straat. Nu hadden wij en onze vrindjes er veel
pleizier in, om iets te doen, wat Polak geen pleizier deed; - - een baldadige trek der
jonkheid, die bij alle volwassenen nog geenszins vergroeid is, die lust, om iets te
doen, wat een plaag moet zijn voor den naaste. Wij gingen, namelijk, gaarne met
ons allen dat gangetje in, om woest te bonzen op die deur, onder het uiten van allerlei
vocatieven, voor onzen buurman bestemd, maar over het geheel er niet op aangelegd,
om zijne eigenliefde te streelen. En als hij dan, - wat niet lang uitbleef, - in arren
moede en met Oostersche hartstochtelijkheid, de deur openrukte en er uit vloog en
ons, dat wil zeggen, één van ons, poogde te pakken, - eene poging, waar geregeld
mislukking op volgde, - dan klom ons genot zóó hoog, als in een jongensziel het
genot ooit kan klimmen; en dat is heel hoog.
Eens, op een dag, toen wij weder met onze, - tegenwoordig zou men zeggen:
anti-Semitische handelingen bezig waren, - ofschoon geen rassenhaat, noch religiehaat,
ons dreef, - daar houden jongens zich minder meê op, dan groote menschen, die
vroom zijn! - - eens dan, toen we weêr op de achterdeur stonden te bonzen, duurde
de stilte daarachter, tegen de gewoonte in, en dus tot onze verwondering, voort en
de deur ging niet open. En wij zeiden tot elkaar: ‘Polak is zeker niet t' huis.’ Nu,
Polak was ook niet te huis; daar hadden we gelijk in; maar wij vermoedden niet,
waarom hij uit was, en hoe. Dat zouden we echter spoedig ontwaren. Polak was onder
en door de beproevingen, die wij hem aandeden, slimmer geworden. Hij was zijn
voordeur uitgegaan en toen een steeg doorgeloppen, die de straat zijner woning met
de gracht of haven onzer woning verbond, en zoo kwam hij nu het gangetje in van
de vóórzij, en zoo zaten wij in den val. Onmiddellijk werd één van ons verschrikt
gezelschap
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gegrepen, op wiens hoofd en lijf Polak nu een poosje dezelfde bewegingen toepaste,
die wij plachten toe te passen op zijne achterdeur. Wij gevoelden ons
gemeenschappelijk diep gekrenkt, - ongeveer zoo als de Franschen zich diep gekrenkt
gevoelden, toen ze, na dikwijls op Duitschlands deuren gebonsd te hebben, van de
Duitschers, - hoe durfden die kerels zoo brutaal zijn? - een flink pak slaag gekregen
hadden. Met eene fierheid en eene standvastigheid, een betere zaak waardig, met een
ernst, als van het Driemanschap te Rütli, verbonden wij ons in de plechtige gelofte,
dat wij door zouden gaan. Daar liep bovendien eene eenigszins politieke berekening
onder. De vergramde buurman, - zoo overlegden wij, - zou altijd wel toonen de
waarheid te kennen van 't spreekwoord: ‘Qui trop embrasse, mal étreint’; hij zou dus
altijd maar trachten, één uit den hoop te bemachtigen. Welnu, daar wilden we 't op
wagen; die 't dan was, die was het; en die 't vandaag was, zou het denkelijk morgen
niet zijn. Maar 't spreekt vanzelf, dat nu de volgorde in onzen troep omgekeerd werd.
Toen Polak nog uit zijn achterdeur kwam, waren de minst moedigen altijd de laatsten,
maar sedert hij van de voorzijde de gang instormde, gingen de minst moedigen met
stoute stappen voorop. Nu, die stoutmoedigheid was bluf; want die toen voorop
gingen, kwamen voor een pak slaag immers 't laatst aan de orde.
Altijd zijn er bij een gevaarvol verbond sommigen, die zeggen: ‘ik doe meê,’ en
daar niets verder bij denken, en anderen, die ook zeggen: ‘ik doe meê,’ maar met de
gedachte er bij: ik zal wel oppassen, dat ik niet in 't gedrang kom.
Hoe die veete eindigde? Doordien zij ten leste ons begon te vervelen. Alle twisten
en veeten, - ook in Staat en Kerk, - worden vervelend, als ze oud worden. Daarom
worden er gedurig weêr nieuwe kwesties vervaardigd.
'k Heb onzen buurman Polak nog zien begraven. En toen deed
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het mij wezenlijk leed, dat ik zoo dikwijls meê had gedaan, om den man tot last te
zijn en te prikkelen tot toorn.
't Gebeurt meer, dat men tegenover den doode leed heeft van 't geen men tegenover
den levende was. Maar, komt aldus een en ander mij voor den geest, dat plaats had rondom ons huis,
natuurlijk voert de Herinnering al spoedig mij dat huis weder in.
En dan ontmoet ik daar weêr de vrouw, die er de zon en de zegen van was, - mijne
moeder.
Mijne moeder! - Al vele jaren zijn over uw gesloten graf gegaan, en nog zooveel
meer jaren zijn heengevaren, sinds ik als kind uwe zorgen genoot, maar - - ‘eer ik u
vergete!’ - Neen! ik blijf u gedenken, met onverflauwden dank en met onverzwakte
liefde in 't hart.
Met eerbied denk ik aan u, - in den volsten zin 't beeld eener ‘weduwe, die haar
huis wèl regeert.’ Met weemoed denk ik aan 't verdriet, dat gij gehad hebt, en dat
niet weinig geweest is. Met eene mengeling van allerlei gewaarwordingen denk ik
er aan, hoe ik aan uwe zijde naar de kerk ging, - - 'k heb het kerkboekje nog, dat ik
dan in de hand hield; - hoe ik door uwe leiding vervuld werd van ingenomenheid
met eene vroomheid, die weinig praat, maar veel doet, en geen betere belijdenis van
Christus kent, dan de navolging van Christus; hoe ik uit uwe woorden en daden steeds
de les ontving: ‘Wijk nooit van 's Heeren weg en wantrouw nooit Gods liefde!’ - hoe
ik in uwe nabijheid altijd de koesterende uitstraling voelde van warme genegenheid
en teedere bezorgdheid; hoe ik bij u altijd troost en heul vond bij mijn kinderlijke
bezwaren en smarten; hoe ik bij ziekte en pijn mij altijd verlicht gevoelde, als ik het
hoofd liet leunen tegen uw hart, dat zoo trouw was; hoe gij, in één woord, de goede
geest zijt geweest mijner jeugd, en zoo de goede geest mijns levens.
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Onwillekeurig komt mij hier nog eens weêr uit het hart, wat ik als bijschrift aan de
beeltenis mijner moeder eens toegevoegd heb:
Ik denk aan 't goede, dat de Vader
Mij in mijn goede moeder gaf,
En 'k strooi, als cijns van dankb're hulde,
Nog vaak mijn bloemkens op haar graf.
Iets eenigs is er in de liefde,
Waarmeê een moederhart bemint, Een trouw, een zorg, een warmte, een teêrheid,
Die ge ééns, - die niemand tweemaal, - vindt.
Gij kunt de vriend uws vaders worden;
Van moeder blijft gij 't kind altijd;
En zorg, die laf zou zijn van and'ren,
Is lief, als moeder ze aan u wijdt.
'k Denk aan mijn moeder, trouw in d'arbeid
Van vader èn van moeder saâm, Zoo goed, zoo hart'lijk, - - o! mijn denken
Wordt danken, en 'k omkrans haar naam.
Ja! zijn de zegeningen vele,
Die 's Heeren hand door 't leven weeft,
Een goede moeder is meê 't beste
Van wat de goede Vader geeft. -

Dat hebben wij mogen ondervinden, mijne broeders en ik. - Broeders, zeg ik, want
zusters heb ik niet gehad.
Wenschelijk is 't wel voor jongens, dat ze zusters hebben. Doch, ik had ze nu
eenmaal niet. Maar anders, de aanwezigheid van zusters heeft zeker veel waarde. Zij
is zoozeer geschikt, om te matigen en te verfijnen, wat in de jongenszielen wild is
en hard, en zoo een kalmer toon en een vrediger tint te brengen over heel het verkeer
van 't gezin. De zonen zijn de sterke, maar de dochters zijn de zachte registers in het
orgel van 't huiselijk le-
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ven. Ook zijn zusters de hoog te schatten ‘gedienstige geesten’, die dadelijk met hulp
en troost gereed staan, bij een trouwbreuk tusschen een kleedingstuk en een knoop.
Ook brengen zusters vriendinnen in huis, en niet zelden schuilt in de lieve vriendin
van de zuster de lieve bruid voor den broeder. Dus, allerlei genoeglijkheid en
gerieflijkheid.
Maar, die genoeglijkheid en gerieflijkheid, zoo als ik zeî, heb ik niet bij ervaring
gekend. Ik had broeders alleen. Ik had ze. Ze zijn allen weg. En, toen ze nog niet
weg waren, waren we toch al verstrooid. Dat gaat zoo. 't Is de zeer gewone en
natuurlijke gang der dingen, maar, hoe gewoon en natuurlijk ook, er is en blijft iets
treffends in en iets aandoenlijks: broeders van hetzelfde huis, - - eens zitten zij om
ééne tafel en slapen op ééne kamer en wandelen naar ééne school en wippen op één
hobbelpaard en bijten in één appel, en later, de hoep springt stuk, de kring breekt
door en daar gaan ze, de een links, de ander rechts, naar verschillende streken, naar
verschillende landen, en 't kan gebeuren, dat ze elkaâr bijna niet meer ontmoeten, of
't moet zijn, dat iets zeer bijzonders in het leven van dezen of genen zich voordoet,
dat bij den een of den ander eene kamer feestelijk getooid is, of eene kamer door 't
sluiten der vensterluiken verdonkerd is, - - gebloemde dagen van vreugde en
omfloerste dagen van rouw.
Maar voor mij is 't nu ook met die ontmoetingen uit. Zij, die ik hier vermeldde,
zijn weg, en als ik hunne graven bezoeken wil, dan moet ik op drie verschillende
plaatsen zijn en in twee verschillende landen. En, - eenmaal waren we samen en
eenmaal waren we één!
Eenmaal waren we één. - Niemand zal dit zóó opvatten, als bedoelde ik, dat er
nooit iets van een wanklank was in 't onderling verkeer, nooit iets vijandigs in onze
verhouding. Hoe zou dat tusschen vier jongens voortdurend uit kunnen blijven?
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- Maar toch, dat waren geen wolken, die lang bleven hangen, - De een gaf d'ander weêr de hand
En de bui was over!1)

Eén geval herinner ik mij echter, waarbij de toorn van een mijner broeders tegen mij
langer aanhield, dan gewoonlijk. Hij had mij, toen hij eens een dag van huis moest,
de zorg opgedragen voor een hondje, zóó jeugdig, dat het nog blind was, en hij had
mij gewezen, hoe ik dat diertje melk moest geven uit een lange, groenachtige eau de
Cologne-flesch, met een doorboord zeemen lapje op de opening. Ik zie die flesch
nog, waaruit voor mij zooveel hartzeer kwam. Eenige malen deed ik, wat mij was
voorgeschreven en voorgedaan, en 't ging goed. Maar eens ontgleed de flesch mijn
hand; door een onhandigen greep te doen naar die vallende flesch, liet ik ook het
hondje vallen. De flesch was in eens kapot en het hondje binnen een uur. - Dit geval
nu was de bron eener gramschap, die nog al veel tijd behoefde om uit te slijten. Maar
ze sleet dan toch uit. Er komt eens aan alle dingen - gelukkig ook aan alle nare dingen,
- een eind.
In ons huis was ook inwonend eene tante, - een verschijnsel, dat in vele huizen
voorkomt. Ik mag hier overnemen, wat VAN KOETSVELD eens schreef: ‘Wie, die
nog eens gaarne zijne eigene jeugd in de herinnering doorleeft, heeft daarbij niet
eenige liefelijke vrouwebeelden voor den geest, waaronder hij den naam van Tante
leest?’2)
Nu, zulk een tante was de onze. Zij hield veel van ons. Wat zij kon doen, om in
dit geval ons te verontschuldigen, in dat geval ons genoegen te geven, dat verzuimde
zij nooit. En, waar zij reden vond, om ons te bestraffen, daar deed ze dat zoo

1) Bloemen en Knoppen. Bl. 81.
2) ONESIMUS. Jaarb. v. Ned. Mettray. 1879. Bl. 15.
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verstandig, zoo trouwhartig, zoo gemoedelijk, dat altijd ons geweten erkennen moest:
‘Tante heeft gelijk.’
Veel menschen, - ook ouders en onderwijzers, - kennen het onderscheid niet
tusschen ‘bestraffen’ en ‘een standje maken’; maar zij kende dat; nooit verliep bij
haar het eerste in 't laatste.
Wij hielden veel van haar, omdat zij zooveel van ons hield. Ook, omdat zij zoo
gezellig was en zoo aardig vertellen kon.
En onder hare verhalen was er één, dat in bijzondere mate ons boeide, en waarop
ze dan ook, op ons vereerend verzoek, ons zeer, zeer vele malen vergast heeft. Dat
verhaal was dit.
Zij had eens op trouwen gestaan, heel lang geleden, met een Duitscher, wiens
sterfdag echter was ingetreden, voor dat de huwelijksdag gekomen was. Ten gevolge
van die liefdesbetrekking had zij menigmaal in Duitschland bij de familie gelogeerd.
Nu gebeurde 't eens, toen zij weêr daar een tijdje had doorgebracht, dat een treffend
familietooneel zich ontwikkelde in den avond van den laatsten dag van haar verblijf
aldaar. Een jong mensch, neef van haar gastheer, was soldaat en kwam dien avond
binnenstuiven, bleek, ontdaan, angstig, haast vertwijfelend, want - hij was
gedeserteerd. Hij had den dienst zoo zwaar en de behandeling, in de kazerne, zoo
hard gevonden, dat hij weggeloopen was. Wat nu? Allen waren verschrikt en verlegen.
Maar allen hadden ook erg met den armen jongen te doen. Werd hij ontdekt, dan
moest hij naar de latten; dat is, dan werd hij veroordeeld tot de straf, om met bloote
voeten op ruwe en kantige latten te staan. Neen, maar, 't was een vreeselijk ding.
Maar, zie! na lange en breede overwegingen van de bekommerde verwanten, kreeg
onze even moedige, als goedige tante een inval. En zij maakte van dien inval een
voorstel. ‘Weet gij wat, lieve vrienden!’ zoo sprak zij, ‘ik moet morgen ochtend
vertrekken, zoo als ge weet; laat hem met mij meêgaan naar Holland, maar
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vermomd in vrouwekleêren.’ Eerst vonden de aanwezigen dien voorslag krankzinnig,
daarna, op zijn minst, zeer roekeloos, daarna, op zijn minst, niet zonder zware
bedenkelijkheid, maar zoo draaiden ze toch allengs meer bij, en daar tante op haar
stuk bleef staan, en de jongen zelf smeekte, dat men dit redmiddel, hoe gewaagd ook,
toch niet zou afslaan, werd eindelijk tot de uitvoering van de hachelijke poging
besloten. En den volgenden morgen, ja wel, stapten twee juffrouwen, waarvan de
eene geen juffrouw was, den gelen postwagen in. Duizend angsten ondertusschen
stonden zij uit onder weg, èn onze tante èn de jonge deserteur, vooral, als ze ergens
stilhouden en vooral, als ze ergens uitstappen moesten, maar allermeest, toen op
zeker punt van den tocht een Pruisisch officier in den wagen kwam zitten en onder
't voortrijden gedurig naar tante en haar meestal zwijgenden reisgenoot keek. Maar,
gelukkig! daar bleef het bij; het reizend paar kwam zonder letsel aan en over de
grenzen, en toen ze, op Nederlandschen grond, eindelijk op een stille plek alleen
waren, toen viel de jongen, snikkend van dank en van vreugde, zijn trouwe redster
om den hals. - Nu, dat het daarop uitloopen zou, dat wisten wij allen, omdat het feit
ons al zoo dikwijls verhaald was; maar, toch, telkens, als zij 't weêr verhaalde, waren
we weêr zoo in spanning, alsof wij den afloop niet wisten, en wij zetten er weér onze
monden bij open, alsof wij alles wilden inademen, wat ze dan zeî.
Ik zou van die tante nog veel meer kunnen zeggen, maar dat zal ik nu niet doen;
want ik heb elders haar karakterbeeld geschetst en bezongen.1)
Veel minder, dan van onze goede tante, hielden wij van eene oude juffrouw, die
ook een tijdlang in ons huis haar verblijf hield. Zij was eene Engelsche van geboorte.
Na velerlei om-

1) Zie bl. 259.
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zwervingen en allerlei lotgevallen, grootendeels van rampspoedigen aard, meldde
zij eens zich aan bij mijn moeder, die vroeger haar wel gekend, maar toen sedert vele
jaren niets meer van haar vernomen of geweten had. Zij verkeerde in een
deerniswaardigen toestand; van het niet weinige, dat ze bezeten had, was haar niets
meer over en zoo stond ze daar, zonder familie, zonder geld, zonder toekomst. Uit
meêwarigheid werd zij in ons huis opgenomen, - zoo 't heette, voor een paar weken,
- maar zij bleef een jaar of wat bij ons hangen. Nu, die vertelde ons ook menigmaal,
maar die vertelde ons zulke rare dingen, dat wij 't niet laten konden, haar tegen te
spreken, en dan werd ze hatelijk. Zoo deelde zij ons meermalen meê, dat ze eens op
zee een meermin gezien en gehoord had, die prachtige liederen zong langs het schip
en dol was op kaas. En ook, dat ze eens bij Koning George geweest was, om een pas
te vragen. -‘Maar, juf! gaf daar in Engeland de Koning een pas?’ ‘Wel zeker, altijd
de Koning,’ zeî ze dan, heel onbeschaamd. ‘En, juf! wat toen?’ ‘Toen riep Koning
George,’ zoo antwoordde ze ons: ‘laat de juffrouw maar boven komen;’ en ik kwam
boven en Koning George was erg vriendelijk tegen me, want hij zeî: ‘aan uw pas zal
ik u aanstonds helpen, juffrouw! maar ga eerst eens op 't balcon, want u treft het net,
dat er straks een zeer mooie optocht voorbij komt.’ - En dan zeiden wij, heel
openhartig: ‘juf! daar gelooven we niets van!’ en dan riep zij verontwaardigd uit:
‘zulke ondeugende, brutale kinderen, als jullie bent, heb ik nog nooit van me leven
gezien!’ En dan lachten wij en dan sloeg zij naar ons.
Later hebben we ontdekt, dat dit ook wel gebeurt in het staatkundige en in het
kerkelijke, dit, namelijk, dat menschen naar anderen slaan, als deze hun onzin niet
willen gelooven.
Na verloop van tijd werd ‘juf’, ten deele buiten hare schuld, al minder en minder
bruikbaar in huis; ‘juf’ werd suf, en die

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

245
sufheid werd erger; en nam ten slotte zulk eene vreemde richting aan, dat het oude
mensch niet alleen vergat, wat haar gezegd was, maar ook opdrachten verzon, haar
door niemand gegeven. Eens stonden er zes mannen met drie berries voor onze deur,
die kwamen, zeiden ze, ‘om de spiegels te halen.’ Er was van zoo iets geen sprake
geweest, maar de bestelling was door onze juf verzonnen en uitgevoerd, in het vast
geloof, dat haar dit gelast was geworden. De mannen trokken weêr af met de berries,
en met de zes-stemmige uitspraak: ‘Ze lijken daar wel gek!’
Ze. - Dus, het heele gezin, om die ééne. Zoo oordeelt de wereld!
Eindelijk ging het zoo ver, dat juf het huis uit moest. Ze werd in een Gesticht
geplaatst. En daar stierf zij.
Zij was uitnemend schoon geweest, in haar jeugd, zij had vele landen en volken
gezien, zij had man en kinderen gehad en fortuin, maar ze had achtereenvolgens alles
verloren, - echtgenoot en kroost, schoonheid en geld. Op één na 't laatste, wat zij
verloren had, was het verstand, en het laatste verlies was, natuurlijk, 't verlies van
het leven.
Zoo liep dat veelvervig bestaan in een vaal gestichtsleven uit en ten laatste dat
vale gestichtsleven in het zwart van den dood.
Eene der meiden, die haar hadden opgepast, verhaalde ons, dat ze ook daar, in dat
gesticht, nog meermalen verteld had van de meermin en van Koning George; en ònze
meid, Neel, zei er bij, wat ze altijd zeî, als iets in het menschelijk aanzijn haar trof:
‘Maar allemennig, hoe is 't mogelijk? Wat is toch een mins!’
Dat zeî ze ook, - ik hoor het nog, - bij het onheil, dat eens onze oude baker
overkwam en dat op ons, kinderen, een geweldigen indruk maakte. Toen er al lang
bij ons aan huis geen schepsel meer leefde, dat gebakerd moest worden, kwam de
oude baker, die vroeger ons allen ‘in de luren gelegd had,’ van tijd tot tijd nog eens
een dagje, en at dan weêr een stukje
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genadebrood. Maar eens, toen ze 's avonds naar huis zou gaan, en al bij de voordeur
was, vloog er uit den kelder, dicht bij die voordeur gelegen, - een kerel! Waarschijnlijk
was die daar ingeslopen, om 'snachts zijn vak als dief te beoefenen, maar bij 't hooren
naderen van stappen schijnt hij gevreesd te hebben, dat iemand in zijn schuilplaats
zou komen; althans, hij vloog er uit en gaf aan ‘onze oude, goede baker’ zoo'n
duchtigen slag, dat het arme mensch. neêrviel, met bloedend gelaat. En Neel kwam
er bij en deed, uit ontsteltenis, niets, dan het slachtoffer aankijken met haar wijsgeerige
verzuchting: ‘Maar allemennig, hoe is 't mogelijk? Wat is toch een mins!’ - Nu, al
spoedig waren wij allen er bij en de oude stumperd werd geholpen. En navraag werd
gedaan bij de buren, of die ook een ‘vent’ uit ons huis hadden zien komen. Maar,
neen! - Wel zeî de bakkerin in onze buurt, dat ze iemand gezien had, maar die was
niet uit onze deur gekomen, en dat was ook geen ‘vent,’ maar een ‘opgeschoten
meissie’ geweest. Dus, veel licht gaf dit niet. Nooit is de dader ontdekt, maar nooit
is 't geval door iemand onzer vergeten.
Eigenlijk, hoewel, natuurlijk, het een dieper in de ziel dringt, dan 't andere, eigenlijk wordt toch haast niets vergeten uit de dagen der jeugd en gedurig komen
de schimmen weêr voor ons op van wat toen nog vleesch en been had.
Zoo zie ik al de dienstboden nog, die eens leden van ons huisgezin waren: in
bijzonder scherpe lijnen ééne meid, die ons dikwijls bang maakte, door van spoken
te vertellen en spookverschijningen na te doen. 'k Heb lang werk gehad, om de
vreesachtigheid uit te drijven, door deze meid mij ingeboezemd. Menschen! let er toch op, of er misschien onder de dienstboden een is, die de
kinderen bang maakt. En, zoo ja, geeft haar huur en kostgeld en stuurt haar
onmiddellijk weg. Want zij doet kwaad; zij wordt oorzaak van wanbegrip en bijgeloof
en vaak
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moet er veel kwelling geleden en veel strijd gestreden worden, eer dat ellendige
onkruid uit de ziel geheel uitgeroeid is.
Menigmaal komen ook de gestalten nog voor mij op van de onderscheidene
vrienden en bekenden des huizes, - onder anderen, één, dien wij, kortheidshalve,
altijd noemden: ‘ja, da's te zeggen neê,’ omdat dit zijn stopwoord was; één, die bij
ons, jongens, ‘het kalf’ heette, omdat zijn hoofd een zonderlinge bontheid had, lichte
en donkere plekken; één, die een fellen haat tegen Duitschers had en dien we dan
ook op eens konden brengen van kalmte tot woede, door iets tot lof van Duitschland
of Duitschers te zeggen, - wat we gaarne deden, te meer, wijl de man, als hij zich
opwond, vreeselijk ging stotteren; en dat was dan even vermakelijk voor ons, als
benauwend voor hem. Want onze leeftijd was die, waarvan wel met eenigen grond
gezegd is: Cet âge est sans pitié.
Eveneens zie ik dikwijls de beelden nog voor mij verrijzen der mannen, die in ons
huis hun arbeid kwamen verrichten of hun werk kwamen halen. Inzonderheid geldt
dat de beunhazen. Met voorname bazen komen de kinderen des huizes zoo niet in
aanraking, maar de beunhaasjes worden hunne goede bekenden.
Ik zie ons metselaartje weêr voor me, met kalkbak en troffel, - Steven Gerritsen
heette hij, - en ik hoor hem nòg weêr vertellen van den slag van Waterloo, dien hij
bijgewoond had, en waarvan hij ons eene voorstelling gaf, die op ons dezen indruk
maakte, dat Napoleon 't warempel ten slotte nog gewonnen zou hebben, als onze
Steven en Blücher er niet bij geweest waren.
Ik zie ons timmermannetje weêr voor me, - die ook een snuifmolen had. Daar denk
ik aan, doordien 's mans dubbele betrekking eens oorzaak werd van een erge
vergissing. Ik moest, namelijk, eens bij dien man de boodschap brengen, dat hij
dadelijk bij ons moest komen, om iets te herstellen. Zijn dochter
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ontving de boodschap, maar zeî: ‘Jongeheer! dat kan niet; want vader maalt.’ En ik,
eigenlijk dol blij, dat it zoo'n belangrijk bericht meê kon brengen, ik draafde naar
huis en vloog naar binnen en deelde daar hijgende de treurmare mede: ‘Wouter is
gek!’ - ‘Wat zeg je daar, jongen? Is Wouter gek? Van wien weet je dat?’ - ‘Van zijn
eigen dochter.’ - ‘Wel, wel!’ zeiden al de huisgenooten, ‘wel, dat is verschrikkelijk!’
- Maar Neel zeî: ‘Maar allemennig, hoe is 't mogelijk? Wat is toch een mins!’ - Nu,
alras werd die Neel er heengezonden, om alvast onze deelneming te betuigen, maar
ook, om nog eens nadere berichten te vragen. Ook zij werd door de dochter ontvangen,
en toen zeî ze natuurlijk ook tot deze: ‘Maar allemennig, hoe is 't mogelijk? Wat is
toch een mins!’ En de dochter zeî: ‘Wat bedoel je?’ - ‘Wel, dat van je vader,’ zeî
Neel. - ‘Dat van me vader? Wat van me vader?’ vroeg de dochter. En Neel zeî: ‘Wel,
dattie zoo op eens...’ en toen klopte ze met haar vinger op haar voorhoofd, - dat woû
zeggen: ‘gek is geworden.’ - ‘Mensch!’ antwoordde de dochter, ‘ik begrijp je niet;
ik zou haast vragen, of jij...’ en toen klopte die weêr op haar voorhoofd. 't Spreekt
van zelf, dat nu langzamerhand de zaak werd opgehelderd en deze oplossing van 't
geval werd gevonden: de dochter had in eigenlijken zin gezegd: ‘Vader maalt,’ en
ik had het opgenomen in figuurlijken zin. Maar dat: ‘Wouter is gek!’ is lang de speld
gebleven, waar ze mij gedurig nog eens weder meê prikten.
Ik zie ons kleermakertje weêr voor me, die het voorwerp was bepaald van mijn
afkeer. Want die man kreeg nooit de opdracht, om iets te maken; 't was alleen
vermaken, wat aan zijn talent werd toevertrouwd; en aangezien ik de laatstgeborene
was van de zonen des huizes, had al dat vermaken meestal betrekking op de voor
mij bestemde kleedij. Dus, ik kon dien kerel niet goed uitstaan en ik was zelfs nu en
dan onedel genoeg, om te
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schimpen op zijn zwartgeprikten vinger en ook op zijn gezicht, dat, tengevolge van
eene pokziekte, er uitzag, alsof, - om een woord van Frits Reuter te gebruiken, - alsof
de zitting van een matten stoel er op ingedrukt was.
Zoo bejegenen wij soms onze naasten zeer onrechtvaardig, al doen zij hun plicht,
als, namelijk, hunne plichtsbetrachting in strijd is met onze begeerte. Maar in 't bijzonder komt mij ook nog de plaats voor den geest, waar ik de eerste
schreden op de eindelooze baan der wetenschap zette, - de school, - en ik zie nog als
in levenden lijve den meester en zijne ondermeesters. - De titel hulponderwijzer was
toen nog nooit gebruikt, de titel hoofd der school was er natuurlijk ook niet; - - als
ik dat bedenk, dan zeg ik: wat waren we toen nog achterlijk!
Ik zou onzen meester en zijne ondermeesters nog uit kunnen teekenen. Ook het
locaal, de banken, de wandkaarten, ja! het bordje, dat aan een groen koordje hing,
naast de deur, en dat ieder, die op zijn gemompelde geestigheid: ‘iperdemiperde
m'absenter?’ verlof tot een tijdelijke verwijdering gekregen had, moest omkeeren,
zóó, dat het woord Absent, met fraaie krulletters geschreven, zichtbaar werd.
Ook zie ik nog, - kinderen ònzer dagen! bedwingt uwe verontwaardiging! - - den
stok, waarmeê onze ruggen soms kennis maakten, of eigenlijk niet den stok, maar
‘la canne,’ want onze school was een ‘Fransche school.’ Daarom werd de bestraffing
ook toegediend onder begeleiding van een Fransche toespraak, en naardien in die
ons allen bekende toespraak acht syllaben voorkwamen en bij iedere syllabe een slag
viel, wisten we al vooruit, als wij de straf ondergaan moesten, hoever die zou gaan.
Bij den eersten slag zeî de meester: tour, bij den tweeden men, bij den derden teur,
enz., en 't geheel was: ‘tourmenteur de votre maître!’ dus, dat kwam neêr op acht.
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Of wij door die lijfstraf beter zijn geworden, weet ik niet. Maar, of we er slechter
door zijn geworden, weet ik ook niet. In allen gevalle zou ik nu zeggen: ‘la canne’
moet wegblijven, maar dat somtijds voor een brutalen jongen een dril om de ooren
goed kan zijn, is een waarheid, die alleen door flauwe sentimentaliteit en onverstandig
doctrinarisme kan worden geloochend. En dat een ‘meester’ weerloos kan staan, in
tegenwoordigheid van 't gansche personeel, tegenover een rekel, die de onbeschoftheid
heeft, om te zeggen: ‘ja, geef me eens een klap! dan klaag ik je aan!’ dat is eenvoudig
verfoeilijk.
Wij leerden goed op die school, ofschoon, dat behoef ik u niet te zeggen, het toen
gegeven onderwijs niet de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van het
tegenwoordige onderwijs had. Maar 't komt mij wel eens voor, dat het daar niet
minder om was. Wat zeg ik? 't Komt mij wel eens voor, dat de jeugd tegenwoordig
veel minder leert, juist door zooveel meer te leeren, en niet zelden onder haar
schedeldak meer een pakhuis heeft, dan wel een trafiek.
Als onze meester jarig was, hadden we een feest. En een deel van de feestviering
bestond dan altijd in eene Fransche tooneelvertooning. Met het opslaan van het
tooneel werd een paar dagen te voren begonnen, en hoewel daar, zooals gij begrijpt,
de noodige hamerslagen bij vielen, daar ontdekte de meester, wonderlijk genoeg,
nooit iets van. Ten minste, als de groote dag gekomen was en hij zag dat tooneel,
dan zeî hij altijd, dat hij daar niets van verwacht en niets van gemerkt had. De slimsten
van ons vertrouwden echter in dat geval 's mans oprechtheid niet geheel. Maar, ja!
die tooneelvoorstellingen, - ik zie ze nòg, en ik weet ook nog goed, dat ik eens bij
zulk eene gelegenheid niets minder was, dan Dionysius, tiran van Syracuse, en dat
het tiran-achtige, van nature mij niet genoeg eigen, mij werd bijgezet door een
gehuurden baard, en dat al de aanwezi-
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gen het ontzaglijk mooi vonden, toen ik, ofschoon tiran zijnde, diep bewogen tot
Damon en Pythias zeî, dat ik één en al bewondering was voor een vriendschap, als
de hunne, en niets liever wenschte, dan in hun verbond de derde te zijn. Toen werd
er vreeselijk in de handen geklapt en een nichtje van den meester pinkte een traan
weg.
Een en ander deed mij goed.
Met genoegen denk ik ook nog aan den omgang met mijne makkers, in die dagen,
terug. Toch niet met onverdeeld genoegen, wijl ik later meer dan één, - eerst zulke
frissche, aardige jongens, - jammerlijk zag ondergaan. En weet ik van vele anderen
in 't geheel niet, waar ze gebleven en wat ze geworden zijn, - ook dat heeft iets
weemoedigs in. Wat waren we vertrouwelijk samen in dien joligen jongenstijd! We
leerden en wandelden en speelden gemeenschappelijk; we vertelden elkaâr
wederkeerig onze geheimen; we knoopten, elkander helpend, ons touw en onze biezen
tot vliegerstaarten; we kochten, in overleg met elkaâr, onze putters en vinken; we
dronken ons bruin en schuimend dropwater om beurten uit dezelfde flesch, - en zoo
meer, - en van al die vertrouwelijkheid liep 't meeste later uit op niets! - Maar, neen,
op niets, dat mag ik, geloof ik, niet zeggen. Van ieder verkeer, en iedere ontmoeting,
nemen we iets meê, - goed of kwaad, of beiden, - iets, wat wij zonder dat verkeer of
zonder die ontmoeting niet, of niet zóó, zouden hebben gehad. Gij zoudt niet in alle
opzichten dezelfde zijn, die gij nu zijt, als ge niet Klaas hadt gekend, maar wel Piet,
of niet Piet, maar wel Klaas, of geen van die twee, maar twee anderen. Alzoo,
kameraden mijner jeugd! al weet gij niet meer, waar ik ben, en al weet ik niet meer,
waar gij zijt, gij naamt in hoofd en hart iets meê, de wereld in, van mij, ik nam iets
meê van u, - hoewel wij geen van allen in staat zouden zijn, te zeggen: ‘daar zit het
en dat is het.’
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Zoo is een mensch; een zelfbewust product, maar niet bij machte, zichzelven in zijn
factoren te ontbinden.
En als mijne verbeelding zoo hare terugwerkende kracht in beweging brengt, en
mij zoo weêr overplaatst naar de dagen der jeugd, dan zie ik met name den
Woensdagmiddag en den Zaterdagmiddag, omschenen van een liefelijk licht.
Woensdagmiddag en Zaterdagmiddag, ja! dan voerden wij met vreugde de plannetjes
uit, waarvan de voorvreugd al geproefd was in de voorafgaande dagen; dan hadden
we een pleizier, - zóó ruim en zóó onbezorgd, als groote menschen geen pleizier
meer kunnen hebben: nu de ijsbaan, dan het grasveld; nu de sneeuwman, dan de
roeiboot; nu de hoepel, dan de vlieger; pleizier met den hond, pleizier met de vogels,
pleizier met den bok, - het hart vol vreugd, het oog vol lust, den mond vol lach, den
voet vol sprong, - o! gelukkige jongens! En later zijt gij mannen, en dan verdiept gij
u in reglementen, en dan twist gij over formulieren, en dan loost gij, achter uwe ooren
krabbend, diepe zuchten bij hooge rekeningen, en dan kunt gij worden
vervelend-deftig en akelig-ernstig en onuitsprekelijk saai. Maar, gelukkig, daar zijn
toch mannen, die bewijzen, dat ze, toen de Tijd kwam, om hunne levenslente in stroo
te pakken, behendig een stukje jeugd van onder zijne handen wegmoffelden en bij
zich staken, waar ze nog pleizier van hebben en waar ze nog pleizier meê doen.
In een groot half uur kon ik, uitgaande van het ouderlijk huis, een weiland bereiken,
buiten de stad, dat nu al sedert vele jaren niet meer te zien is, maar dat ik dikwijls,
bij al het andere, dat ik al noemde, in de verbeelding nog zie. Nu is 't niet meer te
zien, want op dat weiland, als op zoovele weilanden, kwamen eenmaal bordjes te
staan, waarop gelezen werd: ‘Bouterijn’, en tegenwoordig is dat geheele ‘terijn’ een
dambord van straten. Maar toen ik nog een schooljongen was, was die grond nog
een weiland, uitgestrekt en open, grazig en frisch. Heel op
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het achtereind, dicht aan de rivier, werd door een hoogen en breeden stapel
bouwsteenen, die jaar en dag daar stond, en door eenige oude, holstammige wilgen,
een lommerachtig hoekje gevormd, dat voor mij en evenzeer voor een vrindje, - een
groote aantrekkelijkheid, haast een mystische en magische bekoorlijkheid had. Hij
en ik, wij besloten, aldaar tuin- en landbouw te gaan uitoefenen. Een tijd lang waren
we iederen Woensdag- en Zaterdagmiddag daar bezig. We zaaiden er sterkers en
radijs, we kweekten er sierboonen en Oost-Indische kers, - in één woord, wij
tuinierden en bouwden daar met een ernst, die rijk aan genot was, met een genot, dat
verhoogd werd door zekere geheimzinnigheid, die op die zeer afgelegene plek ons
omhulde; - geen mensch wist iets van ons bedrijf en ons bezit. Bezit, zeg ik, want
onwillekeurig beschouwden wij dat hoekje als behoorend aan ons. En als onze
voorgenomen arbeid volbracht, of onze beschikbare tijd verstreken was, bergden we
ons gereedschap in een der holle wilgen op, om 't op een volgenden vrijen middag
daar weêr te vinden en ons werk te hervatten. Dat ging zoo door, één zomer, en
gedurende een deel van een tweeden. Maar toen gebeurde het op een dag, dat wij,
weder het weiland opgaande, reeds van verre bemerkten, dat de oude steenhoop, die
altijd zoo trouw ons beschut had, er niet meer stond. Beiden te gelijk als door één
schok van verbazing en schrik getroffen, stonden we stil. Sprakeloos zagen we
elkander aan. Er ging veel in ons om. Toen wij echter eenigszins bekomen waren
van de eerste ontsteltenis, vervolgden we onzen weg, maar met drukkende
verwachtingen boven op onze twee harten, en zoo kwamen we op ‘de plaats des
onheils.’ Ja, des onheils, want de werklieden, die de steenen hadden weggehaald,
hadden er blijkbaar pleizier in gehad, ons lievelingsplekje te verwoesten, en ons
gereedschap hadden ze ook gevonden en dat lag stukgebroken in dien omtrek
verstrooid. Valsche kerels! Mijn vriend en ik,
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we kregen ieder een dikken traan in onze oogen, - die 't voortbrengsel was van
gramschap en weemoed.
Ach! we kenden nog het leven niet en we wisten nog niet, dat het een zeer gewoon
verschijnsel is in onze wereld, dat de eene mensch het voorwerp der vreugd en der
hoop van den ander vernietigt, en dat wij zelve nog zoo dikwijls eene herhaling
zonden moeten beleven van wat toen onder den titel: ‘'t verloren landgoed’ had
kunnen worden gebracht!
Intusschen, wat ik toen waarlijk zoo innig, zoo van harte betreurde, dat betreur ik
nu natuurlijk volstrekt niet meer. En die opmerking geeft mij wel eens troost voor
de toekomst, door mij aldus te doen denken: een mensch kan op een hoogeren trap
des levens zóó zijn, dat hem onverschillig is, wat eenmaal, op een lageren trap des
levens, een zeer wezenlijk bestanddeel van zijn geluk is geweest; laat ik dan niet te
veel er tegen opzien, dat ik eens zooveel zal missen, waar ik nu nog hooge waarde
aan hecht; als ik niet meer ‘de mensch van de aarde’ ben, zal me zeker dat gemis
even min een gemis zijn, als thans het gemis van dat ‘verloren landgoed’ mijner
jeugd een gemis voor mij is.
Een bijzonder zonnig en vriendelijk deel mijner jeugd-herinneringen is het
aandenken aan de zomer-vacanties. Menigmaal bracht ik die door op een dorp, waar
we verre familie hadden, - een dorp, dat allerliefst gelegen was ‘oan 't kleine rivierke’,
om met Cremer te spreken. O! ik zie het nu weêr voor me, dat kleine rivierke, waar
ik zoo dikwijls op voer en in vischte; ik zie weêr de boomen, die hier en daar er zoo
over hingen, dat de toppen der takken het watervlak raakten; ik zie weêr die groote
platte plompbladen, die in vlottende beweging hier en daar er op schommelden, met
heldere witte en gele bloemen er tusschen; en ik hoor weêr de riemslagen van de
melkers en melksters, die al te drie, vier uren in den morgen in hunne schouwen er
zich over bewogen, - riemslagen, die zoo vaak mij wakker maakten met hun
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metrisch geluid, dat zoo welluidend in die heerlijke stilte van den zomerochtend
vervloeide.
En dan die oude, maar nog krasse hit, die mij zoo dikwijls op zijn rug heeft gehad,
- o! een koning op zijn troon zit lang niet zoo heerlijk en begeerlijk, als een jongen
op een hit en - als ik dan op dien hit!
En dan, die welvarende boerderijen, waarvan al de bewoners mij kenden, en dat
geurige hooiland, waar ik dikwijls, op mijn manier, meêhielp aan 't werk, en die
zwarte, maar gezellige smidse, verzamelplaats van veel praters, vooral op
Zaterdag-avond, - 't komt mij alles gedurig nog weêr voor den geest, en 't brengt mij
alles gedurig nog weder 't genot van zoo eenvoudige, maar toch zoo blijde gedachten.
En nog begrijp ik volkomen, dat, van de brieven mijner moeder, vol van die kleine
oplettendheden, die alleen eene moeder heeft, - de mooiste voor mij altijd die waren,
waarin ik las, dat ik nog wel een weekje langer kon blijven, dan eerst het plan was
geweest.
En nu, de hit is dood en de smid is dood, en al de neven en nichten, die daar leefden,
zijn dood, - al lang.
Alles gaat dood!
Maar de Herinnering is de toovermacht, die het doode van tijd tot tijd nog eens
oproept ten leven.
Zoo schreef ik hier een en ander neêr, van wat die ‘tooveres van Endor’, die
Herinnering, voor mij opkomen deed. Maar toen ik dat gedaan had, en het gedrukt
zag staan, beklemde mij de gedachte: de menschen zullen zeggen: waarom hebt gij
dat geschreven? en vooral: waarom hebt gij dat laten drukken? Wat hebben wij, wat
heeft het publiek aan herinneringen uwer jeugd?
Een oogenblik benauwde mij die vraag. Maar toch, ik heb een antwoord.
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Mij verschafte het zeker gevoel van verademing en verkwikking, nu ik zoo eens een
poosje aan het heden ontvlood, met zijn vermoeiende drukte, zijn knellende zorgen,
zijn vervelende twisten, en nog eens een wandeling deed in een verleden, dat argeloos
was en zorgeloos, ongekunsteld en vrij, rijk aan lust en vol van lach, - blijde
bloesemtijd en zangtijd van 't menschelijk leven. Welnu, onmogelijk is 't niet, dat
mijn lezer, met mij meêwandelend in zoo'n landschap der lente, voor zich òòk iets
van die verademing en verkwikking gevoelt, die mijn deel daarbij was. Onmogelijk
is 't ook niet, dat hij bij en door de herinneringen mijner jeugd, onwillekeurig zich
gaat bezig houden met de herinneringen zijner jeugd, - iets, wat natuurlijk zijn genot
moet verhoogen; - ja, aan mijn krammen en mijn spijkers hangt hij allicht zijn
schilderijtjes op.
En als dat het geval is, als mijn lezer, door mijn verleden in zijn verleden gevoerd,
ondervindt, dat het prettig is, zoo eens een uitgaansdag aan de ziel te geven, en de
groote-menschen-deftigheid afleggende, zoo nog eens weder kind te zijn, dan is dit
opstel, in schrift en in druk, gerechtvaardigd. -
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Iets van tantes en eene tante.

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

259

Iets van tantes en eene tante.
Verlangt ge een ernstig studiestuk,
Hier diep en daar verheven,
Dan heb ik spijt; want, wat gij wenscht,
Dat zal 'k niet kunnen geven.
Wat 'k u wil zeggen is niet diep,
Niet hoog ook van gedachten;
Tot zoo iets had ik de aandrift niet;
Misschien ook niet de krachten.
Ik spreek van poëzie noch kunst,
Van Rubens noch van Dante;
'k Heb niets, dan een eenvoudig dicht
Op tantes en een' tante.
Wat waar is van schier alle dingen,
Dat is ook van de tantes waar:
Er zijn twee soorten, - booze en goede;
Een tante is lief, of wel, ze is naar.
Een nare tante is zij te noemen,
Die, als haar neefje tot haar komt.
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Geen vreugd toont over zijn verschijning,
Maar om 't bevuilde matje bromt;
Die met een Bijbeltekst vernietigt
Al, wat der jeugd genot verschaft.
En 't scheurtje van een centimeter
Met meters-lange preek bestraft;
Die, als soms de oudergunst iets toestaat,
Waarin de jongen blijdschap vindt,
Straks uitroept; ‘Menschen! hoe is 't moog'lijk!
Gelooft me, gij bederft het kind!’
Die, bij elk blijk van lust in 't leven,
Het vonnis velt: ‘'t Komt niet te pas!’
Of 't bitter, dreigend woord doet booren:
‘Nou, - als die knaap mijn jongen was,...’
Waarbij 't, natuurlijk, aan het neefje
Dan stof tot dankb're vreugde biedt,
Dat hij, met kalmte in 't hart, mag denken:
‘Gelukkig ben 'k jou jongen niet.’ Zoo schetste ik u een nare tante;
'k Zeg van een lieve nu niet veel;
Dewijl 'k volstaan kan met dit ééne:
Die is precies het tegendeel.
En wat dat ‘tegendeel’ wil zeggen,
Wat blijden inhoud dit bevat,
Dat weet ik, wijl ik in mijn jonkheid
Zoo'n goede, lieve tante had.
'k Trad al dikwerf uit het Heden,
Met zijn zorgen en zijn strijd,
Naar het nu reeds ver Verleden,
Naar mijns levens lentetijd;
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Maar 't was immer reine weelde,
Die mij 't diepst der ziele streelde,
Als ik doolde in 't land der jeugd,
Waar 'k mijn eerste spelen speelde,
En mij 't leven mild bedeelde
Met nog onbedorven vreugd.
Naak ik 't ander eind van 't leven,
Dalend van den heuvelkling,
't Land der jeugd is toch gebleven;
't Leeft in de Herinnering.
't Ligt daar nog, in zonnestralen,
Met zijn rijk-gebloemde dalen
En zijn hoogten, vol van gloed;
'k Zie nog steeds zijn rozen pralen,
'k Hoor nog steeds zijn nachtegalen,
En zijn geur doet nòg mij goed.
Als nu naar die oude wegen
Weêr mijn voet zich heeft gewend,
Kom 'k zoovelen weder tegen,
Die 'k daar eenmaal heb gekend;
Hooggeschatten, teêrbeminden,
Vader, moeder, broeders, vrinden,
Groet ik en zij groeten mij;
Maar, als 'k zoo mag wedervinden
Tal van eens mij goed gezinden,
Altijd is die vrouw er bij.
En als op haar mijn oog zich richt,
Dan zie 'k een vrouw van hooge jaren,
Maar met een goedig, lief gezicht.
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O! 't was een lust, haar aan te staren,
Omdat zoo'n glans van vriend'lijkheid
Op 't oud gelaat lag uitgespreid;
En schoon wij nog maar kind'ren waren,
Herkenden wij een vromen zin
Uit dat gelaat, zoo trouw en eerlijk,
Omstraald van avondrood, maar, - heerlijk! Met 's hemels morgenrood er in.
Zij was zoo goed, zij had ons lief;
Zij balsemde alle leed en grief,
Bezwoer den twist, verdreef het lijden
En kon zich, met ons meê, verblijden,
Alsof ze eerst tienmaal was verjaard:
Zij had uit lang vervlogen tijden
Een stukje van haar jeugd bewaard.
Zij haatte niets, dan 't kwaad. - Doch, neen!
Een cent, met groen er over heen,
Een kille, natte mist, en dan
De ruwe en gure wind van 't Noorden, 'k Weet niet, hoe vaak we dat wel hoorden, Die drie, daar had ze een afkeer van.
Wij kwelden soms het mensch daarmeê.
Wel konden wij geen mist verwekken,
Noch uit het Noorden winden trekken,
Maar, ziet ge? een cent met groene vlekken,
Die was te krijgen; en dan deê
Één onzer aan haar hand die raken,
Om zich, met de and'ren, te vermaken
In d'afschuw, zoo gewekt. - Met recht
Noemt gij dit slecht. Het was ook slecht. Zoo konden we ook soms Tante plagen
Met haar Oranje-min, zóó groot,
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Als ooit werd in één hart gedragen,
Als ooit door iemands aad'ren vloot.
Ja, waarlijk! als zich Willem Een
In haar nabijheid had bewogen,
Al had dan mist den weg omtogen,
En Noordewind 't plantsoen gebogen,
Zij ware er ijlings heengevlogen,
Zelfs over groene centen heen!
Maar 't was baldadige euvelmoed,
Als wij met dien Oranjegloed
Haar plaagden; - zij was veel te goed.
Eén ding slechts kwam mij voor, dat niet
Zich met die goedheid rijmen liet;
Dit, dat ze een winkel ingetreên,
Vaak alles voor zich om liet halen, Een berg van stukken en van stalen, En zonder koopen weêr verdween.
Maar 'k hoor, dat dames in 't gemeen,
Schoon bloode en schuchter naar den schijn,
Op dit punt erg vrijmoedig zijn. - Doch, wat 'k tot heden niet vermeldde,
En waardoor Tante toch vooral
Ons boeide en onze harten stal,
Dat was, dat ze o! zoo mooi vertelde.
Dat deed ze, als ze ons op weg verzelde,
Of als ze, in 't stille schemeruur,
In onzen kring zat bij het vuur.
Maar, 't geen ons 't meeste kon behagen, En dat gebeurde op enk'le dagen, Was dit, dat ze ons naar boven bracht
En dan, vóór 't afscheid: ‘Goeden nacht!’
Vertelde, als we op ons leger lagen.
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Somtijds ontsloten heur verhalen
Ons 't schoone land der tooversprook,
Met oude burchten, holle zalen,
Met vreemde wezens, wond're talen,
Met feeën, in een krans van stralen,
En dwergen, zwart van rook en smook. Een and'ren keer gaf ze ons gezichten
Te aanschouwen uit de werk'lijkheid;
En hoog genot was ons bereid,
Als we ons, met haar, naar Duitschland richtten,
Waar ze, om een reden, zeer bedroefd,
Maar die geen melding hier behoeft,
Eenmaal een tijd lang had vertoefd.
Dan toonde ze ons, bij 't eerst geflonker
Van 't morgenlicht in 't morgendonker,
Een dorper, ruw gekleed en ruig,
En toegerust met herderstuig.
Wij zagen door het dorp hem loopen,
En bij zijn schett'rend hoorngeschal,
Dat ver weêrklonk in 't stille dal,
Ging de eene deur na de andere open,
En dan -, met snuivend brulgeluid,
Sprong links en rechts een koe daaruit;
Nog eene, al weêr, - een gansche drom,
Met klingelende klokjens om;
En, was er niet meer één' te min,
Dan ging de troep de bergen in. 't Gebeurde ook, dat, wat ze ons verhaalde,
Ons naar het Land der palmen bracht,
En dat ze ons in een schoenen nacht
Een lichte rei van Eng'len maalde,
Die, als op duivenwiek gedragen,
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Het: ‘Eere! Vrede! Welbehagen!’
Deed ruischen, wonder-zoet en -zacht; Of, dat ze ons Jezus deed aanschouwen,
Vol teed're min, vol sterk vertrouwen,
Met stralenkrans èn doornenkroon;
Of, dat ze iets uitkoos uit de woorden,
Die eenmaal zijne hoorders hoorden, Vooral van den ‘verloren zoon.’
O, als zij dáárvan ons vertelde,
Zijn gang naar 't vreemde land vermeldde,
En hoe hij daar tot armoê kwam,
En hoe hij daar 't besluit toen nam,
Om tot zijn vader weêr te keeren,
En hoe die vader toen zoo ras,
In weerwil van zijn schaam'le kleêren,
Van verre al zag, dat hij het was,
Hem te gemoet liep, zich erbarmde,
Niet zeî: ‘Wat hebt ge een kwaad gedaan!’
Maar, hart'lijk juichend, hem omarmde, O! dan is menigmaal een traan
Mij heim'lijk uit het oog geslopen
En op mijn kussen afgedropen,
En 't plan, om steeds op God te hopen,
Mij half-bewust door 't hart gegaan. - Op 't lest nu, als geen wederwoord
Op haar verhaal meer werd gehoord,
Dan dacht zij: ‘Alles slaapt; - ik ga.’
Doch als ze ging, geeuwde één haar na:
‘En toen?’ - - Dan keerde Tante weêr
En zette nog eens weêr zich neêr;
En zij vertelde nog wat meer.
Maar eind'lijk zeî haar 't snorken aan,
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Dat ze onbelemmerd heen kon gaan,
Al was 't verhaal nog niet gedaan. 'k Dacht later wel eens: 't is het beeld
Van 't geen er eenmaal voor zal vallen
Bij wat ons 't Leven mededeelt:
Wij slapen eenmaal in, wij allen;
Al is 't verhaal niet afgedaan,
Wij hooren 't dan niet langer aan. - Waarom ik nu een oud portret
Uit mijn geschied'nis u onthulde? Wel, wijl het denkbeeld mij vervulde:
Licht, dat 'k iets in beweging zet,
Wat and'ren oorzaak wordt of reden,
Om hùn verleden in te treden
En ook zoo nog eens stil te staan
Bij 't beeld van wie is heengegaan,
En daardoor, tegen strijd en smarten,
't Geloof te sterken: ‘God is goed;’
Want, dat geloove wordt gevoed
Door 't denken aan de trouwe harten,
Die ge in uw leven hebt ontmoet.
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Maanbeschouwingen.
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Maanbeschouwingen.
In de Adelphi, een blijspel van den Latijnschen dichter PLAUTUS, komen woorden1)
voor, waaruit men, bij samentrekking, de spreuk heeft gevormd: Duo quum faciunt
idem, non est idem: als twee hetzelfde doen, dan is het niet hetzelfde. Deze spreuk
bevat eene waarheid, die u aanstonds duidelijk is. Zoo niet, denk dan maar eens even
aan die fabel van LA FONTAINE, waarin een schoothondje voorkomt, dat zijn meester
liefkoost, en dan met teederheid wordt gestreeld, terwijl de ezel, die nu ook zijn heer
gaat liefkoozen, met groot rumoer de deur wordt uitgeranseld.
Maar nu, zoo waar het is: als twee hetzelfde doen, dan is het niet hetzelfde, zoo
waar is het ook: als twee hetzelfde zien, dan is het niet hetzelfde. En dit is het, waarop
ik u heden wil wijzen. Deze waarheid is het, die ik bevestigen wil door uwe aandacht
te richten op eenige zeer onderscheidene beschouwingen van de maan.
‘Van de maan?’ hoor ik iemand vragen; ‘hé, waarom juist

1) Duo quum idem faciunt,
Hoe licet impune facere huic, illi non licet.
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van de maan?’ - Mijn antwoord is de wedervraag: ‘Waarom niet van de maan?’ Had
ik zon gezegd, dan zou men weêr kunnen zeggen: ‘Waarom juist van de zon?’ Dus,
daar kan ik mij niet bij ophouden. 't Is mij eenvoudig om een voorbeeld te doen, en
nu viel 't mij zoo in, dat ik daartoe de maan kon kiezen.
Hij is dichter. Een zachte gloed van reine geestdrift overspreidt zijn edel wezen, en
in de diepte van zijn oog ziet gij ziel, gelijk gij hemel ziet in de diepte van 't meer.
Hij is dichter. Bij al wat hij aanschouwt, gevoelt hij iets, en bij al wat hij gevoelt,
teekent voor hem de tooveres der phantasie hare beelden, en al die beelden geeft hij
terug in de wondergave der taal, - der taal, die op zijne lippen muziek wordt. - 't Is
een stille, schoone avond. Vrede op aarde. En hoog aan den azuren hemel staat in
kalme pracht de maan. Hij ziet tot haar op en hij zingt:
'k Min u, vriend'lijk Licht der nachten,
Dat zoo schoon den hemel tooit
En de in sluim'ring liggende aarde
Als met glinst'rend gaas omplooit.
Alles, waar uw glans op neervloeit,
Wordt een zichtb're tooversprook:
De oude, grijs-bemoste toren
En het lage stulpjen ook.
't Meervlak wordt, door uwe stralen,
Opengaande zilvermijn;
't Berkenperk een kring van geesten,
Die in nacht-raad samenzijn.
Door den bouwval, in uw schijnsel,
Trekken groepen van 't verleên;
Over 't kerkhof, in uw schijnsel,
Zweven fluist'rende eng'len heen. -
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'k Min u, vriend'lijk licht der nachten,
Dat den herdersknaap in 't veld
En den scheep'ling op de baren
Van Gods majesteit vertelt;
Dat den schildwacht, op zijn uithoek,
't Droeve ontneemt van 't nacht'lijk uur
En vertroostend blikt door 't venster
Van den somb'ren kerkermuur;
Dat mij 's hemels kalmte in huis brengt,
Toovertinten in mijn hof,
Vriendenschimmen in mijn kamer,
In mijn boezem vrede en lof.
Geef nog dikwijls vreugd me in 't harte,
Troost en hoop bij angst en kruis,
Lieflijk stralend Licht der nachten,
Sabbathslamp van 't Vaderhuis.

Opmerker is hij en denker. De uitdrukking zijner oogen en de vorm van zijn neus
geven u de gedachte aan scherpzinnigheid in, en de zachte, nauw merkbare lachplooi,
die om de mondhoeken speelt, is openbaring van goedhartigen humor. Hij heft het
trouw en open gelaat naar omhoog, hij richt zijn zinrijken blik op naar de maan, die
statig daar voortdrijft aan den hemel vol stralende wonderen en vol schitterende
raadsels, en hij spreekt aldus:
Hoeveel duizend, duizend blikken
Zijn al - naar de maan gegaan!
En alevel, wie er keken,
Niemand zag nog ooit de maan.
Want, - hetzij ze 't uit beleefdheid,
Of misschien uit plaagzucht doe,
Slechts één helft, en steeds dezelfde,
Keert ze aan alle kijkers toe.
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Dus, dat eene deel zien allen,
Doch niet anders ook, dan dit;
En geen mensch weet juist te zeggen,
Wat daar nog weêr achter zit.
Maar, zoo heeft die maan een sprake,
Die den raad ons hooren doet:
Mensch! dat gij uw oordeel uitspreekt,
Is, tot zeek're hoogte, goed;
Maar versmaad, bij wàt het zijn moog',
Deze wijsheidsvraag toch niet:
Zou 't wellicht ook moog'lijk wezen,
Dat mijn oog één helft maar ziet? -

Hij is een voedsterling der klassieken. In Latium heeft hij zijn beste bekenden en in
Hellas de vrienden, met wie hij het liefst verkeert. Hij ziet alles, uitgenomen de lastige
jongens van 't gymnasium, onder het rozenroode licht van de poëzie der antieken.
De dag is gedaald, maar de lamp nog niet op. De huishoudster zit in de schemering
te knikkebollen, en de maan verlicht, op de binnenplaats, de pomp en de trapleer,
waar doeken op hangen. Hij ziet op tot die maan en hij spreekt in zichzelven:
Helios, Selene en Eos,
Kind'ren van Hyperion
En zijn gemalinne Thea:
Dageraad en Maan en Zon.
Schoon is Helios, zoo schitt'rend
Op zijn zegekar vol gloed,
En ook Eos, die in 't Oosten
Hem den slagboom opendoet.
Maar gij zijt het schoonst, Selene!
Die in zachte en stille pracht,
Door uw tweespan voortbewogen,
Licht schiet in den donk'ren nacht.
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Eén slechts was er, en slechts éénmaal,
Die van 't spoor u brengen kon,
En u trok naar lager sferen, 't Was de schoone Endymion.
Maar te voren, en daarna ook,
Bleeft gij immer in uw baan;
U mijn groet, mijn lied van hulde!
Nachtgodesse! neem het aan! -

Hij is een zwaarmoedige. Die iets goed vindt, verveelt hem; die iets mooi noemt,
verstoort hem. Die vroolijk rondblikt en helder lacht, komt hem voor aan waanzin
te lijden. Hij heeft aanmerking, morrend en wrokkend, op alles, wat de menschen
maken; ook op alles, wat God heeft gemaakt. Zijn oog is dof, zijn huid is geel, zijn
gal is zwart. Op een avond is hij onderweg met een kennis, en hij kan 't niet laten
ook de maan te bebrommen, en spreekt:
Hoe ze daar wat moois in vinden,
In die maan, zoo breed en plat,
Die zoo dom en zielloos je aanziet, 't Is een zaak, die ik niet vat.
Wie bezong er ooit een ouwel,
Of een niet recht garen koek?
En ze wenschen, dat ik schoonheid
In die bleeke maanschijf zoek!
't Is een nare, zure tronie,
In een strak eentonig rond;
Izegrimmig, waterzuchtig,
Klierig, wit, en ongezond.
Als je eens hadt een vrouw of dochter
Met zoo'n facie als de maan,
Zou 't niet zijn om van te grillen,
Of om hard er op te slaan?
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Maanziek is de man te noemen,
Die in ernst zijn lied'ren dicht
Op zoo'n platgetrapten deegklomp,
Zoo'n verongelukt gezicht. -

Hij is een onnoozele. Dat oog zonder uitdrukking, dat gelaat zonder zin, die
openstaande mond en die gele haren, die er uitzien of ze in een lijnbaan vervaardigd
zijn, - alles te zamen roept u toe: 't is een botterik. Dat is hij. Nu, zoo iemand ziet
alleen in physieken zin; hij ziet met zijn oogen, maar zonder gedachte; hij ziet zooals
eene koe ziet, het verschijnsel bemerkende, maar van den ondergrond daarvan in het
minst niets vermoedend. Hoort zijn oordeel over de maan:
Geurt vroeg me: als 'k eens een keus most doen,
Of ik dan zon of moan zou kiezen.
Ik zei: dan most de zon moar weg;
Da's minder, dan de moan verliezen.
Toe lachte Geurt. Moar 'k weet toch best,
Woarum ik zoo mien keuze nòg richt:
Omdat het donker is bij nacht;
Moar overdag... dan is het toch licht.

Hij is nog kind, - oud genoeg, om over de verschijnselen der schepping te denken,
maar te jong, om er 't ware van te weten. Uit dit een en ander ontstaat die ten deele
zoo naieve, ten deele zoo phantastische wijsgeerigheid, waarvan de kinderwereld
menige proeve ons geeft, die ons, groote menschen, doet lachen; - ofschoon de
theorieën van ons, groote menschen, in vele gevallen niet heel veel wijzer zijn. Hij
zit ernstig denkend naar de maan te kijken en overlegt aldus:
Vader zegt: de maan wordt minder,
Tot ze heel is weggegaan;
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Maar da's niks; na niet veel dagen
Komt er weêr een nieuwe maan.
Waar de nieuwe maan vandaan komt,
Als die ouwe niet meer straalt,
Ja, da's moeielijk te zeggen;
En dat is me ook nooit verhaald.
En zoo kan ik ook soms denken,
Als ik daar de maan zoo zie:
Al die vroegere, ouwe manen,
Waar zijn die? Waar blijven die?
Jan, de knecht, zegt: die zijn nergens,
Want die hebben uitgebrand.
Kris, de meid, zegt: neen, die schijnen
Nou weer in een ander land.
Nu, dan heeft het volk daar vroeger
Zeker eens iets kwaads gedaan,
Dat het zoo zich moet behelpen,
Altijd met zoo'n ouwe maan.
Neen! ik denk voor 't naast: die manen,
Die al zoo zijn weggeraakt,
Heeft de lieve Heer versneden
En er sterren van gemaakt.

Hij is realist. Alles ziet hij zooals het is, en alles noemt hij precies wat het is. Daarom
noemt hij een dichter een gek. Want, zegt hij, de dichters noemen alles anders dan
't is. De zon noemen ze een vorstin en de sterren noemen ze hanglampen. Ze spreken
van lippen van koraal en van haarlokken van goud. Ze zeggen, dat de windjes iemand
kussen en dat de weilanden lachen. Ze noemen juffrouwen engelen en rijksdaalders
noemen ze slijk. Onzin! Hij houdt niet van onzin, en daarom ook niet van
verzenmakers. Intusschen, toen hij eens in een gezelschap was, waar men tot
tijdverdrijf improviseerde en ieder
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op zijn beurt iets in rijm op de maan moest zeggen, kon hij zich niet onttrekken. Hij
verzaakte zich zelven, want hij maakte een vers. Toch verzaakte hij zichzelven niet
geheel, want het was een zeer realistisch vers. Dit was't:
Wanneer ik u zoo rond en glanzig daar zie staan,
Dan denk ik wel eens: maan! wat zijt gij toch een maan! -

Hij is beschonken. En een beschonkene is regelrecht een tegenvoeter van den realist.
Want hij ziet alles anders, dan 't is. Wat stilstaat, heeft voor hem een draaiende
beweging, en de vormen der dingen vervormen zich zoo in zijn oog, dat hij menigmaal
niet meer weet, welken naam er aan te geven.
‘Kijk, Piet!’ zegt dronken Kees, ‘daar zie 'k de zon al staan.’
‘De zon?’ is 't wederwoord, ‘loop, kerel! 't is de maan.’
En als het vriendenpaar daardoor in twist geraakt,
Passeert er een, die ook zijn zeil heeft natgemaakt.
‘Vriend!’ roepen nu de twee, ‘wat is dat? maan of zon?’
En 't antwoord is: ‘ik wou, dat ik 't je zeggen kon;
Maar, als 'k mijn meening zei, dan was het licht abuis:
Want 'k ben hier niet bekend, ik hoor in Haarlem t'huis.’

Hij is beoefenaar der wetenschap. En de wetenschap is voor hem de wiskunde, met
de naastverwante vakken. Zijn geheele voorkomen heeft iets rechtlijnigs, en zijne
ziel schijnt gemaakt van een duimstok. Nooit bezingt hij iets, maar altijd beschrijft
hij; nooit bewondert hij iets, maar altijd meet hij. Hem is de schepping een schoolbord,
met groote sommen er op; heel het leven een telraam, en alle poëzie gelijk nul. En
evel, door een wonderlijke inconsequentie behekst, maakte hij een vers, en wel op
de maan. Hier is het:
Een en vijftig duizend mijlen,
En achthonderd nog er bij, -
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In dit cijfer hebt gij d'afstand
Van de maan tot u - en mij.
Wel vierhonderd malen dichter
Dan de zon, staat zij hij de aard;
En in zwaarte is onze wereld
Acht en tachtig manen waard.
De aarde is zevenmalen sterker
In haar trekkracht, dan de maan;
En in d'aardbol, naar zijn inhoud,
Zouden vijftig manen gaan.
Zeven dagen hij de twintig,
Met acht uren nog vermeêrd,
Zijn de tijd, waarin haar kringloop
Tot het punt van uitgang keert.
Kijk ik op bij held'ren avond
Naar den kring der volle maan,
'k Zie dan in haar blanke rondte
Duid'lijk al die cijfers staan.

Hij is verliefd. Hij is naar. Want haar vader ‘is er tegen.’ Niet, dat hij naar is, maar
wel, dat hij zijn dochter van liefde spreekt. Hij is bleek. Wat zou zoo iemand ook
anders kunnen wezen, dan bleek? - En over die aandoenlijke bleekheid speelt zoo
iets, dat men, als 't niet te koffiehuisachtig klonk, - ‘half en half’ zou willen noemen:
iets van een glimlach, die zoet is, en iets van een grimlach, die bitter is. Hij zit alleen,
met de hand onder 't hoofd. Het is avond. Hij denkt aan ‘haar’. Volkomen natuurlijk.
En nu ziet hij naar de maan en spreekt zijn gevoel uit in deze ontboezeming:
Wreede scheiding! Ik te Naarden
En mijn Laura aan de Zaan.
Maar - gedachte vol vertroosting;
Daar en hier - dezelfde maan.

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

278
Wat het nijdig lot ons afnam,
Toch de maan gelukkig niet.
Ach! wanneer we die niet hadden,
Dieper nog ging ons verdriet.
'k Heb met Laura afgesproken:
Morgenavond, klokke tien,
Moet ge uw blik naar 't maantjen richten;
Ik zal ook naar 't maantjen zien.
Mocht 'k een wonderdoener wezen!
'k Maakte een spiegel van die maan:
'k Zou dan, naar den hemel kijkend,
Laura aan de Zaan zien staan.
Doch dat kan niet. Nu, het zij zoo,
Als maar eens, na droef gemis,
Van een weerzien, zoet en zalig,
Ons 't genot beschoren is.
O! dan ijl ik met mijn engel
Naar de dichte lindenlaan,
Waar geen blik ons kan begluren,
Dan de trouwe blik der maan.
En die maakt twee silhouetten,
Een van mij en een van haar, Zachte en lieve schaduwschetsen,
Van een in-gelukkig paar.

Ik voer nu maar geen nieuwe maanbeschouwers meer op. Die achtereenvolgens ons
voor oogen waren, hebben al voldoende de stelling, waarmeê ik aanving, bewezen:
als twee hetzelfde zien, dan is het niet hetzelfde. Nieuw is deze opmerking niet; 't is
volstrekt geen ontdekking. Maar merkwaardig blijft het, dat de beschouwing van
hetzelfde voorwerp zoozeer verschillen kan en zoozeer verschillend kan werken.
Hier blijft de geest er volkomen
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leêg bij en plat, en daar rijzen er phantasiebeelden uit op, liefelijk of stout, die als
dissolving views verrassend in elkander vervloeien. Hier wordt er een wrevelige trek
door om de lippen gebracht, en daar een goedhartige glimlach op 't wezen geteekend.
Hier komt er niets dan een kale en kille becijfering uit voort, en daar wordt er een
gevoeligheid en een aandoening door gewekt, waarbij men zeggen zou: dat zal
uitloopen op barsten of smelten. En zoo voorts. - En hoe komt dat? Doordien de
beschouwers zelve zoo verschillend zijn. Zoo is 't in betrekking tot de maan, maar
zoo is het in betrekking tot alles, tot de gansche wereld, en tot al het leven en streven,
dat die wereld doorwoelt. - En wat zullen wij nu met die opmerking doen? - Wij
willen zoo dikwijls de wereld anders hebben, dan zij is. Niet geheel onbegrijpelijk.
Maar wel vreemd, dat we zoo weinig gebruik maken van deze gedachte: de wereld
zal reeds anders wezen, zoodra gij zelf maar anders zijt. Wat toch is onze
wereldbeschouwing? 't Is het overtrekken van de buitenwereld met onze eigene
binnenwereld. Alzoo, naar 't geen de binnenwereld is, gaat voor ons de buitenwereld
er uitzien. Laten we dus door de gemaakte opmerking hiertoe komen, dat we voor
alle dingen naar iedere verandering streven, die eigen wezen wijzer en beter zal
maken.
't Hangt af van 't geen gij zijt, wat u de wereld is:
Ze is voor 't omneveld brein onklaar en ongewis;
Voor 't koud en droog verstand is alles maat en tal,
Terwijl een hoog're geest er geest in vinden zal;
Ze is voor 't blijmoedig hart vervuld van lieflijk licht,
Maar voor wie zuur is, zelf, zet zij een zuur gezicht;
Hoe meer gij weet en kent, hoe rijker gij haar ziet;
Hoe reiner 't hart u is, hoe meer genot ze u biedt.
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De liefde in worsteling met den haat.
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De liefde in worsteling met den haat.
HERINNERING UIT HET OORLOGSJAAR

1870.1)

Na 't boos en bloedig treffen bij Beaumont
Werd van het veld een tal van zwaargewonden,
Zoo goed als 't kon, naar Brussel heengevoerd,
Waar allen saâm de hulp der liefde vonden.
Tweehonderd lijders waren toen bijéén.
Maar met die schaar, uit Frankrijk opgekomen,
Was één soldaat, - of 't bij vergissing waar', Uit Duitschlands heir van 't slagveld meêgenomen.
De Duitscher stierf. - Reeds droeg de baar de kist;
En toen men 't kleed van rouw er over spreidde,
Vertoonde zich het roode kruis, - 't symbool
Der liefde, dat zoovelen troost bereidde.

1) Medegedeeld door Dr. Herbst, Duitsch predikant te Brussel. Zie Kirchlicher Anzeiger
der Evangelischen Gemeinde zu Düsseldorf, 10 Oct. 1875.
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Maar - nu de drom, die op 't barakkenplein
Gereed stond 't lijk naar 't doodenveld te volgen,
Ontdekte, dat die doode een vijand was,
Klonk schimp en smaad, verbitterd en verbolgen.
't Gestreng bevel sloot wel de lippen saâm
En deed op 't lest de schaar zich voortbewegen,
Maar haat en wrok vlamde in de blikken voort;
De voet ging meê, doch 't harte vloekte er tegen.
Zoo komt de stoet op 't somber kerkhof aan;
De lijkbaar staat; het kleed wordt opgeheven,
De kist getild, en straks is in de groef
Den vreemdeling een plaats van rust gegeven.
De leeraar, - van den doode een volksgenoot, Wiens oogen zacht van zonnewarmte gloren,
Terwijl de sneeuw hem kruin en slapen dekt,
Doet nu bij 't graf, in 't Fransch, deez' toespraak hoeren:
Mijn vrienden! - vrienden wil 'k u heeten,
Want deernis voel ik met de smart
Zoowel van 't Fransche-, als 't Duitsche hart, Mijn vrienden, 'k denk, gij zult wel weten.
Dat we in mijn land het doodenveld
Gewoon zijn vrede-hof te noemen; Ook mag ik fier me er op beroemen,
Dat God mij heeft in dienst gesteld
Eens Konings, in wiens eed'le borst
Nooit haat of nijd of wraakzucht woonde,
Maar die zachtmoedig zich betoonde
En goed voor elk; een vredevorst.
Hoort dan van mij een woord van vrede,
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Waat zulk een woord voegt in mijn mond;
't Past aan mijn roeping en 't past mede
Bij deze plek, op dezen grond.
Die hier zn laatsten slaap zal slapen,
Hij was soldaat, - soldaat, als gij;
Gij voerdet voor uw land het wapen,
En voor zijn vaderland streed hij.
Wat dunkt ulieden? Was dat zonde?
Verdient hij dáárom schimp en smaad?
Geeft dàt u recht tot hoon of haat? Een Fransche kogel bracht de wonde,
Waaraan hij stierf, hem toe. Dat schot
Doet zijne gade als weduw klagen,
Zijn kroost al vroeg het rouwkleed dragen, Nu is 't genoeg, zeg ik, - - zegt God!
Nu is 't genoeg met wrok en veete;
Het offer viel; de haat zij stil!
Daar staat een kruis; uw hart vergete
Niet Christus' geest en 's Vaders wil.
Ook 't roode kruis spreekt van erbarmen,
En 't zwarte kruis voegt dit er bij:
‘Eens zal de Dood ook u omarmen;
Zorgt, dat u vrede in 't harte zij!’
Maar weet, dat vrede niet zal wonen
In 't hart, dat wrok en wrake voedt;
Verzoening willen, liefde toonen,
Dat, dat geeft vrede, dat is goed.
O! laat het Kruis u liefde leeren,
En wilt den strijder niet onteeren,
Die naar zijn plicht zich heeft geweerd;
Mij dunkt, dat, wie hèm wil vereeren,
Daardoor zichzelven 't meest vereert. -
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Wie uwer wil nu Christen wezen?
Wie uwer legt zijn haat nu af?
Wie is geen vijand meer van dezen?
Wie wil hem eeren in zijn graf? Een oogenblik van stilte. - Maar daarna
Trad uit de schaar een krijger, diep bewogen,
Met grauwen baard, thans door een traan besproeid,
Die stil ontwelde aan de anders dreigende oogen.
Hij nam de schop den graver uit de hand
En stortte een worp op 's dooden laatste woning;
Zoo deed een tweede ook; toen een derde; en meer;
En elk, op 't lest, deed meê aan de eerbetooning.
Des Heeren geest had zachtkens, maar met kracht,
Elk hart geroerd, daar, op dien doodenakker;
En - waar de geest des Heeren 't harte raakt,
Daar ruischt de vreê, daar wordt de liefde wakker.
Tot liefde had het zwijgend kruis gemaand,
Verzoenend meê zich 't zwijgend graf doen hooren;
De Liefde had geworsteld met den Haat, - - Goddank! de kamp was door den Haat verloren.

Eliza Laurillard, Schotse ruiten

287

Kleinigheden.
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Buiten.
Buiten! - O, 't is heerlijk buiten! In het stil en land'lijk oord,
Waar het stadsgejoel niet doordringt,
Wordt de voetstap Gods gehoord.
Iedere akker is een teeken,
Dat Gods zorg de menschheid voedt;
Ieder weideveld verkondigt,
Dat Zijn hand ook 't dier behoedt;
Ied're wolk spreekt van een goedheid,
Die èn vrome èn zondaar drenkt;
Ied're veldbloem fluistert lief'lijk,
Dat Hij ook aan 't kleinste denkt;
Ied're dauwdrop is een spiegel,
Waar 't opmerkzaam oog in ziet,
Dat zich hemelvreugd kan mengen
In de tranen van 't verdriet;
Ied're vlinder juicht van leven,
Door Gods almacht ingericht
Zóó, dat kruipen wordt tot zweven,
Zweven in het zonnelicht;
Ied're leeuwrik, die daar zingend
Naar de blauwe hoogte vaart,
Lokt de ziel, om God te loven,
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Verre boven 't stof der aard;
Iedere eiber, die daar kleppert
En naar zwoeler luchtstreek trekt,
Is een bode Gods, die hope
Op een beet're wereld wekt;
Ied're ster, die staat te tint'len
Aan d'azuren hemeltrans,
Is als een geopend venster
Van het Vaderhuis vol glans.
Buiten! - O, 't is heerlijk buiten! Buiten is ons harte blij,
Want daar gaat op alle wegen
God ons rakelings voorbij.

Op den berg.
Op den berg is de dampkring zoo fijn en zoo rein,
En zoo ruim en zoo vrij is 't gezicht;
En wat onder is, toont zich zoo nietig en klein,
Als van dáár zich de blik er op richt.
Maar daarboven is 't grootsch; daar ontmoet ge eene macht,
Die u beurt'lings verheft en beklemt, Een geweldige, en toch een zoo rustige kracht,
Die van zelf tot aanbidden u stemt.
't Is een tempel, daarboven, zoo aangrijpend stil;
En, wat bergkruin en kloof u vertelt,
Brengt in 't diepst van den boezem een zalig getril,
Waar een zacht Hallelujah uit welt.
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Ja! op 't bergvlak, zoo hoog en zoo schoon en zoo stout,
Smaakt ge een heerlijk en heilig genot; - Daar omlaag wordt gedanst rondom kalv'ren van goud,
Daar omhoog wordt gesproken met God.

Bij eene ruïne in een woud.
Eens stond daar een burchtslot, zoo statig en stout,
Zoo sterk en zoo machtig van bouw;
Toen klonk van de Ridders daar beker en zwaard
En 't zangspel der Maagd of der Vrouw.
Thans is het er leêg en verlaten en doodsch,
Verbrokkeld is slotmuur en poort;
't Gepiep van de vleermuis, 't gesteun van den uil,
Is al, wat er nu wordt gehoord.
Maar 't woud om de ruïne is nog even zoo schoon,
Als 't was om dien burcht in zijn pracht: Wat menschenhand sticht, - hoe verheven, - vergaat;
Wat God maakt, heeft duurzamer kracht.
Wel zinkt ook elk deel van het scheppingswerk Gods
Op zijn beurt, als bouwval, ter neêr,
Maar, wat daar vervalt en veroudert en sterft,
Verjeugdigt het andere weêr.
De schepping bouwt telkens zich zelve weêr op,
Uit eigen ruïnen en stof;
Zoo brengt zij, hoe oud ook, steeds jeugdig van kracht,
Heur Maker hare offers van lof.
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De burcht slaakt een zucht, die beteekent: Geweest!
Het woud zingt een lied op het Zijn;
De Tijd spreekt, uit Gods naam, der schepping toe: Blijf!
Maar zegt tot òns bouwwerk: Verdwijn!

Een avondlied.
De dag is aan 't dalen
En de avondlucht suist;
De sterren gaan stralen,
't Gebladerte ruischt;
De maan, in haar prachtkleed,
Treedt uit op heur baan
En ziet uit de wolken
Het menschenland aan;
't Gezang van den schipper,
Die 't haventje vond,
Zweeft over het meervlak
Welluidend in 't rond;
Het vogelken fladdert
Naar 't nest, dat hem wacht;
De moeder kust teeder
Haar kind goeden nacht; En diep in mijn harte
Is 't vredig en kalm;
In slaap valt mijn smarte,
Omhoog gaat mijn psalm.
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