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IN SOVJET-RUSLAND.

Verdwijning van het grootgrondbezit en het grootkapitaal. — De nieuwe
bourgeoisie. — De nieuwe boerenstand. — De arbeiders. — Herstel van alle
sociale klassen van de burgerlijke maatschappij. — De verandering van de
Russische radenrepubliek i n een na-revolutionairen burgerlijken staat.

De pogingen van de Russische kommunisten om in Rusland
een kommunistische gemeenschap te stichten zonder klassentegenstellingen, een maatschappij, dus, die noch uitbuiters, noch uitgebuiten,
geen heerschers en geen verdrukten kent, zijn jammerlijk mislukt. De
kommunisten zelf hebben dit meer dan eens openlijk en onomwonden
toegegeven, en daardoor van te voren de noodzakelijkheid opgeheven
hierover van gedachten te wisselen. Dit beteekent, dat Sovjet-Rusland
een k 1 a s s e n s t a a t is gebleven. Alleen zijn de klassen niet meer
de oude; zij zijn gedeeltelijk veranderd, gedeeltelijk door nieuwe
vervangen.
Eén klasse, die in het oude Rusland de machtigste en sterkste was.
is volkomen verdwenen: die van het feodale g r o o t g r o n d b e z i t , van het jonkerschap, de Russische aristokratie. Met haar is
ook de „grootste Russische grondbezitter", zooals hij zichzelf graag
noemde, tevens het opperste hoofd van het feodale stelsel, uit de
geschiedenis verdwenen, — de Russische tsaar. Dit is de groote
beteekenis van de Russische revolutie : een revolutie van de 130 millioen
Russische boeren tegen enkele tienduizenden grondbezitters en landheeren. Daarnaast heeft ook een tweede klasse bijna volkomen haar
beteekenis verloren, n.1. de g r o o t b o u r g e o i s i e , de klasse
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van de fabrikanten, bankiers en groothandelaren. Doch haar verval is
van voorbijgaanden aard. Zij is slechts schijndood, omdat men met
haar wederopstanding rekening zal moeten houden.
Feodalisme en aristokratie zijn machten van het v e r l e d e n , die
zich alleen door de traditie, de geschiedkundige overlevering als
erfenis van vervlogen eeuwen konden handhaven. Feodalisme kan
niet opnieuw worden gevormd. Het kapitaal, daarentegen, kan ieder
oogenblik opnieuw ontstaan, opnieuw worden opgehoopt. Hierin ligt
ook het onderscheid tusschen de klasse der kapitalisten en die van de
grootgrondbezitters. Intusschen kan thans ook van een kapitalistenklasse in den modernen zin van het woord geen sprake zijn.
Geheel anders is het met de midden- en kleine bourgeoisie gesteld.
D E NIEUWE BOURGEOISIE.

Gedurende drie jaar hebben de Bolsjewisten het er op aangelegd
elk overblijfsel van de bourgeoisie, hetzij van de grootkapitalistische,
hetzij van de kleinburgerlijke, te vuur en te zwaard uit te roeien. Drie
jaar lang werden zelfs de namen : h a n d e l a a r , k o o p m a n en
f a b r i k a n t , die toch niet anders dan zuiver e k o n o m i s c h e
begrippen zijn, door k r i m i n o l o g i s c h e termen : s p e k u la riten, w o e k e r a a r s ,
enz., vervangen, en bijgevolg in
het gebied van het strafrecht, in de sfeer van de strafbare misdaad
betrokken. Toch hebben in werkelijkheid het klein-burgerdom en
de middenstand in Rusland geen oogenblik opgehouden te bestaan.
Ekonomisch waren zij onmisbaar, en zonder hen zou een ononderbroken verloop van het ekonomisch levensproces in geen enkel opzicht
mogelijk zijn geweest. Hoe feller deze burgerlijke middenstand werd
vervolgd, des te sterker en krachtiger was zijn groei.
Om zijn ware beteekenis te begrijpen, stelle men zich de ekonomische
struktuur van Rusland voor gedurende de jaren 1918 tot 1920. Eenerzijds had men de honderd millioen kleinburgerlijke boeren, die gewoon
waren hun ekonomische betrekkingen met de steden en de industrie
op een partikulier-kapitalistischa manier, d. w. z. door bemiddeling
van de stedelijke tusschenhandelaren en kooplieden te onderhouden,
—• anderzijds een onontwikkelde, op haar grondvesten wankelende,
slecht georganiseerde staatsindustrie, niet in staat om voldoende
afgewerkte fabrikaten voort te brengen, teneinde de behoeften van de
boeren aan industrieprodukten te kunnen dekken, niet bij machte om
zonder hulp van onafhankelijke tusschenhandelaren en agenten de
voor de produktie onmisbare grondstoffen van het land te verkrijgen.
De stedelijke bevolking moest door de regeering van brood en overige
1
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levensmiddelen worden voorzien. Terwijl nu ongeveer 20 tot 30 p C t
van de totale behoefte aan voedingsmiddelen door de regeering werd
geleverd (en nog niet eens altijd), moest de levering van.de overige
70 tot 80 p C t . worden overgelaten aan den „ w e 11 e ï ij k
verb o d e n " sluikhandel, de z . g . „ M e s c h o t s c h n i k i " , welke naam
ongeveer beteekent „ m e n s c h e n met de z a k k e n " . Alleen de sluikhandel,
dus wetsovertreding, kon de geheele stedelijke bevolking voor den
hongerdood vrijwaren. D e genationaliseerde bedrijven, fabrieken
spoorwegen, oorlogsindustrieën, alles had een ongelooflijk gebrek aan
grondstoffen en andere materialen; een nood, die alleen kon worden
gelenigd door bemiddeling van . . . o n w e t t i g e
tusschenpersonen, agenten, oorlogswinstmakers, spekulanten, hamsteraars die
van rechtswege strafrechtelijk vervolgd, opgesloten en eventueel ter
dood gebracht hadden moeten worden.
D e positie van de kommunistische regeering met de „ t w e e z i e l e n "
was inderdaad niet zeer gemakkelijk. W a n t officieel, toch, moesten
al deze verschillende zakenmenschen wettelijk worden vervolgd en
gestraft. In werkelijkheid heeft de „ T s c h e k a " (politieke politiek in
den loop van genoemde drie jaren dan ook duizenden sluikhandelaren
naar de eeuwigheid geholpen. N i e t
officieel,
echter had
men deze lieden dringend noodig, die met de meest uiteenloopende
opdrachten rijkelijk werden belast.
M e n weet, hoe deze dubbelhartige strijd van de kommunistische
regeering is afgeloopen. D e eigenlijke heer van R u s l a n d , de kleine
landbouwer, de boer, wiens p a s s i e v e m e d e w e r k i n g het
den Bolsjewisten eerst mogelijk heeft gemaakt het feodalisme te vernietigen en de macht van de landheeren te breken, is er in geslaagd
door zijn lijdelijk
verzet,
en niet in de allerlaatste plaats
dank zij den ekonomischen achterstand van R u s l a n d , alle grootsche
plannen van de kommunisten te verijdelen, al hun stelselmatig genomen
voorbereidingen in de war te sturen, en niet alleen zijn eigen
ekonomisch bestaan te verzekeren, maar tevens zijn stedelijke klassenbroeders en bondgenooten, het stedelijk kleinburgerdom, in den
rug te steunen.
Hieronder moet evenwel niet worden verstaan, dat met de handhaving van het ekonomisch bestaan van het kleinburgerdom en den
middenstand als k l a s s e de onaantastbaarheid van het ekonomisch
en ook van het lichamelijk bestaan der leden van deze klasse als
p e r s o n e n werden gewaarborgd. Indien men n.1. de samenstelling
van de tegenwoordige Russische bourgeoisie beschouwt, dan zal
wellicht de minderheid daarvan uit vroegere kooplieden, handelaren
enz. bestaan. Doch voor het grootste gedeelte is zij saamgesteld uit het
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nieuwe

burgerdom, uit die groep, welke in R u s l a n d den naam

'van „ S o v j e t - b o u r g e o i s i e " draagt.
W i e zijn nu de leden van dit „ n i e u w e " burgerdom? In de eerste
plaats boeren, die, allerlei gevaren trotseerend, reizend bovenop de
spoorwegwagons en staande op de treeplanken, brood, aardappelen
boter, vleesch enz. naar de stedelijke bevolking brachten, om in ruil
daarvoor hun dorpsgenooten van zout, zeep, zeisen en k l e d i n g s t u k k e n
te voorzien ; - arbeiders, die de fabrieken verlieten en gereedschappen
en materialen meenamen om zich ergens als producent in het klein
te vestigen ; — verkoopers, beambten en bedienden, die van de gunstige
geleo-enheid gebruik hebben gemaakt om zich bij de doorvoering van
de nationalisatie- en requisitiebepalingen in groote hoeveelheden de in
beslag genomen voorraden toe te eigenen; - machinisten en spoorwegkondukteurs, die als bijverdienste geregeld smokkelhandel
• - agenten van de Tschjeka, beambten en rechters van de
revolutionaire rechtbanken", die zich door middel van inbeslagnemingen, huiszoekingen en omkoopingen verrijkten; - ambtenaren
en bedienden van alle mogelijke staatsbedrijven en overheden;
ingenieurs en „ t e c h n i s c h e deskundigen" van genationaliseerde bedrijven die de kunst uitnemend verstonden hun eigen zak te spekken; —
koeriers van het kommissariaat van buitenlandsche zaken en van de
buitenlandsche vertegenwoordigingen, die op hun voortdurende
dienstreizen" goud en juweelen naar het buitenland smokkelden en
alkohol en k o k a ï n e invoerden; — koppelaars en bordeelhouders,
inbrekers afpersers en ander gespuis, die van de algemeene onveiligheid gebruik wisten te maken; - soldaten en officieren, die van den
burgeroorlog en de talrijke pogroms profiteerden, - kortom menschen
van de meest uiteenloopende maatschappelijke groepen en vakken,
mannen, vrouwen, jonge lieden en hoog bejaarde grijsaards, Christenen Joden, vroegere hoogeschool-professoren, analphabeten, bezitlooz'e boeren zoowel als leden van den aanzienlijksten adel, enz. enz. )
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Indien men den levensloop nagaat van elk dezer personen, dan meent
men den een of anderen fantastischen detektive-roman te lezen. Steeds
verkeerden zij in levensgevaar, tallooze malen werden zij gearresteerd,
ter dood veroordeeld en redden zij op wonderlijke wijze hun leven, m
gevangenissen en op hun zwerftochten werden zij door alle mogelijke
ziekten aangetast, zij doorstonden cholera en vlektyphus, de een zag
dat zijn broeder werd doodgeschoten, de ander dat zijn zuster werd
verkracht . . . E n toch hebben zij zich staande weten te houden, vasten
voet verkregen, en aanzienlijke bedragen in goud, juweelen,- kunst')
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werken, buitenlandsche valuta enz. letterlijk uit niets bemachtigd.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen wat voor soort menschen het
zijn : hebzuchtige avonturiers, die noch vrees noch medelijden kennen,
zonder principes, zonder overtuiging en idealen, zelfs zonder kapitalistische beginselen en kapitalistische idealen, zonder kind of kraai, zonder
God of gebod, zooals eens de Spaansche veroveraars in Amerika, maar
geslepen, sluw berekenend, karaktervast en zelfstandig, moedig,
onverschrokken en met een krachtigen wil. Tot aan den zomer van het
vorige jaar was het bestaan van de nieuwe klasse onwettig, wederrechtelijk. De „nieuwe koers" van de kommunistische ekonomische
politiek ( „ N e p " , nieuwe ekonomische politiek) heeft haar thans ook
wettelijk gesanktioneerd. Vroeger als misdadiger behandeld, is de
Sovjet-bourgeois (of ,,Nep"-man) heden het troetelkind van de radenregeering geworden. Een nieuw leven met nieuwe verwachtingen is
voor hem opengegaan. De nieuwe klasse begint tot bloei te komen.
Welke zijn nu de e k o n o m i s c h e belangen van de nieuwe
bourgeoisie ? Ongetwijfeld : „ruim baan voor het partikulier initiatief",
d. w. z. onbeperkte vrijheid van de kapitalistische ontwikkeling. Dit
belang is thans door de Sovjet-regeering als gerechtigd erkend, het
nieuwe burgerdom heeft zijn doel bijna bereikt, zonder daarvoor daadwerkelijk te hebben gestreden.
En welke zijn haar p o l i t i e k e belangen ? Het spreekt van zelf,
dat de Sovjetbourgeoisie het „kommunisme" haat, voor zoover het
voor haar de onteigening van het privaatbezit, de „Tscheka" en den
„strijd tegen den woeker en de spekulatie" belichaamt. Zij denkt er
evenwel geen oogenblik aan de Bolsjewistische regeering als zoodanig
te willen bestrijden. Integendeel, in vele opzichten staat zij volkomen
op den „bodem der werkelijkheid", en steekt haar sympathieën voor
bepaalde onderdeden van de bestaande staatsinrichting niet onder
stoelen of banken. De regeering van de Bolsjewisten is voor den Sovjetbourgeois de vertegenwoordigster van de revolutie, waartegen hij
eigenlijk niets heeft in te brengen. De revolutie heeft den landadel, de
grondbezitters en de grootkapitalisten onteigend, maar van hem, den
opkomeling en plebejer, heeft zij eerst goed een mensch gemaakt. In
dit verband is de nieuwe bourgeoisie revolutionair, in deze beteekenis
stelt zij zich op den grondslag van de revolutie, en wil in geen geval
— zooals b.v. de uitgeweken vertegenwoordigers van het oude burgerdom — den terugkeer tot het oude, het herstel van de monarchie der
generaals, van den adel en het grootgrondbezit. Want zij is volgens
haar wezen a n t i - a r i s t o k r a t i s c h . Bovendien beschouwt de
Sovjet-bourgeois de radenregeering als de sterke, krachtige en
vermetele vertegenwoordigster van een onbeperkte macht. Hij, de op
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zich zelf aangewezen avonturier haat „zwakkelingen" en „sukkels".
En in de vertegenwoordigers van de Bolsjewistische regeeringsmacht
ziet hij mannen, die zich evenmin storen aan demokratische beginselen
als aan den „volkswil". Hij ziet, hoe zij zonder parlement, verkiezingen en „overigen rompslomp" regeeren, en dat imponeert hem.
Want ook hem stuiten parlementaire „ceremoniën" tegen de borst,
ook hij veracht de „domme massa", waarvan hij zich door zijn eigen
moed en krachtinspanning heeft losgerukt, om thans met walging laag
neer te kunnen zien op ideeën, principes en demokratie. Met andere
woorden: de nieuwe bourgeoisie is ook anti-demokratisch met betrekking tot den strijd om de politieke vrijheid en den demokratischen
staatsvorm. Een eigen politiek i d e a a l heeft deze klasse zich
intusschen nog niet gevormd. Ongetwijfeld is haar doel een „sterke"
regeering, waarop zij echter invloed moet kunnen uitoefenen. In dit
opzicht gelijkt het stedelijke burgerdom van Sovjet-Rusland op zijn
naasten natuurlijken verwant, — d e b o u r g e o i s i e o p h e t
platteland.
D E NIEUWE BOERENSTAND.

Onder het begrip van de „dorpsbourgeoisie" valt tegenwoordig
bijna de geheele Russische boerenstand. De groote Russische
agrarische revolutie, zeer zeker de grootste in de wereldgeschiedenis,
heeft de geheele klasse van de grootgrondbezitters, die tot dat tijdstip
over de Russische boeren had geheerscht, spoorloos van den aardbodem weggevaagd. Zij heeft de feodale ketenen verbroken, die het
geheele ekonomische leven van den Russischen boerenstand hielden
omkneld. Het bezit van de verjaagde landheeren werd door de boeren
onder elkander verdeeld, en daar deze roofzuchtige verdeeling
ongeorganiseerd werd uitgevoerd, was het grondbezit der boeren daardoor aanvankelijk ongelijk verdeeld. Velen zijn rijk en meer dan rijk
^worden, velen hebben met weinig genoegen moeten nemen. Deze
sociale ongelijkheid, nu, trachtten de kommunisten uit te buiten om
den „klassenstrijd ook naar het platteland over te brengen". Tot dit
doel werden als vertegenwoordigers van de staatsmacht op het platteland in alle dorpen de z.g, „komitee's van de arme boeren" in het
leven geroepen, die den klassenstrijd ook daadwerkelijk, hoewel op
een zeer merkwaardige wijze, begonnen te voeren. Op grond van de
hun toegekende staatsmacht hebben zij e e n z e k e r e g e l i j k m a k i n g v a n h e t b e z i t g e b r a c h t , waarbij met alleen
de „dorpsrijken", maar ook de „dorpsarmen" verdwenen, zoodat er
dus geen elementen meer overbleven, waaruit de komitee's van de
a r m e boeren zouden kunnen zijn gevormd. Aldus is aan den
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„klassenstrijd" in den boerenstand den grondslag ontnomen, en
bijgevolg is een zekere nivelleering van de sociale verhoudingen
ingetreden. Er zijn ongeveer 15 millioen kleine boerenbedrijven
gevormd met gemiddeld 4—8 desjatin bouwland (1 desjatin is
109.250 M . ) , é é n paard, é é n koe, enz. In plaats van een
kommunistische of socialistische bedrijfsvorm is een onmetelijke
kleinburgerlijke oceaan van meer dan 100 millioen kleine landbouwers
gevormd, een uitgestrektheid met lage, gelijkmatig vlakke glooiingen,
die — evenals de groote Russische laagvlakte zelf — slechts door een
gering aantal kleine en onbeteekenende heuvels wordt onderbroken.
2

Indien wij vragen welke de ekonomische belangen van den boer zijn,
dan komen wij tot het volgende resultaat: de boer wil vrij en vreedzaam
genieten van de veroveringen der agrarische revolutie. Hij wil, vrij,
ongestoord en niet te duur alles koopen, hetgeen hij voor eigen gebruik
en voor bewerking van zijn grond noodig heeft. Aan den anderen kant
wil hij vrij en niet al te goedkoop zijn produkten verkoopen. Met
andere woorden, hij verlangt de vrijheid van de kleinburgerlijke
ontwikkeling.
Deze vrijheid hebben de boeren tot dusver nog niet gehad. De
revolutie en de algemeen bekende Bolsjewistische „proefnemingen"
lieten hen niet tot rust komen. Men heeft hen gemobiliseerd,
gemilitariseerd, gemonopoliseerd, „gekommuniseerd", gesocialiseerd,
hun vee, hun oogst, hun arbeidskrachten heeft men hun ontnomen, —
zonder hun daarvoor de zoo hoog noodige afgewerkte fabrikaten te
verstrekken, eenerzijds omdat de regeering hiertoe niet bij machte
was, anderzijds op grond van de principieel-foutieve politieke instelling
van de „arbeiders- en boerenregeering". Men wilde n.1. op deze
manier de boeren tot het socialisme opvoeden. De ekonomische
gevolgen daarvan waren, dat de landbouwproduktie enorm is verminderd, gedeeltelijk omdat het den boeren ontbreekt aan de noodige
paarden, meststoffen en landbouwgereedschappen, zooals ploegen,
eggen, zeisen, enz., maar voor een ander deel ook omdat de boeren
zich geenszins willen overwerken of afbeulen om daarna hun geheelen
oogst door de Bolsjewisten te laten afnemen. Men produceerde alleen
nog maar voor de behoefte van het eigen gezin, zoodat de totale landbouwproduktie ongeveer met 50 pCt. is verminderd. Bijgevolg ontstond
zeer spoedig gebrek aan brood, vleesch, boter, vlas, hout, suiker,
pelzen, enz. Thans eerst hebben de kommunisten de zegenrijke
gevolgen van hun politiek ingezien, en andere middelen te baat
genomen, hoewel te laat, want den hongerdood van millioenen
kinderen en volwassenen hebben en zullen zij niet meer kunnen
verhinderen. Doch in ieder geval hebben zij hun politiek gewijzigd,
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en de boer bezit thans bijna de vrijheid, die hij gebruikt. Het ontbreekt
alleen nog maar aan de industrie, die het allernoodzakelijkste moet
voortbrengen.
Daarmede houden ook de politieke sympathieën van den Russischen
boer nauw verband. De Russische boer is veel te passief en te onwetend
om bepaalde politieke i d e a l e n bewust te kunnen najagen. In
November 1917 liet hij zich door de Bolsjewisten op sleeptouw nemen,
omdat zij hem met zulke mooie woorden „vrede en land" wisten te
bekoren. De jonge boeren in hun grijze uniformen waren alleen daarom
zulke geestdriftige aanhangers van het kommunisme en de derde
internationale, omdat zij uit de hun volkomen onbegrijpelijke vreemde
woorden alleen het eenvoudige en meest voor de hand liggende
opvingen : „einde van den oorlog en baas op mijn eigen grond." Het
is waar, dat de boer zich later eenigszins bedrogen zag. De oorlog
O n t b r a n d d e opnieuw, en met het grondbezit van den landjonker was
het ook niet heelemaal in orde, want hij moest toezien dat zijn geheelen
oogst werd weggehaald. Maar nu was het te laat. De kommunisten
zaten vast in het zadel, en voerden een verbitterden strijd tegen de
opstandige Tsaristische generaals en de met hen verbonden vroegere
grondbezitters, De boeren werden voor de-keus gesteld: Denikin of
de kommunisten. Ondersteunden zij Denikin, dan raakten zij de
Bolsjewisten kwijt, doch moesten dan, tenminste voor het grootste
gedeelte, afzien van het land van de grootgrondbezitters. Steunden
zij de Bolsjewisten, dan werd wel hun oogst geroofd, maar zij behielden
toch nog altijd hun stukje grond. En dit laatste argument gaf ten
slotte den doorslag. De boeren ondersteunden de Bolsjewistische
regeering, wel meer passief dan aktief, maar zij steunden haar toch, —
ondanks alles.
De oplossing van deze vraag was niet zoo gemakkelijk. In vele
streken, voornamelijk in de Oekraïne, waar de boer van oudsher vrijer
en sterker is geweest, trachtte men gelijktijdig tegen b e i d e
vijandelijke machten te strijden, opstanden te organiseeren, den eenen
tegenstander tegen den anderen uit te spelen, ook zelfstandig
gewapende benden en vrijscharen te vormen (b.v. de benden van
Machno in Zuid-Rusland). Doch over het algemeen hadden de boeren,
niettegenstaande hun haat tegen de kommunisten, partij gekozen voor
de radenregeering. Want deze had ten slotte toch gedaan, hetgeen
de boer noodig had: z i j h a d d e l a n d h e e r e n
verj a a g d . Dit is de voornaamste oorzaak, waarom de Sovjetregeering zich zoo lang heeft kunnen staande houden. De Sovjetregeering had de geschiedkundige taak van de Russische boeren
vervuld, zij h a d h e t f e o d a l i s m e v e r n i e t i g d e n
4
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daardoor
den
weg gebaand
voor
de
kleinburgerlijke
ontwikkeling.
Persoonlijk hebben de Bolsjewisten natuurlijk iets geheel anders
op het oog gehad. H u n doel w a s : door de sociale wereldrevolutie tot
het k o m m ü n i s m e te komen. Dat zij hierin niet zijn geslaagd, vindt zijn
oorzaak in het feit dat de geschiedenis zich weinig stoort aan de
persoonlijke wenschen en idealen van de politieke partijen. T e n tijde
van de Fransche revolutie streden de arbeiders of boeren schouder aan
schouder met het kleinburgerdom onder de driekleur van de Jakobijnen
voor „vrijheid, gelijkheid en broederschap" en voor de idealen van
Rousseau. Het positieve resultaat van hun strijd was echter het
-Napoleontische keizerrijk en later een republiek van bankiers en
fabrikanten. A l d u s zijn de Bolsjewisten in R u s l a n d onder de roode
vaan van het socialisme voor de idealen van K a r e i M a r x in den strijd
getrokken. D o c h de Russische boer, die hen in soldatenuniform met de
roode ster volgde, streefde ongetwijfeld andere doeleinden na. E n de
Russische revolutie is niet alleen de grootste agrarische revolutie,
maar ook ,,de grootste h u m b u g " , de grootste t e l e u r s t e l l i n g
in de wereldgeschiedenis geworden.
Deze periode van den ontwikkelingsgang is thans afgesloten. De
Russische boer heeft bereikt hetgeen hij bereiken wilde. Verder gaat
hij niet, en op zijn lijdelijk verzet stranden en zullen steeds weer
stranden alle papieren resoluties en alle sChoone fantasieën van de
verschillende utopieën. Een doodelijken haat heeft de boer tegen
het k o m m ü n i s m e , doch hij heeft volstrekt niets tegen de revolutie, die
hem uit de ketenen van het grootgrondbezit heeft bevrijd. Velen van
hen beweren thans nog wel „ B o l s j e w i s t " maar geen „ k o m m u n i s t " te
zijn. H i j w i l niet terug onder de dwingelandij van den Tsaar en de
landheeren. W a t hij w i l is ekonomische vrijheid, industrieprodukten,
invloed op de regeering. Doch hij kent niet de waarde en het voordeel
der demokratische instellingen en van de politieke vrijheid.
Een
bewust demokraat
is hij geenszins. O p zijn passieve, maar
machtige en belangrijke ondersteuning kan ieder rekenen, die hem
meer ekonomische vrijheid en goedkooper industrieprodukten vermag
te geven.
V a n de maatschappelijke klassen van het n i e u w e R u s 1 a nd
blijft er thans n ó g één over te bespreken, n.1.
H E T RUSSISCHE PROLETARIAAT.

Zijn ekonomische toestand is buitengewoon treurig. Door een lange
reeks van ontberingen, die niet in de laatste plaats door de verkeerde
politiek van de kommunisten werden veroorzaakt, is de Russische
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industrie volkomen lam geslagen. De geheele produktie schommelt in
de verschillende industrietakken tusschen 2 tot 7 (in de grootindustrie) en 25 tot 45 procent van de voor-oorlogsproduktie. Een
aanzienlijk deel van de industrie-arbeiders heeft de hongerende en
ijskoude steden verlaten, en zich als landarbeiders of ambachtslieden
in de dorpen gevestigd. Een ander deel heeft zich op den tusschenen smokkelhandel toegelegd, een derde deel vormt bepaalde groepen
van de staatsambtenaren, officieren, enz., en ook de in de fabrieken en
werkplaatsen achtergebleven rest (niet meer dan een derde van het
geheele industrie-proletariaat) vormt geen gezonden en sterken
ekonomischen faktor meer, daar de fabrieken weinig en slecht werken,
en zelfs de produktiekosten niet kunnen dekken. Dat demoraliseert,
verzwakt en vernedert de arbeiders, en vernietigt het overblijfsel van
hun tot dusver gehandhaafde machtspositie in het geheele ekonomisch
leven van het land. Het is reeds zoover gekomen, dat zelfs Lenin in
zijn beroemd geworden rede op het kongres van de Russische kommunistische partij moest verklaren, dat er „in Rusland van een arbeidersklasse in het algemeen geen sprake meer was."
Betrouwbare statistische gegevens over het aantal industrie-arbeiders
in Rusland zijn door de Sovjet-regeering nooit gepubliceerd. Hoogstwaarschijnlijk om de eenvoudige reden, dat zij een zoodanige statistiek
in het geheel niet bezit. De getalsterkte van het Russische proletariaat
kan daarom slechts indirekt én ongeveer worden berekend. Algemeen
wordt aangenomen, dat het aantal arbeiders in het jaar 1919 slechts
41 procent bedroeg van dat in i i 7 - Sinds 1919 is dit cijfer nog
belangrijk teruggeloopen, en wel in 1920 met bijna één derde, d. w. z.
een vermindering tot 25 procent vergeleken bij 1917- Daarentegen is
gedurende dezelfde periode het aantal „Angestellte" — Sovjet-beambten schrijvers, bureau-ambtenaren, enz. - met rond twee millioen
vermeerderd. Volgens officieele cijfers telden de gezamenlijke
i n d u s t r i e e l * g r o o t b e d r i j v e n van Sovjet-Rusland in
1921 circa 900.000 arbeiders, tegenover zes millioen in 1917t
beteekent voor de grootindustrie een vermindering van het aantal
arbeiders van bijna 85 procent. Indirekt komt dit snelle afbrokkelmgsproces van het industrie-proletariaat ook tot uitdrukking in het aantal
vakvereenigingsleden. De Russische vakvereenigmgen telden op
9
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1 Juli
1 Januari
1 April
1 Juli
1 October

1921 rond 8.453.000 leden.
1922 ,, 6.740.000 ,,
1922 „ 5.821.000
1922 „ 5-028.000 „
1922 ,, 4.616.000 „
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Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat in deze getallen, die de
industrie, den handel, het transport, den landbouw en de administratie
omvatten, niet alleen de eigenlijke arbeiders, maar eveneens de buitengewoon talrijke Sovjet-beambten, bedienden, enz. zijn opgenomen.
In December 1922 verklaarde de regeeringsvertegenwoordiger
M e s c h l a u k in een konferentie van regeeringsambtenaren, dat
het aantal spoorwegarbeiders sinds 1913 met 200.000 was verminderd.
(615.000 in plaats van 815.000.)
Een deel van de arbeiders is werkloos. Men becijferde het aantal
werkloozen op 1 Juli 1922 op 166.000. Sindsdien is dit aantal nog
vermeerderd, voornamelijk in de metaal- en groot-industrie. Maar
ook zij, die nog werken, ontvangen een loon, dat in werkelijkheid ver
beneden dat van voor den oorlog staat. Volgens de officieuze
„Metallist" (Metallarbeiter no. 18) bedroeg het werkelijke loon van
een arbeider in het Donezgebied (deze streek speelt voor Rusland
dezelfde rol als het Roergebied voor Duitschland ) 21.2 pOt. van het
loon in 1913. In den Oeral bedroeg dit cijfer slechts 20 pCt.
Gemiddeld kan men aannemen, dat de Russische arbeider in 1921
30 pCt. van het voor-oorlogsloon ontving, in 1922 ongeveer 40 pCt.
Daarentegen is zijn a r b e i d s d a g sinds de invoering van de
nieuw-ekonomische politiek belangrijk verlengd. Tien en twaalf uur
per dag zijn thans schering en inslag. En in Moskou werken vele
bakkers zelfs 18 uur! Klachten over onvoldoende gezondheidsinspektie
en gebrekkig toezicht op de hygiënische toestanden zoowel in de
partikuliere fabrieken als in de staatsbedrijven zijn algemeen, en
worden dikwijls zelfs door de regeeringsorganen besproken.
Wat beteekent de Russische arbeidersklasse op p o l i t i e k
gebied ? Haar kleine, klassenbewuste en aktieve kern bestaat uit overtuigde en geestdriftige socialisten, hetzij Bolsjewisten of Mensjewisten. Het overgroote deel, echter, de eigenlijke proletarische massa,
is teleurgesteld, geestelijk en lichamelijk ondermijnd, honger lijdend,
en nog minder dan armzalig gekleed, daardoor volkomen passief en
politiek onverschillig. In de mate, waarin het klassenbewuste proletariaat is versplinterd, en bittere ontgoocheling zelfs onder de
kommunisten steeds verder om zich heen grijpt, is niet alleen de
ekonomische macht van de arbeidersklasse, maar ook haar politieke
kracht en aktiviteit verzwakt, men zou bijna kunnen zeggen — volkomen verlamd.
De zegevierende revolutie heeft de „overwinnende" arbeidersklasse
verzwakt en gesnoeid.
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Indien wijj thans onze beschouwing samenvatten, dan is dit het
resultaat van de Russische revolutie: vernietiging van de aristokratie
en het grootgrondbezit; een sterke en machtige kleinburgerlijke
boerenstand; een nieuwe, jonge, revolutionaire bourgeoisie, — en een
verzwakt, machteloos proletariaat. V o o r hem, die in de geschiedenis
van de revoluties eenigszins thuis is, zal het duidelijk zijn dat dit beeld
van het nieuwe R u s l a n d dat van een staat is, die een anti-feodale
revolutie heeft doorgemaakt.
Het is het typische beeld van een
b u r g e r 1 ij k-demokratische revolutie, het beeld van een land,
waarin nieuwe klassen van de burgerlijke maatschappij zijn opgekomen
en dat aan het begin van een nieuwe kapitalistische ontwikkeling staat.
D E POLITIEKE MACHTSFACTOREN IN SOVJET-RUSLAND.

U i t ons onderzoek naar het sociale karakter van Sovjet-Rusland
volgde, dat zich in R u s l a n d een nieuwe ekonomische en maatschappelijke orde ontwikkelt, en dat deze nieuwe levensvorm alle kenmerken
van een burgerlijk-kapitalistische gemeenschap draagt. Daarmee is
echter nog niets gezegd over de vormen, die deze nieuwe toestand zal
moeten aannemen, of over het vermoedelijke uiterlijk van deze uit de
stormen der revolutie ontstane verhoudingen. V o o r de toekomst van den
Russischen staat zijn deze vraagstukken intusschen beslissend. V o o r
de oplossing daarvan is het niet voldoende de in het tegenwoordig
R u s l a n d werkende e k o n o m i s c h e
en s o c i a l e
krachten
te hebben onderzocht. Onmisbaar is een onderzoek naar de
politieke machtsfaktoren,
zooals deze in de samenstelling van de regeering, de inrichting van het bestuurswezen, de
politie, het leger, in de struktuur van de politieke partijen, en niet in
het minst ook in de buitenlandsche politiek aan den dag treden.
D E R E G E E R I N G E N D E SOVJETS.

Volgens de Russische radenwet van het jaar 1918 berust de geheele
politieke macht bij de centrale en de plaatselijke Sovjets, volgens het
ekonomisch beginsel gekozen door alle, niet van de uitbuiting van
vreemde arbeidskracht levende burgers, d . w. z. door de hand- en
hoofdarbeiders, boeren enz. In R u s l a n d , waar de bezittende landadel
en de bourgeoisie reeds voor de revolutie slechts een geringe minderheid vormden, die na de Novemberrevolutie nog belangrijk was
ingekrompen, beteekent het in de grondwet vastgelegde kiesrecht
praktisch
dat aan de algemeene verkiezingen bijna de geheele
bevolking (in ieder geval meer dan 90 procent) deelneemt. Mët andere
woorden: R u s l a n d is volgens den letter van de grondwet een
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demokratie, echter met merkwaardige demokratische instellingen.
Deze bestaan voornamelijk hierin, dat in de plaats van het parlement
Sovjets komen, die de wetgevende en de uitvoerende macht in zich
vereenigen, die op grondslag v a n het ekonomische, en niet volgens het
kiesdistriktenstelsel worden gekozen, en die door hun kiezers op elk
tijdstip kunnen worden teruggeroepen. Zoo zou het er tenminste i n
theorie
uitzien. Doch in werkelijkheid hebben in den loop van
de vier jaren, die sinds de invoering van de Sovjet-grondwet zijn
voorbijgegaan, de Sovjets geen oogenblik ook maar eenigen beslissenden invloed op de regeering uitgeoefend. De Novemberrevolutie
zelf zou het radenkongres, dat juist bijeenkwam, voor voldongen feiten
stellen, waarop het ja en amen had te zeggen. Zeker, de Bolsjewisten
kunnen zich er op beroepen, dat zij in dit kongres eenvoudig een
meerderheid hebben gehad. Doch ieder, die de toenmalige verhoudingen kent, weet, dat zonder den Bolsjewistischen staatsgreep van
6 November het standpunt van het kongres zelf bij de onzekere
meerderheid van de Bolsjewisten en de weifelende houding van een deel
van haar leiders geheel anders zou zijn geweest. M e n kan met v r i j
groote zekerheid beweren, dat, indien het radenkongres niet reeds voor
voldongen feiten was gesteld, het zich eveneens voor een koalitie van
alle
socialistische partijen zou hebben uitgesproken, en aldus de
ontwikkeling van de revolutie in geheel andere banen zou hebben
geleid.
Het feit blijft bestaan dat de November-opstand, die zoogenaamd ,,de
geheele macht aan de raden" zou geven, zonder medeweten van de
raden en tegen den bewusten w i l van de groote meerderheid der
plaatselijke raden is geschied. (Bijna in geheel Z u i d - R u s l a n d zoowel
als in de Westelijke goevernementen van Siberië, eveneens in de
Kaukasische provincies, zelfs in een aantal centraal-Russische
industriesteden als T u l a , Brjansk e. a., bestonden de raden ten tijde
van den November-opstand uit Menjewisten, en in den centralen
boerenraad hadden de rechtsche sociaal-revolutionairen tot op het
laatste oogenblik een volstrekte meerderheid.)
D e regeering, die zich thans had gevormd, vertegenwoordigde een
eenzijdige partijmacht, want zij bestond uit afgevaardigden van één
enkele partij, n.1. de Bolsjewistische. Alleen om den schijn te redden
heeft men er eenige „ l i n k s c h e sociaal-revolutionairen" in opgenomen,
jonge menschen, die noch invloed, noch beteekenis hadden, en die bij
de eerste botsing met de toonaangevende kommunistische kliek weer
aan den dijk werden gezet. Sinds Juni 1918 bestaat de regeering ook
officieel alleen uit leden van de Russische Kommunistische partij.
In de provinciesteden en op het platteland werd het p a r o o l : „ a l l e
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macht aan de raden", eenigszins ernstiger opgevat, alleen hier werd
dit in anarchistisch-partikularistischen zin zoo uitgelegd, dat met de
November-revolutie de macht van de centrale regeering in het algemeen
zou hebben opgehouden, en aan de onafhankelijke plaatselijke autoriteiten zou zijn overgedragen. Het gevolg was een algemeene chaos,
en een eindelooze verwarring, van een macht der raden was echter
ook hier niets te bemerken. In de praktijk berustte de macht bij de
plaatselijke kommunistische komitees of kleine groepen, die, steunend
op militair geweld, onder het masker van „revolutionaire komitees"
(kortweg „Revkoms" genoemd) regeerden, onverschillig of zij het
vertrouwen van het grootste deel der niet-Bolsjewistische Sovjets
bezaten. Doch daar onafhankelijke Sovjets op den duur voor de nieuwe
heerschers hinderlijk werden, ontbonden deze overal de „niet betrouwbare" Sovjets, en regeerden zóó lang z o n d e r S o v j e t s , tot op
de een of andere manier een kommunistische meerderheid kon worden
gevormd. Aldus waren de toestanden in den loop van het jaar 1918.
Intusschen was de periode van den openlijken burgeroorlog en het
afschuwelijkste schrikbewind begonnen. Alle vrijheden werden weggedekreteerd, alle bladen verboden, het vergaderings- en verenigingsleven, het uitgeven van vlugschriften en boeken onmogelijk gemaakt,
politieke partijen met wortel en tak uitgeroeid. De „kadetten"
(burgerlijk-liberale partij van de „konstitutioneele demokraten") en
de S9ciaalrevolutionairen werden „buiten de wetten staande", met
andere woorden, vogelvrij verklaard, de Mensjewisten zonder vorm van
proces onderdrukt. Door middel van een verordening werden alle
Mensjewisten en sociaal-revolutionairen, later ook de linksche sociaalrevolutionairen, formeel uit de Sovjets verbannen.
De onderdrukking van niet-Bolsjewistische meerderheden of ook
van groote minderheden in de Sovjets alleen reeds beteekende de
mislukking van het radenstelsel. Want zoodra den arbeiders het recht
van vrije verkiezing en de mogelijkheid wordt ontnomen om die
partij naar de Sovjets af te vaardigen, die zij daarin vertegenwoordigd
wenschen, kan er geen sprake meer zijn van vrije raden, van diktatuur
der arbeidersklasse als k l a s s e , als geheel van de proletarische
massa.
Toen nu op deze verkrachting van de rechten der arbeiders het
volkomen verbod van alle politeke aktie, van alle vreedzame oppositie
volgde, hielden de Sovjets voorgoed op een rol van beteekenis als
politieke instelling te spelen. Hoe moesten politieke verkiezingen plaats
hebben, wanneer geen verkiezingsstrijd werd geduld, wanneer de
tegenstander het niet durfde wagen in het openbaar op te treden, te
spreken of te schrijven? En wat voor zin hebben verkiezingen nog,
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wanneer slechts een partij aan de stemmingen mag deelnemen, en de
kiezers niet in staat worden gesteld zich uit te spreken voor een andere
partij, die hun beter bevalt ? En indien eën partij volgens zulk een
kiesstelsel is gekozen, hoe zal zij dan politiek kunnen bestaan, wanneer
in haar midden geen meeningsverschillen worden geduld, wanneer er
geen oppositie is, en niemand durft te debatteeren of kritiek uit te
oefenen, noch binnen, noch buiten de Sovjets, hetzij door kranten,
vergaderingen, hetzij, naar verkiezing, door andere methoden van de
vrije meeningsuiting ?
De ontwikkeling der dingen heeft intusschen bewezen, dat de
Sovjets meer en meer zijn verdwenen. Stellen wij ons voor een grootere
plaatselijke Sovjet ergens in de provincie. Deze bestaat b.v. uit
ongeveer 350 kommunisten en 50 partijloozen, d. w. z. passieve leden,
die zich tot geen bepaalde overtuiging kunnen opwerken. De 350
kommunisten vormen nu de „Kommunistische fraktie", waar vóór
elke voltallige vergadering in een geheime fraktie-bij eenkomst over alle
te beslissen belangrijke onderwerpen beraadslaagd en een besluit
genomen wordt, en waarvan het bijwonen voor alle kommunistische
afgevaardigden v e r p l i c h t e n d
is gesteld. Indien over een
vraagstuk in de fraktie is beslist, worden de „partijloozen" binnen
gelaten, en de vergadering van de Sovjet begint. Deze bestaat slechts
hierin, dat de door de kommunistische fraktie voorgestelde resolutie
zonder diskussie '„eenstemmig" wordt aangenomen, of in het
gunstigste geval hierin, dat eenige partijloozen het woord mogen
vragen, dat hun echter door het gemeenschappelijk handopsteken der
350 kommunisten wordt ontnomen, zoodra zij den moed hebben om,
na eenige onbelangrijke ondergeschikte punten te hebben aangeroerd,
op het eigenlijke onderwerp in te gaan. Hetzelfde handopsteken van
de 350 fraktieleden verzekert natuurlijk ook de aanneming van de in
de fraktie besproken en goedgekeurde, maar ook zeer vaak alleen o p
b e v e l v a n het k o m m u n i s t i s c h e p a r t i j k o m i t e e
zonder debat aangenomen besluiten.
Daar echter zulk een openbare vergadering van de Sovjets geen
praktische, hoogstens een dekoratieve beteekenis heeft, en alleen maar
tijdverspilling is, tracht men reeds geruimen tijd ook deze „volksvergaderingen" van de raden hoe langer hoe minder te doen plaats
hebben. De 350 kommunisten, evenwel, zijn als leden van de
kommunistische partij onvoorwaardelijk aan de strengste partijdiscipline onderworpen, en aan alle besluiten van het partijkomitee
gebonden. In belangrijke vraagstukken beslist daarom niet de fraktie,
maar het partijkomitee. Daaruit volgt dat de Sovjets alleen maar
vazallen-diensten aan de p a r t ij hebben te verrichten, dat de
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„macht van de raden" een heerschappij van het kommunistisch partijkomitee is geworden. Dit is natuurlijk niet alleen beperkt tot het
plaatselijk bestuur. Het is geen geheim dat de kommunistische partij
streng militair is georganiseerd met een geprononceerd-centralistische
tendenz. Nog in 1919 is het voorgekomen, dat leden van de kommunistische partij; wegens het niet opvolgen van partijbesluiten werden
doodgeschoten. Terwijl de plaatselijke partijkomitees over de radenorganisaties heerschen, beveelt het almachtige centrale komitee het
geheele partijmechanisme. Op deze wijze is het centraal-komitee van
de Bolsjewisten, of beter gezegd het „Politbüro" (politieke bureau)
van het centraal-komitee (echter niet het centraal u i t v o e r e n d
k o m i t e e v a n d e S o v j e t s of zelfs de „raad van de volkskommissarissen") de eigenlijke machthebber van het tegenwoordige
Rusland geworden. In Rusland wordt dat door niemand ontkend. Ik
heb zelfs een o f f i c i e e l e mededeeling in mijn bezit, volgens welke
ik op bevel van het c e n t r a a l - k o m i t e e v a n de R u s s i s c h e
k o m m u n i s t i s c h e p a r t ij uit de gevangenis ben ontslagen.
(Slot volgt.)
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DR. T H . VAN DER W A E R D E N .
Binnen de tijd van enkele weken twee kenmerkende gevallen,
waarin het Roomse denken naar voren treedt en voor zich een plaats
opeist in het voorste gelid. W i j bedoelen de Eerste-Kamer-rede van
de Delftse hoogleraar Steger als algemene beschouwing bij de Begroting van Onderwijs, ) en de intreerede van de kerkelike hoogleraar
Welschen aan de Universiteit te Amsterdam. )
Men kan aan de eerste rede verwijten dat zij als maidenspeech
onbescheiden was en dat haar omvang te groot was (evenals het
recente eigengevoel van de Senaat in ons parlementair-demokraties
staatsbestel) en nogtans erkennen dat ze merkwaardig was. Merkwaardig voor het Rooms zelfbewustzijn, dat niet alleen buiten eigen
kring treedt om te getuigen, maar dat ten aanhore van het land
het woord voert met het superieur gebaar van de geestelik hogere
oordelende over andersdenkenden, niet-gelovigen, als over in wijsgerig opzicht minderwaardigen:
„Terwijl in de laatste eeuw zoveel niet- of halfontwikkelden tot de
materialisten en atheïsten behoorden, erkende en bekende dan ook
het overgrote deel der voornaamste natuurwetenschappelike mannen
het bestaan van een geestelike mensenziel en van God." (Hand. I,
17 April '23, p. 550.)
Of even daarvoor: „wanneer de logies doordenkende mens zoekt
naar de eerste oorzaak van alle oorzaken en daardoor redelikerwijs
uit de materiële in de bovennatuurlike realiteit terecht komt, dan
zingt een koor van niet of onvoldoende wijsgerig geschoolden Du
Bois-Reymond zijn „ignoramus" na, „wij weten het niet". In naam
van de wetenschap en van het gezond verstand, Mijnheer de Voorzitter, wil ik hiertegen, om zichzelf en om de gevolgen, mijn stem
verheffen." In naam van ,,de" wetenschap!
Waaraan ontleent deze hoogleraar het gezag zó te spreken ? Is het
J
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') Prof. Dr. A . M . A . A . Steger. Handelingen der Staten-Generaal 1923—1933 I,
17 A p r i l 1923.
) Prof. R . R . Welschen Ord. Praed. „Continuiteit en wetenschappelijke zelfstandigheid in de Thomistische wijsbegeerte". (Intreerede, uitgesproken 7 M e i 1923.)
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wijsgerig om te zeggen, dat de leer der relatieve waarheid wijsgerig
onhoudbaar is en in strijd met het gezond verstand ? te spreken van
„de bewuste kennis van de waarheid, die van de hoogste waarschijnlikheid duidelik te onderscheiden is"? Waar ligt het essentiële verschil tussen zekerheid en de hoogste waarschijnlikheid ? Met zekerheid
ik _ egt hij — „dat ik tans spreek tot de Voorzitter, omdat ik
dit rechtstreeks waarneem". Wij zouden willen vragen : Heeft hij nooit
gedroomd? ziet hij niet in dat de zin „ik spreek tot de Voorzitter" iets
anders is dan het onder woorden brengen van een direkte waarneming ?
dat hij hier, inplaats van rechtstreekse waarneming, e e n o o r d e e l
geeft dat opgebouwd is zowel uit waarnemingen als uit herinneringen ?
geeft hij zich geen rekenschap van de feilbaarheid der herinneringsreeksen die hem tot dit oordeel hebben gebracht ?
De heer Steger beweert dat een oordeel als „tweemaal twee is vier"
volgens „de gezonde rede" een waarheid is onveranderlik met tijd,
plaats en persoon. Een ogenblik aangenomen dat soortgelijke oordelen
absolute waarheden zijn, en het dus niet alleen mag worden uitgesproken maar ook bovendien waar is, is het dan wel filosofies als
in redelik opzicht indruisend tegen het gezond verstand te verklaren
het oordeel van de wijsgeer die deze „waarheid" relatief noemt? Voor
ons beiden, als we hetzelfde bedoelen, is twee maal twee vier, zo zegt
een ander; absoluut vier, als ge wilt. Maar daarmede is het probleem
verplaatst naar de vraag of we hetzelfde bedoelen. En onafhankelik van
plaats en tijd ? ) Deze vraag is het begin ener discussie, die de filosoof
Steger reeds bij voorbaat uitsluit . . . omdat zijn gezonde rede hem nog
niet eens gebracht heeft tot de redelike twijfel aan de absoluutheid
zijner relatieve oordelen.
Dit naar het front treden is dan ook niet merkwaardig omdat het
Roomse intellekt hier iets bizonders te zien kon geven, maar wel om
de driestheid en de overmoedige dunk dat de Roomse geest er reeds
aan toe is buiten eigen kring in Nederland de leiding ter hand te
kunnen nemten.
w e e t

Z

3

) Om een aanduiding te geven in welke geest sommige mathematici-filosofen hun
vragen aan Prof. Steger richten, kan b.v. het volgende dienen: Als i k de lengte van
een Meter door twee loodlijnen projecteer op een evenwijdige lijn, dan zijn wij het
— mijnerzijds toegegeven — erover eens, dat de projectie weer een Meter is. Maar
als i k nu twee maal twee Meter, die langs mij heen bewegen met een snelheid gelijk
aan b.v. de halve lichtsnelheid, weer op die paralel projecteer, zijn dan de twee
malen twee evenlang als de vier die ikzelf op de evenwijdige uitmeet ? Het antwoord
luidt: geenszins!
Bovendien, om over twee te praten moet men eerst weten wat „ e e n " is. Het feit
dat lang niet de minste koppen zich hiermede in de latere jaren hebben beziggehouden, moest voldoende zijn, om zich hiervan niet te willen afmaken als van
een on-ernstig spelen met woorden.
3
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Is dit een vergissing, daarmede is niet tekort gedaan aan waardering voor de warme aanbeveling van het onderwijs in logica in
de hoogste klasse van al onze inrichtingen die aan de rijpende jeugd
geestelike ontwikkeling bijbrengen. Dit deel van de rede, dat de sobere,
nuchtere inleiding vormt, is wel het beste; en de lezing ervan kan
sterk aanbevolen worden ook door hem, die, als schrijver dezes, in
tegenstelling met Prof. Steger, van oordeel is, dat de behandeling
der wiskunde, met name der meetkunde, een voortreffelike oefening
in redeneerkunde zijn kan.
Waarom deze Kamerrede in verband gebracht met de intreerede
van de opvolger van Prof. de Groot? Zonder twijfel is naar het
milieu dit het grote verschil, dat de laatste volkomen paste waar zij
uitgesproken werd: Geen hautain gebaar en eigendunk van de waarheid te hebben en het recht te leiden, maar het uiten ener overtuiging
die er zijn mag, het getuigen voor een inzicht en leer, zonder daarbij
aanstonds meer te vragen dan de eerbied die elke grote geestelike
stroming toekomt, de erkenning van gelijkwaardigheid.
Het opvallend overeenkomstige in beide redes is die typiese Roomse
trek, het geheel van denkwijze, wereldbeschouwing en geloof soepel en
aanlokkelik te splitsen in een enorm groot deel dat zou liggen op een
neutrale geesteszöne en een geheel ander deel, in eigen sfeer
liggend dogma. Wanneer ik van wijsbegeerte spreek, zegt Prof.
Steger, dan bedoel ik „de kennis van de diepere oorzaken der
verschijnselen van de in- en uitwendige ervaring, verkregen met
behulp van de menselike rede. Over de kennis, die verkregen wordt
door de bovennatuurlike openbaring, vervat in Gods gesproken of
overgeleverd woord, zal ik dus niet spreken, niet rechtstreeks en niet
zijdelings. Wie goed kunnen waarnemen en het verstand goed
gebruiken, behoren zich in wijsgerige beschouwingen één te
voelen", (pag. 547.) De scholastieke redeneermetode wordt in het
vervolg voor de beoefening van de logika aangeprezen, o. a. omdat
zij van de Griekse wijsgeer Aristoteles komt en ook daardoor de
waarborg biedt „dat er geen Christelike geloofskwestie achter steekt",
het gaat daarbij om een zuiver verstandsvraagstuk.
Maar wanneer wij in het verder verloop geleidelik de spreker volgen
m zijn uiteenzettingen over waarheid en zekerheid, over causaliteit,
al maar denkend ons op die neutrale zone te bevinden, dan zien wij
ons ineens bij het zoeken der waarheden langs natuurlike weg, door
middel van het gezond verstand, voor de verplichting gesteld „het
derde zijn" te aanvaarden als een reële feitenwerkelikheid. De wetenschap vindt dan, zo wordt plotseling beweerd, „inderdaad op tal van
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wijsgerige gronden en in volle harmonie met de uitspraak van het
gezond verstand de éne persoonlike God, Schepper van hemel en
aarde". Het is alles zo geleidelik en verleidelik gegaan, dat het haast
bruut zou lijken de leidsman toe te voegen: hooggeleerde, we zijn wel
ergens gekomen maar niet waar we hadden afgesproken.
Niet minder geleidelik en beminnelik is de kerkelike hoogleraar,
zelfs beheerst hij de omgangsvormen in het hoge geestelik milieu
volkomener. En anders dan zijn Delftse kollega, hij houdt dit vol ten
einde toe Wat de „fijnen" zo afstotelik maakt in andere kringen dan die
hunner soort, het exclusieve, bij pater Welschen vindt men hiervan geen
spoor zijn debuut is de alomvattende wellevendheid, het .begrijpen,
kennén en waarderen van het andere. Taktiek? vraagt ge. Dit is niet
zeker behoeft geenszins het geval te zijn : de traditie van het thomisme
is verzoeningsgezind; terecht kon de nieuwe hoogleraar zich op
Thomas van Aquine beroepen: „Hij vroeg niet naar oud of nieuw,
noch of de denkers Christen, Israëliet dan wel heiden waren, hi] zocht
inzicht en woog de stellingen enkel en alleen naar het gewicht der
aangevoerde gronden." (pag. 8.) Een groot deel der rede was juist
gewijd aan de kontinuïteit in de Thomistiese wijsbegeerte, de noodzakelikheid der vruchtbare samenwerking met de grote denkers der
voorgeslachten, het voeling houden met de wijsgeren der nieuwere
tijden.
Voortreffelik, sympathiek.
,
Maar de rede handelde ook over de wetenschappelike zelfstandigheid
in de Thomistiese wijsbegeerte. En nu is het opvallende, dat juist dit
deel het minst overtuigend schijnt. Het betreft een oude kwestie, maar
dan ook een die van eminent belang is en in laatste instantie het oordeel
over het thomisme bepaalt.
Op pag. 15 deelt Prof. Welschen als de mening van de Wurzburger
o-eleerde Dr. August Messer mede, dat „de nauwe band der thomistiese filosofie met de Katholieke Kerk niet geëigend (is) om aan mensen
met sterke vrijheids- en waarheidsdrang vertrouwen in te boezemen.
Ook anderen, die gaarne de thomistiese wijsbegeerte eerbiedigen,
beschouwen de scholastieke filosofie enigermate als vreemd gebied.
Daarom zal de hoogleraar „de betrekking der thomistiese filosofie
tot het dogma en haar ware aard als wijsgerige wetenschap wat nader
belichten."
Deze beschouwing komt in het kort hierop neer: Onredelik, lichtvaardig geloven is voor de Katoliek onwaardig, verwerpelik. Geloven
is een redelike daad, omdat op hechte wijsgerige gronden bewijsbaar
is dat God bestaat. Dus verwerpt de Thomist.de mogelike tegenstelling
tussen geloof en rede. Op redelike gronden staat vast dat de geloofs-
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waarheden van Godswege zijn bevestigd, en wijl het valse tegengesteld
is aan het ware, is het onmogelik, dat de geloofswaarheden zouden
strijden met de beginselen die het verstand van nature kent. (Of we
hier in een kring rondlopen, ofwel een kring sluiten, blijve buiten
bespreking. W . )
De wijsbegeerte, leert de Aquiner, is een volstrekt natuurlike wetenschap, wezenlik onderscheiden van de eigenlike theologie. Zij steunt
enkel op de natuurlike kracht van onze kenvermogens ,,en mag zelfs
niet steunen op wat aan menselike of Goddelike autoriteit ontleend zou
zijn." De Thomist die in zijn betoog een op gezag aanvaarde stelling
zou inschakelen, ,,zou ophouden wijsgerig te denken", (pag. 16.) Hier
zijn wij in ieder geval weer buiten de kring. En als om alle misverstand
uit te sluiten en alle wantrouwen met één slag volstrekt te overwinnen,
gaat de rede aldus voort:
„ H e t gaat in de filosofie uitsluitend om verstandelik inzicht, los van alle menselike
of goddelike gezagsargumenten. Daarom ook kan de thomistiese wijsbegeerte i n haar
innerlik wezen niet bovennatuurlik of Katholiek zijn en staat zij in deze met
wiskunde, physica, en elke andere natuurlike wetenschap op één lijn. Het is wel
tekenend, dat de Aquiner, toen hij de voornaamste fundamenten legde van zijn
wijsgerige bouw, die niet vond bij een gelovig Katholiek denker als Augustinus,
doch bij de heiden Aristoteles.
De Thomist staat als wijsgeer, tegenover welke denker dan ook, op volstrekt
gelijke grondslag; in zijn denken benut hij tot vorming van begrippen hetzelfde
ervaringsmateriaal, dat zijn tegenstander dient en beiderzijds mag slechts gelden,
wat op redelike grondslag kan worden ingezien." (p. 16/17.)

Het dogma is voor de Thomist „geen konstitutief element van zijn
wijsbegeerte". De bron van het inzicht in de eigenlike oorzaak van een
verschijnsel ,,is en blijft voor de Thomist het verstand".
Totdusver zijn we dus veilig, zelfstandig en vrij. Maar nu lezen wij
de volgende zin, die naar onze wijze van zien de innerlike autonomie
van de thomistiese wijsgerige wetenschap volkomen vernietigt, die
de stelling, welke de redenaar wilde oprichten en waarom het hem
tenslotte te doen was, ondersteboven werpt:
„Ofschoon nu het dogma geen constitutief element is in de Thomistiese filosofie,
blijft het toch een regulatieve factor. Wanneer wij tot een gevolgtrekking geraken, die
duidelik strijdt met een geloofswaarheid, dan staat voor ons onwrikbaar vast, dat
óf wel aan de argumentatie als zodanig öf wel aan de waarheid der praemissen iets
ontbreekt." (p. 18.)

Het ging zo mooi: Onredelik, lichtvaardig geloven is voor de
Katholiek verwerpelik en onwaardig. Geloven is een redelike daad, het
bewijs dat God tot de wereld gesproken heeft is afdoend door de
thomist te leveren. Maar nu treedt de eis op, dat dit bewijs dan ook
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afdoende wordt geacht. D i e waarheid wordt nu als primair naar voren
geschoven; zodat alles wat later in de wijsgerige redenering daarmede
mogelik in tegenspraak zou komen, d a a r d o o r reeds blijkt onwaar
te zijn. Mocht dan ook het bewijs van die volgende (quasi) waarheid
al ,,op hechte wijsgerige gronden, die elke voorzichtige twijfel
uitsluiten" berusten, het geeft niets meer: Het valse is tegengesteld
aan het ware en het ware is bewezen, dus ontbreekt er iets aan het
tweede bewijs.
Tweemaal heeft de wijsgerige denker een logiese solutie verkregen.
T o e v a l l i g kwam, naar chronologiese volgorde, ten eerste vast te staan
dat G o d bestaat ; de tweede maal kwam hij met de eerste konklusie in
tegenspraak. N u wordt het noodsein gehesen, o n v e i l i g ! De wijsgeer
die vrij en zelfstandig is zal de tegenspraak willen oplossen, hij zal
beide
redeneringen toetsen aan de rede; tot aan het sein waren
beide voor hem strikt logies, nu zijn ze in de sfeer van twijfel geraakt.
N e e n ! zegt de Katoliek, twijfel aan de eerste redenering is niet
toegelaten. G i j waart wel vrij langs de weg van het verstand tot een
bewijs te komen dat — gelukkig en natuurlik tevens — een dogmatiese
waarheid i s ; die zaak is dus afgedaan. E r is nu tegenspraak, dus
moet de tweede redenering fout zijn. G i j dacht wel dat ze naar haar
aard geheel overeenstemde met de eerste, blijf daaraf, altans totdat gij
zonder nader onderzoek reeds erkend hebt dat de tweede vals is. B e g i n
met in het foutieve der tweede te g e l o v e n en wees dan v r i j !
W è l mag de wijsbegeerte, zo hoorden we, niet steunen op wat aan
menselike of Goddelike autoriteit ontleend is, wel gaat het uitsluitend
om verstandelik inzicht, wel mag slechts gelden wat op redelike gronden
kan worden ingezien . . . maar het dogma blijft de regulatieve faktor.
Daarmede wordt echter juist datgene, en volstrekt, toegegeven wat
men wilde ontkennen en bestrijden : de onvrijheid der Katholieke
filosofie. A l l e s mag men wijsgerig benaderen, alles aan de redelikheid
toetsen, alles met het verstand doorworstelen, n u r
das
eine
nicht.
Maar met dit verbod verlaat de thomistiese wijsbegeerte
het terrein, waarop zij in één lijn wilde staan met wiskunde, fysika en
elke andere natuurlike wetenschap; zij ruimt het veld aan de „ t e g e n stander" voor wie slechts in onbeperkte vrijheid behoeft te gelden
datgene wat op redelike gronden kan worden ingezien, en wiens
zelfstandigheid wel benijd kan worden maar blijkbaar onbereikbaar is.
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V o o r ieder, die in kunst nog iets anders ziet dan de particuliere
liefhebberij van den eenling, (als een veredeld knutselen) gewaardeerd
en betaald door een kleine élite, moet dit overzicht van Russische
kunstwerken, vervaardigd in de vijf jaren van het nieuwe regime, in
hooge mate belangrijk zijn. Hoe hij ook over dat regime overigens
moge denken.
W i j kennen het Russische volk, — in zoover als van kennen sprake
mag zijn — uit zijn litteratuur en wel zoowat uitsluitend uit die van
vóór de revolutie; weinig uit zijn beeldende kunst. N o g minder wisten
wij welke krachten door den grooten ommekeer naar voren zouden
komen, en in hoeverre de tradities van het ras daartegen stand
zouden houden.
D e litteratuur openbaart ons een volksziel, die wij Westerlingen
niet gemakkelijk begrijpen, argeloos en geraffineerd, heftig en zwak,
barbaarsch en grootmoedig, v o l tegenstellingen, maar romantisch en
met een romantiek van mystieken bodem, en in zijn uitingen bijna
voortdurend hartstochtelijk. W i j verwachten dus een beeldende kunst
— en kennen haar in enkele voorbeelden ook — die sterke kleuren
liefheeft, heftig van expressie, maar niet zoozeer scherp en concies als
suggestief, met een neiging naar het fatalisme, en naar het mysterieuze.
W i j vermoeden haar niet elementair, ook niet intellektueel, doch eerder
bruut met onverwachte gevoelsverfijningen.
,
Het schijnt niet ongepast, in dit verband te wijzen op de hoogst
interessante film, getrokken uit Dostojewski's Schuld en Boete, en
dezer dagen hier bij Tuschinsky vertoond. M e n zag er, hoe het dramatische bij de Russen aldra een mystiek element heeft, men zag, hoe zij
dit niet alleen mimisch, maar ook overigens plastisch weten uit te
drukken, bijvoorbeeld in de decors; hoe suggestief zij beeldend
weten te zijn.
M i j n indruk van deze tentoonstelling is, dat in R u s l a n d sinds de
revolutie eigenlijk niets nieuws op kunstgebied is geboren, niets
elementairs, maar dat de in het brein, en het brein alleen van Parijsche
nieuwlichters ontworpen modernismen, uitspattingen of niet, bij de
Russen die ze overnamen, iets gepassioneerds en iets in hooge mate
suggestiefs hebben gekregen. D i e geheele wonderlijke modernistenzaal links van den ingang, met het kachelpijpisme in allerlei uitingen
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van schilder- en beeldhouwkunst, biedt weinig, dat ik aanvaarden of
genieten kan, toch is er in die als ijzerconstructies uitziende schilderwerken iets dwingends van samenstel en iets gloedrijks van kleur, dat
het cerebrale en anemische werk der Westersche cubisten en
expressionisten (en van de Duitschers wel het ergst) doet verbleeken.
Voluit waardeerbare kwaliteiten moeten wij opzoeken, en dit is een
gevaarlijke sport, ik geef het toe. Maar de totaalindruk is toch niet
die van steriliteit.
Tegenover die, op Russischen bodem welig tierende, maar er ook
tot iets anders vergroeiende producten van overbeschaving, eerder dan
van verjonging, staat werk als dat van S t e r e n b e r g , waarin,
met te groote bewustheid, meen ik, naar een naieve uitingswijze is
getracht. Sterenberg, die, als ik mij niet vergis, een officieele functie
bij de Sovjet vervult, schildert, als in vogelvlucht geziene, zeer gemeenzame voorwerpen, zooals een vloeiblad en gelakten brief op een
gebloemd tafelkleed, een kan en kom met een spons, gedroogde
bladeren, en schildert ze, vlak gehouden, met een zekere kleurverfijning. W i j missen bij hem echter de hoedanigheden van temperament en van aanduidingskracht, die zoowel het nieuwe als het oude hier
juist zoo vaak eigen is. Heb ik ongelijk, in dezen ongetwijfeld begaafden schilder een soort van te bewusten drang tot vernieuwing te
vermoeden, zooals die ook blijkt in het aardewerk, waarbij opzettelijk
met tradities is gebroken, en dat de oude techniek en de oude kleuren
zonder veel succes in nieuwe ornamenten pleegt te verwerken ?
Belangrijker lijkt mij daarom het eenvoudige houten speelgoed,
beestjes, met de hand ruw gesneden en vlug opgeverfd; lijken mij ook
de uitstekende, naief-groteske houten beelden in de tweede zaal rechts.
Hier is nog een middeleeuwsche geest, hier zijn simpele vormen,
instinctmatig decoratief, en echt naieve fantasie.
Zoo is de fantasie, de suggestiviteit van kleur, en het intuïtiefdecoratieve gevoel opmerkelijk in schier alle ontwerpen voor het
theater, zoowel in de vaak prachtige kostuumteekeningen met het
trotsche coloriet, als in zoo 'n teekening met een bosch, waarvoor een
enkele figuur staat. De boomen zijn er zeer stylistisch behandeld, zeer
onrealistisch, het is expressionisme misschien, maar aangepast aan
een directen, eenvoudigen, archaïschen trant. De maquettes van
A l t m a n zouden zeker ook, sober als zij zijn, van evocatieve kracht
blijken als zij niet zoo in het nuchtere daglicht stonden, doch de
belichting op eenigerlei wijze was aangeduid. Zóó zijn ze eigenlijk
niet te beoordeelen, ook omdat het materiaal zoo ordinair is.
Tot de belangrijkste werken op de expositie behooren de monumentale schilderingen van G e r a s i m o w . De teekening is groot,
forsch, zie de beenen (in het verkort) van den boer in het bovenste
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der composities, de kleur sterk en warm, verfijnd in onderdeden,
origineel. De geheele bouw en schikking van deze schilderingen zijn
meesterlijk en de expressie der figuren is aangrijpend van eenvoud.
Nergens is dit werk gemaniëreerd. Ook hier hebben wij het niet
falend decoratief gevoel, bij volkomen levende uitdrukking en krachtige, diepe kleur, de eigenschappen die in het beste werk hier zoo treffen.
Zeer bijzondere hoedanigheden zijn ook op te merken in de geestige
figuurstukken van S i n e z u b o w , bijv. in „friseur", hoe
elastisch is hier de schuiving der lijnen, hoe fijn de nuances in de
blauw-witte en blauwe kleur, hoe voortreffelijk de actie.
Een zeer merkwaardige en oorspronkelijke groep vormen de drie
houtgraveurs: F a b i l e e u w ,
K u p r i a n o w en K r a v t c h e n k o , de eerste is de stichter van deze belangwekkende school,
zijn prenten zijn mooi-sober, die van Kuprianow fantastischer,
die van Kravtchenko illustratief in den besten zin : hoe vol stemming
en geestige actie zijn de gravuretjes voor een boek van Hoffmann,
vooral dat met de drie mannen in den wind! Dit is werk dat zijn
gelijke niet heeft in de moderne grafiek van het Westen.
Er is ook fijn en mooi schilderwerk, van zuiver tonalistischen aard,
dat vergelijkingen doet maken met allerlei ons bekende meesters. De
landschappen van K n i n o w bijvoorbeeld, waarbij een subtiel
herfstgezicht is, en nog meer die van T s c h e r n i c h o w , met het
sneeuwgezicht, waar zulk een klare, diepe lucht boven hangt.
Joukowski
heeft iets naiefs in de opstelling van dien stoel
bijvoorbeeld voor het raam in dat bonte interieur. A r c h i p o w
doet aan Z o r n denken. En zoo zijn er meer, maar voor ons missen
zij, ondanks wat wij er in waardeeren, aparte belangrijkheid, omdat
wij hetzelfde ook hebben of al kennen.
K a n d i n s k y , die overigens op één hoogte blijft, is nog altijd
als figuur interessant, zijn werk, vroeger zoo vreemd, wordt gemeenzamer, na al wat wij sedert zagen, en heeft in alle geval élan en
krachtige kleur. Iets waarlijk groots is in M a s c h k o w's stillevens, die prachtige tegenstelling van koele en warme kleur
vertoonen, die sterk van bouw zijn, eerlijk en boeiend als uiting.
Vitaliteit zoowel als een overtuigde stijl spreken uit deze ongezocht
opgestelde voorwerpen, waarnaar het een lust is te kijken.
De protserige dikke dame van K u s t o d i e w valt op door iets
eigens, maar dit is nu, zelfs waar de achtergrond even aantrekt, toch
wel volstrekt barbaarsche kunst!
Het is een tentoonstelling vol afwisseling, als geheel. Hoewel verwarrend, blijft zij door de vele elementen van traditie zoowel als van
vernieuwing, fascineerend.
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l MADINRA'S VLUCHT.
(Uit

de oude geschiedenis van Indië, 1606.)
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Toen de avond gevallen was, verzamelde de jonge vorstin I Madinra
hare vrouwelijke huishoorigen om zich heen; de vrouwen uit de weefkamers, de waaksters bij de vuren, de slavinnen, ook de bekkenslaagsters, en de drie oude zoogmoeders, zij die immer in de nabijheid
der vorstin waren, dragende den zilveren waterketel, den koperen
spuwbak en de gouden sirihdoos, noodigden haar allen uit met een
teeken van het hoofd, aanmoedigend om toch binnen te komen, om
toch alle vrees op zijde te zetten, want I M a d i n r a wilde haar in vertrouwen nemen.
A l s de laatste hunner de wankele trap beklommen had van het
vervallen vorstenverblijf, door elf hooge palen van den grond
gerezen, was de schaduw van het ver overhangend nipadak over de
velen heengegleden, nam het donker huizend iep alle de tengere figuren
op in zijn fluweelen greep.
Daarbuiten bloedde het laatste zonnerood aan gouden luohtstreep
en de donkere nachthemel welfde zich daarboven als een koepel
over de geheven armen der hooge volle boomen. De bergen waren
reeds onzichtbaar. O p den laten middag hadden ze hun koppen donkerblauw opgestoken teg'en de lucht, nu waren zij één daarmede en met
de boomen, zelfs met de door het dal vlietende rivier. In het nachtduister tintelde alleen het rood en goud van de hemelstreep, die achter
de dunne hoogreikende klapperboomen met trots bevederde hoofden,
verging in 't teeder roze en groen van den snel dalenden avond.
In I M a d i n r a ' s hoog donker huis brandde de groote zevenarmige
pelèn, met haar walmende wasstokjes, als een warmgloeiende ster in de
wollige duisternis. De vrouwen zetten zich neder, de beenen gekruist.
Het licht der pelèn zweefde over haar blauwzwarte haren en bronzen
gezichten, over haar matbruine vingers, die nauwelijks uit de lange
nauwsluitende mouwen kwamen van donker overkleed, over enkele
kleine slanke voeten, die uit het dunne geplooi der ruimvallende sarongs
te voorschijn kwamen. E r was onmiddellijk na het zachte geschuif op
den grond, een diepe stilte» De vrouwen hadden de gezichten geheven,
zij zagen op naar de vorstin I M a d i n r a .
I Madinra, slank vrouwtje in zwart zijden baadje en donkere goud-

I MADINRA'S VLUCHT.

587

baderde sarong, was gezeten, iets hooger dan hare vrouwen, op drie
roode kussens; zij hief een oogenblik de hand, waaraan het oud zilver
van een ring bijna een halven vinger bedekte en zeide: „ I k groet u
allen die gekomen zijt, omdat ik geroepen heb. De mannen zijn heengetrokken om den vreemdeling, die hier vele dagen onze gast was,
uitgeleide te doen. Daarom heb ik u tot mij doen komen, want wij zijn
alleen. Weet ge wat deze vreemdeling bevolen heeft?"
Het bleef stil onder de vrouwen, doch een, de moeder van L a Toeli,
den sterken paardenbedwinger, antwoordde:
„ W i j weten mets, Datoe I M a d i n r a zal ons inlichten."
„ D e datona zal het u zeggen," zeide I M a d i n r a en zij zag even naar
een oude vrouw met zilverwit haar, achter de zoogmoeders gezeten.
A l s sterren blonken de oogen in het oude kleine gelaat, als een noot
zoo donker en gerimpeld. De datona was van vorstenlijke bloede, doch
haar houding geleek die van een huishoorige. Zij gedroeg zich geheel
zoo, al was zij aangesteld over alle vrouwen van het vrouwenverblijf.
Het was zoo natuurlijk dat de Datona het woord zou doen. Zij wist
alles, zij kende alles en men geloofde haar.
De datona had zich opgericht en zij plaatste zich nu, zacht
schuifelend met de voeten op de mat, onder het licht der pelèn. Z i j
zag met haar flonkerende nachtoogen de vrouwen rondom aan. Haar
ingevallen mond was een diepe schaduw, haar witte haren waren als
een zilveren krans.
„ H e b t gij allen den vreemdeling g e z i e n ? " vroeg zij met haar
bevende zachte stem.
„ I j e e , ijée", antwoordden allen.
„ H e b t gij gezien, dat hij de heilige Tamarinde voorbij g i n g , zonder
te offeren ? "
„ I j e e , ijée", klonk het even zacht als Datona's stem, maar uit vele
monden.
„ W e e t ge dat hij op reis is gegaan op een marktdag? het zal hem
slecht v e r g a a n ! "
„ I j e e , ijée", gonsde het iets luider nu, want was het niet altijd de
gewoonte geweest eerst de vrouwen te raadplegen als men een reis
g i n g ondernemen ? E e n marktdag bracht ongeluk voor den vertrekkende en deze voorspelling gold thans alle de mannen die mede
waren gegaan om hem uitgeleide te doen op bevel van den vorst
Toe Amenanga, die zelf onder hen was.
„ W e l n u , g i n g de Datona voort, zich vooroverbuigend onder het
flikkerend lichtgespeel: „ D e z e man, die zelfs de eenvoudige gewoonten
van ons land niet kent, heeft ons bevolen niet meer met onze goede
geesten te spreken; maar wijsheid te krijgen uit een boek hetwelk hij
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heilig verklaart. Hij zegt dat er een groote profeet is, dien wij moeten
aanbidden. — Ik vraag u, hebben wij onze heilige grot niet dicht bij
den berg Aroeng, brachten wij daar onze offers niet van de stond af dat
ons leven nog in den uchtenddauw lag ? Zingen wij voor onze kinderen
niet van de goed tampakora, die zoo schalks en dartel zijn en de kleine
zorgen wegnemen, van Sangiang Sari de goede rijstgodin, die zegen
brengt in ons leven ? Weten wij niet dat onze heilige plaatsen bij
steenen en boomen tevens de verblijfplaats is van den Grooten Heer
die kracht en vruchtbaarheid geeft aan de aarde?"
,,Ijee, ijee", klonk het krachtiger nu uit de vrouwengroep in het
halfduister verzonken en er was op de evenbelichte gezichten, in de
donkere oogen een stijgende aandacht voor wat de datona zeide.
„Niemand zal ons de heilige dingen ontnemen. Wij zelf moeten ze
bewaken als waren zij poesaka. Evenmin als onze vorst de familiewapens zoude afgeven, evenmin zullen wij vrouwen uit dit land den
omgang met onze goede geesten verwisselen voor die met een profeet,
dien wij niet kennen ? De vrouwen uit dit land willen alleen wijsheid
door hen!"
(
„Ijee, ijee", zeiden allen, nu sneller en ook wat luider, zoodat de
kleine La Pangeani, het vorstenzoontje, verborgen door een luchtig
gordijn, in zijn slaaphoek zacht begon te huilen.
„Haal hem hier?" zeide I Madinra en een der zoogmoeders, die van
de sirihdoos, stond op om het kind in het groote vertrek te brengen.
„ W a t ik u nu ga zeggen zal u wellicht verbazen," zeide de datona.
'Haar stem, die zich zoo pas verheven had, daalde hier bijna tot
fluistering. De vrouwen bogen zich voorover om haar goed te
verstaan. „Toe Amenanga heeft het geloof van den vreemdeling
aangenomen."
„Toe Amenanga! — Aroe Toe Amenanga!" klonk het uit de
vrouwenmonden en de moeder van L a Toeli zeide opeens luid: „Dat
is verraad!"
„ S s t ! " maande de datona. „ E r is nog meer! Toe Amenanga wil
dat Datoe I Madinra en haar kinderen, dat wij allen zullen gelooven
in den profeet!"
Er kwam beweging in de donkere vrouwenfiguren. Zij bogen de
hoofden tot elkaar. Sommigen hieven de handen op. Imani, de bekkenslaagster wreef zacht de koperen bekkens over elkaar, zoodat de
gesmoorde klank opging als een kreet van weder ingehouden smart en
tegelijk klonk L a Pangeani's geschrei tegen den schouder van de
zoogmoeder zacht over de hoofden der zittenden heen. De datona liet
het even stil zijn, als om beter de uitwerking van haar woorden te
peilen. Toen zeide zij: „ D e datoe I Madinra roept uw aller hulp in,
1
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het ongeluk van ons land af te wenden. Wilt gij allen helpen?"
„Ijee, ijee", zeiden allen en de moeder van La Toeli voegde er aan
toe: „wij zijn als de bladeren van een boom, waarheen de wind ons
voert, gaan w i j . "
„Datoe I Madinra beveelt u met haar op te breken nog dezen nacht.
Als de mannen wederkomen zullen zij haar en u allen niet meer
vinden."
De stilte hing zwaar nu. De vrouwen scholen angstig bij,'elkaar en
juist in dit oogenblik ruischte buiten als iederen vroegeren avond de
bergwind in het dal. Hij deed plotseling de heilige Tamarinde suizen
en de duizenden vleermuizen daar uit neerstrijken, die hun onheilspellend gefluister rond het eenzame huis sisten. De lichten der pelèn
beefden, want de wind drong door de breede reten van dezen luchtigen
bamboewand; maar als iederen avond onmiddellijk na zonnezinking,
duurde het geweld van den wind niet lang. Door het breede dal gleed
hij af, naar de heuvelen, die de zee beschermden; zijn geluid verstierf
daarheen.'Even sisten de groote zwermen vleermuizen over het huis,
angstig hun nachtverblijf weder opzoekend en de zevenarmige lamp
hervond haar kalmte. Zij bescheen in zachter glans de rond haar
zittende vrouwen, die in aandachtsluistering de datona aanzagen, dan
weder I Madinra de kleine vorstin.
„Wanneer zullen wij gaan?" vroeg de stem van La Toeli's
moeder weder.
„Zoodra de maan aan de lucht is."
„En waarheen gaan wij?"
„Ik heb op mij genomen U te zeggen dat de tocht naar de kust ten
Oosten zal zijn. Het is nu "de tijd van de tripangvangst en Datoe
I Madinra wil een bode naar het land van Mara zenden, opdat de vloot
daar op ons wachte en zij ons daarheen voert waar de goede geesten
ons roepen."
Niemand onder de velen die aanwezig waren bracht een bezwaar
aan. Zij allen zouden haar vorstin volgen, waarheen zij ook ging. Het
reizen op de kleine paarden door de wilde bergstreken was voor haar
^een van allen iets vreemds. Wanneer de Aroes, Kraengs en datoe's
van Boné, Gowa en Soppe elkander bezochten, volgden de honderden
huishoorigen en kampongbewoners hen en geen vorstin zou op reis
gaan zonder haar vijftig vrouwelijke volgelingen. De waakzaamheid
bracht eenmaal mede dat men met velen uittoog, omdat de dichte
wouden in het gebergte door de wilde zwijnen en voornamelijk door
de beruchte pagorra, de bergroovers onveilig waren.
Naar de kust ten Oosten echter waren zij geen van allen nog
getogen. Velen hadden nog nimmer de zee gezien, wel wist ieder van
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het groote water, dat de wind der bergen in sluimer wiegt, van de
heilige rotsen, die daar als wachters staan voor het land, en van de
groote vloot, die jaarlijks uittoog met de honderden Padoeakan en
Bilolang om tripang te vangen. Dat deze reis een verre was, scheen
geen der vrouwen te doen weifelen. Waren zij niet overtuigd dat
I Madinra door den geest harer voorvaderen geleid zou worden, dat
hen geen kwaad geschieden kon en de vorst Toe Amenanga zijn
vrouwen terug zou roepen in zijn land, dat niet buiten de wijzen raad
kon der ouden onder haar ?
Weder was het La Toeli's moeder die nu vroeg: Wie zal de bode
zijn die naar de kust gezonden wordt ? A l onze mannen zijn met den
vorst vertrokken."
,,Soe Ere, de lansdrager", zeide I Madinra, ,,hij is thuis gebleven."
„Soe Ere!" de vrouwen herhaalden onder elkaar den naam van den
oudsten man in de kampong. Soe Ere, wiens haar wit was als het
maanlicht, schijnend op den zandweg, en wiens oogen bijna blind
waren! Maar Soe Ere was ook de man die veel wist, die van vorst op
vorst raad gegeven had in zaken, die het land betroffen, omdat hij de
taal kende van de steenen, boomen en bronnen en Soe Ere doortrok
nog het land van Oost tot West op zijn paard, dat even goed den weg
kende als zijn meester, onaantastbaar beiden voor roovers of wilde
dieren, omdat ieder deze blinde Soe Ere als heilig achtte.
„Roep Soe Ere!" zeide de datona tot een achter haar zittende en
Imani de jonge bekkenslaagster, het touw der bekkens om haar tenger
• halsje leggend, rees vlug op. Het licht der pelèn speelde op haar
sleepende roode sarong, die zij met één hand ophief, om vlugger de
paladang, het voorhuis, te bereiden, dat haar nu in zijn duisternis
opnam, en de andere vrouwen ook rezen op, want I Madinra had weder
de hand geheven als teeken dat zij dit gesprek als geëindigd
beschouwde. Zacht, schuifelend als zij gekomen waren, gingen zij
allen naar de paladang, daalden zij de steile bamboetrap af, die naar
het grasveld voerde.
De drie zoogmoeders en de oude datona wachtten met I Mandinra
de komst van Soe Ere af en Baré, de vrouw die den kleinen zoon der
vorstin in haar armen suste, neuriede voor hem een slaapliedje.
„Sluit je oogen kleine daeng,
Ge zijt mijn daengle
Eens wordt ge groot.
Dan gaat ge uit naar den oever der rivier
Dan laat ge uw vlieger op.
Ge zijt mijn daengle . . . "
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Zijn geschrei was opgehouden, maar La Pageani sliep niet. Met
het donkere hoofd rustend op den schouder van Andoe Baré, volgden
zijn zwarte kinderoogen de flikkeringen der wasstokjes, waarvan er
eenigen nu verwisseld werden door de datona. Zij was de eerste die
Soe Ere hoorde komen en daar het nu wel zeer donker moest zijn
buiten, nam zij een der wasstokjes uit de pelèn en liep daarmede naar
het voorhuis om den binnentredenden bij te lichten, hoewel dit licht
voor zijn oogen slechts een vagen schemer zou zijn. „Soe Ere, treedt
binnen!"
De rechte gestalte van Soe Ere trad binnen. Hij hield het hoofd
geheven alsof de bijna blinde oogen alleen wilden weten wat boven
hem was; de lange lans, aan de ijzeren punt gedekt door een koker
van bladgoud, was hem tot staf als hij liep. Driemaal ontvouwde hij
zijn breedgeplooide sarong ten teeken van eerbied voor I Madinra zijn
datoe en op haar bevel: „zet u neder", dook de man neer, waar zooeven
de vrouwen gezeten hadden en hij hief het gelaat weder, omhoog
gericht, naar den kant waar I Madinra zat op haar drie roode kussens.
T Madinra zag lang naar Soe Ere den lansdrager. Zij was nog jong
en zij had Soe Ere niet anders dan oud gekend. Zij had hem altijd
gezien met dit witte haar als de maneschijn, waarop de kleine donkere
songko stond, het bruin gevlochten hoofddeksel der mannen uit haar
land, zij had hem altijd gezien met de lans in zijn hand, hoewel
jongeren dan hij tot vorstelijke lansdragers waren aangesteld, zij had
van kind af aan van hem gehoord als van den wijzen Soe Ere en het
verheugde haar dat hij nu niet mede was gegaan ter begeleiding van
den vreemdeling die het nieuwe geloof was komen brengen.
„Gij zijt niet medegegaan met Toe Amenanga", zeide I Madinra.
„Het bevreemdt mij, want zonder u gaat de Kraeng nooit op reis. Is
er een reden voor?"
„Er is een reden", zeide Soe Ere, zijn stem was zwak en toch van
een vastheid die zijn sterkte verried. ,,De vorst beval mij hier te
blijven."
„ D e vorst beval u hier te blijven? Voor onze hoede?"
„De hooge vrouw gist een oorzaak die niet bestaat. Zou de landbouwer een rijstdiefje zijn ladang doen hoeden?"
„ W a t Soe Ere daar zegt, past niet op hem! Zoo lang ik hem ken
werd hij door allen, door mijn vader en grootvaderen en ook door die
van den vorst beschouwd als onze bewaker. Zeg mij de reden Soe Ere
waarom gij u thans noemt een rijstdiefje in de ladang?"
„Kraeng Toe Amenanga moet Soe Ere voor een rijstdiefje houden,
omdat hij niet meer een met hem is." Er was een oogenblik stilte.
Soe Ere, de handen vouwend op de wit en blauw geruiten sarong-
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schoot, vervolgde: „Soe Ere heeft voor de eerste maal zijn vorst een
dienst geweigerd."
„Welke was'die?" vroeg I Madinra. Hare donkere oogen in het
fijne matte gezicht zagen den man vol verwachting aan. Onbewegelijk
luisterden ook de drie oude vrouwen, neergehurkt op den grond achter
I Madinra, de datona en de twee zoogmoeders. Andoe Baré, zij die
La Pangeani droeg, staakte het zachte gedein van haar lichaam om
het kind in slaap te sussen.
„Welke was die?" herhaalde I Madinra.
De lansdrager boog het witte hoofd, hief het weer op en zeide:
„Mij werd bevolen dezen avond, toen het oog van den dag zich sloot,
'naar het huis te gaan, dat door den man uit het land van den buffelhoren, die de gast was sedert vele dagen, als heilig bedehuis
gewijd is."
„Dat is het kleine huis bij de rivier, dat ons vroeger tot Baroega
diende, de voorraadschuur voor bruiloften ?"
„Het is zooals gij zegt", antwoordde Soe Ere.
„En wat beval men u daar te doen?"
„Mij werd opgedragen, in het avonduur op de bedoek te slaan en
den spreuk te roepen, die de man uit het land der buffelhorens den
vorst geleerd heeft. Het teeken des gebeds voor ieder die aan den
profeet gelooft."
„Soe Ere heeft dat den vorst geweigerd?" I Madinra's stem was
zeer zacht. Zij vreesde luid te spreken over dingen die gevaarlijk
waren. Een onderdaan die een vorstelijk bevel willens niet volbracht
was des doods schuldig!
„Waarom zijt ge niet gegaan, Soe Ere?"
„Zou Soe Ere, die onze voorouders lief heeft, kunnen roepen van
een profeet dien 'hij niet kent ? Zou Soe Ere de stem van de heilige
bron niet voor altijd tot zwijgen brengen, als zijn stem de menschen
uit dit land opriep tot een gebed dat hij niet kent? Wanneer de vorst
Toe Amenanga wederkeert zal hij zelf met deze kris Soe Ere mogen
dooden." Soe Ere tastte met de bruine wit-beaderde hand naar het
gevest van de kris, volgens landsgebruik onder de plooien van zijn
sarong verborgen.
„Soe Ere, vlucht met mij", fluisterde I Madinra, „vlucht met mij!
Zij'keerde zich tot de datona : „Zeg hem, datona, dat ook ik het nieuwe
geloof niet wil volgen, dat ik nog heen wil, dezen nacht, zeg hem, dat
hij niet alleen ons vooruit ga om 'de schepen te doen wachten, maar
dat hij bij ons blijft, dat hij mede vluchten zal uit dit land ?"
Soe Ere strekte de handen uit. Zij scherp oor had reeds vernomen
wat I Madinra tot haar volgelinge zeide. „Soe Ere zal de vorstin
>(
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begeleiden, haar voorgaan zoo zij wil, maar Soe Ere keert terug. Hij
behoort aan zijn vorst, hij wil door zijn hand ontvangen wat hiji
verdient."
„Soe Ere, gij zijt een verstandig man, gij zult met ons gaan uit
dit land dat is als een rijstpot zonder bodem, want de oude grond is
onder ons weggegaan", zeide de datona.
„Een verstandig man breekt zijn belofte niet. Ik beloofde mijn vorst
trouw, die heb ik gebroken, dus ben ik des doods schuldig."
„Soe Ere, gij zijt oud, uw leven is reeds ver ten avond gedaald.
Niemand mag meer de hand naar u uitstrekken."
„ I k wil wachten, wat de vorst hierin beslist is goed."
I Madinra gaf de datona een teeken dat zij het gesprek moest
afbreken. Er was niet veel tijd meer. Over twee uren zou de maan
opkomen en dan wilde zij het huis verlaten. Wanneer Soe Ere, zooals
hij reeds beloofd had, hun vlucht wilde helpen voorbereiden, zou er
wellicht gelegenheid zijn hem onderweg te overtuigen dat hij bij de
vorstin moest blijven. Zoo zou I Madinra den blinden lansdrager van
den dood redden. I Madinra's mond sloot zich vast, toen zij oprees om
naar het vrouwenverblijf te gaan, waar twee slavinnen, kleurige
kleederen en doeken bijeen legden in de ronde zelf gevlochten
reismanden.
Onder het door elf palen gedragen huis zadelden de vrouwen in
den nacht de kleine paarden. Er waren niet meer dan zes, want de
vorst en zijn volgelingen hadden de minst bruikbare dieren achter
gelaten. Zes vrouwen zouden dus kunnen rijden, de anderen moesten
te voet volgen. Die zes vrouwen waren de vorstin I Madinra, de
datona, de drie zoogmoeders en een slavin met den kleinen La
Pangeani. Hoog werden de kussens op de paarden gestapeld in getal
naar ieders rang. Vijf kussens voor de vorstin, vier voor de datona,
drie voor de zoogmoeders, twee voor de slavin. De weefsters uit het
vrouwenverblijf droegen mandjes met kleederen en eetwaren aan, die
bezijden de paardjes gehangen werden, aan hun flanken en zorgvuldig
werd er gewogen of geen der zijden overbelast was, of de dieren
zouden kunnen torsen al wat men hen gaf. Met de koppen omlaag,
aten de paarden van de bossen gras die de jonge meisjes voor hen
gesneden hadden en die zij nu met hün bruine handen kwamen
brengen. Moeders torsten haar kindertjes in de slendang. Straks
zouden zij de vorstin volgen, haar zuigelingen met zich voerend.
Waarheen zij gingen wisten zij niet. En terwijl zij daar allen werkten
in de duisternis van den nacht, in de schaduw van het huis, brak blank
als zilver de maan door en schreef elf breede donkere banen over den
i
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grond, elf slagschaduwen van elf palen, de stutten van het huis.
I M a d i n r a daalde de trap af van haar woning. Achter haar daalden
de vijf vrouwen, de datona, de zoogmoeders, de slavin met den kleinen
nu slapenden D a e n g .
Het g i n g alles bijna geruischloos. De paarden waren op het grasveld gebracht aan den teugel geleid door de vrouwelijke huishoorigen.
E r was slechts één man. Dat was Soe E r e . H i j wachtte daar waar het
wegje daalde naar de rivier; een donker beeldje op zijn paard, recht
het bovenlijf, geheven de knie met de voet op den paardennek, en
hoog de lans met het kokertje van bladgoud, schuin gedragen in de
zijde. De wolken zweefden heen van de maan. H a a r licht gleed v o l en
glanzend neer, het bescheen den langen stoet van I M a d i n r a , die den
heuvel afdaalde en achter den ouden Soe Ere het dal langs de rivier
volgde. Zelfs in het goudblad van Soe Ere's lans speelde het maanlicht, het tipte over I Madrinra's hand, die de patola hief, welke haar
gelaat beschermde, het zweefde over datona's zilveren haar, over den
waterketel, den spuwbak en de sirihdoos der zoogmoeders, over
L a Pageani's lange donkere haren van prinsenkind, het belichtte de
roode doorschijnende baadjes der vele vrouwen die volgden, der
weefsters, en waaksters der vuren, der slavinnetjes en bekkenslaagsters.
Een lange stoet, die haar vorstin volgde langs de donkere, soms
flonkerende rivier der bergen.
Op de nachtdonkere zee lagen de vijftig schepen der sultansvloot.
Z i j wachtten het eerste morgenlicht om uit te varen, zij wachtten het
licht en de w i n d . U i t de zwarte, hooge rompen, sommige gebouwd
als vreemde dieren wier staart en kop g r i l l i g opstaken uit het grjlvengrijs, rezen de vijftig slanke masten, donker en fijn tegen den blauwzwarten nacht. N o g waren de zeilen ineengerold, nog had de ganrang
niet gedreund van de groote Padoeakan, die het eerst in zee zou
steken als de morgenwind aandreef, doch het zwakke roode licht dat
boven den nog bijna onzichtbaren berg begon te gloeien, kondde
den d a g .
V a n de heuvelen gezien die naar het smalle strand daalden, geleek
de vloot een donkere massa, een gedrochtelijke dierenklomp, met hier
en daar een klein licht als een v u r i g oog.
I Madinra, die den ganschen nacht met haar gevolg door de
heuvelen getrokken had, bereikte nu den laatsten top. Z i j reed achter
Soe Ere den lansdrager en zij zag het eerst de groote, stille zee, het
nachtdonkere, verre water; een vreemde, grijze openheid waarboven
de lucht koepelde, fluweeldonker met de flonkering alleen van één
ster, de morgenster. Niets had I M a d i n r a zoo eenzaam, zoo angstig
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vol geheimen toegeschenen als deze zee, het doel van haar nachtelijke
reis. Zelfs de dichtbegroeide heuvelen die na maansondergang hun
donkere ruggen vijandig hadden doen rijzen, waren een vertrouwder
wereld voor haar geweest dan het groote water dat nu aan haar voeten
l a g . Z i j hield den teugel in en ook Soe Ere deed zoo. D e beide paarden
stonden s t i l ; Soe Ere plaatste zijn lans hoog in de zijde, hij voelde
de zee meer dan dat hij haar zag ; hij kende de golven, de verre, die
als een gladde spiegeling waren, die van dichtbij, opkrullend in de
bruising van het witte schuim. H i j had vroeger dit alles gezien en hij
wist ook dat daar de sultansvloot moest liggen, de groote visschersvloot, die telken jare naar een ver land toog om de zilveren tripang
langs de kust van M a r ê g è te plukken, zooals men een bloem plukt
van een lage struik.
1 M a d i n r a ' s gevolg was haar genaderd. In vluggen draf werden
de vijf kleine paarden doo'r de vrouwen den heuvel opgedreven en nu
ook zij den top bereikt hadden, ontsnapte aan enkelen een kreet . . .
daar lag de zeej het groote water !
„ D a a r zijn de schepen ! " zeide de oudste der zoogmoeders, zij, die
de sirihdoos droeg.
„ E r zijn er velen ! "
„ Z i j zijn niet te t e l l e n ! "
„ S t i l , leg je hoofd weer neer ! " zeide Andoe Bare tot kleinen Daeng,
die zich loswikkelde uit de sarong welke zijn hoedster hem om hoofd
en schouders geslagen had. Maar het k i n d wilde ook zien — het
richtte zich op, hoog boven de manen van het paard en het keek met zijn
groote donkere oogen naar het strand omlaag en naar de vreemde zee.
Zij die liepen naderden langzamer. De tocht was moeizaam
geweest, vele malen waren hun voeten blijven steke» in de warreling
van wilde struik en stekelig gras. Zoolang de maan geschenen had
was de nacht als een zachte zilveren dag geweest, die de grond
verlicht had, maar toen de groote duisternis gekomen was, waren zij
schuifelend en tastend voort moeten gaan. Z i j waren moede, zeer
moede; waarheen de vorstin g i n g wisten zij niet; zij volgden maar.
V a a g slechts wisten enkelen dat het doel de zee was; dat de schepen
hen heen zouden voeren en nu hun voet dezen laatsten heuvel beklom,
waar de paarden stil stonden, was het of er even nieuwe kracht door
hen stroomde. Z i j versnelden hun trage gang, zooals de paarden
zooeven gedaan hadden en de eersten die boven waren hieven de
handen, zij wenkten de anderen, zij wezen . . . de zee! de schepen ! —
N u waren allen op den heuvel. Soe Ere, de lansdrager, met de hoog
geheven gouden lans en de vrouwen van de vorstin I Madinra, zij
die te paard waren en z i j die te voet gekomen waren. Dicht stonden
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zij bij elkander achter den ouden blinden man die zijn paard
onbeweeglijk "hield.
„Soe Ere ga omlaag en geef de schepen een teeken dat wij komen",
zeide I Madinra.
Soe Ere daalde langzaam, wonderlijk zeker, den heuvel af. Het
paard zocht den goeden weg en eenmaal op het donkere strand stapte
het vlugger en galopeerde, den ruiter licht met zich voerend, naar den
zeekant.
Het roode schijnsel boven den berg was nu opengebroken in vurig,
goüd en de nachthemel tintte zich zacht met den weerglans van het
komende licht. Over de golven gleed een lichte bries en onmiddellijk
klonk ver weg van de schepen de doffe klop van de ganrang, de eerste
roep om wind. Op een der Padoeakans werd het zeil geheschen, een
witte vleugel in het morgenduister.
„Zij roepen om wind", zei de tweede zoogmoeder, zij die den
spuwbak droeg.
„Als er wind komt zullen zij uitvaren", zei de oudste.
„Zij zullen ons niet medene'men*!" zei de datona.
„Als Soe Ere hen wenkt, gaan wij", besliste I Madinra.
„Als Soe Ere hen wenkt! Zie, hij gaat het water i n ! "
„Hij is al ver! het water komt tot den kop van het paard!"
„Nu wenkt h i j ! "
De vrouwen vergaten haar moeheid. Allen keken in spanning naar
het strand, naar de lichte branding, die als een krullende rand den
donkeren grond sierde, naar Soe Ere op zijn paard, een zwart
bewegend beeldje in den opklarenden dag. Soe Ere's lans zwaaide
hoog boven hem; nu hield hij haar plotseling stil, schuin tegen de
zijde gedrukt en- ook het paard bleef ter zelfde hoogte.
„Zij hebben hem gezien!"
„Zij antwoorden."
„Neen, zij antwoorden niet, zij overleggen wat het zijn kan."
„Hoe zou Soe Ere weten dat hij gezien was? Zijn oogen kunnen
zoo ver niet zien. Zij moeten geroepen hebben."
„Hoor, daar klinkt weer de roep om wind!" De ganrang dreunde
nu van alle schepen en hooge tonen van een fluit speelden licht daarboven uit. Vele zeilen werden geheschen, straks zou de geheele vloot
zeilree liggen, straks zou zij uitvaren.
„Zij zullen gaan", zeide de stem der datona, „zij zullen gaan zonder
ons!"
„Zij zullen gaan mèt ons", besliste weder I Madinra en opeens
wezen de vrouwen daar, daar kwam iets, een kleine sloep, mannen die
Soe Ere's teeken gezien hadden.
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„Zij komen, zij komen, zij hebben begrepen!"
„Laat ons gaan, zeide I Madinra, laat ons naar het strand gaan."
Zij moesten een omweg kiezen die allengs omhoog voerde. De weg
die Soe Ere genomen had was te stijl en te gevaarlijk, maar I Madinra
' leidde haar paarden met zekerheid en zij volgden haar allen. Ruischend
boog het hooge droge gras onder hen. Nu hadden zij den vochtigen
strandgrond bereikt. De paarden bogen de koppen als wilden zij de
zoute zeelucht verkennen en de vreemde glinstering der half verborgen
schelpen onder den blinkenden grond. I Madinra voerde haar dier
aan — schichtig zag het naar de wijde ruimte voor zich ; het opende de
neusgaten wijder, en galopeerde opeens de lichte zee tegemoet. De
andere dieren volgden, de tengere vrouwenfiguurtjes op de hoog
gestapelde kussens gezeten, werden als lichte poppen heengedragen
naar het groote water, waar de dag zijn zilveren glans nu overdadig
neergoot.
De kleine sloep met de twee mannen was Soe Ere genaderd en
I Madinra zag hoe de man wees met zijn lans naar het strand. „Zij
onderhandelen", dacht zij, „hij zegt wie wij zijn. W i j zullen met de
vloot medegaan."
Soe Ere keerde met zijn paard en nu hij na korte draf zijn vorstin
naderde, bleef hij aan den rand der zee staan.
„Willen zij, Soe Ere?"
„Zij willen I Madinra en de datona en al de vrouwen aan boord
nemen, maar zij gaan ver."
„ I k wil ver !" I Madinra zag met haar donkere oogen naar de groote
vloot. Zij was niet bang. De sultans schepen zouden haar ontvoeren,
om niet meer terug te keeren. Zij waren sterk, zij waren onaantastbaar
voor zeeroovers, voor de geesten die in de rotsspelonken en onder de
golven waren; niemand zou hen achterhalen.
„Maar de paarden, Soe Ere?"
„De paarden moeten hier blijven", zeide Soe Ere, „zij zullen mij
volgen!"
, , U volgen ? Keert Soe Ere terug, weet Soe Ere wat dat beteekent ?"
vroeg I Madinra.
„De man die uw slaaf is, weet het", zeide Soe Ere. „Ga, I Madinra
de mannen roepen u, als de wind komt varen de schepen uit, ge moet
u haasten."
A l de vrouwen waren nu I Madinra genaderd. Zij die te paard waren
stegen af. Maar ook Soe Ere zette zijn voet in het zand en I Madinra
naderende, boog hij zich neer, omvatte haar knieën en hief haar hoog
op zijn schouder. Nu droeg hij haar door de branding naar de sloep,
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zoodat haar kleine voeten droog gebleven waren toen hij haar in het
vaartuig neder zette.
„De datona en kleine Daeng!" zeide I Madinra.
Soe Ere boog het hoofd. Hij zou ze halen en tweemaal deed hij
denzelfden gang, eenmaal met de datona op zijn schouder en weder
eenmaal met kleine Daeng, die nu lachte, zoo hoog op den schouder
van Soe Ere ! Met opgeheven sarongs volgden de vele vrouwen, de
bruine beenen in het koele zeewater. W e l twaalf vonden plaats in de
sloep, doch de overigen moesten wachten tot er op een teeken een
andere gezonden zou worden. Nu namen de mannen de roeispanen en
zij schreeuwden: ,,Hi-ho!" Zij voeren af.
„Gij zijt als het oude goud van mijn roi, roili, zeide I Madinra tot
Soe Ere, ik word het niet moede te dragen en het goud wordt mij
niet moede."
„Ik ben slechts een heester naast den Atakka-boom. Men spreekt
niet over den heester, maar de wind spaart hem", zeide Soe Ere.
„Hi ho!" schreeuwden de mannen en de sloep werd hoog geheven
op de branding die plotseling steeg, door den wind geheven.
Toen La Madinra met haar zoon L a Pangeani aan boord van de
grootste Padoeakan gekomen was, wachtte de opperste der visschers
haar op.
„Waar wil de datoe heen?"
„ W a a r dit schip mij brengen zal", zeide I Madinra.
„Waarom wil de datoe heen?"
„Zeg het hem, Tatona", zeide de jonge vorstin en weder als in het
vorstenverblijf nam de datona het woord.
„De datoe ontvlucht haar land omdat het niet veilig meer is; het is
als een rijstpot zonder bodem, als een bos paddie waarvan het samenbindsel is afgevallen. Er is een vreemdeling gekomen die ons ontrouw
wil doen zijn aan wat ons heilig is en daarom vlucht de datoe, want
Toe Amenanga, haar echtgenoot, heeft den vreemdeling gezworen een
profeet te volgen, die ons onbekend is."
„Het land waar wij heen gaan is ver en haar ook onbekend!" zeide
de visscher, die het bewind had over des sultans prauwen.
„Het zal niet onbekend blijven, zeide de datona. W i j zullen er een
nieuwe woonplaats hebben. W i j zullen er als vrienden onder elkaar
zijn en wanneer gij ons daarheen brengt, zullen wij de huizen voor
U en de Uwen genoeglijk maken, wij zullen Uw maaltijden gereed
maken, Uw vuren onderhouden. Hoor, de wind komt aan over het
water, voer ons heen, voer ons ver weg!"
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Inderdaad deed een rimpeling de golven blikkeren; de dag was nu
lichtend over de gansche zee ; gouddoortrokken welfde de hemel zich
boven de oneindige golven. Wijduit stonden de witte en bruine zeilen
van alle schepen en eenparig dreunden de ganrangslagen weder hun
bede om wind. De oppervisscher had geen tijd zich langer met de
vrouwen te onderhouden. Het werk en de zee riepen hem.
I Madinra en haar volgelingen bogen zich over de verschansing en
zij zagen ver weg op het strand de kleine rechte figuur van Soe Ere te
paard; de lans schuin geheven en de zes kleine paarden met de roode
kussens, los volgend daarachter, gewillig den weg gaande dien
Soe Ere ging.
De ankers waren gelicht en de schepen dobberden op de golven.
Langzaam verspreidden zich de zeilen. Het een ging vlugger de zee
tegemoet dan het ander, doch allen dreven heen, vlinders gelijk die de
vleugels gevouwen hebben. Alleen de groote Padoeakan, die, waarop
I Madinra en haar gevolg waren, lag nog op dezelfde plaats waar het
anker gelicht was.
De bede om wind werd herhaald. De ganrang dreunde zwaar, de
fluitgeluiden stegen omhoog als tjilpten er duizenden vogels en twee
jonge mannen zongen met plechtig neusgeluid de ella-ella Matana!
Blaas o gij wind, voortstuwer der golven, voer ons heen !"
Onbewegelijk bleef de groote Padoeakan, het zeil gespannen, de
als een dierenkop uitgestrekte voorsteven trotsch boven de golven. Stil
zaten de vrouwen bijeen op het achterdek, nederig hurkten zij op den
vloer, zelfs de vorstin I Madinra. Zij aten de rijst en de mais op reis
medegenomen en voerden kleinen Daeng.
„Laat op de schilden slaan!" beval de opperste der visschers en
terstond kletterde hun geluid door de doffe tonen der ganrang en de
hooge der fluit. Zulk een geraas werd er gemaakt, dat de stemmen
der jonge mannen niet meer vernomen werden, roepende: „Blaas
0 gij wind, voortstuwer der golven !"
Reeds was de visschersvloot zoodanig verspreid, dat enkele zeilen
op de nu schitterende zee niet duidelijk meer waar te nemen waren. Die
dicht bij waren, dreven voorbij, trotsch en vroolijk. Het was of de
golven ze hieven op hun zachte armen, of zij ze streelden en een veilige
gelukkige reis bereiden. De groote Padoeakan deelde niet het geluk.
„Blaas, blaas gij wind!" zongen nu tien mannen, de ganrang dreunde
lang en somber, de fluit dreef haar hooge tonen als een wanhopig
klaaglied de lucht in.
De opperste der visschers stond voor I Madinra.
„Er is ongeluk op ons schip gekomen. W i j weten niet of de datoe
1 Madinra dit gebracht heeft, maar nimmer vragen wij te vergeefs
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om wind en nog nooit is het gebeurd dat dit schip, het grootste van
des Sultan's vloot, bleef liggen."
I Madinra zag naar de zee met haar lichte golven, waar de morgenzon
nu goud in deed vervloeien.
„Hier is mijn zilveren haarspeld", zeide zij, „zij is een amulet, een
geluksaanbrenger. Ik geef U die. Bidt weder om wind."
De visscher hurkte neer, kruiste de beenen onder zich, zooals het
behoort, wanneer men tot hoogeren in rang gaat spreken. Hij zeide:
„Deze geluksaanbrenger kan het niet goed maken. De hooge vrouw
zal dat moeten afstaan wat zij gestolen heeft."
„Gestolen heeft?" De datona, al de vrouwen herhaalden dit! Had
I Madinra gestolen !
De visscher boog het hoofd en zeide: „De vorstin heeft het kind
ontstolen aan den vorst. Een kind behoort den vader, men mag dit
niet mede voeren. Laat het kind terugbrengen en wij zullen heenzeilen,
wij zullen U allen mede nemen."
„Mijn kind! Mijn Daengle!" I Madinra strekte de armen uit naar
La Pangeani, doch het kind verborg zijn hoofd tegen Andoe Baré's
borst. Het was ontsteld door al de gezichten die naar hem zagen,
moede van den langen tocht, bang voor het vreemde, dat om hem was.
Op dit oogenblik kwam er een lichte beweging in het schip. De
ganrang dreunde heftiger, de fluit klaagde heviger, de mannen zongen
luid. „Blaas, blaas o gij wind !"
I Madinra's oogen openden zich wijder. Er ging een blijde glans
doorheen. Wij gaan!
Statig hief het schip den dierenkop, en de golven beurden het op,
zoodat nu weder de achtersteven omhoog ging.
„Wij gaan! W i j gaan!"
De visscher rees op. Zijn schip was plotseling in beweging gekomen.
Het hief den kop op, nu weder de staart, het dreef heen over de golven
de anderen achterna; alleen de fluittoonen lieten zich hooren licht en
blij in den gouden morgen. I Madinra riep haar zoon tot zich en toen
hij kwam, drukte zij zijn donker hoofd tegen haar borst. „Daengle,
mijn Daengle, wij blijven bij elkaar!"
(Wordt vervolgd.)
WOORDENLIJST.
1.
2.
34.
5.

Nipa. Blad van een moeraspalni.
Pelèn. Zevenarmige Boegineesche kandelaar.
ijée. Ja. (Boegineesch).
Datona. Oude vrouw van voorname afkomst.
Tampakora. Soort kabouters.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sangiang Sari. Godin van de rijst.
Poesaka. Heilige familiestukken.
Daeng. Voorname Boeginees.
Paladang. Voorhuis, gedeelte van een Boegineesch huis.
Songko. Rond gevlochten hoofddeksel dat de mannen dragen.
Ladang. Rijstveld hoog i n de bergen.
Het land met den buffelhoren. De Padangsche bovenlanden. Menang Kabow —

13.
14.
15.
16.
17.
18.

„Karbonwen horen" genaamd.
Baroega. Boegineesche voorraadschuur op palen.
Marêgé. Kustplaatsje i n Nieuw-Holland.
Ganrang. Trom.
Padoeakan. Boegineesche prauw met hoog gebouwden achtersteven.
Roï, roïli. Vrouwensieraad, letterlijk tros, omdat de sieraden aaneen hangen.
De heester en de Atakkaboom, een vergelijking uit een Boegineesch gedicht
van L a Caligo.

REVOLUTIE!
DOOR
H. W. SANDBERG.

Angstig-stil ligt de straat,
Voorover gebogen luistren de huizen,
Uit

de verte klinkt een rumoerig suizen —

Het

is al laat!

Nu

wordt het gerucht verwarder

E n luider, er snerpen gillen
Dan

zwijgt

ineens alles stil en

Komt „ h e t " nader, 't geluid wordt harder.
Een geren van menschen breekt het zwijgen
Der

wachtende straat in tweê.

En

zoo komt de zee

Van geweld, van gekrijsch, van schieten en van kreunen
De nauwe straat vullen en tegen de wanden opdreunen.
Ruiten springen, deuren blijven stom dicht,
Als

de mond in een uitgeput gezicht.
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Toch weet men, dat daar wordt geleden.
Dakpannen vallen stromplend jiaar beneden,
Een menigte dringt op met bijlen en stokken
En met geweren. Stukken en brokken
Van steenen vliegen de lucht door.
Achter de vluchtenden wijst een bloedspoor
Den weg, dien de strijd nam.
D'orkaan is door de nauwe straat gewrongen,
Als door den luchtdruk is elke ruit gesprongen.
't Rumoer is de straat uitgezogen
Zoo snel ging 't voorbij
En aan de linker- en rechterzij
Der straat staan met hun blinde oogen
De huizen, in doffe wanhoop.
Gedaanten, roerloos, liggen op de steenen,
Naast één een vrouw, wier klagend weenen
Geen rustpoos kent.
En in de verte is het of er feest
Gevierd wordt, of er niets geweest
Is van ellende en dood.
Angstig-stil ligt weer de straat,
Voorover gebogen luisteren de huizen,
Het is al laat,
En nacht en donker . . .
Maar ginder kleurt de hemel rood.
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DOOR

H . v. d. B O R .
Waait! winden, waait!
en drijft het rythmisch stoei-gefluister
der boomenkruinen verre voort!
draagt 't over, waar in stil geluister
wij wachten op uw heimvol woord!
Waait! winden, waait!
en drijft den zoeten geur der dennen
ver weg, in breede, zuiv're golven!
laat 'm over ons onzienlijk, rennen,
door zang en geur wij zijn bedolven !
Waait! winden, waait!
en drijft de hooge waterbergen,
de lichtgerande wolk-gevaarten,
ver weg, en laat in 't zonne-tergen,
zon winnen, vroolijk licht weer klaarten!
Laai! liefde, laai!
laai op! . . . en overspan het al
met licht, geluk, met zegepraal!
drijft, als het zuiv'rend wind-geschal
weg, al wat duister is en vaal!
Laai! liefde, laai!
laai op tot storm, óp, tot orkaan !
heerscht machtig! meester ons! laat gaan
ons, op uw trotsche heerschersvlucht!
wij willen met u, woestend gaan,
wat klein is, u wil tegenstaan
te niet doen ! — En als vrucht:
het droomend-stille woud na storm
wat dood of zwak was neergeveld:
doch de eenig-schoone levens-vorm,
verfrischt, verjongd, door uw geweld!
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Zoo is het stil, van een zuiv'rende stilheid,
ruischende lispelen de dennen het voort,
het wonder des winds, het wonder der liefde,
zoet is het rusten in dit zaligend oord!

W A C H T NIET OP GOD!
DOOR

W. J. V A N RENSSEN.
Wacht niet op God, gij die een zware vesting
van moordend daag'lijksch werk om
uw warmkloppend harte bouwt.
Wacht niet op God, gij die u hoop'loos opsluit in het
gevang' van uw' ellende
en dan op God vertrouwt.
Wacht niet op God, gij die voor trotschen hoogmoed
angstvallig uwen rug
en uwe schouders kromt;
die éérst u door het onrecht weerloos laat verdrukken,
en als ge onder ligt,
kijkt, of uw God niet komt.
Wacht niet op God! Maar breek den stalen keten
van uwe laffe slaafschheid.
Breek hem! Doe het nu!
Gods kind'ren zijn de trotschen en de fiere' en sterken!
Wacht niet op God, want
Zie: God wacht op ü!
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D R . J. P . W I B A U T .
III.
HET PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN.

In ons eerste artikel hebben wij uitvoerig uiteen gezet dat er een
aantal grondstoffen bestaan, die niet in eenvoudiger bestanddeelen
kunnen worden gesplitst. De samengestelde stoffen, of verbindingen,
zijn uit deze elementen opgebouwd, waarbij, dus de atomen van twee
of meer verschillende elementen zich tot moleculen hebben vereenigd.
W e zagen dat men door middel der scheikundige analyse kan
bepalen in welke gewichtsverhoudingen de elementen in de samengestelde stoffen verbonden zijn. Volgens de atoomtheorie van
D a l t o n , worden uit deze experimenteel gevonden gewichtsverhoudingen, de atoomgewichten van de elementen afgeleid. Immers
volgens deze theorie zijn de moleculen der samengestelde verbindingen
opgebouwd uit atomen ; de gewichtsverhouding van de samenstellende
elementen komt dus overeen met de gewichtsverhouding der atomen.
We vinden dus op deze wijze het atoomgewicht niet in absolute
maat, maar wel in relatieve maat; we kunnen voor ieder element
bepalen, hoeveel zwaarder zijn atoom weegt dan een atoom waterstof.
Het gewicht van een atoom waterstof stellen we = i , aangezien deze
stof de lichtste van alle bekende stoffen is.
Zijn nu de atomen der verschillende elementen te beschouwen als
qualitatief verschillende eenheden, waarin een gemeenschappelijk
beginsel niet te onderkennen is, of zou het mogelijk zijn dat deze
atomen zelve weer opgebouwd zijn uit eenvoudiger bouwsteenen, die
aan alle elementen gemeenschappelijk ten grondslag liggen ?
Ziehier een vraag, die reeds in den aanvang van de ontwikkeling
der wetenschappelijke chemie is gesteld. Korf nadat D a l t o n de
atoomtheorie had opgesteld, omstreeks het jaar 1815, sprak P r o u t,
een arts uit Londen, die zich ook met scheikundige onderzoekingen
bezig hield, een merkwaardige veronderstelling uit. P r o u t meende
dat de atoomgewichten van alle elementen door geheele getallen zouden
moeten worden voorgesteld, 'dat dus het atoom van elk element altijd
juist een geheel aantal malen zoo zwaar zou zijn als een atoom waterstof. In den gedachtengang van P r o u t zou de waterstof het
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oer-element zijn ; alle zwaardere atomen zouden op de een of andere
wijze uit waterstofatomen zijn opgebouwd.
Dat het niet was gelukt een of ander element in waterstof-atomen
te splitsen, of omgekeerd uit waterstofatomen op te bouwen, kon niet
als een onoverkomelijk bezwaar tegen deze opvatting worden aangevoerd. Immers het was heel goed denkbaar dat men de omstandigheden, waaronder een splitsing van zwaardere atomen in waterstofatomen mogelijk was, nog niet kende.
Daarentegen volgde uit de veronderstelling van P r o u t , dat alle
atoomgewichten door geheele getallen moeten worden voorgesteld.
A a n deze gevolgtrekking valt niet te tornen. Immers als het waterstofatoom de kleinste bouwsteen is, kan een ander atoom slechts uit een
geheel
aantal waterstofatomen zijn opgebouwd; het denkbeeld
dat er hiervoor ook deeltjes kleiner dan een waterstofatoom noodig
zouden zijn, is in dezen gedachtengang niet toelaatbaar. Hier lag dus een
mogelijkheid om de veronderstelling van P r o u t aan de ervaring te toetsen.
Inderdaad werd het atoomgewicht van sommige elementen door een
geheel getal voorgesteld. Zoo had men voor het atoomgewicht van
de zuurstof gevonden 16.0 en voor het atoomgewicht van natrium
23.0; voor calcium (het metaal dat als calciumoxyde de gewone kalk
vormt) had B e r z e l i u s 41.0 gevonden. Andere atoomgewichten verschilden niet heel veel van geheele getallen ; de waarde voor koolstof
was volgens B e r z e l i u s 12.2 en voor zwavel 32.2.
Aangezien de analytische methoden in den aanvang nog niet zeer
nauwkeurig waren, scheen de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze en
dergelijke getallen niet geheel juist waren en dat de werkelijke atoomgewichten van koolstof en zwavel, 12.0 resp. 32.0 zouden zijn. B e r z e l i u s echter, die van een groot aantal der toen bekende elementen
de atoomgewichten met groote zorgvuldigheid bepaald had, keerde
zich tegen de hypothese van P r o u t . Inderdaad was er een aantal
elementen waarvan de atoomgewichten niet door geheele getallen
konden worden voorgesteld, zooals het chloor, dat het atoomgewicht 1
35.5 had, het koper met 63.6 en nog verschillende andere.
In de
bepalingen van B e r z e l i u s hadden de vakgenooten zeer veel vertrouwen en terecht, zoodat de onjuistheid der veronderstelling van
P r o u t bewezen scheen. De belangstelling voor deze kwestie nam
echter weer toe, toen het later bleek dat B e r z e l i u s bij de bepaling
van het atoomgewicht van koolstof een fout had gemaakt. Omstreeks
1840 vonden verschillende onderzoekers dat het atoomgewicht van
koolstof precies 12.0 is en niet 12.2, zooals B e r z e l i u s opgegeven
had.
D i t was een reden o m ook de atoomgewichten van andere
elementen opnieuw te bepalen.
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D u m a s vond voor stikstof precies 14.0 en voor zuurstof 16.0,
doch het atoomgewicht van chloor, dat eveneens door
D u m a s
opnieuw bepaald werd, bleek inderdaad 35.5 te zijn.
In het midden der 19e eeuw verrichtte de Belgische onderzoeker
S t a s zeer nauwkeurige bepalingen van het atoomgewicht van een
groot aantal elementen. Het bleek nu ten duidelijkste, dat voor een
groot aantal elementen het atoomgewicht niet door een geheel getal
kon worden voorgesteld, zoodat de hypothese van P r o u t
verworpen moest worden.
H i e r is wederom een voorbeeld hoe ook een onderstelling, die niet
juist bleek, toch van groot belang is geweest voor de ontwikkeling der
wetenschap. Immers juist o m deze hypothese van P r o u t aan de
ervaring te toetsen, werden de bepalingen van de atoomgewichten zoo
nauwkeurig als maar mogelijk was, herhaald. Doch ook toen deze
kwestie opgelost was, zijn verschillende der bekwaamste onderzoekers
zich aan dit werk blijven wijden, aangezien men overtuigd was, dat
het atoomgewicht een der belangrijkste eigenschappen van een element
is. Hoezeer juist de nauwkeurige kennis der atoomgewichten van
fundamenteel belang is geworden voor ons inzicht in het wezen der
materie zal later nog blijken.
Ik geef hieronder een lijst van de thans bekende elementen met de
bijbehoorende atoom gewichten. iDe letter voor elk element is de beginletter van den Latijnschen naam van het element ( A g = Argentum =
zilver; O = oxygenium = zuurstof). Deze beginletters zijn internationaal i n de wetenschap in gebruik om het betreffende element aan te
duiden, zoodat iedere beoefenaar der natuurwetenschap onmiddellijk
begrijpt, wat met deze let-ters wordt bedoeld.
Deze tabel vereischt eenige toelichting. D e elementen zijn er in
gerangschikt volgens opklimmend atoomgewicht. Bovenaan is dus de
waterstof geplaatst. M e n ziet dat het atoomgewicht der waterstof niet
precies gelijk aan 1 is genomen, doch gelijk aan 1.008. D i t heeft een
praktische reden. B i j vele atoomgewichtsbepalingen heeft men uit de
scheikundige analyse de gewichtsverhouding tusschen het atoom van
het te onderzoeken element en een zuurstofatoom.gevonden. D e oorzaak
hiervoor is dat de meeste elementen juist met zuurstof verbindingen
geven, waarvan men de samenstelling met de gewenschte nauwkeurigheid kan bepalen; de verbindingen met waterstof zijn daarentegen
veelal moeilijk zuiver te krijgen, ook zijn van een aantal elementen
(bijv. vele metalen) geen verbindingen met waterstof bekend. N u
bleek de nauwkeurige bepaling van de verhouding der atoomgewichten
van waterstof en zuurstof groote praktische moeilijkheden op te leveren.
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Tabel der atoomgewichten.
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Yt
Zr
Nb

waterstof
helium
lithium
beryllium
borium
koolstof
stikstof
zuurstof
fluorium
neon
natrium
magnesium
aluminium
silicium
phosphorus
zwavel
chloor
argon
kalium
calcium
scandium
titanium
vanadium
chroom'
mangaan
ijzer
kobalt
nikkel
koper
zink
gallium
germanium
arsenicum
selenium
bromium
krypton
rubidium
strontium
Yttrium
zirkonium
niobium

1.008
3.99
6.94
9.1
11.0
12.00
14.01
16.00
19.00
20.2
23.00
24.32
27.1
28.3
31.04
32.07
35.46
39.88
39.10
40.07
44.1
48.1
51.0
52.0
54.93
55.84
58.97
58.68
63.57
65.37
69.9
72.5
74.96
79.2
79.92
82.92
85.45
87.63
89.0
90.6
93.5

Mo
Ru
Rh
Pd
Hg
Cd
In
Sn
Sb
Te
J
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd '
Tb
Dys
Ho
Er
Thu
Yb
Lu
Ta
VVo
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Ra
Tho
U

molybdeen
ruthenium
rhodium
palladium
zilver
cadmium
indium
tin
antimoon
tellurium
jodium
xenon
caesium
barium
lanthanium
cerium
praseodymium
neodymium
samarium
europium
gadolinium
terbium
dyspropsium
holmium
erbium
thulium
ytterbium
lutetium
tantalium
wolfraam
osmium
iridium
platina
goud
kwikzilver
thallium
lood
bismuth
radium
thorium
uranium
(

96.0
101.7
102.9
106.7
107.88
112.40
114.8
119.0
120.2
127.6
126.92
130.2
132.81
137.37
139.0
140.25
140.6
144.4
150.4
152.0
157.3
159.2
162.5
165
167.7
168.5
172.0
' 175.0
181.5
184.0
190.9
193.1
195.2
197.2
200.6
2Ó4.0
207.1
208.0
226.5
232.4
239.5

Aanvankelijk had men voor die verhouding gevonden i : 16.0. Later
bleek uit zeer zorgvuldige proefnemingen dat de juiste waarde van
de atoomgewichtsverhouding van waterstof tot zuurstof is als
1.008:16.00. W i l men nu aan het atoomgewicht 1.000 voor waterstof
vasthouden, dan zal men dus de meeste atoomgewichtsbepalingen
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opnieuw moeten berekenen, daar de analyses betrokken zijn op een
basis van zuurstof = 16.00. Teneinde dit overbodige werk te vermijden, is men overeen gekomen de atoomgewichten te berekenen ten
opzichte van zuurstof, en derhalve voor het atoomgewicht der waterstof
1.008 inplaats van 1.000 te stellen. Deze kleine uitwijding is misschien
nuttig om den lezer nog eens goed duidelijk te maken dat de atoomgewichten getallen zijn waardoor g e w i c h t s v e r h o u d i n g e n
worden aangegeven.
Verder kan men in de tabel zien dat de atoomgewichten van vele
elementen met groote nauwkeurigheid bekend zijn. Als bijv. voor het
atoomgewicht der koolstof opgegeven wordt 12.00, wil dit getal zeggen
dat men zeker is dat dit atoomgewicht niet is n.99 of 12.01, maar
inderdaad 12.00.
Zoo is het atoomgewicht van koper 63.57
niet 63.6; vele atoomgewichten zijn in twee decimalen nauwkeurig bepaald. Bij andere
elementen is nog niet zoo'n groote nauwkeurigheid bereikt en is
daarom slechts een decimaal van het atoomgewicht opgegeven, men
zie bijv. de getallen voor aluminium en tin.
In deze tabel zijn 82 elementen opgenomen. Behalve deze zijn er
nog eenige andere, die in het systeem der elementen een zeer bijzondere
plaats innemen; deze zullen later nog ter sprake komen.
Onder deze 82 elementen zijn een groot aantal stoffen die iedereen
kent: de gewone metalen als ijzer, koper, tin, lood, aluminium, zink,
goud, zilver, platina, enz.; vele andere metalen zijn aan den leek
minder bekend, doch vormen toch .de bestanddeelen van zeer belangrijke en veelvuldig voorkomende stofsoorten, zooals kalium, natrium,
magnesium, calcium, barium, strontium. Ook onder de niet-metallische
elementen vindt men bekende stoffen als zwavel, koolstof, jodium;
andere daarentegen die eveneens als bestanddeelen van zeer
belangrijke stoffen voorkomen als chloor, bromium, phosphor, zijn
bekend aan hen die van de experimenteele scheikunde een nadere
studie hebben gemaakt.
Er zijn echter onder deze 82 elementen ook een aantal die slechts in
kleine hoeveelheden in de natuur worden gevonden en die weinig of
geen beteekenis hebben voor de toegepaste scheikunde.
Zoo neemt de heele groep van elementen, vanaf het atoomgewicht •
140.6 tot en met 174.0, de bestanddeelen der zoogenaamde zeldzame
aarden, een heel bijzondere plaats in. Er zijn maar betrekkelijk weinig
geleerden, die zich met de studie van deze stoffen hebben bezig
gehouden en verreweg de meeste wetenschappelijke scheikundigen
hebben nooit verbindingen van deze stoffen in handen gehad en nog
minder er mede gewerkt. Men kan een scheikundig onderzoeker van
e n
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den eersten rang zijn, zonder ooit de eigenschappen van elementen
als indium of holmium of germanium, door eigen aanschouwing te
hebben leeren kennen.
Maar toch is het van het allergrootste belang geweest voor de
scheikundige wetenschap, dat men ook dergelijke weinig voorkomende
en oogenschijnlijk weinig belangrijke elementen nauwkeurig heeft
bestudeerd — meestal ten koste van ontzaglijk veel moeizame arbeid.
Want anders was het nooit mogelijk geweest, inzicht te krijgen in
het verband en de samenhang, die tusschen al de elementen bestaan.
Toen de eigenschappen der verschillende elementen bekend werden,
bleek het al spoedig dat er elementen waren, die in vele opzichten
onderling groote overeenkomst vertoonden. Een groep van dergelijke,
onderling op elkaar gelijkende elementen, wordt gevormd door'de
alkalimetalen. Het natrium is een zilverwit, zacht metaal dat door
ontleding van natriumchloride (het gewone keukenzout) verkregen kan
worden. Dit natrium vertoont een, groote verbindingsneiging tot zuurstof ; verhit men het in tegenwoordigheid van lucht, dan verbindt het
zich'snel met de zuurstof der lucht, waarbij een witte, in water oplosbare
•stof, het natriumoxyde, ontstaat. Brengt men een stukje natrium in
water, dan ziet men een hevige inwerking. Het water wordt door het
natrium ontleed, waarbij waterstofgas ontwijkt en een stof van sterk
basische eigenschappen ontstaat, het zoogenaamde natriumhydroxyde
(bijtende natron). Leidt men in een oplossing van natriumhydroxyde
koolzuurgas, dan ontstaat een andere natrium-verbinding, het natriumcarbonaat, dit is niet anders dan de gewone soda. Natrium en chloorgas
vereenigen zich tot een wit zout, het natriumchloride.
Deze en andere eigenschappen van het element natrium vindt men
nu bijna geheel terug bij het element kalium. Kalium is eveneens een
zilverwit, zacht metaal, dat door ontleding van kaliumzouten, bijv.
potasch, kan verkregen worden. Ook kalium wordt snel door de lucht
geoxydeerd en werkt hevig op water in, onder ontwikkeling van waterstofgas, waarbij een sterk basische stof ontstaat het kaliumhydroxyde.
Natriumhydroxyde en kaliumhydroxyde zijn twee stoffen die zich m
zeer veel chemische reacties volkomen analoog gedragen. Soda is het
koolzure zout van natrium, potasch het koolzure zout van kalium;
soda en potasch vertoonen in vele opzichten groote overeenkomst.
Evenzeer is er een groote overeenstemming in de eigenschappen der
andere zouten van kalium en natrium, bijv. kaliumchloride en natriumchloride. In het algemeen kan men zeggen dat de elementen kalium en
natrium in chemisch gedrag zeer veel op elkaar lijken.
Nu zijn er nog eenige andere minder bekende metalen, waarin men
de eigenschappen van natrium en kalium terugvindt. Daar is in de
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eerste plaats het lithium, een bestanddeel van sommige mineralen, weer
een zilverwit metaal dat door de lucht snel tot lithiumoxyde wordt
geoxydeerd : dit lithiumoxyde is weer een basisch oxyde, dat met water
de sterke base lithiumhydroxyde geeft. Brengt men metallisch lithium
in water, dan wordt het water ontleed en lithiumhydroxyde gevormd.
De zouten v a n lithium vertoonen weer zeer veel overeenkomst met
die van kalium en natrium.
E n voor de metalen rubidium en caesium, die i n kleine hoeveelheden
als bestanddeelen van zekere, vrij zeldzame mineralen voorkomen, geldt
weer hetzelfde.
In groote trekken is het chemische karakter van
rubidium en caesium hetzelfde als dat van lithium, natrium en kalium.
H e t schijnt dus w e l of deze e l e m e n t e n
iets
gemeenschappelijks
hebben,
zij v o r m e n
als
het w a r e e e n f a m i l i e g r o e p , w a a r v a n de l e d e n
veel
o n d e r l i n g e
overeenkomst
vertoonen.
M e n duidt de metalen van deze groep aan met den naam van alkalimetalen, omdat de hydroxyden van deze metalen sterk alkalisch, d.w.z.
basische, eigenschappen hebben.
Beschouwen we nu eens de atoomgewichten van de leden dezer
groep: L i = 6.94, N a = 23.oo, K = 3 g . i o , R b = 85.45, C s = 132.81,
dan zien we dat het atoomgewicht van ieder volgend element in deze
reeks grooter is dan het atoomgewicht van het vorige. Bekijken we
ook nog eens de tabel der atoomgewichten, dan zien we dat tusschen
lithium en natrium een aantal elementen voorkomen met een atoomgewicht dat tusschen dat van lithium en natrium in ligt. H i e r zijn
bijv. koolstof = 12.00, stikstof = 14.01, zuurstof = 16.00; allen stoffen
die in chemisch opzicht niet de minste overeenkomst met lithium of
natrium vertoonen en ook in uiterlijke eigenschappen totaal van de
alkali-metalen verschillend zijn, immers koolstof is in geen enkel
opzicht met een metaal vergelijkbaar, zuurstof en stikstof zijn gassen.
M a a r dan komt met een atoomgewicht 23.00 het natrium dat zeer veel
op lithium gelijkt. O p natrium volgt het magnesium = 24.32, een metaal
dat in veel opzichten van natrium verschilt, het aluminium = 27.1, een
metaal dat n o g meer van natrium verschilt, dan komen silicium (28.3),
phosphorus (31.04), zwavel (32.07), chloor (35.46), allen stoffen die
geen metallische eigenschappen hebben, doch dan volgt ) een element
van het atoomgewicht 39.10 en dit is het kalium, dat volkomen vergelijkbaar is met de elementen natrium en lithium, die lager in de
reeks staan.
x

') Het element argon (39.88) dat in de tabel op een „verkeerde plaats" schijnt
te staan, komt later ter sprake.
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Is er verband tusschen de eigenschappen van een element en zijn
atoomgewicht? Ziehier een vraag van vérgaande strekking; een
vraag die telkens weer opnieuw gesteld is en de geesten heeft beziggehouden. Een vraag die door sommigen bevestigend, door anderen
ontkennend is beantwoord, doch die aanleiding heeft gegeven tot
steeds diepergaande onderzoekingen. En het heeft allen schijn of in
onze. dagen begint duidelijk te worden, wat zich achter deze vraag
verschuilt.
Doch voor we hierover nader kunnen praten, voor we kunnen trachten
tot de kern van dit probleem door te dringen, moet de lezer zich eerst
nog wat chemische systematiek getroosten.
Beschouwen we daartoe nog eenige andere groepen van elementen
met overeenstemmende eigenschappen. De ongebluschte kalk is een.
zuurstofverbinding van het metaal calcium; de scheikundige samenstelling van ongebluschte kalk wordt voorgesteld door de formule
Ca O. Roert men dit calciumoxyde met water aan, dan ontstaat de
gebluschte kalk Ca(OH)., een stof die alkalische eigenschappen heeft,
maar weinig in water oplosbaar is. Door verbinding van kalk met
koolzuur ontstaat de koolzure kalk of calciumcarbonaat, die als kalksteen geheele gebergten vormt, of als krijt of marmer een bestanddeel
is van de aardkorst. Uit het calciumchloride kan men door middel van
den elektrischen stroom, het calcium zelf in vrijen toestand krijgen als
een zilverwit, glazend metaal, iets harder dan lood. Het bariumcarbonaat
komt eveneens als mineraal in belangrijke hoeveelheden in de natuur
voor Dit bariumcarbonaat is het koolzure zout van barium en lijkt in
allerlei opzichten zeer veel op het calciumcarbonaat. Beide stoffen zijn
in water oplosbaar. Verhit men calciumcarbonaat op hooge temperatuur dan verliest de stof koolstofdioxyde (koolzuurgas) en er blijft
calciumoxyde achter. Op dezelfde wijze ontstaat uit bariumcarbonaat
het bariumoxyde (Ba O ) . Ook het bariumoxyde vereemgt zich met
water tot het weinig oplosbare bariumhydroxyde, dat weer basische
eigenschappen heeft. Het metaal barium is ook in vrijen toestand verkregen en toont veel gelijkenis met het metaal calcium.
Ten slotte is er nog een minder bekend en zeldzamer element, dat
hier thuis hoort, het strontium, dat eveneens als strontiumcarbonaat
in de natuur voorkomt. Het strontiumoxyde heeft analoge eigenschappen als calciumoxyde, het metaal strontium lijkt zeer veel op het
metallische calcium.
'
Men noemt de groep van deze metalen de aardalkali-metalen, daar
de oxyden van deze elementen nog alkalische eigenschappen hebben,
terwijl tevens door dezen naam wordt aangeduid, dat deze. metalen als
bestanddeelen der aardkorst een belangrijke rol spelen. Schrijven we
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weer deze metalen gerangschikt volgens opklimmend atoomgewicht:
Ca = 4o.07, Sr = 87-63, Ba= 137.37, dan zien we hier weer een
reeks van elementen van opklimmend atoomgewicht, waarbij overeenkomstige eigenschappen optreden.
Dergelijke reeksen zijn niet tot de metallische elementen beperkt.
Het chloorgas is een element dat we reeds herhaaldelijk genoemd
hebben. De verbinding van chloor met waterstof heet chloorwaterstof
of zoutzuurgas (HC1), en de oplossing hiervan in water is het zoutzuur,
een vloeistof met sterk zure eigenschappen. De verbindingen van
chloor met metalen, die dus ook als zouten van zoutzuur zijn op te
vatten, heeten chloriden (natriumchloride of keukenzout). Nu is er
een element bekend, het bromium, dat uit het witte zout natriumbromide bereid kan worden, evenals chloorgas uit het natriumchloride
kan worden afgescheiden. )
Het bromium is niet een gas, zooals chloor, doch een zware roodbruine vloeistof, van een verstikkende reuk (de naam bromium is
afgeleid van het Grieksche woord bromos = stank). Ook het chloorgas (deze naam is afgeleid van het Grieksche woord voor geelgroen,
naar de kleur van het chloorgas) heeft een hevige, onaangename en
verstikkende reuk. A l is het bromium dus u i t e r 1 ij k van chloor
verschillend, in c h e m i s c h o p z i c h t is er tusschen beide een
zeer groote overeenkomst. De verbinding tusschen bromium en waterstof, het broomwaterstofgas (HBr) lost weer in water op en geeft dan
een sterk zure' oplossing, het broomwaterstofzuur. De verbindingen
van bromium met metalen, de zoogenaamde bromiden vertoonen zeer
veel overeenkomst met de chloriden van dezelfde metalen. Chloor en
bromium heben beide een sterk uitgesproken verbindingsneiging voor
de meeste andere elementen, het chloor nog iets sterker dan het
bromium. Nu kent men nog twee andere elementen, die in deze groep
thuis hooren, het fluorium en het jodium. De atoomgewichten van
deze elementen zijn de volgende: F = 19.00, 01 = 35.46, Br=79.g2,
J = 126.92.
Het fluorium is een element dat in de natuur als bestanddeel van het
calciumfluoride (d. i . het mineraal vloeispaath) voorkomt. Het
fluorium is zeer moeilijk in vrijen toestand te verkrijgen, daar het
een zéér sterke verbindingsneiging heeft tot de meeste andere
2

-) Natriumchloride en natriumbromide komen beide in het zeewater voor, het
eerste echter i n veel grootere hoeveelheid dan het tweede. Op sommige plaatsen der
aarde, bijv. bij Stassfurt i n Midden-Duitschland, komen steenzoutlagen voor, dat zijn
zoutbeddingen die in een vroeger geologisch tijdperk als afzettingen uit zeewater zijn
ontstaan. In deze zoutlagen vindt men behalve keukenzout, ook de andere zouten
die in heet zeewater voorkwamen, o.a. natriumbromide en verschillende kaliumzouten.
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elementen ) ; het vrije fluorium is een gas dat in uiterlijke eigenschappen op chloor gelijkt. De scheikundige eigenschappen van het
fluorium komen weer overeen met de eigenschappen van chloor; de
neiging om zich te verbinden met waterstof, tot fluoorwaterstof en met
metalen tot fluoriden, is bij het fluoor nog veel sterker dan bij het
chloor.
Het jodium tenslotte is een zwart-grijze metaalglanzende vaste stof.
Het jodium komt voor als bestanddeel van jodiden, bijv. natriumjodide, een wit zout, dat in zijn eigenschappen veel lijkt op natriumchloride of natrium-bromide. Ook hier bestaat een verbinding met
waterstof: joodwaterstof, wederom een gasvormige stof, die in water
opgelost het joodwaterstofzuur geeft. De neiging om zich met waterstof te verbinden is echter bij het jood minder sterk dan bij het broom,
en veel minder sterk dan bij het chloor of bij het fluoor.
We hebben hier dus weer een voorbeeld van vier elementen, die
te zamen een natuurlijke groep vormen. Deze vier elementen : fluoor,
chloor, broom en jood worden met den gemeenschappelijken naam
van h a l o g e n e n aangeduid, men spreekt dan ook van de groep
der halogenen. De scheikundige eigenschappen van deze vier elementen
komen dus weer in groote trekken overeen. Doch tevens zien we in
deze groep zeer duidelijk hoe de eigenschappen geleidelijk veranderen
met toename van het atoomgewicht. Fluoor en chloor zijn bij gewone
temperatuur gassen, die bij lage temperatuur tot vloeistoffen kunnen
worden verdicht en bij nog lager temperatuur vast kunnen worden.
Fluorium wordt vast bij 223 onder nul, chloor wordt vast bij 101
onder'nul; bromium is bij gewone temperatuur vloeibaar en wordt
vast bij 7 onder nul, het jodium eindelijk smelt bij 114 boven nul.
Ook in andere eigenschappen als kookpunt, soortelijk gewicht enz.,
vindt men een dergelijke, gradueele verandering. In de scheikundige
eigenschappen is eveneens een geleidelijke verandering waar te nemen :
de verbindingsneiging tot waterstof of tot metalen is bij het fluorium
het grootst en neemt bij de halogenen met booger atoomgewicht af,
om bij het jodium het geringst te zijn geworden.
Met deze voorbeelden, waarbij het onvermijdelijk was een weinig
in bijzonderheden af te dalen, moge duidelijk gemaakt zijn, dat men
groepen kan aanwijzen, die elementen met overeenkomstige eigenschappen omvatten. Wij zouden deze overeenstemming en anderzijds
3

0

0

0

0

') Juist hierom was het zeer moeilijk het fluorium i n vrijen toestand af te
scheiden. Het fluoor tast de meeste materialen, waarvan onze apparaten zijn gemaakt,
aan. Moissan, een Fransch geleerde, heeft i n een beroemd geworden onderzoek m
1886 het eerst fluorium vrij gemaakt, waartoe hij gebruik maakte van toestellen van.
platina.
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de geleidelijke verandering der eigenschappen van de elementen in
zoo'n natuurlijke groep nog veel uitvoeriger kunnen aantoonen. Ook
in de te voren besproken groepen der aard-alkali metalen en der alkalimetalen, merkt men een gradueele verandering der eigenschappen op,
als men de elementen van hooger atoomgewicht met die van lager
atoomgewicht vergelijkt. Maar ten slotte zou dan dit artikel een uitvoerig leerboek der scheikunde worden, hetgeen niet de bedoeling is.

Reeds in den aanvang der 19de eeuw had D o e b e r e i n e r de
aandacht gevestigd op dergelijke groepen van onderling overeenstemmende elementen, en later had D u m a s nog eens opnieuw
hierop gewezen. Bij verschillende onderzoekers begon zich de gedachte
te ontwikkelen, dat er een verband zou kunnen bestaan tusschen de
eigenschappen van een element en de grootte van het atoomgewicht.
Doch het was eerst omstreeks 1870 dat deze ideeën een vastomlijnde
vorm kregen. Toen maakten D i m i t r i M e n d e l e j e f f , een
hoogleeraar aan de universiteit te St. Petersburg, en onafhankelijk van
hem, L o t h a r M e y e r , een Duitsch geleerde, de denkbeelden
openbaar, die wij thans samenvatten onder de benaming van h e t
p e r i o d i e k s y s t e e m d e r e l e m e n t e n . Hieronder verstaat men een klassificatie, een rangschikking van de verschillende
elementen, volgens een bepaald principe, waarbij het merkwaardige is,
dat het verband tusschen overeenkomstige elementen op zeer treffende
wijze tot uiting komt. De groote ontdekking van M e n d e l e j e f f
en L o t h a r M e y e r was eigenlijk deze, dat zij opmerkten dat
de eigenschappen der elementen samenhangen met de atoomgwichten,
op zoodanige wijze dat vanaf een zeker atoomgewicht weer dezelfde
eigenschappen terugkeeren, die reeds bij elementen met lager atoomgewicht zijn voorgekomen. Bij de beschouwing van de tabel van
M e n d e l e j e f f en L o t h a r M e y e r zal het duidelijk worden
hoe dit is bedoeld.
Doch reeds thans moge worden gezegd, dat dit periodiek systeem
een samenvatting, een generalisatie beteekent, die met de atoomtheorie wel de meest ver-omvattende en belangrijkste theoretische
gezichtspunten geeft voor de chemische wetenschap. A l is het periodiek
systeem in zijn tegenwoordigen vorm waarschijnlijk nog maar een
benadering van de waarheid, toch wijzen juist de onderzoekingen van
de laatste tien of twintig jaar erop, dat deze klassificatie een zeer diepe
beteekenis heeft en dat het wezenlijke in het verband tusschen de verschillende elementen, hierin is uitgedrukt.
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Gaan we dus deze rangschikking der elementen nader beschouwen.
In deze tabel staan de elementen gerangschikt volgens opklimmend
atoomgewicht. In ieder vakje is geschreven de naam van het element,
het chemische symbool, waardoor het wordt aangeduid en het atoomgewicht. Bovendien, is in ieder vakje een nummer geschreven,
i , 2, 3, 4, 5 enz. Over deze nummers komen we pas later te spreken.
Verder zien we dat de tabel verdeeld is in kolommen, waarboven
geschreven staat: edelgassen, ie groep, 2e groep, 3e groep enz.,
tot 8e groep toe. Met de edelgassen zullen we ons voorloopig niet
bemoeien; het bestaan van de elementen, die wij onder den naam
van edelgassen samenvatten, werd nog niet vermoed, toen het
periodiek systeem in zijn eersten vorm werd opgesteld.
De waterstof, het lichtste element, is bovenaan geplaatst; op de
waterstof volgt dus het element lithium, atoomgewicht = 6.94, daar
we het helium buiten beschouwing laten. Naast lithium komt het
beryllium te staan; dit element is vrij zeldzaam en daardoor alleen aan
de vakmenschen bekend. Het beryllium is een metaal, dat in zijn verbindingen overeenkomst vertoont met magnesium en ook met calcium
en strontium. Op het beryllium volgt het borium, een element dat een
bestanddeel is van de borax. Terwijl het lithium een typisch basenvormend element is, lithiumhydroxyde is een sterke base, is deze eigenschap in beryllium minder sterk ontwikkeld en is bij het borium verdwenen. De zuurstofverbindingen van het borium hebben geen basisch
karakter, doch vormen integendeel met water stoffen, die als zwakke
zuren zijn te beschouwen. Op het borium volgt de koolstof. De koolstof
is een niet-metaal; de zuurstofverbinding van koolstof kan met water
een stof van zuur karakter, het koolzuur, vormen. We zien dus dat de
eigenschappen van de elementen geleidelijk veranderen als men zich
in de tabel van M e n d e l e j e f f
in een horizontale rij beweegt
naar elementen met hooger atoomgewicht. Deze verandering in eigenschappen komt ook zeer duidelijk te voorschijn als we de w a a r d i gh e i d of v a l e n t i e der elementen beschouwen. Hiertoe moeten
we eerst in 't kort toelichten wat met het begrip „waardigheid" wordt
bedoeld.
Het lithium verbindt zich met zuurstof tot lithium-oxyde; in deze
stof is één atoom zuurstof verbonden met 2 atomen lithium. Het
zuurstofatoom kan blijkbaar twee andere atomen binden, we zagen
vroeger reeds dat in water aan één zuurstof-atoom twee waterstofatomen zijn gebonden. We zouden dat schematisch aldus kunnen
voorstellen :
Li—-O—Li lithium-oxyde
H — O — H water (of ,,waterstofoxyde")
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Htt lithiumhydroxyde, de basische stof die uit lithiumoxyde en
water onstaat, is dan L i — O — H . Hier is het zuurstofatoom gebonden
aan één lithium-atoom en één waterstofatoom. Ook bij de verbindingen
van natrium heeft men het zelfde:
Na—O—Na natriumoxyde
Na—O—H natriumhydroxyde
Men noemt nu de zuurstof een tweewaardig element, daar een zuurstofatoom zich met twee waterstofatomen kan verbinden. Aan zoo'n
zuurstofatoom zijn blijkbaar twee plaatsen, waaraan zich een waterstofatoom kan binden. Het woord „plaats" is hier niet in letterlijken zin
op te vatten. Wat we kunnen zeggen is alleen dit, dat een zuurstofatoom over twee bindingsmogelijkheden beschikt; met ieder van deze
kan een éénwaardig atoom gebonden worden. Men heeft voor deze
bindingsmogelijkheden het woord v a l e n t i e s ingevoerd en zegt
dan ook een zuurstofatoom heeft twee valenties.
Men kan zich van het wezen van deze valentie nog geen heldere
voorstelling maken, hetgeen daarmede samenhangt, dat men nog niet
weet hoe eigenlijk een chemische binding tusschen twee atomen tot
stand komt. Dat neemt niet weg, dat de waardigheid van een element,
dus het aantal chemische valenties, waarover het element beschikt, een
zéér belangrijke eigenschap is, die het chemische gedrag van het
element, in kwestie, voor een groot deel bepaalt.
De waterstof is een éénwaardig element. Men kent geen verbindingen, waarin men een waterstofatoom aan moet nemen, dat meer dan
één valentie tot zijn beschikking zou hebben. Eén waterstofatoom kan
dus maar met één ander atoom direct verbonden zijn. Daaruit volgt
dadelijk dat als in een verbinding, zooals water, twee waterstofatomen voorkomen, hierin een meerwaardig atoom moet aanwezig zijn
dat die twee waterstofatomen vasthoudt. Dat is in het water dus het
zuurstofatoom.
Het is duidelijk dat het valentie-begrip aan de ervaring is ontleend.
Bij het groote aantal verbindingen, waarin waterstof voorkomt en
waarvan men de moleculaire samenstelling en structuur heeft kunnen
bepalen, heeft men er nooit een gevonden, waarin men aan een waterstofatoom twee valenties zou moeten toekennen. Op dergelijke gronden
heeft men geconcludeerd, dat de metalen lithium, natrium, kalium,
rubidium, caesium, alle éénwaardige metalen zijn, die allen slechts
één type van een oxyde kunnen geven en wel het reeds genoemde
type ( K enz.) Na—O—Na ( K enz.).
Het beryllium, dat in het periodiek systeem op het lithium volgt, is
echter een tweewaardig element. De verbinding van beryllium met

I
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zuurstof, het berylliumoxyde, bestaat uit één atoom beryllium en één
atoom zuurstof: B e = 0 . De twee valenties van het zuurstofatoom zijn
met twee valenties van het beryllium-atoom verbonden. Het hydroxyde
van het beryllium moet voorgesteld worden . door de formule:
H—O—Be—O—H. Hierin is ieder zuurstofatoom tweewaardig, evenals het berylliumatoom, de waterstofatomen zijn weer eenwaardig.
Zoo is ook het magnesium een tweewaardig metaal; in het
magnesiumoxyde is weer één tweewaardig zuurstofatoom door middel
van twee valenties met de twee valenties van het magnesiumatoom
gebonden: M g = 0 , het magnesiumhydroxyde is H—O—Mg—O—H.
Volkomen hetzelfde geldt voor het metalen calcium, barium en strontium, die tweewaardig zijn.
Het element dat op het beryllium volgt, het borium, is d r i e w a a r d i g . In de zuurstofverbinding van borium zijn twee atomen
borium met drie atomen zuurstof verbonden. Als men nu bedenkt dat
drie zuurstofatomen te zamen over zes valenties beschikken, dan fs het
duidelijk dat ieder boriumatoom over drie valenties moet beschikken.
Na het borium komt koolstof als volgend element; in koolstof
dioxyde zijn twee atomen zuurstof verbonden met één atoom koolstof.
Het koolstofatoom moet dus vier valenties tot zijn beschikking hebben
en dus v i e r w a a r d i g zijn, koolstofdioxyde moet worden voorgesteld door de formule 0 = 0 = 0 . Op de koolstof volgt de stikstof.-Bij
het vaststellen van de waardigheid van de stikstof doet zich een moeilijkheid voor; dit element kan verschillende typen van verbindingen
geven, in sommige moet men een driewaardig, in andere een vijfwaardig stikstofatoom aannemen. Als we zeggen dat op het vierwaardige element koolstof in het periodiek systeem het vijfwaardige
element stikstof volgt, dan is hier dus de hoogste valentie bedoeld, die
een stikstofatoom kan ontwikkelen. Ook de elementen phoshorus,
arseen, antimoon, die met de stikstof een natuurlijke groep vormen,
kunnen als vijfwaardig worden beschouwd.
Het element dat op de stikstof volgt, de zuurstof, is tweewaardig.
Hier heeft men dus niet een toename in waardigheid, doch de zwavel
die in dezelfde groep staat kan inderdaad als zeswaardig beschouwd
worden. Op de zuurstof volgt het fluorium, dat éénwaardig is.
We zien dus dat in een horizontale rij van het periodiek systeem,
als we bij de eenwaardige elementen beginnen, de waardigheid regelmatig toeneemt tot de vijfwaardige elementen, daarna is de verandering
in de waardigheid minder regelmatig.
Intusschen zijn we bij het fluoor gekomen, dat in zijn chemische
eigenschappen de tegenpool kan genoemd worden van het lithium,
dat aan 't begin van de rij stond.' Lithium is een basenvormend element,
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fluoor een zuurvormend element. Fluoor geeft met de metalen der alkaligroep zouten (in dit geval fluoriden genaamd), evenals chloor met deze
metalen zouten geeft, de chloriden. In een oplossing van natriumfluoride
of natriumchloride draagt het natriumatoom een positieve electrische
lading en het fluooratoom of het chlooratoom een negatieve electrische
lading. Men moet 't bestaan van deze ladingen aannemen, om 't gedrag
van dergelijke zoutoplossingen onder den invloed van een electrischen
stroom te kunnen begrijpen. Om deze redenen noemt men natrium
een electropositief element, evenals lithium en de andere metalen der
alkali-groep; fluoor, chloor en broom zijn daarentegen electronegatieve elementen. Tusschen de elementen zooals natrium en lithium
eenerzijds, fluoor en chloor anderzijds bestaat dus een scherpe tegenstelling in chemisch karakter. Hiermede hangt samen de groote
verbindingsneiging, die een element van de eene electro-positieve
groep tot een element der andere electro-negatieve groep vertoont.
Men zegt dat in een huwelijk de een in den ander de eigenschappen
zoekt, die hijzelf niet heeft en dat juist een contrast in karakter een
goeden grondslag voor deze verbintenis vormt. Of dit waar is, zal
schrijver dezes niet wagen te beoordeelen, doch in de chemie blijkt dat
juist die elementen, welke als uitersten van karakter zijn te beschouwen, zich gaarne vereenigen.
Zoo hebben we dan gezien hoe in de eerste rij: der tabel van
Mendelejeff
de eigenschappen der elementen gestadig en in
dezelfde richting veranderen, naarmate het atoomgewicht toeneemt.
Aan het begin van de rij staat een sterk basenvormend, electropositief, éénwaardig element, ook de tweewaardige elementen zijn nog
basenvormend en electropositief. Het basenvormende, electropositieve
karakter verdwijnt bij de elementen, die in 't midden van de rij staan.
Wij komen aan de electronegatieve elementen, die zuren kunnen vormen
en tenslotte aan het sterk electronegatieve fluorium.
En nu komt er iets uiterst merkwaardigs, nu komen we toe aan de
groote ontdekking van M e n d e l e j e f f en L o t h a r M e y e r ,
waartoe al deze uitweidingen eigenlijk de inleiding vormden.
Want wat volgt nu in atoomgewicht op het fluorium ? Een element
met atoomgewicht 23, het natrium. (Het neon, met atoomgewicht 20,
was in 1870 niet bekend, wij spreken er later over). Het natrium heeft
weer dezelfde eigenschappen als het lithium, daarom plaatste
M e n d e l e j e f f het natrium onder het lithium en begon een tweede
horizontale rij in zijn tabel op te schrijven. Op het natrium volgt nu
het magnesium, dat dus onder het beryllium komt te staan. Het
magnesium, een tweewaardig basenvormend metaal, heeft dan ook veel
overeenkomst met het beryllium. En nu zien we dat ook verder in de
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tweede horizontale rij, dezelfde opeenvolging van eigenschappen wederkeert, die we reeds bij de elementen der eerste rij hebben leeren
kennen. Onder het borium komt het a l u m i n i u m : ook tusschen deze
stoffen is een zekere overeenkomst. H e t aluminium is een metaal,
terwijl het borium minder een metallisch karakter vertoont.
Maar
aluminium is, evenals het borium, driewaardig i n zijn zuurstofverbind i n g , aluminiumoxyde, en de basische eigenschappen zijn b i j het
aluminium bijna verdwenen. Daarna volgt het silicium, dat dus in de
vierde groep onder de koolstof komt te staan. Inderdaad is er in
chemisch opzicht veel overeenkomst tusschen de verbindingen van
silicium (het element dat het karakteristieke bestanddeel is van kwarts
en kiezel en van vele gesteenten, de zoogenaamde silikaten) en de
verbindingen van koolstof. In de vijfde groep volgt nu onder de
stikstof de phosphorus. M e n zou misschien meenen dat de gasvormige
onbrandbare stikstof en de vaste stof phosphorus, die zoo uiterst
brandbaar is, weinig gemeen hebben, maar toch vertoonen de beide
elementen veel overeenkomst i n hun chemisch gedrag.
Hetzelfde geldt voor zuurstof en zwavel, die oogenschijnlijk zeer
verschillend zijn en toch in chemisch opzicht veel overeenkomstige
eigenschappen hebben.
Evenals een zuurstofatoom zich met twee
atomen waterstof verbindt tot water, kan een zwavelatoom met twee
atomen waterstof zwavelwaterstof: H — S — H vormen. Oogenschijnlijk
heef water wel niets gemeen met het onaangenaam riekende gas,
zwavelwaterstof, maar i n scheikundig opzicht is er toch tusschen beide
stoffen naast groote verschillen ook een zekere overeenkomst. E n in de
7e groep komt nu onder het fluorium het chloor te staan. W e bespraken
reeds de groote gelijkenis tusschen beide.
W a t zien we dus ? D a t n a d e r e e k s v a n 7 e l e m e n t e n
der e e r s t e h o r i z o n t a l e rij, een t w e e d e
reeks
van
7
elementen
v o l g t ,
waarin
we
weer
dezelfde
o p e e n v o l g i n g
van
eigenschappen
terugvinden,
d i e we r e e d s
i n de e e r s t e
rij
h e b b e n l e e r e n k e n n e n . W e stelden de vraag of er verband
is tusschen de eigenschappen van een element en zijn atoomgewicht.
N u blijkt het antwoord aldus te zijn. D e eigenschappen der elementen
veranderen gestadig naarmate het atoomgewicht toeneemt, doch als
een bepaalde reeks van atoomgewichten is doorloopen, keert dezelfde
opeenvolging van eigenschappen terug. M e n spreekt van een
periodieken samenhang tusschen het atoomgewicht en de eigenschappen van een element, waarmede men dus zeggen w i l , dat na een
zekere periode van atoomgewichten weer dezelfde eigenschappen
weerkeeren. Deze wet van de periodiciteit is door M e n d e l e j e f f
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en L o t h a r M e y e r het eerst duidelijk uitgesproken, men zal
nu ook begrijpen waarom men spreekt van het periodiek systeem der
elementen.
*
Hoe laten zich nu de overige elementen in dit systeem rangschikken ?
Het element dat op chloor volgt in atoomgewicht is het kalium, dit
wordt weer onder het verwante natrium geplaats. M e n d e l e j e f f
en L o t h a r M e y e r kenden gelukkig het argon niet, dat met zijn
atoomgewicht van 39-88 het heele systeem in de war zou sturen, omdat
het in zijn eigenschappen absoluut niets heeft van de elementen der 2de
groep. In hun tijd was het eerstvolgende element het calcium, dat dus
onder het magnesium geplaatst moet worden; magnesium en calcium
hebben inderdaad veel overeenkomstigs in hun eigenschappen. Toen
later het argon ontdekt werd, heeft men dit element onder neon, in de
groep der edelgassen geplaatst, waar het volgens zijn karakter thuis
hoorde. Daarmede beging men een inconsequentie tegen de gedachte
van Mendelejeff, die de elementen volgens opklimmend atoomgewicht
rangschikte. Legt men zich echter bij deze inconsequentie neer, dan
blijft de andere grondslag van het periodiek systeem, dat overeenkomstige elementen in dezelfde vertikale groep komen te staan, onaangetast, en iedereen is het wel daarover eens, dat met deze gedachte
toch het wezen van de zaak wordt benaderd. En men heeft er daarom
minder bezwaar in gezien van de regelmatige opklimming der atoomgewichten af te zien in deze klassificatie der elementen, dan de bovengenoemde gedachte los te laten.
De periodiciteit blijkt nu vanaf de derde horizontale rij der tabel
van M e n d e l e j e f f een andere te worden, dan in de twee eerste
horizontale rijen. Want de overeenstemming tusschen de elementen
van de 3de horizontale rij, vanaf het titanium, en de daarboven
geplaatste elementen van de 2de horizontale rij, is niet heel groot, al
is er analogie in de valentie en de verbindingsvormen. Op het metaal
mangaan, dat slechts in sommige verbindingen met chloor vergelijkbaar is, volgen de drie metalen: ijzer, kobalt en nikkel. Deze drie
metalen toonden onderling vrij veel overeenkomst, doch behooren in
't geheel niet bij de metalen der eerste of tweede groep thuis. Daarom
worden deze in een achtste groep geplaatst. In de vierde horizontale
rij staan nu weer zeven elementen en nu ziet men dat het broom in de
groep van het chloor en fluoor komt te staan, waarbij het volkomen
hoort, terwijl op het broom het rubidium volgt, dat nu weer in de groep
der alkali-metalen komt; daarna het strontium, in de groep waar ook
het nauwverwante calcium geplaatst is.
Hier komen de elementen met dezelfde eigenschappen dus terug na
een langere periode, namelijk nadat men 17 elementen in de reeks
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verder is gegaan (of 18 als we het argon mederekenen). De perk>
dische samenhang tusschen eigenschappen en atoomgewichten blijkt
dus nog te bestaan, de periode die doorloopen moet worden voor
dezelfde eigenschappen terugkeeren, is echter langer geworden.
Het zelfde doet zich dan nog eens voor, weer krijgt men na het broom
een langere periode, ditmaal van 16 elementen en dan komen weer
overeenkomstige elementen onder elkaar te staan, jodium in de groep
der halogenen, barium in de groep der aard-alkalimetalen, enz.
We kunnen uiteraard de overeenkomst en de verschillen tusschen de
elementen niet verder gaan bespreken. Misschien zelfs zijn wij reeds:
te uitvoerig geweest. Maar eenige uitvoerigheid was onvermijdelijk om
den gedachtengang te kunnen uiteenzetten, die aan dit periodiek
systeem ten grondslag ligt. En de lezer die van deze zaken iets te
weten wil komen, moge bedenken, dat de inspanning, die hem het
lezen van dit artikel kost, en het geduld waarmede hij de redeneering
moet trachten te volgen, toch nog altijd veel minder zijn dan de
moeite en de volharding, die er noodig waren om het kleinste en
onbelangrijkste feit vast te stellen, in heel die lange reeks van waarnemingen en onderzoekingen, die tot deze beschouwingen hebben
geleid. En in zooverre komt de lezer er dus makkelijk af.

We zien dus in het periodiek systeem een rangschikking der
elementen, zoodanig dat in de vertikale kolommen (de iste, 2de groep
enz.) onder elkaar elementen komen te staan met overeenstemmende
eigenschappen, die overeenstemming dan in groote trekken genomen,
en dat in de horizontale rijen het chemische karakter van een element
geleidelijk verandert als men de elementen met opeenvolgend atoomgewicht beschouwt. In deze tabel van M e n d e l e j e f f worden
dus de karakteristieke eigenschappen der elementen op overzichtelijke
wijze te zamengevat.
Doch de waarde van een natuurwetenschappelijke theorie bestaat
niet alleen daarin, dat zij ons een groot aantal feiten gemakkelijk
doet overzien, doch vooral ook hierin dat zij nieuwe feiten kan voorspellen. Ja, de innerlijke waarde van een theorie wordt wel in de eerste
plaats door dit laatste bepaald. Als men, uitgaande van een zekere
redeneering, kan voorspellen, dat een tot nog toe onbekend verschijnsel zich in de natuur moet kunnen voordoen, of dat een zekere,
onbekende stof in de natuur zal worden gevonden, en deze voorspelling
wordt later door de ervaring bevestigd, dan blijkt eerst recht dat de
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theoretische redeneering nuttig en bruikbaar was. En dan wordt
waaschijnlijker dat een dergelijke theorie het wezenlijke in de natuurverschijnselen althans op eenige wijze weergeeft.
In dit opzicht heeft de geniale theorie van M e n d e l e j e f f en
L o t h a r M e y e r , schitterende resultaten opgeleverd.
In den tijd dat M e n d e l e j e f f zijn tabel opstelde, waren een
aantal elementen die thans in de tabel van het periodiek systeem voorkomen, nog niet bekend. Zoo was het element germanium (zie de
4de groep, 4de horizontale rij, No. 32) niet bekend. Evenmin was het
gallium bekend, dat thans op plaats 31 voorkomt (3de groep, 4de
horizontale rij). M e n d e l e j e f f merkte nu op, dat in de vierde
• horizontale rij tusschen het zink en het arseen twee elementen schenen
te ontbreken. Want terwijl in de tweede horizontale rij er een
gestadige overgang is in de eigenschappen der elementen magnesium
(2de groep), aluminium (3de groep), silicium (4de groep), tot
phosphor (5de groep), was in de 4de horizontale rij die gestadige
verandering der eigenschappen niet waarneembaar. Hier volgde op
het element zink, dat als tweewaardig metaal ongetwijfeld in de
2de groep thuishoort, plotseling het element arsenicum, dat even zeker
in de vijfde groep behoort te worden geplaatst. D e t u s s c h e n l i g g e n d e e l e m e n t e n d e r 3 d e en 4 d e g r o e p ,
d i e i n de t w e e d e h o r i z o n t a l e rij a a n w e z i g
w a r e n , o n t b r a k e n i n de 4 d e h o r i z o n t a l e r i j .
Hieruit trok M e n d e l e j e f f de volgende conclusie:
Als het periodiek systeem inderdaad een beeld geeft van den
natuurlijken samenhang der elementen, dan is het waarschijnlijk dat
de ontbrekende elementen der vierde horizontale rij wèl in de natuur
zullen voorkomen, doch dat meri ze tot nu toe niet gevonden heeft.
Inderdaad een grootsche en een geniale gedachte met een zeer wijde
strekking.
M e n d e l e j e f f werkte deze gedachte nader uit en ging nu ook
na of hij iets kon voorspellen omtrent • de eigenschappen, die deze
* onbekende elementen moesten hebben. De lezer die de
beschouwing over het periodieke systeem heeft gevolgd, zal
begrepen hebben, dat de karakteristieke eigenschappen van een
element, bepaald worden door de plaats die het element in het
periodiek systeem inneemt. We hebben aan eenige voorbeelden gezien,
hoe zoowel in de vertikale als in de horizontale rijen, de eigenschappen der elementen geleidelijk veranderen. We hebben deze
graduatie der karakteristieke eigenschappen slechts even kunnen aanduiden, maar deze redeneering kan tot in bijzonderheden worden
uitgewerkt. Op deze wijze kon M e n d e l e j e f f voorspellen wat
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de eigenschappen moesten zijn van deze onbekende elementen, van de
o n t b r e k e n d e s c h a k e l s in de reeks. In 1870 voorspelde
hij, dat op de plaats 32 ) een element zou moeten staan, dat een atoomgewicht van ongeveer 72 heeft, dat een oxyde geeft met twee atomen
zuurstof, dus vierwaardig is en dat een soortelijk gewicht heeft van
ongeveer 5.5. Bovendien gaf hij in bijzonderheden op wat het chemisch
gedrag van dat element zou moeten zijn. En ziet in 1886 werd door.de
Duitsche geleerde W i n k 1 e r in een weinig onderzocht mineraal
een element gevonden, dat hij germanium noemde; voor het atoomgewicht van dat germanium vond W i n k 1 e r 72.5, voor het soortelijk gewicht 5.47, terwijl ook de andere eigenschappen van het element
germanium op treffende wijze overeenkwamen met hetgeen M e n delejeff
had voorspeld. Reeds vroeger in 1875 had een
Franschman, L e c o c q d e B o i s b e a u d r a n het element
gallium gevonden ; dit gallium ) is het andere element uit de 4de
horizontale rij (plaats 31), dat eveneens in 1870 onbekend was, en
waarvan M e n d e l e j e f f de eigenschappen en het chemisch
karakter op dezelfde wijze had voorspeld, als hij dit voor het germanium
had gedaan. Ook hier kwamen de eigenschappen van het gallium
weer uitstekend overeen, met hetgeen theoretisch te verwachten was.
Het gallium toont groote overeenkomst met aluminium, en hooft dus
inderdaad in de 3de groep thuis. En tenslotte was ook het element
scandium, dat thans op de plaats 21 van het periodiek systeem staat, in
1870 niet bekend; ook hier voorspelde M e n d e l e j e f f het
bestaan van een element dat de eigenschappen zou hebben die met die
plaats van het periodiek systeem overeenkwamen. En inderdaad werd
door N i 1 s o n in 1879 het scandium ontdekt, dat weer de eigenschappen had, die met de theoretische verwachting overeenkwamen.
Deze ontdekkingen maakten een zeer grooten indruk. De ideeën,
die aan het systeem van M e n d e l e j e f f ten grondslag liggen,
bleken dus wel juist te zijn. En de gedachte heeft de natuuronderzoekers dan ook niet meer losgelaten, dat de opstelling van het
periodieke systeem het begin is van een ideeënreeks, die misschien
eens zal leiden tot het inzicht in een zeer algemeene wetmatigheid in de
anorganische natuur.
Daarom heeft men ook in enkele gevallen de regelmatige opeenvolging der atoomgewichten prijsgegeven als een element door streng
vasthouden aan dit principe in een verkeerde groep zou worden
4

5

") Mendelejeff heeft deze benummering der elementen niet ingevoerd; ik maak
van deze nummers die pas in den laatsten tijd beteekenis hebben gekregen, hier
voor het gemak gebruik.
) Het gallium is een zeer zeldzaam element, dat in sommige zinkertsen voorkomt.
5

s
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geplaatst. Het jodium met atoomgewicht 126.92 hoort in de 7de groep ;
even zeker hoort het tellurium, dat een hooger atoomgewicht heeft,
namelijk 127.6, blijkens zijn chemische eigenschappen vóór het
jodium te staan, dus in de 6de groep. Men heeft eerst zeer zorgvuldig
de atoomgewichten van jodium en tellurium opnieuw bepaald, in de
hoop dat de oudere bepalingen foutief zouden zijn en aan het jodium
het hoogere atoomgewicht zou toekomen. Doch toen het tenslotte
absoluut zeker was dat van deze beiden het tellurium het hoogste
atoomgewicht heeft, heeft men het eene principe geweld aangedaan
om het andere principe te redden. Men plaatst jodium en tellurium
beide in de groepen waarin deze elementen krachtens hun eigenschappen behooren, maar men verlaat daarmede dus het oorspronkelijke
indelingsprincipe, de rangschikking der elementen volgens opklimmende atoomgewichten. Bij het argon en het kalium zagen we vroeger
iets dergelijks en ook nog bij eenige andere elementen doen zich
soortgelijke moeilijkheden voor.
Dit is echter een zeer ernstige en een principieele moeilijkheid. Is
er dan wel een algemeene wet in' het periodiek systeem ? Is het verband
tusschen de eigenschappen van een element en zijn atoomgewicht dan
wel zóó onverbreekbaar, dat dit atoomgewicht de grondslag kan zijn
voor de klassificatie der elementen. Ziehier een vraag die door de
onderzoekingen der laatste tien jaar een zeer diepe beteekenis heeft
gekregen. Het schijnt wel of deze onverklaarbare uitzonderingen in de
rangschikking volgens M e n d e l e j e f f , den weg zullen wijzen
naar datgene wat werkelijk de grondslag moet zijn voor een klassifikatie der elementen.
Wij moeten nu iets mededeelen over die elementen, die met den
gemeenschappelijken naam van edelgassen worden aangeduid. De
geschiedenis der ontdekking van deze stoffen is merkwaardig genoeg
om er even bij stil te staan. De beroemde Engelsche natuurkundige
L o r d R a y l e i g h was omstreeks 1894
g
nauwkeurige
bepalingen van het soortelijk gewicht van gassen. Bij de bepaling
van het soortelijk gewicht van stikstof werd een onverwacht resultaat,
verkregen. De stikstof die voor deze metingen diende, werd op verschillende manieren bereid. In de eerste plaats werd lucht geheel van
zuurstof bevrijd, ) en van het overblijvende gas — dat dus naar men
meende zuivere stikstof was — het soortelijk gewicht bepaald. Een
liter van dit gas woog 1.2572 gram. Bij dergelijke metingen moet men
b e z i

m e t

6

') Dit kan bijv. geschieden door lucht over een laag gloeiend koper te leiden, de
«uurstof der lucht wordt door het koper gebonden.
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op een bron van fouten bedacht zijn, namelijk dat de te onderzoeken
stof nog verontreinigd zou kunnen zijn door een bijmengsel, tengevolge
van een onvolkomenheid in de bereidingsmethode. O m zoo'n meting
te controleeren bereidt men dan dezelfde stof op een heel andere
manier en herhaalt de proeven met deze nieuwe portie. O m deze reden
bereidde R a y 1 e i g h stikstof door ontleding van stikstofverbindingen (ammoniumzouten) en bepaalde van de zoo verkregen stikstof
eveneens het soortelijk gewicht. E n voor deze stikstof werd een
gewicht van 1.2521 gram per liter gevonden. Het verschil tusschen
deze twee getallen is niet zoo heel groot, maar toch grooter dan de
mogelijke fouten in de proeven. E n bij herhaling werd steeds gevonden
dat het gas dat overblijft als men uit lucht de zuurstof verwijdert,
zwaarder weegt dan stikstof die uit stikstofverbindingen was
afgescheiden. W a t moest dus de conclusie zijn? Dat in de lucht nog
een ander gas aanwezig is, behalve zuurstof en stikstof. Het gas dat
overblijft als we de zuurstof wegnemen, kan niet uit stikstof alleen
bestaan, maar moet nog een ander en wel een zwaarder gas bevatten,
daar immers de uit ammoniumzouten verkregen stikstof lichter was.
En
inderdaad
konden
R a y l e i g h ,
Ramsay )
en
T r a v e r s aantoonen dat in de lucht een tot nu toe onbekend gas
voorkomt, hetgeen zij argon noemden. Het gehalte aan argon der
dampkringlucht bedraagt 0.94 volume procent, dus niet eens zoo heel
weinig. Dat men dit gas nooit had gevonden, hoewel analysen der
lucht toch zeer dikwijls waren gemaakt, was begrijpelijk, daar bij de
tot nu toegepaste methoden men dit gas steeds voor stikstof had
aangezien.
A l s R a y l e i g h zich tevreden gesteld had het soortelijk gewicht
van stikstof z o o
ongeveer
te bepalen, zou men het argon '
niet op het spoor zijn gekomen.
M a a r juist het streven om de
metingen zoo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, leidde tot deze
opzienbarende ontdekking. Een voorbeeld uit vele, hoe zoo vaak in de
natuurwetenschap geheel onverwachte vondsten zijn gedaan, doordat
men oogenschijnlijk bekende gebieden nog eens opnieuw met groote
nauwgezetheid g i n g onderzoeken !
7

De ontdekking van het argon i n de dampkringlucht, was voor de
genoemde onderzoekers aanleiding om de ons omringende lucht
opnieuw aan een zeer nauwkeurig onderzoek te o n d ê r w e r p e n . E n als
resultaat v a n meesterlijk uitgevoerde proefnemingen vonden zij dat
in de lucht nog eenige onbekende gassen voorkomen : het helium, het
') Sir William Ramsay (1853—1916) was een der grootste scheikundigen van dezen
tijd, die zeer oorspronkelijke en meesterlijk uitgevoerde onderzoekingen heeft
erricht.
v
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neon, het krypton en het xenon, echter in uiterst geringe hoeveelheden. W i j zullen niet bespreken op welke wijze men deze gassen uit
de lucht heeft afgescheiden, doch liever iets vertellen van de eigenschappen dezer stoffen. Deze gassen zijn gekenmerkt door de volkomen afwezigheid van een eigenschap, die bij alle andere elementen
aanwezig is: zij kunnen zich niet met andere elementen tot een
chemische verbinding vereenigen. Alle andere elementen kunnen op
de een of andere wijze verbindingen aangaan; sommige elementen
hebben een grootere, andere een kleinere verbindingsneiging, doch
altijd bleek het mogelijk het element op de een of andere wijze in
reactie te brengen. Dit is bij de edelgassen niet gelukt; op geenerlei
wijze heeft men een dezer elementen zich met een ander element
kunnen doen verbinden. ) Om deze reden heeft men den naam
edelgassen gekozen, om daarmede uit te drukken dat deze stoffen
zich met geen enkele andere stof wenschen te vereenigen. ) In deze
edelgassen heeft men dus elementen leeren kennen, die principieel
andere eigenschappen hebben als alle andere elementen, zij behooren
dus in het periodiek systeem in een aparte groep te worden gerangschikt. Deze elementen zijn noch electropositief, nóch electronegatief;
een valentie kan men er evenmin aan toekennen. Daarom vormen deze
stoffen een afzonderlijke groep in het periodiek systeem. De groep der
edelgassen vormt den overgang van de sterk negatieve elementen der
7e groep (de halogenen, fluoor, chloor enz.) tot de positieve elementen
der iste-groep (de alkalmetalen, natrium, kalium enz.).
De merkwaardigste van deze stoffen is het helium. Reeds lang
geleden had de Engelsche sterrekundige N o r m a n L o c k y e r
uit spektroskopische waarnemingen afgeleid dat op de zon — en op
vele vaste sterren — een element voorkomt, dat op aarde nog niet
gevonden was. Hij noemde dit element helium, aangezien het in de
atmosfeer van de zon aanwezig was (helios = zon).
Deze methode, om te weten te komen wat voor stoffen op de zon
aanwezig zijn, eischt eenige toelichting.
Men weet dat gloeiende lichamen licht uitstralen en dat dit licht
verschillend van kleur kan zijn. Is de temperatuur van het gloeiende
lichaam zeer hoog — „wit gloeiend" - dan wordt wit licht uitge8

9

") De lezer zal misschien vragen, op welke wijze men dan het atoomgewicht dezer
stoffen heeft vastgesteld. Uit de natuurkundige eigenschappen kon worden afgeleid
dat de „moleculen" dezer gassen slechts uit een atoom bestaan. Uit het soortehjk
gewicht van het gas kan men het moleculair gewicht afleiden, dat dus m dit geval
hetzelfde is als het atoomgewicht.
•)

De naam argon is afgeleid van het Grieksche woord argos, hetgeen beteekent:

traag, lui, werkeloos.
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straald. Zoo straalt de zon wit licht uit. Iedereen weet dat als wit
licht door een prisma valt, dit licht in verschillende kleuren wordt
uiteengespreid: de kleuren van den regenboog. Het licht is niet in
werkelijkheid wit en van dezelfde soort, doch bestaat uit een aantal
lichtsoorten van verschillende trillingssnelheid en dus verschillende
kleur, die te samen in ons oog den indruk van wit licht mak'en.
Ook het licht van een gloeiende koolspits of van een gloeikousje
wordt bij ontleding door een prisma in een reeks van opeenvolgende
kleuren (de regenboogkleuren) uiteengespreid.
Iets heel anders ziet men als men het licht beschouwt dat uitgestraald wordt door een gloeiend gas, door natriumdamp bijvoorbeeld.
Laat men in een heete vlam natrium verdampen, dan wordt de vlam
geel gekleurd. Laat men dit gele licht door een'prisma vallen, dan
ziet men op het scherm slechts één smalle strook van geel licht. Het
natriumlicht bestaat blijkbaar maar uit één kleur, een heel bepaalde
soort geel. Bracht men daarentegen in de vlam kaliumdamp, dan zou
men een smalle roode streep en meer naar rechts op het scherm een
smalle violette streep zien. De gloeiende kaliumdamp zendt twee lichtsoorten uit, een roode em een violette. Men noemt het lichtbeeld, dat
men op dergelijke wijze met behulp van een prisma verkrijgen kan,
een s p e k t ' r u m . Het toestel om een dergelijk spektrum te onderzoeken heet een s p e k t r o s k o o p . De inrichting van een spektroskoop
komt hierop neer, dat het licht door een prisma valt en uiteengespreid
wordt: de uitgespreide kleurenreeks valt op een scherm, waarop een
schaalverdeeling is aangebracht. Nu blijkt dat de gele streep uit het
spektrum van een natriumvlam, altijd precies op dezelfde plaats van
de schaalverdeeling valt: zoo valt de roode kaliumlijn en de violette
kaliumlijn ook op een bepaald cijfer van de schaalverdeeling. En nu
blijkt verder dat het spektrum van een element een zeer karakteristieke
en kenmerkende eigenschap voor dat element is.
De lezers die iets van de theorie van het licht kennen, weten dat
in een lichtstraal zich trillingen voortbewegen, en dat de heen en
weergaande beweging der trilling sneller is bij violet licht dan bij
rood licht.
Evenals in het-geluid met elke toon een bepaald aantal trillingen
per seconde overeenkomt, komt ook in het licht een bepaalde kleur
overeen met een zeker aantal trillingen per seconde. Een hooge toon
heeft een grooter trillingsgetal dan een lage toon; het violette licht
trilt sneller dan het roode. De gele streep in het spektrum van het
natrium komt dus overeen met een zeker aantal trillingen per seconde,
dat door nauwkeurige metingen precies bepaald is.
Omgekeerd kan men nu aan dit trillingsgetal herkennen of men met
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natrium te doen heeft. Als men licht, dat door een gloeiende gasmassa
wordt uitgezonden in de spektroskoop onderzoekt en men vindt de gele
natriumlijn, die men dus daaraan herkent dat zij op de eenmaal vastgestelde plaats der schaalverdeeling valt, dan weet men zeker,
a b s o l u u t z e k e r , dat in die gloeiende gasmassa, wier licht
men onderzoekt, natriumdamp voorkomt. Want die bepaalde lichtsoort, van dat bepaalde trillingsgetal wordt alleen door gloeiende
natriumdamp uitgezonden.
Evenals een gespannen snaar een toon van een bepaalde hoogte
geeft, zoo geeft het gloeiende natriumatoom lichttrillingen van een
bepaalde soort: zooals men dus de trillende snaar herkent aan haar
toon, herkent men een element aan het spektrum dat de gloeiende
damp van het element uitzendt.
Het spektrum van een element is niet altijd zoo eenvoudig als bij
natrium of kalium, waar slechts enkele lijnen voorkomen. Het spektrum
kan ook uit een groot aantal lijnen van verschillende kleur bestaan,
die over de heele kleurenreeks zijn verspreid, zooals bij ijzer. Maar
altijd is het spektrum een absoluut zeker en karakteristiek kenteeken,
waaraan men het element herkent.
Het mooie van de spektroskopische methoden is nu, dat men
slechts uiterst kleine hoeveelheden van een stof noodig heeft om een
spektrum te verkrijgen. Op de experimenteele bijzónderheden, hoe
men een gas, bijv. waterstof of stikstof door middel van een electrische
vonk een spektrum doet uitstralen, behoef ik hier niet in te gaan. Wat
van belang is, is dat men in de spektroskopie een der gevoeligste en
nauwkeurigste methoden bezit, om een element te herkennen — of om
een nieuw, onbekend element te ontdekken. Want als men in de
spektroskoop lijnen vindt, die nog niet bij eenig bekend spektrum zijn
aangetroffen, dan mag men met zekerheid concludeeren dat deze
lijnen aan een nieuw, tot nu toe onbekend element toebehooren. En
dan kan men gaan probeeren of men dat element ook op een of andere
wijze af kan zonderen en in handen krijgen.
Zoo hebben de ontdekkers der spektroskopie de Duitschers
Bunsen
en K i r c h h o f f , langs dezen weg de elementen
rubidium en caesium ontdekt. Deze stoffen, die, zooals we zagen aan
kalium en natrium verwant zijn, komen in uiterst geringe hoeveelheden in sommige minerale wateren voor. B u n s e n en K i r c h h o f f onderzochten spektroskopisch de zoutmassa die zulk een
mineraalwater bij verdamping achterliet en vonden twee roode
strepen, die op een andere plaats stonden als de roode kalium-streep en
twee blauwe strepen, die ook niet bij een bekend element hoorden.
Zij konden nu uit het residu van 44.000 K . G . mineraalwater, de
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elementen rubidium en caesium afzonderen, (rubidus = donkerrood,
caesium = blauw, naar de kleur der spectraal-strepen).
Ook verschillende andere zeldzame elementen zijn het eerst door
middel van het spectroscoop gevonden, o. a. thallium, gallium,
scandium.
En nu keeren we naar de chemie van de zon en de sterren terug. De
lezer zal misschien reeds begrijpen waar het heengaat. Als men
spectroscopisch in het licht van de zon de ijzerlijnen herkent, dan weet
men zeker dat in de gloeiende massa die het zonnelicht uitstraalt,
ijzerdamp voorkomt. Er doet zich hier nog een bijzonderheid voor,
die de zaak minder eenvoudig maakt, de bespreking daarvan zou ons
echter te ver voeren; het principe van het spectroscopisch onderzoek
van hemellichamen is toch in het bovenstaande uiteengezet.
Zoo leerde de in het midden der 19de eeuw ontdekte methode der
s p e c t r a a l - a n a l y s e ons kennen uit welke elementen de zon
en de sterren zijn opgebouwd. Er zijn wel weinig ontdekkingen, die
zoo verruimend hebben gewerkt op ons inzicht in de natuur. Hoewel
we nooit een scheikundige naar de zon zullen kunnen zenden, om daar
proeven te doen, weten we toch met groote zekerheid welke grondstoffen
daar in de zonne-atmosfeer voorkomen. Deze zonne-elementen zijn ons
van onze aarde goed bekend, één was er echter dat op aarde niet
gevonden was — het helium van N o r m a n L o c k y e r . Deze
onderzoeker vond in het zonne-spectrum lijnen, die niet met een aardsch
element overeenkwamen. ) Hij concludeerde daaruit dat op de zon een
op aarde onbekend element, het helium, zal voorkomen. Dit helium
dan ontdekten R a m s a y en T r a v e r s in 1895 °°k °P aarde
en wel in sommige mineralen, waarin dit gas in de poriën van het
gesteente opgesloten, dus niet in chemische binding, voorkwam.
Spoedig daarna vonden zij dat helium ook in de lucht voorkomt, zooals
wij reeds mededeelden.
Het helium is na waterstof de lichtste stof, het is een gas, dat pas
bij zeer lage temperatuur vloeibaar wordt, zoodat men lang aan de
mogelijkheid heeft getwijfeld om dit gas tot een vloeistof te verdichten.
K a m e r l i n g h O n n e s te Leiden heeft in 1909 dit meesterstuk
volbracht; het vloeibare helium kookt bij 269 onder nul, d. w. z. vier
graden boven het absolute nulpunt.
10

0

") Er mag wel opgewezen worden, dat de spectroscopie een zeer moeilijk vak is,
waartoe uiterst minutieuse proefnemingen noodig zijn en dat ook theoretisch nog
groote moeilijkheden biedt.
Wij spreken hier zoo eenvoudig van bekende en
onbekende spectraallijnen. Het herkennen en uitmeten van een spectrum is echter
alleen het werk van iemand, die aan deze speciale studie zijn leven wijdt.
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Uiterst merkwaardig is wel dat Amerikaansche onderzoekers in de
laatste jaren gevonden hebben, dat in vele natuurgassen helium voorkomt, zelfs tot eenige procenten. (Deze gassen bestaan voornamelijk
uit methaan of mijngas en komen op verschillende plaatsten in NoordAlmerika, o. a. bij Pittsburgh uk den bodem.) Men heeft een methode
uitgewerkt om helium op groote schaal uit deze gassen af te zonderen,
en wil dit helium gebruiken als vulling voor militaire luchtschepen,
aangezien het gas zeer licht doch onbrandbaar is en dus voor militaire
doeleinden groote voordeden heeft boven het brandbare waterstofgas!
Doch ons interesseert de theoretische beteekenis van het helium,
voor de vraag naar den opbouw der materie. Want hierom is het, dat
wij dit element iets uitvoeriger hebben besproken. Doch voor we hier
aan toekomen, moet een reeks van andere ontdekkingen besproken
worden. Aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw
kwamen de ontdekkingen van B e s q u e r e l over zeer bijzondere
stralingsverschijnselen en van het echtpaar C u r i e over het radium,
waardoor een nieuwe ontwikkeling in de scheikunde zou aanvangen,
die in korten tijd ons inzicht in den bouw der materie en den samenhang tusschen de elementen op een onverwachte en ongekende wijze zou
verdiepen en verruimen.
Hierover tenslotte in een laatste artikel.
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V.
NATIONALITEIT

E N AUTONOMIE

DER INHEBMSCHE

BEVOLKING.

Over een tweetal aangelegenheden is de ,,questionnaire" wat al te
veel heengegleden, n.1. over de kwestie der n a t i o n a l i t e i t
van
de b e w o n e r s
der gemandateerde landen en die der
o p v o e d i n g v a n de b e v o l k i n g t o t o n a f h a n k e l i j k h e i d en
zelfbestuur.
De
Nationaliteit.
In den breede is deze kwestie door de Commissie besproken, zonder
dat zij tot een definitief resultaat is gekomen. Daarom werd een
sub-Commissie van drie leden benoemd, die bij elk der drie betrokken
Regeeringen daarnaar een onderzoek zou instellen.
Het Verdrag van Versailles voorziet niet in het
Statut
N a t i o n a l van de Inlandsche bewoners, die onder het vroegere
beheer van Duitschland als onderdanen dier natie werden beschouwd.
Om zijn nationaliteit te octroyeeren dient een Staat volkomen
Souverein te zijn, iets wat met de gemandateerde Staten allerminst
het geval is.
Wij zullen hier slechts spreken van de inheemsche bevolking, en
dan bestaan er ten slotte drie inzichten. De B e l g i s c h e
Regeering wil haar de Belgische nationaliteit verleenen: ,,qui aurait
pour eux le maximum d'avantages" (Halewyck). Maar naar dezen
maatstaf moest men hetzelfde recht op de Belgische nationaliteit
toekennen aan de bewoners der andere Belgische koloniën wanneer
deze zulks verlangen, en zou men aldus niet handelen in strijd met de
bepalingen van het Verdrag?
De F r a n s c h e Regeering zegt: „De inwoners van deze
territoriën zijn Fransche Onderhoorigen", en de B r i t s c h e
Regeering spreekt op haar beurt van „beschermde Onderdanen".
Nieuw-Zeeland ging met die benaming accoord en zag de noodzakelijkheid om aan de inheemsche bevolking een bepaalde nationali-
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teit te geven, niet in. Het achtte het voldoende, dat buiten hun land,
de Inlanders van Samoa aldus voordeel zouden trekken uit de
diplomatieke protectie van het Moederland en dat hun nationaliteit
onveranderd bleef.
Frankrijk verdedigt in het algemeen dezelfde gedachte. Het wil
aan de bewoners van Togo en Kameroen den naam geven van
„administrés francais", wat in overeenstemming is met de beginselen
van het mandaat.
Anderen willen veel verder gaan en de inboorlingen beschouwen
als onderdanen van den Volkenbond, die daardoor echter zou moeten
worden beschouwd als een Staat. En het is onloochenbaar, dat er voor
de bewoners een voordeel in zou liggen, om in tamelijk nauwe relatie
. met den Volkenbond te worden gebracht!
De kwestie is dus nog niet opgelost en vanuit een praktisch oogpunt
schijnt het niet urgent zich op een definitieve beslissing van deze
kwestie blind te staren, want in de Engelsche protectoraten en in de
Fransche gebieden, niet aangeduid met den naam „koloniën", heeft
de tot heden gevolgde . gedragslijn nooit eenige moeilijkheid
opgeleverd.
Op zijn vergadering van den i2den Mei 1922 heeft de Raad van
den 'Volkenbond besloten de kwestie opnieuw door de Permanente
Commissie te laten onderzoeken, die zal hebben te kiezen tusschen
deze drie voorstellen : i°. aan de bewoners de nationaliteit te verleenen
van de gemandateerde Regeering — wat hen, die steeds beweerden
dat het mandaat slechts een vermomde annexatie was, in hun meening
zou versterken; 2 . handhaving van hun eigen nationaliteit of wel,
3°. een nieuw stelsel aanvaarden, waarbij de bevolking wordt
aangemerkt als „administrés" dan wel „geprotegeerde" onderdanen
van de gemandateerde Mogendheid, of, beter nog, van den
Volkenbond.
Om dezelfde reden als de Belgische stelling, kan die van de ZuidAfrikaansche Unie niet worden aangenomen, die de blanken van ZuidWest Afrika ,zou willen naturaliseeren, waardoor zij zelfs het recht
zouden krijgen zich te doen vertegenwoordigen in het Kaapsche
Parlement, wat de assimilatie zou opvoeren tot over de geoorloofde
grenzen.
De o p v o e d i n g der i n h e e m s c h e
bevolking
tot
a u t o n o miie. Nergens is op nauwkeurige wijze of in
duidelijke bewoordingen geschreven, dat de voornaamste plicht van
de gemandateerde Mogendheid bestaat in de opvoeding dezer nog
achterlijke volkeren, wier tijdelijk voogdijschap aan haar is toevertrouwd, tot volledige autonomie. Die plicht brengt mee die volkeren
0
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geschikt te maken voor zelfbestuur en hen den weg banen naar
volledige onafhankelijkheid, daarbij zooveel mogelijk gebruik makende
van de inheemsche instellingen, die het product zijn van eigen
ontwikkeling, van eigen historische en economische evolutie. Op den
dag, dat de koloniale volken op voet van gelijkheid zullen binnentreden in de vergaderzalen van den Volkenbond, zal het systeem'der
mandaten zijn proef hebben doorstaan — niet eerder!
Het contrast zal inderdaad groot zijn, vergeleken met de Regeering
over de Duitsche en andere koloniën vóór den oorlog, toen de Gouverneur de rol kon spelen van een echt Oostersch despoot. Staat eenmaal
het beheer over bepaalde koloniën onder het mandaat, dan is de macht
niet langer gecentraliseerd in ééne hand, maar zal zij haar grens vinden
in de associatie van alle beschaafde landen, in den Volkenbond, die
het beheer over de koloniën in handen stelt van een gemandateerde
Mogendheid, totdat de volken zichzelf kunnen regeeren.
Zoodra de onmondige meerderjarig is geworden en tot ontwikkeling
is gekomen, zal de voogd zijn taak hebben voltooid, en, getrouw aan
zijn eenmaal met den Volkenbond gesloten verdrag, zal hij, met
opgeheven hoofde, voor de vierschaar der historie verantwoording
kunnen doen van zijn voogdijschap.
Intusschen moet de wetgeving in de koloniën geen onderscheid
maken tusschen de bewoners van verschillend ras, van verschillende
kleur of godsdienst, indien althans geen onoverkomelijke hinderpalen
daarbij in den weg staan.
Een andere vraag die zich opdringt is deze: aan wie behoort liet
Oppergezag dus ?
VI.
DE

SOUVEREINITEIT

DER GEMANDATEERDE

LANDEN.

De heer H y m a n s wenschte in zijn rapport van St. S e b a s t i e n
liever niet in discussie te treden over de vraag: wie de Souvereiniteit
zal „uitoefenen". H i j ontkende ook, dat de Volkenbond aansprakelijk
zou kunnen worden gesteld voor het beheer der gemandateerde
Mogendheden. „Dit behoort", zoo meende hij, „veeleer tot het terrein
„du domaine moral"." Persoonlijk was hij van oordeel, „dat de
gemandateerde Mogendheden de volle Souvereiniteit bezitten, en dan
tot de grens waar zij nog vereenigbaar is met de verplichtingen
opgelegd door de paragrafen 5 en 6 van artikel 22 van het Verdrag.
Die verplichtingen gaan minder ver voor de mandaten C, welke een
volledige assimilatie door den mandataris mogelijk maakt." („Journal
officiel de la Société des Nations", September 1920). Deze woorden
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geven alweer aanleiding om het ongewenscht en betreurenswaardig
verschil tusschen de mandaten B en C af te keuren. Hyman's theoriën,
allerminst vrij van "imperialistische tendenzen, zijn bizonder geschikt
om de gemandateerden in de verleiding te brengen een koloniale
politiek te volgen, volkomen gelijk aan die waar zij wel degelijk
Souverein zijn; een politiek die juist voor het nieuwe systeem behoort
plaats te maken.
Het statuut van het mandaat sluit in, dat de door het mandaat
toegekende rechten niet zijn als die van een bezitter, maar van een
voogd, wien men het tijdelijk beheer over die landen heeft toevertrouwd
in h u n belang en niet in het belang van den gemandateerde. Elk
recht van annexatie moet voor hem, die de plichten van een voogd
vervult, uitgesloten zijn. H i j zal hebben te waken voor de bezittingen
van den onmondige, hij zal zijn opvoeding moeten bevorderen, zijn
gezondheid beschermen, zijn vrijheid waarborgen en zijn moreele en
materieele welvaart in de hand werken. Dit alles is heilige plicht,
waarbij elke gedachte aan egoïstisch profijt moet worden terzijde gezet.
Bedenkingen daartegen werden vernomen: ,,Ik zou den heer
Rappard willen opmerken", aldus de heer Orts, het B e l g i s c h e
lid van de Permanente Commissie, in hare vergadering van
October 1920, ,,dat, al is de Mogendheid, die in naam van den Volkenbond een gemandateerd gebied beheert, niet Souverein, zij niettemin
alle hoedanigheden der souvereiniteit in toepassing kan brengen en er
feitelijk niets meer dan een uiterst spitsvondig onderscheid bestaat
tusschen een souvereine Staat en een gemandateerde Mogendheid, die,
zonder zelf souvereine Staat te zijn, alle attributen dier souvereiniteit
kan aanwenden. Die landen zijn geen „landen zonder meester"!"
Het is dus noodzakelijk ofschoon moeilijk, doch niet onmogelijk, om
voor de kwestie der Souvereiniteit een duidelijke oplossing te vinden.
De mandataris moet eenig wettig bezit hebben, hem door zijn
aanstelling tot zaakgelastigde en de goedkeuring van zijn mandaat
door den Raad van den Volkenbond toegekend. Zoolang hij dat
mandaat zal behouden, behoort hem dat recht toe als grens van zijn
macht en hij zal geen enkel recht van souvereiniteit bezitten, dat die
grenzen zou overschrijden.
De volledige souvereiniteit zal later aan de kolonie worden toegekend, doch eerst dan wanneer de bewoners het karakter van een
onafhankelijken Staat hebben verworven. )
De Amerikaansche Regeering verklaarde in haar nota van
Mr. Colby, gericht niet tot den Volkenbond, maar aan de Regeering
5
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van Groot-Britannië, dat het beheer van deze grondgebieden slechts
aan de „tijdelijke controle" van de geallieerde en geassocieerde
Mogendheden was onderworpen en dat hun definitieve bestemming in handen zou worden gelegd van alle leden van den
Volkenbond.
Doch, het kan niet worden ontkend, dat men hier staat tegenover
een nieuw instituut van koloniaal beheer, waarover de Algemeene
Vergadering van den Volkenbond moet beslissen, zoodra zij het
uitgebracht advies der Permanente Commissie voor de Mandaten
zal hebben ontvangen.
De Regeeringen, die aanspraak maken op souvereiniteit, blijken
niet te beseffen welke beteekenis aan het mandaat moet worden
geschonken of — erger nog — zij toonen zich ontrouw aan de hun
opgedragen taak en aan hun eens gegeven woord. Het zijn dezelfde
machten, die zich eveneens verzetten tegen het onbetwistbaar recht der
bewoners van de gemandateerde landen om zich te Wenden tot den
Volkenbond. ,,Is dat wel zoo zeker?" vroeg de Belg, de heer
L o u w e r s. „Indien deze stelling officieel bevestigd werd, geloof
ik dat de Belgische Regeering genoodzaakt zou zijn haar te bestrijden.
De onderdanen in de gemandateerde landen staan onder toezicht van
de Staten, die als opdracht hebben gekregen het voogdijschap uit te
oefenen en als zoodanig die landen te beheerschen en aan dit intermediair kunnen deze Staten zich, naar mijn overtuiging, niet
onttrekken. Hij, die het tegendeel beweert zal niet anders dan een
begin van anarchie opwekken in den boezem van de gemandateerde
territoriën."
De heer Rappard antwoordde daarop: „Ik behoef niet te zeggen,
dat noch de Volkenbond, noch een zijner organen er ooit aan zal
denken moeilijkheden te scheppen voor de gemandateerde Mogendheden. Integendeel zal de Volkenbond steeds alles in het werk stellen
om de zware taak, die de Mogendheden op zich hebben genomen, te
verlichten. Het is duidelijk, dat, wanneer wij een verzoekschrift zouden
ontvangen betrekking hebbende op de bevolking van landen onder
Belgisch mandaat, ons eerste werk zal wezen dit verzoek over te
brengen aan de Belgische Regeering. Doch, er bestaat nu eenmaal
een relatie tusschen de bewoners van de gemandateerde gebieden en
den Volkenbond. Zonder twijfel staan die volkeren onder het beheer
van de gemandateerde Mogendheid, maar de Volkenbond heeft een
onwederlegbare verantwoordelijkheid, daar het mandaat handelt in
zijn naam, en daarom rust op den Volkenbond de verplichting, na
kennisname van de rapporten der Permanente Commissie voor de
Mandaten, de aandacht van de publieke opinie te vestigen op de
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klachten die haar bereiken en die door den Bond gegrond mochten
worden bevonden."
De heer L o u we r s: „ D e gemandateerde Staten hebben rechten.
Deze rechten zijn vastgelegd in de bepalingen van het mandaat" (door
hen zelf opgesteld). „De Volkenbond heeft eveneens zijn rechten en
deze worden bepaald door het Verdrag. Schuilt nu onder de rechten van
den Volkenbond ook het recht om al hetgeen er in de gemandateerde
koloniën passert aan het oordeel van de publieke opinie te onderwerpen? Dit is een kwestie ten volle onze nadere overweging waard.
In zulke gevallen is het noodzakelijk dat men zich ten strengste houdt
aan de bepalingen der diplomatieke instellingen."
M r. O r m s b y — G o r e (Engeland) merkte terecht op, dat,
wanneer de bevolking van een kolonie het recht heeft zich te wenden
tot het parlement in het Moederland, de bewoners van een gemandateerd grondgebied, naar analogie, zich moeten kunnen wenden tot hun
„parlement", n.1. tot den Volkenbond, in wiens naam het mandaat
wordt uitgeoefend. ) '
Het „Ontwerp-mandaat" reeds hiervoreh besproken, wenscht dat
de Commissie kennis zal nemen van en een oordeel zal uitspreken óver
de klachten betreffende een overtreding van de internationale verplichtingen, ingediend door de vertegenwoordigers der inheemsche
bevolking of door verantwoordelijke organisaties, die de openbare
meening vertolken. ) De Commissie heeft de verplichting tegenover
den Raad, de voorschriften van de Conventie te handhaven. De Raad
zal zich altijd kunnen beroepen op den Volkenbond, die voor het
goede bestuur van deze landen verantwoordelijk blijft en, in gevallen
van twijfel, de kwestie ter oplossing kan voorbrengen bij het P e r m anente H o f van I n t e r n a t i o n a l e Justitie.
Artikel 22 regelt niet den duur van het mandaat en ook ontbreken
de voorschriften hoe de Raad moet handelen wanneer een mandataris
zijn plichten verzaakt; de „heilige taak", hem .toevertrouwd, niet
vervult en dus de hem geschonken „groote eer en vertrouwen"
(Gen. Smuts) onwaardig toont.
Het tijdelijk karakter van het mandaat wordt bevestigd door enkele
uitspraken van artikel 22, als: „volken, die nog niet rijp zijn voor
zelfbestuur" en hun trap van ontwikkeling „tot op den tijd dat de
volken zichzelf kunnen leiden".
6
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Verslag van de vergadering der Permanente Commissie van October 1921.

') D r . H . S c h n e e , oud-Duitsch Gouverneur van Zuid-West Afrika,. schreef
een scherpe aanklacht tegen alle drie de gemandateerde Mogendheden. Zijn boek
„Die Deutschen Koloniën unter fremder Mandatherrschaft", verdient de aandacht
der Permanente Commissie.
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'Het is dus noodig te weten in welke gevallen en welke macht de
benoeming van een mandataris vervallen kan verklaren.
De Permanente Commissie heeft reeds uitnemend werk verricht,
maar er blijft haar nog veel te doen over om de mandaten te regelen,
volgens de beginselen waarvan zij een uitvloeisel zijn.
VII.
DE HOOFDBEGINSELEN DER MANDATEN.

De oude opvatting van de internationale politiek, het beginsel van
individualisme en van nationaal egoïsme, van „den strijd om het
bestaan" (vooral in Duitschland weleer gehuldigd) zal steeds meer
plaats moeten maken voor het nieuwe stelsel van internationale
solidariteit en onderlinge afhankelijkheid der geheele wereld.
Dit solidariteitsbeginsel vond zijn practische toepassing door de
instelling van den Volkenbond, die in overeenstemming met dat
beginsel, heeft te streven naar de verzekering van den wereldvrede,
door aan allen de gelegenheid te verschaffen, hun activiteit te
ontwikkelen langs den normalen weg, teneinde het menschelijk geluk
zooveel mogelijk te bevorderen. )
De „familie des Nations", gelijk prof. Oppenheim het uitdrukte,
is geschapen met het doel ontwikkeling te brengen aan alle volken en
de achterlijke naties op te voeden : „de belangen van de menschheid
moeten den voorrang hebben boven alle kleinzielige individueele
belangen" (Wilson).
,Het zal tot de verheven taak van mijn Gouvernement behooren",
zoo verklaarde de koning van Engeland, in zijn Troonrede van
23 December 1920, „te zorgen voor en mede te werken aan de
ontwikkeling van deze landen, in verband met den stand hunner
ontwikkeling, in het belang der bewoners en in het algemeen welzijn
van de menschheid."
' Om heftigen wedstrijd te vermijden, om de begeerte naar koloniaal
bezit te matigen, in het kort: om den wereldvrede zooveel mogelijk
te verzekeren, moet een rationeele organisatie worden geschapen,
gebaseerd op den vrijhandel, dus worden afgeschaft de handelsverdragen met de clausule: „van de meest begunstigde natie", een
clausule, die in strijd is met het beginsel van gelijke rechten voor allen.
„De verscheidenheid, waarmede de natuur haar rijkdommen heeft
verspreid over de verschillende deelen der aarde, vestigde", aldus
8

*) G e o r g e s
Ciericeanu:
Les Mandats internationaux, une
conséqnences des principes fondamentaux de la Société des Nations, p. 5.
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alweer de heer H e n r i L a m b e r t , „eert onderlinge afhankelijkheid benevens een natuurlijke solidariteit der volkeren, die aan deze
als hoogste wet van recht en humaniteit oplegde : elkander wederzijds
diensten te bewijzen door het ruilverkeer."
De grondstoffen, die als volstrekt onmisbaar kunnen worden
beschouwd om in de economische behoeften van onze en de toekomende
generaties te voorzien (petroleum, steenkolen, koper, phosphaat, enz.)
moeten op billijke wijze in verband met de behoeften, worden gedistribueerd, door een wereldorganisatie en een wereldcoöperatie, daarvoor
in het leven te roepen.
Beter dan naar de wapenen te grijpen, is het overeenkomsten te
sluiten en aldus anders onvermijdelijke conflicten te voorkomen.
De theorie, dat ,,de wereldvoorraad van oliën moet worden opengesteld voor de ontginning zonder acht te geven op de nationaliteit"
('Lord Curzon), is reeds een stap voorwaarts op den weg naar een
organisatie van de wereldproductie, waardoor de exploitatie der mijnen
en de distributie der minerale rijkdommen rechtvaardig kan worden
geregeld.
De Raad van den Volkenbond stelde reeds een enquête in ,,om te
voorzien in de moeilijkheden waarmede verschillende landen te kampen
hebben bij het verkrijgen van grondstoffen, onmisbaar voor hunne
welvaart en zelfs voor hun bestaan" ( R é s u m é d e s T r a v a u x
de la Société des Nations, October 1921, p. 112).
,,Alle natiën der wereld, maar vooral die van Europa, welke in hun
zelfbestaan ten zeerste worden bedreigd, moeten leeren inzien, dat een
eerlijke associatie en een loyale coöperatie der volkeren, ten bate der
welvaart van allen niet kan worden verkregen; dat er geen sprake zijn
kan van duurzame internationale zekerheid, van ontwapening of van
wereldvrede, — doch dat steeds nieuwe oorlogen zullen uitbarsten,
noodwendig steeds vreeselijker, moorddadiger en vernielend — zoolang
de Staten niet besluiten tot het voeren eener politiek van rechtvaardigheid, berustende op moreele grondslagen, zich kenmerkende door
internationale vrijheid." ( H . L a m b e r t ) .
„Wanneer de gelijkheid van economische rechten voor alle volkeren
eens werkelijkheid zal zijn geworden, zal elk van hen zijn „plaats
vinden onder de zon"; zullen de koloniale begeerten geen reden van
bestaan meer hebben; zal elk volk belang hebben bij den voorspoed
en de vrijheid van alle andere volken. Wanneer eenmaal de economische
antagonismen zijn verdwenen, zal de internationale vrede zijn natuurlijken en blijvenden grondslag hebben gevonden." (1. c.)
Doch, om het zoover te brengen zal het noodzakelijk zijn zich de
vraag te stellen, waarom dit systeem der koloniale mandaten ook niet
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toegepast moet worden op andere koloniën met als einddoel voor oogen
hun i n t e r n a t i o n a l i s a t i e ? Waarom zich beperken enkel
en alleen tot de vroegere Duitsche koloniën voor hun overbrenging
op het terrein van het internationale koloniale recht, en niet op allen
toepassen de juridische begrippen van voogdij en emancipatie?
Dezelfde verplichtingen tegenover de achterlijke volken en tegenover
de gemeenschap vertegenwoordigd door den Volkenbond, rusten ook
op a 1 1 e koloniale Mogendheden, die allen de internationale entente
moeten bevorderen en allen zich verzetten tegen de uitbuiting der
Inlanders.
De aandoenlijke woorden van C z a a r N i c o l a a s I I , gesproken in 1898, hebben nog niets van hun kracht verloren: „men zal
naar middelen moeten zoeken, om de geheele wereld te behoeden voor
de catastrophe die haar dreigt, dit is de zware en ernstige plicht, die
zich opdringt van iederen Staat, zonder onderscheid."
De oorlogen tusschen dynastiën hebben sedert lang plaats gemaakt
voor oorlogen, waarbij sociale en economische belangen den inzet
vormen. En juist die oorlogen kunnen worden voorkomen door een
wereldorganisatie voor de distributie van de grondstoffen en den vrijen
handel van de producten. In deze wereldorganisatie zullen de koloniën
een uiterst belangrijke rol spelen en zullen de koloniale mandaten
nuttige diensten kunnen bewijzen. Maar dan moeten deze heilzame
principes niet alléén worden aanvaard voor de enkele te Versailles met
name genoemde landen, maar overal waar een Regeering de groote
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen een andere natie te
regeeren.
Geleidelijk zullen de koloniën verdwijnen; de Inlanders der geheele
wereld zullen gelijke rechten bekomen met de andere bewoners van
den aardbol; het recht der zelfbeschikking van de volken wint dagelijks
terrein; elk land wordt steeds meer en meer beschouwd als een
territoriale eenheid, deel uitmakende van de groote gemeenschap van
alle volkeren der aarde. De economische ontwikkeling heeft in de
laatste jaren het wereldverkeer vergemakkelijkt en de vorming van een
internationale gemeenschap van productie en distributie mogelijk
gemaakt. I n t e r n a t i o n a l i s a t i e d e r k o l o n i ë n , deze
groote voorraadschuur van grondstoffen en afzetmarkt voor de
producten, is daarvan het noodzakelijk gevolg.
Indien, zooals de heer Rappard het zoo juist heeft gezegd, ,,de
instelling der koloniale mandaten een compromis was tusschen de
aanhangers der annexatiepolitiek en de voorstanders van een internationaal beheer der koloniën volgens de Amerikaansche voorstellen,
zal vroeg of laat deze laatste stap moeten worden gedaan." Eertijds
6
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maakte na een kolonialen oorlog, de overwinnaar zich meester van den
buit; thans stelt hij zich tevreden met het aanvaarden der voogdij
zonder er rechtstreeksche en stoffelijke voordeelen van te halen, die
weer den naijver van anderen zouden opwekken.
Want het gaat nu niet langer om de bevrediging der hebzucht van de
overwinnende Staten, doch om de handhaving van den wereldvrede,
en om alle volken gemeenschappelijk te laten arbeiden aan het grootsche
werk van den menschelijken vooruitgang.
VII.
DB INTERPARLEMENTAIRE UNIE B N D E KOLONIALE

MANDATEN.

Het groote doel waarvoor de Interparlementaire Unie steeds heeft
gestreden, n.1. de afschaffing van den oorlog, is in principe gelijk aan
het doel van den Volkenbond, en dit doel zal slechts bereikt worden
langs den weg van een beter stelsel van koloniaal bestuur.
Elke parlementaire groep van de koloniale Mogendheden heeft dan
ook de plicht dit stelsel in zijn Parlement te verdedigen en de Unie is
daar om te doen overeenstemmen die pogingen tot verbetering van de
internationale koloniale politiek.
De X l X e C o n f e r e n t i e te S t o c k h o l m heeft unaniem,
dus ook met den steun der Amerikaansche groep, een resolutie
aangenomen, voorgesteld door haar voorzitter Lord Weardale,
verklarende, dat „de Interparlementaire Unie zal moeten vermeerderen
en versterken haar activiteit op het terrein der internationale samenwerking, ter bevordering en bevestiging van den wereldvrede.
De Volkenbond, opgericht in een tijd, dat de oorlogshartstochten
waren ontketend en de geesten ten diepste ontredderd, moest zich
aanvankelijk ontwikkelen in een atmospheer allerminst bevorderlijk
voor de vervulling van een taak, die vóór alles een kalme geestesgesteldheid en koele overweging eischt." ( L o r d
Weardale,
Compte-rendu de la Conférence de Stockholm, p. n o ) .
De organisatie van den Volkenbond onderging daarvan de gevolgen.
De Raad staat nog teveel onder den invloed van de Geallieerde Groote
Mogendheden en bezit te groote macht vooral ten opzichte van de
koloniale mandaten. In plaats van te hebben een duidelijk uitgesproken
democratisch karakter, vormt de Raad meer een enge oligarchie. De
Volkenbond zelf, die verplicht is alle beschaafde landen in zijn kring
te betrekken, is thans meer een vereeniging van Regeeringen dan een
afvaardiging van naties en volken.
Maar de tijd, die alles uitwischt, zal zijn werk doen en heeft het
reeds gedaan : „de bekrompen, egoïstische nationale gevoelens maken
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langzamerhand, maar iederen dag steeds meer en meer, plaats voor
de gedachte der gemeenschappelijke solidariteit" (1. c. p. 156). Deze
bezwaren zullen verdwijnen wanneer eenmaal de praktijk zal hebben
bewezen dat de Volkenbond een ernstige gedaante heeft aangenomen
en hij de nieuwe ideëen, levende in de menschheid, tot realiteit heeft
gebracht, dan zal de Volkenbond worden erkend als de georganiseerde
familie der naties. )
Zijn succes zal afhankelijk zijn van den goeden wil der leden van
den Volkenbond, die ten slotte toch ondergeschikt zijn aan de macht
van de parlementen. De Interparlementaire Unie kan hier dus
krachtigen steun verleenen en een belangrijke rol vervullen. Het zijn
immers de Parlementen, die de Regeeringen van hun land op den
goeden weg kunnen brengen, en die de besluiten te Genève genomen,
moeten goedkeuren.
De Interparlementaire Unie is in zeker opzicht „het noodzakelijk
complement van den Volkenbond. Zij is de tolk van de in de parlementen verkondigde meeningen, de welwillende criticus, de goede
raadgeefster op de vergaderingen van den Volkenbond. Zij heeft de
middelen, het recht en de plicht om de leemten in den Volkenbond
aan te vullen, de gebreken weg te nemen, zoodat men de breedvoerig
besproken resoluties van de Unie niet licht moet schatten." ( L o r d
W e a r d a l e , 1. c. p. 114 en 115).
De Unie zal alle bezwaren weten te overwinnen, dank zij den steun
der publieke opinie, om den Volkenbond te reorganiseeren en er een
instrument van internationale en koloniale politiek van te maken,
waarvan de tegenwoordige tijden zoo duidelijk de dringende en
gebiedende noodzakelijkheid hebben bewezen.
En men vergete zulks niet, ondanks alles heeft de Volkenbond reeds
een groote activiteit ontwikkeld; hij verrichte veel en nuttig werk door
het stichten van nieuwe organisaties, waarvan de P e r m a n e n t e
C o m m i s s i e v o o r d e M a n d a t e n , het I n t e r n a t i o n a a l A r b e i d s b u r e a u en vooral het
Permanente
Hof van I n t e r n a t i o n a l e
J u s t i t i e op een steeds
wassen den invloed kunnen rekenen. Op politiek terrein heeft de
Volkenbond reeds meerdere twistpunten tot oplossing gebracht, die
vroeger door het geweld der wapenen zouden zijn beslecht, terwijl het
humaniteitswerk van den Bond reeds millioenen menschenlevens heeft
gered. Het werk van den Volkenbond wordt dagelijks ingewikkelder,
maar ook meer ingrijpend, en eenmaal de eerste moeilijkheden over9

r

") „ L e Caractère essentiel de la S. d. N . " ,
national 1919, p. 344.
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wonnen, zullen de weldadige resultaten van zijn werk steeds meer aan
den dag treden. Onze Secretaris-Generaal, de heer C h r. L a n g e ,
heeft dan ook terecht opgemerkt: „de Volkenbond heeft in zijn tegenwoordige samenstelling reeds niet te ontkennen verdiensten en hij heeft
te Genève een internationale atmospheer weten te scheppen, die tevoren
onbekend was."
De Volkenbond beschikt reeds over het recht van passieve wetgeving ; over het recht van Souvereiniteit op de landen die aan geen
enkelen Staat toebehooren
(het
Saarbekken
en — p a r
analogie
de gemandateerde koloniën) ; over het recht van
protectoraat over zwakkere staten, zooals de stad Dantzig. Regeeringen
(o. a. die van de Vereenigde Staten van Amerika e. a. op 21 Februari
1921) richtten diplomatieke nota's tot den Bond, iets wat, van internationaal oogpunt beschouwd, reeds op zichzelf een groot juridisch
succes beteekent, en bewijst dat de Vereenigde Staten den Volkenbond
beschouwen als den eenigen Souverein over de gemandateerde
koloniën.
In de „Académie des Sciences morales et politiques" heeft
M . Bourgeois 3 Juni '22 een lezing gehouden over den tegenwoordigen
toestand van den Volkenbond. Na er aan te hebben herinnerd dat de
idee van een associatie der volkeren was opgekomen tegen het einde
van den oorlog en zijn vreeselijke slachting, en te hebben aangetoond
dat de internationale betrekkingen gegrondvest moeten worden op de
beginselen van recht en gerechtigheid, beschreef hij het juridisch
karakter van den Volkenbond. De Souvereiniteit der volkeren moet
gehandhaafd blijven, maar de Volkenbond bezit een moreele kracht
en een buitengewone invloed waardoor hij een waardevol werktuig
vormt om den vrede te handhaven en de wereldbeschaving te voltooien.
Bourgeois handhaaft dus het dogma van de absolute souvereiniteit;
een dogma, dierbaar misschien voor de diplomaten uit de oude school,
maar verworpen en bestreden door het op den duur onwederstaanbare
streven naar een internationale solidariteit van belangen. Van dat
streven is de instelling der koloniale mandaten een gevolg en een der
machtigste factoren om een der grootste gevaren voor oorlog uit den
weg te ruimen.
Zoodra het beginsel der koloniale mandaten meer algemeen zal zijn
geworden en deze op eerlijke wijze ten uitvoer .worden gebracht,
uitsluitend in het belang van de minderjarige volkeren, zal ook op vaste
grondslagen de eerste steen zijn gelegd van den Vredestempel en van
de economische ontwikkeling van gansch het menschdom.
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ONTWERP-RESOLÜTIE.

De XXste Internationale Conferentie der Interparlementaire Unie
heeft met de meeste voldoening de totstandkoming van het instituut
der K o l o n i a l e M a n d a t e n begroet, dat een nieuw tijdperk
zal inluiden voor de Koloniale politiek, die in overeenstemming zal
worden gebracht met de door dén Volkenbond aangenomen beginselen.
Het in het leven roepen van de P e r m a n e n t e C o m m i s s i e ,
die belast is met de taak om afdoende controle uit te oefenen op de
verleende mandaten, werd'met groote instemming vernomen.
Zonder zich in détails te begeven omtrent de wijze waarop de
noodige hervormingen tot stand moeten komen, geeft de Conferentie
hierbij met nadruk uiting aan haar vurige hoop, dat de koloniale
mandaten hun „heilige roeping van beschaving" zullen vervullen
en een machtig wapen zullen worden tot bevordering van de wereldsolidariteit en het handhaven van een duurzamen vrede.
In algemeenen zin kan de Conferentie zich vereenigen met de
beginselen neergelegd in het statuut der koloniale mandaten en besluit
zij de vraagstukken van volkenkundigen en kolonialen aard, welke
daarbij aan de orde komen, in studie te doen nemen door de
P e r m a n e n t e C o m m i s s i e v a n de
Interparlem e n t a i r e U n i e , die daarover rapport zal uitbrengen en een
resolutie ontwerpen, welke in de volgende bijeenkomst in behandeling
zal worden genomen.

fFEITEN E N CIJFERS
Loonen en kosten van het levensonderhond in Duitsch.Oostenrijk.
De „Informations Sociales" van het Internationaal Arbeidsbureau geven i n het
nummer van 9 Maart 1923 belangwekkende cijfers over prijzen en loónen i n deze
republiek. Uit deze gegevens blijkt, dat de kosten van het levensonderhoud tot
September 1922 snel stegen en na dien tijd langzaam daalden.
De loonen bereikten een hoogtepunt in October en November 1922, dus eenigen
tijd nadat de prijzen hun maximum hadden bereikt. Uit de indexcijfers ziet men
duidelijk, dat de loonen minder gestegen zijn dan de kosten van het levensonderhoud. Echter is de daling der loonen ook minder sterk dan de prijsdaling, zoodat
de toestand der arbeiders eenigszins verbeterd is.
Bij het beschouwen der volgende tabellen lette men er op, dat de daarin weergegeven loonen minima zijn.
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Tabel I.

Indexcijfers der kosten van levensonderhoud te Weenen (1914 = 1).

Datum

15
14
14
14
14
14
14
14
14

Voedsel

Kleeding

579
904
2421
3283
7.224
13.531
11.886
11.206
10.576

1174
1428
2712
4517
10.762
19.159
17.616
16.352
15.820

Dec. ' 2 1 . . . .
Maart'22
Juni ' 2 2 . . . .
Juli
'22
Aug. ' 2 2 . . . .
Sept. ' 2 2 . . . .
Oct. ' 2 2 . . . .
Nov. ' 2 2 . . . .
Dec. ' 2 2 . . . .
Tabel II.

Datum

31 Dec. '21
15 Maart'22
15 Juni '22
15 Juli
'22
15 Aug. '22
15 Sept. '22
15 Oct. '22
15 Nov. '22
15 Dec. '22

,
'

Verwarming Gemiddelde
en
van alle
verlichting
groepen

4
14
21
21
33
33
63
116
166

584
988
1670
2373
5382
12.658
13.863
12.888
13.503

530
792
1871
2645
5923
11.306
10 362
9730
9404

Indexcijfers der weekloonen in verschillende industrieën te
Weenen (Juli 1914 = 1).

„
f bakkers
S

Huren

t
e

541
885
1180
2030
2910
8980
11.600
11.600
11.300

„
.
yP°Timmer- ,
grafen')
lieden
m

n

T

U

I

385
617
935
1280
3270
6060
7270
7270
7270

503
603
1131
1290
3019
6570
8333
8333
7666

Metaalarbeiders ,
,
Grondloon

62 K r . 2)

394
585
810
1546
2162
6603
8637
8737
7786

130Kr.3j

579
858
1189
1980
2778
8376
10.044
10.044
8796

Kleermakers

338
666
915
1419
4481
5377
7618
7618
7035

Katoenspinners

424
627
1477
1477
4675
6385
7714
7188
6837

Vergelijking der tabellen doet zien, dat alleen de loonen der steenbakkers meer
gestegen zijn dan de kosten van het levensonderhoud.
Als curiositeit zij vermeld, dat deze arbeiders ook het hoogste nominale loon der
vermelde groepen hebben ontvangen. Dit heeft n.1. i n de maanden October en
November 1923 bedragen 398.400 kronen per week.
S. M .

De inkomens in de Vereenigde Staten.
Het Maart-bulletin van de „National City Bank of New-York" bevat eenige cijfers
uit de statistiek der persoonlijke inkomens in 1930.
De volgende tabel geeft aan hoe groot de totale inkomens waren i n verschillende
klassen i n 1918 en i n 1930. De klassen met een inkomen van $ 50.000 en hooger
vertoonen allen een daling, die van minder dan $ 50.000 een stijging. De stijging
in de lagere klassen doet vermoeden,- dat er meer personen i n 1920 i n die klassen
konden worden ondergebracht.
') Boven de 23 jaar. ) Boven de 22 jaar. ) Geschoolde arbeiders.
J

J
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Inkomenklasse
('

n

$)

Totaalinkomen
1920

1000—
2000
2000—
3000
3000—
5000
5000— 10.000
10.000— 25.000
25.000— 50.000
50.000— 100.000
100.000— 150.000
150.000— 300.000
300.000— 500.000
500.000—1.000.000
1.000.000 en hooger
Totaal

647

I

1918

4.050.066.618
6.184.543.368
5.039.607.239
3.068.330.963
2.547.904.786
1.307.785.113
810.386.333
265.511.505
215.138.673
89.313.552
79.962.894
77.078.139

2.232.354.577
3.626.824.833
3.535.219.007
2.145.690.016
1.736.548.050
978.042.710
679.720.737
284.106.740
305.024.817
144.545.428
119.075.548
137.486.892

23.735.629.183

15.924.639.355

Duidelijk blijkt hieruit de geweldige stijging van het totaal der persoonlijke
inkomens, n.1. in 2 jaar tijds met bijna $ 8 milliard of bijna 50 pCt. 64.39 pCt. der
totale inkomens behoorden i n 1920 tot de klassen van $ rooo per jaar tot f 5000
en 77.32 pCt. tot de klassen van f 1000 tot $ 10.000. De inkomens van meer dan
$ 10.000 per jaar bedroegen 22.68 pCt. der totale inkomens.
Het grootst aantal inkomens bevindt zich i n de klasse van f 1000 tot f 2000
per jaar, n.1. 2.671.950 met een gemiddeld inkomen van pl.m. $ 1500.
Het op één na grootste aantal inkomens wordt gevonden i n de klasse van $ 2000
tot $ 3000 per jaar, n.1. 2.569.316 met een gemiddeld inkomen van pl.m. f 2400.
Daarop volgt de klasse van $ 3000 tot f 5000 per jaar met 1.337.116 met een
inkomen van gemiddeld pl.m. $ 3770.
Men moet i n het oog houden, dat deze statistiek, samengesteld door het Bureau
of Internal Revenue, niet alle inkomens omvat.
S. M .

BOEKBESPREKING
Oud en Nieuw Japan. Grepen uit het leven door H . H . v a n

Kol.

In onze rijen is er niemand die meer de belangstelling voor het Japansche volk
heeft opgewekt dan V a n K o l . I n 1916 schreef hij in opdracht van den toenmaligen
Minister van Koloniën een uit twee deelen bestaand rapport over de ontwikkeling
der grootindustrie i n Japan.
H i j gaf hierin voornamelijk een schets van de
economische transformatie van dit land tengevolge van de invoering van de
kapitalistische productie-methode. Alhoewel dit rapport niet i n alle opzichten aan de
verwachtingen voldeed, werd door zijn verschijnen voor het eerst een licht geworpen
op de toestanden, waaronder een deel van het Japansche proletariaat thans leeft, of
beter gezegd, gebukt gaat. N a publicatie van enkele opstellen over Japansche
problemen is eenigen tijd geleden wederom een groot werk van dezen onvermoeiden
werker verschenen.
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Van

K o l i s een d e r w e i n i g e r e p r e s e n t a t i e v e

figuren i n de Partij,

die de

kunst

v e r s t a a t i n z i j n w e r k e n het h a r t e n het v e r s t a n d t e g e l i j k te d o e n s p r e k e n e n d a a r d o o r
het

lezen v a n een

w e r k als

„Oud

en Nieuw J a p a n "

tot

een

zeldzaam

genoegen

te m a k e n .
D i t laatste groote w e r k v a n V a n K o l is a l l e r m i n s t een partij-studie. H e t
geen

propaganda

voor

socialistische

historisch-niaterialistisch onderzoek.
en is i n verhaaltrant geschreven.

beginselen
H e t geeft

noch

is

het

een

maakt

proeve

van

voor een groot d e e l slechts

M a a r het is juist

n i e t

feiten

geworden een w e r k

met

o p s o m m i n g v a n dorre gegevens. W a n t V a n K o l legt zijn ziel i n d i t w e r k en
d a a r d o o r a a n de m e e s t e e n v o u d i g e m e d e d e e l i n g e n k l e u r te g e v e n .

weet

E n wanneer

de

s c h r i j v e r i n v o r i g e n a r b e i d z i j n g e v o e l w e l eens a l te v e e l d e n v r i j e n l o o p l i e t e n z i j n
schrifturen daardoor een pathetischen

bijsmaak kregen, dan k a n omtrent

dit

boek

w o r d e n g e t u i g d , d a t h e t e e n v o l k o m e n gaaf w e r k i s g e w o r d e n , c o n t e m p l a t i e f , z u i v e r
en

v o l schoonheid,

japanologen als

waardig

L a f c a d i o

om

genoemd

H e a r n

en

te

worden

naast

de

publicaties

van

C h a m b e r l a i n .

I n h e t b i j z o n d e r s c h i j n t V a n K o l te h e b b e n a a n g e t r o k k e n h e t o n d e r z o e k n a a r
handelsbetrekking tusschen Nederland en Japan.

N i e t uit zucht o m de

v a n o n z e e i g e n l a n d g e n o o t e n te b e l i c h t e n e n m e d e

de

braafheid

te w e r k e n tot e e n g e v o e l v a n

verhoogd zelfbewustzijn v a n het t e g e n w o o r d i g geslacht. H e t is h e m slechts o m

de

w a a r h e i d te d o e n . E n d a n b l i j k t d a t v a n het o o g e n b l i k d a t de eerste N e d e r l a n d s c h e
onderdanen
D i r k

J a n

H u i g h e n

G e r r i t z o o n

uit

v a n

L i n s c h o t e n

uit

Haarlem

B n k h u i z e n i n 15S3 J a p a n h a d d e n b e z o c h t , de

v a n N e d e r l a n d o p d e J a p a n s c h e b e s c h a v i n g steeds i n s t i j g e n d e l i j n g a a t .

en

invloed

E n i n het

t i j d p e r k , g e l e g e n t u s s c h e n 1603 e n 1868 (het z . g . T o k u g a w a - S h o g u n a a t ) , e e n t i j d p e r k
d u s v a n r u i m 250 j a r e n , t o e n a a n v r e e m d e l i n g e n d e n t o e g a n g tot het
was o n t z e g d ,

waren het

alleen de

Hollanders, die

met

Japan

nog

Rijk

geheel

betrekkingen

onderhielden en op het l a n d intellectueel een grooten invloed uitoefenden. V a n K o l
schetst ons den i n v l o e d op het gebied v a n o n d e r w i j s , wetenschap,

kunst,

industrie

en techniek.
O p m e r k e l i j k i s o o k het h o o f d s t u k o v e r de h a n d e l s m o r a a l d e r J a p a n n e r s .
l a n d als J a p a n met

z i j n t r a d i t i e v a n r i d d e r k l a s s e e n k r i j g s l i e d e n , i s de

een m i n d e r w a a r d i g e n onbetrouwbaar
gemeenschap

In

een

koopman

wezen. Z i j waren d a n ook buiten de

moreele

geplaatst.

V o o r e e n l a n d d a t eerst z o o laat i n d e g e s c h i e d e n i s t o t k a p i t a l i s t i s c h e n b l o e i k w a m ,
baart het

geen wonder dat de h a n d e l s p r a k t i j k e n tegenover

veel verder

gevorderde

s t a t e n n i e t a l t i j d v o l k o m e n „ f a i r " k o n d e n w o r d e n g e n o e m d . G a a n d e w e g heeft
toestand

deze

z i c h g e b e t e r d e n de c o n c l u s i e v a n V a n K o l i s , d a t d e J a p a n n e r s i n h u n

handelsmoraal niet beneden d e n W e s t e r l i n g staan.
E e n der schoonste h o o f d s t u k k e n v o r m t o n g e t w i j f e l d dat over de Japansche

volks-

f e e s t e n . H i e r i s V a n K o l d e s t i l l e b e s c h o u w e r e n leeft h i j m e d e m e t de f e e s t e n
u i t b u n d i g h e d e n v a n het zoo bijzondere Japansche

en

volk.

D e feesten z i j n des te b e k o o r l i j k e r w a a r ze g e ï n s p i r e e r d z i j n o p o u d e l e g e n d e n o f
een h e r i n n e r i n g aan

een

kinderlijker

dan die, welke i n Westersche

karakter

grootsche

gebeurtenis

i n het

verleden.

Zij dragen

h o e v e e l i n n i g e r z i j n z i j o o k d a n deze e n h o e v e e l m e e r v o e l t de J a p a n n e r
z i j n feesten
zeggende

zich ook i n

m e e r v e r w a n t m e t d e n a t u u r d a n d e W e s t e r l i n g e n i n h u n zotte

volksfeesten bij plechtige gelegenheden

een

landen worden gevierd. M a a r
niets-

v a n b o v e n af b e v o l e n .

I n h e t h o o f d s t u k „ D e J a p a n s c h e V r o u w i n h e t V e r l e d e n e n H e d e n " geeft V a n K p l
een fijne k a r a k t e r i s t i e k v a n haar wezen e n v a n datgene, w a a r i n zij z i c h v a n haar
Westersche zuster onderscheidt. Z i j i s t i m i d e en z w i j g z a a m en i n hoofdzaak een s l a v i n
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van den man. Natuurlijk zijn er historische oorzaken voor dit verschijnsel en
Van K o l ziet deze als volgt:
„Historisch is dit te verklaren, daar de Japansche vrouw van oudsher de rol
van „ w e r k d i e r " moest vervullen. In vorige eeuwen bij den rijstbouw, als theeplukster, voor het snijden van bamboe, het sprokkelen van hout, en vooral bij de
teelt van zijdewormen, waarvoor zij trouwens meer geschikt zijn de mannen. Het
moderne Japan voegde daar nog bij den arbeid i n fabrieken, op scholen, in hospitalen,
timmerwerkplaatsen, benevens i n banken en kantoren, bij spoorwegen, enz. Steeds
werd de Japansche vrouw dus op de meest meedoogenlooze wijze economisch
uitgebuit, was zij een middel van inkomsten i n de hand van den man. V a n oudsher
gewend aan ontbering en zelfopoffering neemt zij, ten bate van vader, broeder of man,
de zwaarste lasten op de schouders. Haar uiterst geringe behoeften stellen haar i n
staat te werken voor een loon dat voor mannelijke arbeiders onvoldoende i s ; en zoo
ziet men jaarlijksch duizenden dochters van arme boeren-families naar de fabriek
verhuizen, terwijl de zonen op het land blijven dan wel naar de kazerne trekken. N a
enkele jaren van fabrieksdienst, die meestal voldoende zijn om haar gezondheid te
knakken, keeren de meeste vrouwen weer naar het platteland terug om te huwen
en plaats te maken voor een nieuwen trek van vrouwelijke arbeiders."
Ook hetgeen van de Geisha verteld wordt, is zeer leerrijk en V a n K o l is, naar
mijn weten, een der weinigen wien het gelukt is van haar een karakteristieke
beschrijving te geven en, haar schetsend i n haar eigen milieu, aan te toonen dat zij
hemelsbreed verschilt van de „publieke vrouw" i n de Westersche landen.
Minder dan in zijn boek over de groot-industrie i n Japan wijdt V a n K o l hier uit
over de vereuropeaniseering van de groote steden en den invloed van grootbedrijf
en machine op de algemeene mentaliteit. Inzooverre geeft schrijver dus meer van
„ o u d " dan van „ n i e u w " Japan. Maar wie den geest van dit unieke volk w i l
begrijpen en zijn schoonheid medegenieten, zal, dit boek grijpend, zijn verlangen
ruimschoots kunnen bevredigen.
Vermelden wij nog dat dit boek van Van K o l verlucht is met 118 fraaie illustraties.
ANDR. STERNHEIM.
Besprekingen op het Gebied der Gezondheidsleer, door D r. R . E . S. P o l a k Van
Gelder.
.Ontwikkeling" is sedert eenige jaren bezig, een serie boekjes uit te geven, getiteld
Socialistische Vrouwenbibliotheek, waarvan no. 4 is geschreven door mevrouw
Dr Polak—Van Gelder en enkele hoofdstukken uit de hygiëne behandelt.
Dit boekje, dat, zooals de schrijfster aangeeft, i n het bijzonder is bestemd voor de
vrouwen der' arbeidende klasse, heeft me onmiddellijk doen denken aan het uitstekende boek van Dr. L . Heijermans, „Gezondheidsleer voor Arbeiders", en ik moet
direct zeggen, dat i k aan het laatste de, voorkeur geef. Heijermans schrijft vlotter,
bevattelijker en meer onderhoudend.
De taal en de stijl van mevrouw P o l a k Van Gelder zijn hier.en daar verre van mooi. Als ze b.v. bij een vergelijking tusschen
het menschelijk lichaam en een kachel zegt: „ a l s e e n k a c h e l
uitgaat,
kan
zij w e e r w o r d e n a a n g e m a a k t ,
maar
w i j m e t", is dat
niet bepaald een fraai uitgewerkte beeldspraak te noemen.
Evenmin doet het
aangenaam aan, om te lezen: „ a l s h e t
kind
gedruppeld
e n g ewasschen
is, wordt
het
aangekleed".
Zoo zijn er meerdere voorbeelden te noemen.
. Een tweede bezwaar tegen het boekje is, dat er dikwijls veel te hooge eischen
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gesteld worden aan het voorstellingsvermogen van de lezers. Om personen, die
voor het meerendeel alleen lager onderwijs hebben gehad, een goed begrip bij te
brengen van wat moet worden verstaan onder „stofwisselling", is veel meer noodig,
dan wat hier gegeven wordt. E n zoo gaat het met meer dingen. Als daar staat:
„de n a v e l is een z w a k k e r e p l e k v a n den b u i k w a n d , waar
gemakkelijk
een s t u k j e
van den darm inglijdt,
waard o o r d a n e e n z. g. n a v e l b r e u k j e
o n t s t a a t", zonder dat hieraan
vooraf gaat een beschrijving van de ligging van het darmkanaal i n de buikholte en
•de begrenzing van deze ruimte, dan ben ik er van overtuigd, dat geen enkele arbeidersvrouw er iets van begrijpt. — A l lezende voelt men dan ook telkens het groote gemis
aan teekeningen. Om alleen met woorden betrekkelijk moeilijke voorstellingen bij te
brengen, is een betere pen noodig, dan die, waarover D r . Polak beschikt.
Dit zijn een paar bezwaren tegen het boekje. Maar er is ook goeds van te zeggen.
De onderwerpen, die besproken worden, b.v. de voeding, de gezondheid van het kind
i n het eerste levensjaar, de geslachtsziekten en de tuberculose, zijn gelukkig gekozen
en de vrouwen zullen bij de lezing veel leeren, wat ze i n hun leven toe kunnen
passen.
Daarnaast komen ook nog een paar onderwerpen i n behandeling, die van zeer
veel belang zijn. Ik bedoel het voorkomen en het opzettelijk afbreken der zwangerschap. Mevr. Polak maakt zich daar wel wat heel gemakkelijk af. Beide zijn groote
en zeer belangrijke vraagstukken i n onze maatschappelijke verhoudingen en het w i l
mij voorkomen, dat de redactie van deze Socialistische Vrouwenbibliotheek goed
zou doen, een apart nummer hiervoor te bestemmen. Naast het weinige, dat hier
over deze onderwerpen gegeven wordt, zou dat zeer wenschelijk zijn.
A.. E . J . D E V R I E S — B R U I N S .

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

De Sozialistische Monatshefte van 24 April bevat o. m. een artikel van
M a x S c h i p p e l over „ D e h u i d i g e f a s e
in het
v r a a g s t uk
der
e m i g r a t i e". Sedert 1917 hebben de Vereenigde Staten immigratie-voorschriften ingevoerd, die een 10-tal jaren geleden nog door niemand vermoed werden
en die hoogstwaarschijnlijk ook niet spoedig zullen worden opgeheven. De immigratiewetten van 1917 stellen o. a. eischen omtrent de meest elementaire kennis, die de
immigranten moeten bezitten, willen dezen i n de Vereenigde Staten worden
toegelaten.
Doel van deze bepalingen is, de emigranten uit het Oosten en Zuid-Oosten van
Europa zooveel mogelijk te weren, wijl dezen een gevaar opleveren, zoowel voor de
Amerikaansche arbeidsmarkt als voor de kuituur i n het algemeen. De oorlog heeft
het echter noodzakelijk gemaakt nieuwe en strenge bepalingen te dien opzichte te
maken. In de laatste jaren waren het niet alleen meer de arbeiders uit Oost-Europa,
die naar Amerika wenschten te verhuizen, maar evenzeer de bewoners van andere
Europeesche landen. Het Amerikaansche parlement nam ten slotte i n December 1920
een wetsontwerp aan, dat ongeveer hierop neer kwam dat na ongeveer 14 maanden
iedere emigratie uitgesloten was. De senaat hechtte echter niet haar goedkeuring aan
het betreffende wetsontwerp en het eindresultaat was dat i n de wet werd vastgelegd,
dat van ieder land slechts een bepaald percentage i n de Vereenigde Staten werd
toegelaten. Zooals Schippel verder uiteenzet heeft de bepaling omtrent het toelaten
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van een percentage van vreemdelingen in de Vereenigde Staten toch slechts
beteekenis voor Oost- en Zuid-Oost-Europa.
In het tot stand komen der immigratie-wetten heeft het Amerikaansche Vakverbond
onder leiding van Samuel Gompers een grooten invloed uitgeoefend. Op het i n
Cincinnati gehouden vakvereenigingscongres werd duidelijk uiteengezet, dat veel
leden van de ondernemersklasse v o o r s t a n d e r s
waren van onbep e r k t e i m m i g r a t i e ten einde op deze wijze de arbeidsvoorwaarden van
de Amerikaansche arbeiders te verslechteren.
S c h i p p e l is van oordeel dat
er voorloopig geen kans bestaat dat dit soort protektionnisme door de Amerikaansche
Vakorganisaties spoedig zal worden opgeheven. Ten aanzien van de emigratie i n
Europa achte S c h i p p e l
het van het grootste belang dat zooveel mogelijk
wettelijke bepalingen worden getroffen met betrekking tot massa-transporten en
sociale verzekering, eventueel de voortzetting der verzekering, voor emigranten i n het
nieuwe land.
Het nummer bevat voorts een bijdrage van L u d w i g Q u e s s e l over
„De
gebreken
van het
kabinet-Cuno"en
van H e r m a n n
S c h n t z i n g e r over „ D e B e i e r s c h e b e w e g i n g " , waarin schrijver
de reactionnaire stroomingen behandelt.
A.NDR. S.

Der Kampf van April-Mei opent met een hoog gestemd artikel van S i g m u n d
K u n f i , getiteld: D e z o n t e g e m o e t , dat gewijd is aan het vereenigingscongres van Hamburg.
Schr. stelt de vraag of er inderdaad een historische vooruitgang i n onzen zin
valt waar te nemen en of deze beweging zich voltrekt i n de richting van het
socialisme, van het omhoog stijgen der arbeidersklasse tot de macht en tot een
nieuwe maatschappelijke orde.
Men mag zich bij de beantwoording van deze vraag niet op een dwaalspoor laten
brengen door de op het oogenblik allerwegen waar te nemen reactie en evenmin
door den verscheurden toestand der socialistische beweging. W i l men tot een samenvattend beeld komen, dan moet men wereldomvattende maatstaven aanleggen en
den grooten samenhang der wereldgebeurtenissen trachten te doorschouwen. Dan
zon het wel eens kunnen blijken, dat de op zich zeiven zoo belangrijke, droevige
gebeurtenissen toch niets anders zijn dan de opborrelende blaasjes aan de oppervlakte van een ketel, waarin de materie der geheele maatschappij smelt en kookt
en ongeduldig het (met historischen maatstaf gemeten) niet meer verre tijdstip
verwacht, waarop het zich gieten kan i n de nieuwe vormen, die geboren worden
nit de historische ontwikkeling, welke zoo vol raadsels en tegenspraken is.
Om met een uiterlijke verandering te beginnen, moet men er op wijzen, dat, hoe
gewoon men dien toestand reeds is gaan vinden, de drie groote militaire monarchieën
van Europa gevallen zijn, wat op zichzelve reeds een wereldhistorische gebeurtenis
van buitengewone beteekenis is. De sociale inhoud van deze republikeinsche staten
is zeer verschillend, maar men moet toch erkennen, dat de beslissende strijd om de
macht van het proletariaat zich i n de republiek" principieel onder gunstiger vormen
afspeelt dan i n de monarchie. Jonge republieken met nog niet gevestigde machtsverhoudingen, met een nog niet vast evenwicht der verschillende klassen vormen de
beste strijdplaats voor den revolutionairen strijd en het ontstaan hiervan i n een groot
deel der oude wereld is de morgengave, die de historische ontwikkeling aan het
proletariaat als gevolg van den oorlog geschonken heeft.
N a de onderdrukking der Parijsche commune moesten meer dan tien jaren ver-
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loopen eer het Fransche proletariaat zich i n het algemeen weder roeren kon, eer
het er aan kon denken het bestaande algemeen kiesrecht voor zijn klassepolitiek
uit te buiten en het duurde nog eens tien jaren eer het tot een vakbeweging en
tot een eenigszins belangrijke politieke beweging kwam. E n dat in het land met de
groote revolutionaire traditie en de hoog ontwikkelde politieke cultuur. Hiertegenover
stelt schr. de gebeurtenissen i n het land waar de val na de revolutie het diepst
was, de reactie het hevigst, de beweging het zwakst en het minst geworteld,
namelijk i n Hongarije. Den weg nu, waarvoor de Fransche arbeidersklasse een halve
eeuw geleden twintig jaren noodig had, legde het proletariaat van Hongarije i n nog
geen vier jaren af. De oorzaak hiervan is gelegen i n het feit, dat i n deze halve
eeuw de macht van het proletariaat zoo gegroeid is. zijn onontbeerlijkheid ook voor
de achterlijkste landen zoo zeer is toegenomen, dat het niet eenvoudig af te maken
valt, zelfs niet in de economisch achterlijke landen.
Nog geheel anders is de toestand natuurlijk daar, waar de economische ontwikkeling de macht van het proletariaat versterkt. Het moge paradoxaal klinken, doch
het feit dat de bezittende klassen appelleeren aan het ruwe geweld, is geen bewijs
van haar kracht en ,haar vertrouwen op eigen zaak. doch juist een bewijs van haar
zwakte, de uitdrukking van haar toenemenden angst. Waarom viel het de bezittende
klasse, althans i n Europa, voor den oorlog niet i n , bijzondere huurlegers te
formeeren en waarom doen zij dit thans niet alleen i n de revolutionaire of overwonnen landen, maar over de geheele wereld ? Toch niet, omdat zij machtiger
geworden zijn ? De bourgeoisie, zoomin als eenige andere heerschende klasse, legt
gaarne de grondslagen harer op geweld gebaseerde heerschappij bloot voor de oogen
der massa, welke beheerscht en uitgebuit wordt. Doet zij het toch, dan gehoorzaamt
zij aan een noodzakelijkheid: het proletariaat is te machtig, haar heerschappij over
den staat en zijn machtsmiddelen is aangetast. Ben onrust, welke i n de geschiedenis
haar weerga niet vindt, heeft zich over de geheele wereld van de bezittende klasse
meester gemaakt. E n i n haar doodsangst grijpt zij, waar het haar mogelijk is, naar
de wapens.
Deze onrust der bezittende klasse is slechts een spiegelbeeld van de onrust, waardoor de geheele wereld van het eene einde tot het andere is aangetast. De dertigjarige
oorlog, die i n 1914 begonnen is, heeft reeds de geheele wereld omgevormd. Hoe
overzichtelijk en eenvoudig was voor den oorlog de wereldpolitiek, gemeten aan den
huidigen toestand. De roep om nationale zelfstandigheid bestond vóór den oorlog
slechts i n Europa, doch thans gaat die roep ook uit van het hart van Azië. Gele
en zwarte rassen vechten om hun bevrijding van de overheersching van het blanke ras.
Doch nog veel belangrijker dan de nationale revolutiën van het verre Oosten,
zijn de. sociale revolutiën der Europeesche menschheid. Schr. herinnert aan het
ontwaken der vrouw, aan haar deelneming aan het sociale en politieke leven, aan
de proletariseering der intellectueelen, die sociaal vrijwel op hetzelfde niveau der
handarbeiders gekomen zijn. E n met de vrouw en de intellectueele arbeider zijn
ook de handarbeiders, de staats- en gemeente-arbeiders, de daglooners — alle groepen,
die zich vroeger niet deden gelden of actief i n dienst stonden der bezittende klasse —
in het strijdende leger der industrieele arbeiders gestooten en hebben het een vroeger
ongedachte grootte en macht verleend. De vele crisissen der socialistische beweging
—• en van dezen gezichtshoek uit is ook de communistische beweging een crisis van
het socialisme — zijn slechts de uitdrukking van dezen groei welke de socialistische
beweging tot een ware vertegenwoordigster aller arbeidende menschen omvormt.
Zoo gezien, beschouwt schr. de huidige ontwikkeling als een uiterst hoopvolle
voor de toekomst van het socialisme.
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Uit den overigen inhoud der aflevering vermelden wij artikelen van
O 11 o
N e u r a t h over G e l d e n S o c i a l i s m e en van O t t o
Ueichter
over M a r x i s t i s c h e
staatstheorie.
E . B.

Rote Revue (Zürich.) Februari 1923.
A r b e i t e r u n d S t a t i s t i k door Carl Brüschweiler, bepleit het oprichten
van een eigen bureau voor statistiek ten behoeve van de arbeidersbeweging i n Zwitserland. Een groot deel onzer strijd wordt, meent schrijver, gevoerd met cijfers.
Onze tegenstanders zijn beter uitgerust dan wij. Wij dienen voor een eigen amunitiefabriek te zorgen.
D e Z ó n e n - k w e s t i e door Ernst Reinhard behandelt i n wezen de gedeeltelijke afhankelijkheid van Z . W . Zwitserland van Fransche invloeden, die ook
hun weg weten te vinden naar het departement van buitenlandsche -zaken.
H e r v o r m i n g d e r S t a a t s - s p o o r w e g e n door Robert Bratschi is een
leerzame bijdrage voor burgerlijke bezuinigers. De Zwitsersche spoorwegen hebben,
kantonsgewijze, aan hun hoofd niet minder dan 130—150 besturende heeren, behalve
dan nog 20 volledig gesalarieerde districts-directeuren en directeuren-generaal. De
mogelijkheid wordt geopend om uitsluitend door de leiding te centraliseeren per
jaar vijf millioen frank te besparen. Het artikel zet voorts uiteen hoe i n de toekomst
spoorweg, auto en vliegtuig i n één organisch gebouwd transportbedrijf ieder hun
eigen taak zullen hebben.
D e w e r k l o o z e n v e r z e k e r i n g t e B a z e l door Friedrich Schneider
wordt later vervolgd.
D e b o n d s w e t g e v i n g i n z a k e h e t a l c o h o l v r a a g s t u k door
Dr. E . Blocker houdt zich, zooals reeds de titel voldoende aangeeft, uitsluitend met
Zwitsersche toestanden en wetsverbetering bezig.
V e r k o r t i n g v a n den a r b e i d s d u u r en v e r m e e r d e r i n g der
productie
door Konrad Hg geeft voorbeelden, hoe door verbeterde bedrijfstechniek de arbeidsprestatie aanzienlijk meer werd verhoogd dan de lóonen en wijst
erop hoe i n tal van industrieën de z.g.n. „algemeene onkosten" een fantastisch
cijfer bereiken terwijl cijfers over de werkelijke productie ontbreken.
Maart 1923.
Zwitsersche
werkloozen
als
„boer"
naar
C a n a d a door Friedrich Heeb. De Zwitsersche regeering doet pogingen zich vah
een deel harer werkloozen te ontdoen door gedwongen landverhuizing. Heeb geeft
een veel cijfermateriaal bevattende studie over Canada en betoogt, onder protest
tegen den uitgeoefenden dwang, dat deze industrie-arbeiders voor het overzeesche
boerenbedrijf te eenenmale ongeschikt zijn.
De w e r k l o o s h e i d s v e r z e k e r i n g
te
Bazel,
door Friedrich
Schneider. Tweede gedeelte.
In S o c i a l i s m e e n g e m e e n s c h a p s z o r g houdt Emma Steiger een
pleidooi voor het actief deelnemen door sociaaldemocraten aan de verschillende
vormen van maatschappelijke zorg voor ouden van dagen, achterlijken, i n voogdijraden enz.
Het
Accumulatieproces
v a n h e t K a p i t a a l is een door
E . I. Walter suggestief geschreven artikel dat eerst het belang van het nagenoeg
niet-imperialistische Zwitserland bij hèt imperialisme uiteenzet en dan op mathetnatischen grondslag een kapitaal-evenwichtsprobleem w i l weergeven i n zes vergelijkingen met tien onbekenden.
April 1923. Ernst Nobs beantwoordt de vraag „ Z ij B w ij v ó ó r o f
tegen
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de
l a n d v e r h u i z i n g ? " i n dezen zin, dat wij als internationaal gezinder)
vanzelfsprekend tegen landverhuizing i n beginsel niets kunnen hebben. In aansluiting echter bij het artikel van Heeb i n een der vorige nummers kritiseert „ij
scherp de pogingen der Zwitsersche regeering om op clandestiene wijze indnstriewerkloozen tot emigratie te dwingen en wijst hij op de gevaren die zoowel deze
emigranten als later de overblijvenden bij intredende hoog-conjunctuur zullen
dreigen.
C o ö p e r a t i e e n v a k v e r e e n i g i n g door Dionys Zinner. E r bestaat
geen antithese tusschen deze beide zegt Zinner. Beide zijn geroepen dezelfde belangen
te behartigen, die van de arbeidersklasse. De coöperaties hebben een zware crisis
door te maken, of eigenlijk meer dan een, n.1. die der prijsvermindering en de
personeelscrisis, ontstaan uit de noodzakelijke loonsverlaging, arbeidstijdverlenging
en ontslag van overtolligen. Volgens referent is het artikel een demonstratie van de
mislukking der oorspronkelijke coöperatie-bedoeling — i n Zwitserland!
A c h t u r e n d a g e n „ R e p a r a t i o n e n " . Dr. Paul Herz (Berlijn) toont
het onzinnige aan der bewering dat de Duitsche valutadaling aan de invoering van
den achturendag te wijten zou zijn.
De
w o n i n g b o u w
van
v e r e e n i g i n g e n
en
door
de
g e m e e n t e i n de s t a d
Z ü r i c h , door Dr. E m i l Klöti is overgenomen
uit een omvangrijker werk van denzelfden schrijver uit de te Genève door
p r o f . M i l h a u d uitgegeven Annales de la Régie directe, welke annalen door
de redactie van de „ R . R . " nog eens i n het bijzonder bij i n gemeentepolitiek
werkende partijgenooten worden aanbevolen. Op het artikel zelf, voor korte weergave minder geschikt, vestigen wij gaarne der aandacht onzer woningbouwers.
/
B. R. B.
Korrespondenzblatt des Allêem. Dentschen Gewerkschaftshundfis Tr, w r,™
van
21 A p r i l vinden we een kort berichtje over achturendag- en arbeidsleverino- w ^ r i n
een verklaring van Dr. Dronke, Direkteur der zeehaven van Bremen, over de
resultaten van den achturendag, waaraan we het volgende ontkenen. „Ondanks de
achturendag is i n vergelijking met den vroegeren negen- en tienurendag, de arbeidslevering niet alleen gelijk gebleven, maar i n vele gevallen overtroffen. Dit bewijst,
dat mindere prodnktiviteit niet aan den achturendag of minderen arbeidslust is
te wijten."
Hetzelfde nm. geeft eenige cijfers over de werkloosheid in Engeland eerste
kwartaal 1923. De vakorganisaties die hierover gegevens verstrekten, hadden 1.188.041
leden, waarvan 155.165 werkloos waren. Einde Januari waren er 16.3 proc. werkloos,
einde Febr. 13.1 proc. Van de totaal, n.750.450, tegen werkloosheid verzekerde
arbeiders waren er 1.388.860 werkloos, dit was n . 8 proc. tegen 12.7 proc. einde Jan.
S. Schwarz schrijft een uitvoerig artikel over Arbeidsloon i n Rusland. Het van
staatswege i n Rusland voorgeschreven loonstelsel is, dat de arbeiders en beambten
hun loon zooveel mogelijk i n natura moeten ontvangen, waardoor eigenlijk nooit
precies het arbeidsloon te bepalen was. In den loop van 1922 is echter dat stelsel
steeds meer ineengestort, en wordt een telkens grooter deel van het loon in geld
uitbetaald.
In Januari 1922 bedroeg het geldloon 19.3 proc. van het totaal, i n
September 70.5 tot 90 p r o c , in Moskou waren deze cijfers 37.9 en 85.6 proc. Voorts
werd maandelijks door den staat het minimumloon voor alle werknemers vastgesteld. Het bedroeg i n de waarde van vooroorlogsche roebels omgerekend per
maand slechts 1922: Oktober 1.04—1.65 rb.; November 0.73—1.16 rb.;
December
0.73—1.20 rb.; 1923 Jan. 0.91—1.16 rb.; Febr. 1.12—1.44 rb.; Maart ongeveer 1.50 rb.
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De schrijver zegt dat het te begrijpen is, dat de arbeidersklasse bij dergelijke loonen
tot de diepste ellende vervalt. Door den invloed der arbeiders wordt nu meer en
meer bereikt, dat in de industrie bij arbeidskontrakt hoogere loonen dan deze
officieele bedongen kunnen worden. Toch zijn al deze loonen nog belangrijk lager
dan voor den oorlog. Omgerekend in verband met de duurte bedragen de loonen van
mijnwerkers i n de eerste loonklasse 24.7 proc. van voor den oorlog; houwers 43 proc.;.
voor arbeiders i n de groot-industrie waren de loonen i n 1922 A u g . . 40.5 proc.;
Sept. 41.1, Oct. 38.2, Nov. 49.5 en Dec. 48.2 proc. van de vroegere loonen. Het
aandeel der arbeidsloonen i n de totale produktiekosten is belangrijk lager dan voor
den oorlog neergedrukt. In de 16 belangrijkste industrieën bedroeg het loon over 1922
8.4 proc. der totale kosten tegen 12.6 proc. voor den oorlog, in de metaalindustrie
was dit 12.2 tegen 22.7 proc.; in de spinnerijen 5.54 tegen 9.23 proc.; i n de weverijen
6.2 tegen 13.69 proc. Deze treurige toestanden zijn niet alleen gevolg der ekonomische
verhoudingen, maar demonstreeren de onmacht der Russische vakbeweging om
voldoende de belangen der arbeiders te dienen.
Tot slot nog volgende cijfers in verband met de werkloosheid in Oostenrijk. Door
33 Duitsch-Oostenrijksche vakbonden werd i n December 1922 aan gewone werkloozenuitkeering 1.514.442.320 kr. en aan buitengewone uitkeering 2.465.592.090 kr. uitbetaald.
Het nm. van 5 M e i geeft eenige cijfers over loonbewegingen en stakingen i n
Engeland en België. Het aantal loonbewegingen en stakingen bedroeg i n Engeland
in 1921 totaal 763 met 1.829.000 betrokkenen en 85.872.000 verloren arbeidsdagen. I n
1922 was dit 565 met 555.000 betrokkenen en 19.918.000 verloren arbeidsdagen. H é t
grootste aantal akties vinden wij voor den mijnbouw, n.1. 165 met 126.000 betrokkenen
en 1.461.000 verloren arbeidsdagen, machine- en scheepsbouw 51 akties met 356.000
betrokkenen en 17.151.000 verloren arbeidsdagen, verder metaalindustrie 57 akties
met 13000 betrokkenen en 325.000 verloren arbeidsdagen; drukkerijen en papierindustrie 14 akties met 16.000 betrokkenen en 276.000 verloren arbeidsdagen.
In België vonden i n 1922 totaal 109 stakingen plaats i n 613 bedrijven met 85.002
betrokkenen, terwijl 25.013 arbeiders door deze stakingen werkloos werden. I n de
metaalindustrie vonden 34 stakingen plaats i n 161 bedrijven met 26.371 betrokkenen
en 3972 werkopzen; in de textielindustrie 29 stakingen i n 75 bedrijven met 8114
betrokkenen en 2749 werkloozen; i n den mijnbouw 20 stakingen in 29 bedrijven met
22.584 betrokkenen en 16.156 werkloozen. Voorts waren er 3 uitsluitingen, 1 i n de
metaalindustrie, 1 i n de textielindustrie en 1 i n de tabakindustrie, met totaal 603
betrokkenen. Bij 74 stakingen ging het om loonsverhooging, bij 30 tegen loonsverlaging; bij 24 tegen onrechtvaardig ontslag; i n de andere gevallen ging het om
andere kleinere eischen. 46 stakinen met 7091 betrokkenen werden geheel, 70 met
52.586 betrokkenen gedeeltelijk gewonnen, terwijl 53 stakingen met 25.325 betrokkenen verloren werden. E é n uitsluiting eindigde in het belang van een ondernemer*
twee gedeeltelijk ten gunste der arbeiders.
G . F . X,.
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