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llc urcrtschcn nroeten arbeitlen. On-

gclukkig zij, die in de groote bijen-
korf, wclke wij wereld noemen "

niets uitvoeren, dan als luije hom-

mels op den honig te teren, die door

de nijvere werkbijen wordt zaarnge-

bragt. De billijkheid vordert echter

te erkennen, dat in den aard van

tlit arbeiden eenig verschil is. Orn een voorbeeld bij te brengen, hebt gij, ge-

eerde lezer, die nret nevenssaande plaat in de hand nijn opstel zit te lezen, hel
op dit oogenblik veel gernakkelijker dan ik, toen ik dit opstel schreef en de

teekenaar of graveur, toen zij het beeld in prent bragten I en rvederom hadtlen

wij beide heel wat ligter taak dan hij, wiens persoonsbeschrijving 'wij het ge-

noegen hebbcn u aan te bietlen. Hii toch behoort tot die klasse van lvezens.

rlie tuen gLrwoon is. in orrderscheiding van audore arbcidzarne menschen.lrij
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uitnenerrdheitl nret den naarn van ,:lrbcùlers te noemen. Een schoone eertitel ,

tlien ik u uitnoodig wat hooger te plaatsen , dan hij gewoonlijk op onzen ranglijst

voorkomt, waar hij al te verre achter de honoraire karncrheeren, de staatsra-

tlen in buitengewone dienst, de professoren titulair-honorair, en de aspirant-

surnumerair-arnbtenaars staat. Het is zoo, het voorkomen van onzen klant is

nietvan de schitterendste. De ronde hoedmet breeden achteropgetoomden rand

op tle ongekamde en ongescheitlen haren, zet aan het onbeduidend gezigt niet

vecl uitdrukking l-rij. Het openhangcntl blaauwlakensch wambuis met liggende

kraag en kort lijf , valt vrij slonlig orn tle ongcfatsoeneenle leest. De wijde korte

broek van manchester, met een bevallige onachl,zaamheid aan rle knie losgela-

teD, zou een vreemdeling nieuwe stof geven tot de spotternijen, waaraan rvij

arme rlutcltmera op het punt van dit kleedingstuk ten prijs staan. En ofschoon

tle beenen , met glaclde kousen bekleed cn in gestreepte slop$uscn gestoken,

hct zwierigste getlcelte van zijnc uitrustinpç uitrnaken, leeft de man op zulk eelr

grootenuoeten isopzulkconlontpclcestgesc/urcrd, tlalookzijnvoetstukinde
r-eroortlocling vrn hct gchcclc stlntllrccltl moct dcelcn. Malr welk is ook het

opschrift, dat op dat voctstuk tc lezen staat'l IIct drukt in grootc lctters het

rvoord: ,4rltettler uit. '(rbeùIcrl dat spreekt uit het geheele voorkomen en hou-

ding van dezen plompen kinkcl: dat spreekt uit clat stcrkgespierd gelaat met

de forsche jukbeenderen, hetlvelk in zijn stompheid ijver en volharding uit-

tlrukt: dat spreekt uit die vierkante schoutlers, die zelfs in dezen ingetrokken

stand stierenkracht verraden: dat sprcekt uit die geheele stroeve gestalte, die

rrit hout schijnt gehourven te zijn. De klant staat nu in rust te kijken: maar als

hii eens die hantlen uit de zakken haalt en aan 't werk slaat , ha, hoe het er

over zal gaan ! Dan zal datzelfde ligchaam, tlat nu niets dan een logge klomp

schi.jnt tc wezcn, een veerkracht en buigzaamheid ontwikkelen, waarvan w[j
rnet al onze gyrnnastische ocftrningcn gccn dcnkbecltl hcbbcn. Men moet geen

eend op hel, lantl , cn gccn arbeitlcr op tlc wandcling zicn.

Ik bespreek evcnwel voor dcn borst ttwc achting nict allcen op zijn titel als

,4rbeitler, schoon hij er mcê zou kunnen volstaan. Ik eisch die vooral op grontl

van zijn karakter en zedcn. Hct bl{jkt wcl , dat arbeiden onze besteruming

is, daar het den mensch, zoowel naar ligchaam als naar ziel, zoo gczond

nraakt. T,ie ùezen man: hii mist vijf en zeventig van tle hontlcrtl ontlcugden,

n'aaraan wij schultlig staan. 0p dat ronde gelaat staan ecrlijkhcitl en trouw te le-

zcn- Onder dr[ l<lup stuk vilt broeit gcen vonk van ecrzttcltt. Schoon het woord

,lrbeùler den zin hecf[ van zlilx'ùltn't\oot' rcn untler. o1l crln's anders land en voor
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cr,rrs artdcrs voorder'l , weet hii niet u'at het is , iemarttl te benijtlen. Ziin u en-

schen strekken juist zoo ver als zijne stulp, dertig voet in 't vierkant. Achter

tlat grove wambuis klopt een grof bewerktuigd, maar gezontl hart met warm

bloed en gelijke rustige slagen. Schoon de rveggestoken vuist een geducht wa-

pen is, is het een eerlijk wapen , dat nooit dan in een billijken strijd getrok-

kenwordt. Die groote lonrpe voeten zullen geen'lvorm vertreden. als zii het

rnijden kunnen. Het geheele ronde voorkomen van den flinkert is een verper-

soonliiking van het spreek'woord vau zijn land: goed rond , goed Zeeuwsch.

IMelnu, wat dunkt u ? Zou onze held , indien hij slechts eenigzins aan de ge-

geven karakterschets gelijkt, - €tr tot bevestiging daarvan, durf ik mli op

ieder, die den nijveren Zecurvschen en den geheelen vaderlandschen arbei-

dersstand eenigzins van nabij kent, beroepen- zou hij dan niet verdienen een

sport of wat hooger in onze schatting te staan, dan rJe ladder der maatschap-

pelijke inrigting hem aanwijst? Laat het zijn, dat hij tot de voeten van het

rnaatschappelijk ligchaam behoort, het zijn toch de voeten, die het ligchaam

dragen. Hebben wij de eer van daarin de plaats der fijnere zenu\tren te vervul-

len, vergeten rvij niet, tlat de spieren het in beweging brengen. Zijn wij er

trotsch op, dat wij als kleurige klaprozen en gesternde korenbloernen tus-

schen het graan in staan , houtlen wii onder het oog, dat het de eenvoutlige

ecnkleurigc halrl is, tlic hct gczcgcnd vocdscl onzcs dagelijkschcn onderhouds

bevat. Er is meer! In den nederigcn bocrcn- cn arbcitlersstand, van de be-

srnetting van vreemde zeden vrijgebleven, wordt het degelijk oud-vader-

landsch karakter nog bervaard. Daar rvorden cle voorouderlijke zeden nog in

stand gehoutlen. Daar prijkt varler Cats nog naast den eerwaardigen huisbij-

bel. Daarheen moel,en wii onze toevlugt nernen, om de plaatselijke eigenaar-

digheden van ons taaleigen op te sporen. En dat ook de aloude dapperheid,

die aan de De Ruiters , Evertsens en Bankers, uit cleze zelftle streken man-

nen leverde om hunne groote daden mede uit te yoeren, nog niet onder hen is

uitgestorven; bleek het niet treffend in den laatsten veldtogt, toen onze platte-

landsschutterljen, door hunne kloeke onversaagdheid, den vijand zulk ecnen

schrik wisten in te boezemen, dat onze vreedzame Zeeuwsche en Yricsche

boeren voorkrijgshaftige Pruissen werden uilgemaakt? Indedaad indien men

rlen meer en meer afslijtenden stempel van ons volkskarakter, naar de oude

rnunt vernicuwen wilde, zou men, even als tot gaafbewaarde legpenningen.

lot den nederigen boeren- en arbeidersstand zijne toevlugt moeten nernen.

Doch het behoort onrlcr rlrr voorregten van tlezen stand. tlat hii van zulk,'
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wenschen en zorgen niets \veet. Onze arbeider althans leidt zijn eentoonig

en onafgewisseld leven met onyeranderde tevredenheid. Schoon w{i hem niet
kunnen aanzien zonder een onwillekeurig gevoel van medeliiden over zijn
zwaren arbeid en armoedig bestaan in ons te voelen opkomen, verzeker ik u ,

dat hij ons daarvoor niet bedanken, maar van al ons beklag niets begrijpen
zou. En waarliik er is geen reden toe. De man heeft alles wat hij wenscht. Zijn
klok staat aan den hemel: hij gaat met de zon te werk en te bed. Ziin tanden

ziin hard genoeg voor het hardste roggebrood, en zijn vochten weten niets van

het schadelijke van een onmatig gebruik van spek. Zijn harde matras schijnt
rnet slaapbollen gevuld. Hij heeft alle dagen een lekker gastmaal: aardappelen,
door zijn eigen hand geteeld, met een heerlijken saus overgoten, die honger
heet; en een groot feest: rust na arbeid. Buiten deze dagel{jksche feesten heeft

hij nog des zondags de wandelingen naar het nabijgelegen stadje, dat gij over
't water ziet , met een aardig boerinnetje aan zijn zijde. En als het kermis is ,
en hij met zijne uitverkorene voor de vedel staat, dan zou hij niet willen geloo.
ven, dat het mogelijk is, grooter pret in de wereld te smaken; f,n misschien

is het ook niet mogelijk '!, Zoo lr"eft dan de arbeider jaar in jaar uit , eyen ge

lukkig en tevreden . en zou ons uitlagchen , als hij wist, dat wij zooveel moeite

nemen om hem te besc:hrijven.
J. P. Il.
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