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Eindelijk, m. d. r., gordde ik mij aan en klauterde op een stoel, maar toen ik er op was en wilde 

spreken, was het alsof mijn keel dichtgeknepen werd; mijne beenen trilden onder mijn lijf en het 

werd mij groen en geel voor de oogen; mijn hart klopte zoo geweldig, dat ik vreesde dat de buren het 

zouden hooren; het zweet brak mij aan alle kanten uit, mijne gedachten stonden letterlijk stil, alleen 

beseft ik dat ik de ongelukkigste mensch op aarde was en riep wanhopig uit: ach, wat ben ik 

begonnen. 

Mijn vrijmoedige zoon, die mijn positie begreep, hielp mij van den stoel en vroeg heel leuk: Nu 

vader, hoe bevalt u op de politieke ijsbaan? 

Mijne vrouw, wat meer met mijn toestand begaan, vroeg mij, of ik het recept van dr. Schaepman niet 

eens wilde probeeren. 

Ik knikte toestemmend en mijne vrouw gaf mij een paar flinke bommen – u moet weten, m. d. r., ik 

gebruik ze altijd koud – en waarlijk, daar knapte ik van op. 

En toen ik weer wat bij mij zelve kwam, zeide ik tegen mijne vrouw en mijn zoon: Maar hoe moet 

dat nu; vandaag moet ik aan de Vereeniging antwoorden. 

Mijne vrouw antwoordde: ik zoude van de geheele drukte niets meer willen weten; het kost je je 

leven nog. 

Maar mijn vrijmoedige zoon zeide: Vader, dat moet u niet doen. Schrijf eenvoudig, dat heden uw 

admissie-examen niet al te glansrijk is afgeloopen en gij nu besloten hebt een spreker te huren en dat, 

zoo gij daarin geslaagd zijt, gij dan plaats, dag en uur zult opgeven. 

Maar ben je mal, jongen? Dat kan immers niet? 

Wel zeker, vader, dat komt hoe langer hoe meer in zwang. 

Ik vroeg aan mijn jongen, of dat goede resultaten opleverde. 

Nu, vader, antwoordde hij, die zijn tot heden nog niet zoo schitterend, maar misschien dat de kiezers 

hier zoo’n pilletje slikken; beproef het, men weet nooit hoe een koe een haas vangt. 

Maar zeg eens, jongen, waar zijn toch al die kunsten voor noodig, vroeger heb ik daar nooit van 

gehoord. 

Het is dood-eenvoudig, vader, de kiezers oordeelen, dat zij leergeld genoeg betaald hebben. Vroeger 

b.v., wanneer twee  of drie aanzienlijken van het dorp iemand  een pleiziertje wilden doen, 

proclameerden zij zoo iemand tot lid van den gemeenteraad en hij werd gekozen en was natuurlijk in 

het vervolg het werktuig van die weldoeners. Maar thans begrijpen de kiezers hunnen 

verantwoordelijkheid en willen van den persoon zelve hooren of hij hunnen beginselen en hunne 

belangen zal voorstaan. Mij dunkt, vader, die opvatting is verstandig en gezond, want van dat onder 

één hoedje spelen in den Raad hebben de kiezers genoeg en daarom wenschen zij voortaan te weten, 

of de aspirant-raadsleden recht voor allen willen. 

Mijne vrouw, m. d. r., die scherp had toegeluisterd, zeide zichtbaar ontstemd: Jongen, het spijt mij 

zoo iets van u te hooren; gij hebt toch geen verkeerde raadslui, want men hoort tegenwoordig van 

zulke rare dingen, die, naar ik vrees, uit zullen loopen op ontzenuwing der maatschappij en op 

ondermijning der machten, en het zou een nagel aan mijn doodskist zijn indien gij daaraan mede 

deelt. 

Moeder, maak u volstrekt niet ongerust, de maatschappij wordt niet ontzenuwd door eene verstandige 

en gezonde opvatting en toepassing der rechten van de kiezers,  maar de maatschappij is reeds 

ontzenuwd door de eenzijdige toepassing en miskenning der rechten van anderen. Juist het niet recht 

doen voor allen heeft de maatschappij ontzenuwd en is de kanker voor de macht. Tot ondermijning 

der machten, moeder, wees er gerust op, daartoe zal ik nooit medewerken, integendeel, maar ik hoop 

te helpen waken tegen het misbruik maken van macht, de oorzaak waardoor de macht in den 

tegenwoordigen tijd bij velen in discrediet is gekomen. De dragers der macht, de hoogere standen, 

hebben geen rekening gehouden met recht voor allen. 

Maar, mijn jongen, neemt gij soms les bij Domela Nieuwenhuis c.s.? 

Nee, moeder! Maar hoe vraagt u dat zoo? 

Ach, jongen, het doet mij zoo leed, dat die man tot lid der Tweede Kamer is gekozen. 

Moeder, vergun mij, dat ik u zeg, dat het mij smart u zoo te hooren spreken. Naar mijn bescheiden 

oordeel pleit dat noch voor uw verstand, noch voor de edelheid van uw hart, noch voor uw politieke 

blik. 
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