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lIAXI}IILIAAN HARDEN.
Weinigen slechts zijn er, die hun denkverDlogen veroorloven sterk en onverdeeld op
alles in volle kr'Lcht te werken. Doch de tijd
is daar, die eischt het op alles gericht tc
howlen, op moraal en politiek, op de samenleving, op de koningen en de ministers, op
de vooruamen, de philo~ophen, op de grondbeginselen, op wetenschap en op knust - op
alles, in één woord, wanneer men niet in het
miclclelmatige wil ondergaan.
CUA;:\IPOH.T.

::\Ieermalen reeds is aan den aanvang van eene levensschets
de vraag gesteld of de persoon van den beschrevene inderdaad
een persoon was van beteekenis. Eene vraag, altoos moeilijk te
henntwoorden, omdat feitelijk alleen de geschiedenis en het
nageslacht over de waarachtige beteekénis van een, die onze
tijdgenoot is, zullen kunnen oordeelen; vraag, in de woelige
dagen der negentiende en twintigste eeuw nog moeilijker te
beantwoorden, omdat zoovele stroomingen in maatschappelijk
en geestesleven nandncht vragen, en elk zoozeer hare naar
voren tredende liguren heeft, dat zelfs den meest critisch aangelegden opmerker eene onjuiste beoordeeling kan passeeren,
kan overkomen het te hoog stellen hier, het te lattg stellen
daar _ Doch ten opzichte van M:nximiliaan Harden is er eene
speciale beteekenis gelegen in deze vraag, welke haar banaliteit
verontschuldigt. Wltnt het schijnt geen te groote proeve van
omzichtigheid, indien wij veronderstellen, dat velen de keuze
vnn dezen Duitsehen journaJist-publici~t niet vrij zullen achten
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van een voldoen aan oppervlakkig verlangen in de dagen, dat
zijn naam vol vluchtige belangstelling, gelijk het schouwtooneel
der wereld deze kent voor ieder die haar aandacht heftig weet
te trekken, nog op aller lippen is. En dit geldt te sterker, waar
deze regelen verschijnen in eene periode, dat men Harden algemeen overwinnaar weet in den politieken strijd vol menschelijke
tragiek, dien hij heeft aangebonden. Dat dien strijd in onze
gedachten eeu groote plaats niet is onthouden, wij zullen het
allerminst loochenen, en de behandeling der stof zal het toon en.
Maar het is niet den tegenstander van Eulenburg en zijne
vrienden alleen, zelfs niet voornamelijk, op wien in deze bladzijden een blik wordt geworpen. Voor het groote publiek moge
de naam van Harden door de opzienbarende processen betreffende den Liebenberger vriendenkring uit een vroegere onbekendheid aan het helderst daglicht zijn getreden, om ach zoo heel
spoedig weer in de duisternis terug te vallen; voor hen, die
eenigermate reeds Duitsche toestanden kenden en gadesloegen,
was Harden ook al jaren achtereen een kracht van beteekenis, moest hij zulks wel zijn om voor zijn onafhankelijk
woord den spoedig gewonnen invloed te verkrijgen. Zijn kamp
tegen de verkeerde vrienden van den Duitschen keizer was van
dezen invloed het bewijs, dat het sterkst naar buiten drong;
het was daarom niet het eerste.
Waarin, zoo zal men vragen, dan wel die "hervorl'agende" beteekenis van Maximiliaan Harden schuilt? In de'"macht van
zijne persoonlijkheid, in den invloed van zijn stijl, in de menigvuldigheid der hulpbronnen, der relaties, welke hem ten dienste
staan? In geen dezer drie afzonderlijk, en toch in alle drie
tegelijk. Dat spreekt bijna vanzelf. Harden is journalist door
roeping, hij kan niet zwijgen over datgene wat in het rijke
leven om zich heen hij waarneemt en interessant genoeg acht
anderen mede te doen waarnemen; hij is zoodoendejournalist
in den besten zin van het woord, maar hij is het tevens in de
meest mode me opvatting van dezen eigenaardigen en hoogst
persoonlijken werkkring. Er is in dat opzicht eene vergelijking

MAXIlIlILIAAN HARDEN.

3

te trekken tusschen hem en William Stead; vergelijking, die
zeker rationeeIer is dan de oppervlakkige beschouwing van
den Franschen reporter, die Harden als de Stead van den
oorlog aanhaalde, alleen, omdat deze der Marokkaansche affaire
in de verwikkelingen der Eulenburgsche diplomatieke camarilla de juiste plaats toekende. Stead is voor velen - en dat
is eigenlijk geen wonder - niet ten volle sympa:thiek; wanneer hij van anderen spreekt, spreekt hij nog meer \'au zich
zelf, wanneer zijn activiteit en slagvaardigheid hem in de
hoofdsteden van Amerika en Europa met de grootsten onder
de grooten in aanraking brengen,. verneemt ook geheel de
wereld dat oogenblikkelijk. Stead's optimisme is zijne carrière
van glans en roem geweest, doch het is tevens vermoeiend in
zijne schetterklanken. Wat echter niet wegneemt, dat Stead
voor geheel het jongere geslacht incarneert de toekomst van
den journalist, als levend maakt den ommekeer, die in de journalistiek aan de orde is, reeds hier en daar zich voor altijd
doet gevoelen.
Totnutoe, sedert de dagen der beroemde Romeinsche ~Acta
diurna" en der oudste Chineesche coura.nten, is één richting
uitsluitend in de journalistiek, en wat aldus genoemd kan
worden, merkbaar geweest. De couranten uit de dagen van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, de bladen, die naar
het voor dien tijd zoo vrijzinnig voorbeeld van Frederik. den
Groote achtereenvolgens in de verschillende landen yerschenen, z\i stonden te afhankelijk tegenover de machthebbers
dan dat zij tot veredeling en verheffing van de groote menigte
konden medewerken buiten de wijze en de begrippen, welke
deze aanhingen, om. Ze konden nieuws brengen, hare systemen
in dit opzicht verbeteren en opvoeren tot een snelheid, welke
de veiligheidsklep der contrûle thans ten eenenmale mist, maar
eerst het oplevend politiek bewustz\jn der laatste halve eeuw
heeft in de beschaafde landen de richting van leiding der
denkbeelden van de gl'oote massa tot uiting gebracht, onvolkomen nog, angst\Tallig tevens en niet het minst zich van
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werkelijke kracht en waardigheid zelden juist bewust, doch
ten slotte toch aanwezig. De tijd van vroeger heeft uit, al ziet
het publiek in het genus journalist bij voorkeur den onbescheiden nieuwtjesjager, tot dat denkbeeld als het ware geforceerd door die groote en uitsluitend commerciëele ondernemingen in Duitschland, Frankrijk en Amerika, welke rijk worden
van de zucht naar sensatie harer geabonneerden. Dat wil een
Stead vernietigen, het onvolkomene verbeteren, het.ontbrekende
aanvullen. Hij wil niet uitsluitend waarnemen, hij wil als de
stem van het volk mede beraadslagen, besturen en beslissen,
tot in de miiieus del' parlementen, tot in de kabinetten der
monarchen en ministers. Stead heeft dat getoond bij de Tweede
Vredesconferentie, heeft dat getoond bij zijne bekende interviews met Czaar Nicolaas H, dien hij zijne meening over
Finland zeide, en met Leopold 1I, wien hij over de gruwelen in
den Congo onderhield. En waar men hem gesloten deuren wilde
tegenoverstellen, dRar aarzelde hij niet dwang te gebruiken.
Zoo is ook Harden, evenmin versmadend de luidruchtige
tonen, welke in onze toch reeds rumoervolle dagen wel moeten worden gebezigd om een nieuw streven te doen opmerken.
Ook Harden stelt el' zich niet mede tevreden uitsluitend opmerker, hoe goed en hoe gewaardeerd ook, te zijn; hij wil -en het is gebleken niet ten onrechte, - dat er rekening zal
worden gehouden met zijn woord, wanneer hij dit grondt op
zijn ervaring, op zijn kennis van feiten en toestanden. Harden
heeft meer dan Stead scherpe pijlen afgeschoten; Ain stijl is
er met de jaren niet zachter, zijn sarcasme niet minder treffend
op geworden; weinigen en weinig verhoudingen bleken yoor
zijn blik en zijn pen veilig. Hij heeft veel geschreven, veel te
verantwoorden gehad, en zich dus op lange na niet alleen

vrienden gemaakt; integendeel, onder bijna eIken kring vijanden zien plaats nemen. Maar een zeker recht tot spreken viel bij
hem zelden te ontkennen, omdat zijn levensstrijd en zijne gaven
hem hebben verheven tot man van hoog intellect; tot journalist,
die letterkundig artist; tot publicist, die philosoof tegelijk i~.
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Evenwel, er is meer in Harden te waardeeren dan dit streven, hetwelk persoonlijk streven toch tegelijkertijd is, alleen.
In de Itaneenschakeling van processen, die de laatste maanden
op zijn naam hebben geschreven, heeft hij dat meerdere daadwerkelijk getoond, heeft hij zedelijken moed en onverschrokkenheid
in dienst gesteld van wat het oppervlakkig algemeen oordeel
aldra lieflijk als een daad van eigen-persoon-naar-voren-brengen
afschilderde, doch dat meer en meer gebleken is te wortelen
in een werkelijk beginsel van nationale trouw, niet vreemd
aan dezen promotor vltn den Bismarck-cultus. Had hij de gelegenheid van Eulenburg's misstappen aangegrepen om eigen kracht
te toonen, om te spreken van eigen invloed zelfs in deze hooge
kringen, het ware den journalist niet ten kwade te duiden
geweest. Maar voor de zaak, welke hij voorstond en welke
toch een schoonen ondergrond heeft, al is deze ook door veel
minder schoons bedekt, ware hij dan niet meer geweest dan
de advocaat van eene cliente als de destijds zoo bekende Poolsche gravin Kwilecka, beschuldigd van onderschuiving van een
kind; hij ware toegejuicht geworden als deze en den volgenden dag vergeten. Hij had het dan zelfs niet gebracht tot het
standpunt van een Labori, den advocaat van wijlen Emile
Zola, die zijn naam en toekomstige carrière evengoed in het
Dreyfus-proces vond als in den moordaanslag van Rennes. Harden
is veel meer in deze aangelegenheid de Picquart geweest, die
handelde zonder personen te kennen, handelde uit der wille
van de rechtvaardigheid, en meer waagde dan hij ooit dacht
te kunnen winnen. Wat ook Maximiliaan Harden heeft doorstaan, is meer dan men vermoedt, en de schitterende troost
van een Picquart zal nooit zijn deel worden, omdat een Harden als minister zelfs in dezen tijd van verwezenlijkte onwaarschijnlijkheden tot de onmooglijkheden blijft behooren!
Voor de groote menigte, we zeiden het reeds, is de redacteur van "Die Zukunft" door zijne artikelen tegen Eulenburg,
1\101tke, Lynar, Lecomte en anderen de man van den dag geworden, van wiens woorden alleen de kroonprins zijn keizer-
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lijken vader in kennis durfde stellen. Voor zijne vrienden
en bewonderaars, niet het minst voor zijne talrijke lezers toonde
hij zich in dezen felIen dramatisch en strijd op het papier en in
de rechtszaal slechts dezelfde, dien men in hem kende en in hem
geloofde. Reeds de geschiedenis van het door hem geredigeerde
blad, dat kleine bandje, dat elke week in licht bruinen omslag
verschijnt, is trouwens eene wonderbare en wondervolle, die
aan zijn talent alle eer doet. "Die Zukunft" is een orgaan voor
de meest uiteenloopende belangen gebleken; het heeft menigen
bitteren kamp gestreden, doch ten allen tijde is Harden's persoonlijk cachet op zijn
z~n wezen gedrukt gebleven. Daarom al is
.
het eenig.

***
Harden werd den 20en October 1861 te Berlijn geboren, en
ging school op het Fransche gymnasium. De geschiedenis van
zijn jeugd - zijzelve kan vertellen dat van eene waarachtige
jeugd bij Harden zoo goed als geen sprake is geweest - is
spoedig afgehandeld; er zijn weinig feiten daarin te vermelden,
zooveel te meer gevolgtrekkingen echter te maken uit die feiten
en uit de stemmingen van den jongen Rcholier. Bij den dood
van Ernesto Rossi snuffelde Harden in oude papieren en vond
de blaadjes uit het schrift, waaraan hij in die dagen zijne bewondering voor den grooten dramaturg had toevertrouwd. Het
waren, zoo merkte hij zelf toen op, meer dan overdreven gedachten van een ongebreideld temperament, en wat daarin
stond, was op ende op het werk van een tooneeldol gymnasiast, die in uitroepingsteekens zich uitte en geen overtreffimden
trap schuwde. Maar destijds heerschte onder de jeugd ook een
ware hartstocht voor de kunst; de nationale beweging voor
eenheid had haar doel bereikt, van de aanstaande sociale kampen
viel weinig of niets nog te bemerken, en uit het geheimzinnig
lokkende rijk der politiek wist men het Berlijner kind van den
vrijzinnige slechts te vertellen, dat de oorzaken van alle bebestaande misstanden te zoeken en zeker ook wel te vinden
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waren in het kwade drijven van den boozen Bismarck! Wat
bleef voor de smachtende en dwepende jeugd over, als 't niet
was het tooneel, dat het beloofde land van vrijheid en idealen,
de plaats van hooge en edele kunst werd? Harden verslond
dan ook de critieken van een Fontane, een Frenzel, "helaas
ook" van een Blumenthalj naar den antiquair verhuisden daartoe
zijne boeken.
En wat de droeve rest mag heeten, heeft Harden op de hem
eigene wijze medegedeeld, toen de mispln.atste en destijds zeker
onnoodig wreede spot van een August nebel hem daartoe opeischte. Een donkere familie-tragedie - zoo gewoon, zoo bijna
dagelijks terugkeerend voor den buitenstaander, zoo geheel
nieuw en verwoestend telkenmale voor wien zij treft - verstoorde ook geheel zijn jong leven j psychose van den vader leidde
tot scheiding van den echt en verbande eIken straal van kinderlijke vreugde voor goed uit Harden's jeugd. Hij liep weg
naar zijne moeder, maar werd ingevolge wettelijke bevoegdheid
teruggehaald en niettegenstaande de vertoogen van den rector
van het gymnasium, die den knappen primus van het tweede
leerjaar gn.arne wilde laten uitstudeeren, in het geheel niet voor
zijn aard passende bedrijf van den koopman ondergebracht.
Der w!tnhoop nabij, zeide hij in stilte het vaderlijk huis vaarwel, vluchtte met twee of drie thalers in den zak, zelfs zonder
warme overjas. Omnia mea mecum porto, al het mijne draag
ik bij mij, kon hij zeggen met Matthias Claudius, die dit schreef
als motto boven de door hem geredigeerde "Wandsbecker
Boten" . .Acht dagen en acht nachten bracht hij dakloos in
Berlijn door en grondvestte er practisch zijn kennis van het
innerlijk der stad; toen "ontfermde" een "kunst"-agent zich over
hem en bracht hem bij een ellendig tooneeltroepje. Maximiliaan
Harden was de naam, dien Max Witkowski er aannam, den
voornaam van Maximiliaan ontleenend aan Maximiliaan Ludwig,
wiens uitbeelding van HamIet hem overweldigd had. Hij speelde
er rollen van allerlei aard en in de omgeving van de hoofdstad
vertolkte hij den markies Posa en Mortimer, de onvergankelijke
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figuren, die Schiller heeft geschapen. Zijn vader stierf in dien
tijd, en moeder en kinderen vroegen en verkregen toestemming
tot naamsverwisseling. De jonge acteur bleef bij den gekozen
schuilnaam, de toen zestienjarige ging uit eigen beweging van
het ouderlijk Joodsche geloof tot het Christendom over. Een
nieuwe periode opende zich voor hem.
Onbevredigd en onvoldaan had hij het tooneel verlaten, de
taak van den journalist lokte hem thans aan. Zijne intrede
in deze nieuwe wereld doet denken aan eene der meest sprekende figuren uit Stilgebauer's romancyclus van "Götz Krafl't";
hij leed er gebrek als deze, doch streed er meer onverschrokken en met grooter virtuositeit. Koortsachtig en bleek haastte
hij naar leven en sensatie, een geïsoleerde wilde in het leger
der revolutionaire literatuur, waarvan Bleibtreu, Holz en Conradi
toen de aanvoerders waren. Hij doorliep ettelijke redactie-bureaux,
arbeidde er in zeer uiteenloopende functies en leerde in het
Kaiserhof, het gewone reuniepunt der intellectueele aankomelingen. den toenm<tligen Dl1nzigschen redacteur Herman Sudermann kennen, ontwierp met Bmhm, nu de leider van
het Lessing-theater, Wolfl' en Schlenther de "Freie Bühne",
waarvan hij zich evenwel weer spoedig afwendde. Frans Mehring, de latere oprichter van het tijdschrift "Kapital und Presse"
trok hem daarna tot zich, en met dezen voerde hij in de zaak
der geboycotte tooneelspeelster EIsa von Schabelsky zijn eersten
journalistieken oorlog, ditmaal gericht tegen Paul Lindau. De
aandacht was zoodoende op hem gevestigd en de "Apostata",
de veelzijdig ontwikkelde causeur der "Gegenwart" mocht, van
zijn eerste opstellen in Juli 1890 af, op belangstelling rekenen.
Doch hij vervreemdde met elk oogenblik meer van het eens
zoo vurig aangehl1ngen radicalisme, tegelijkertijd, dat Mehring
naar de rijen der sociaal-democratie overliep om de gevreesde
Torquemada van de "Leipziger Volkszeitung" te worden. Toch
bleef de vriendschappelijke verhouding tusschen beiden nog
bestaan; de breuk kwam eerst later, toen Mehring den ouden
bondgenoot verdacht maakte en verketterde, toen Harden het
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7.ijnerzijds een "nfschuwelijken inval" van Mehring noemde
om Friedrich Nietzsche en Theodor Fontane als "kapitalistisch
verseuchte Erscheinungen" te brandmerken. En de bewondering, die Harden langzamerhand en vooral na diens terug·
stooten door den jongen keizer, ging gevoelen voor Bismarck,
maakte de breuk onherstelbaar. De jeugdige publicist werkte
intusschen aan zijn revue en aan zijn eigene ontwikkeling.
In 1891, denzelfden zomer dat hij Bismarck op Friederichsruhe
bezocht, reisde hij langs de Middellandsche zee naar Genua,
naar Egypte. Parijs heeft hij echter toen en later nimmer gezien.
In het volgend jaar werden zijne "Gegenwart"-schetsen in
boekvorm uitgegeven; enkele maanden daarna was de tot standkoming van de nieuwe revue "Die Zukunft" verzekerd. Harden's broeder en zijn uitgever bezorgden het financieele gedeelte,
en in den herfst kon het nieuwe orgaan zijn wissel op de
toekomst gaan trekken.
Reeds als "Apostata" had Maximiliaan Harden zich een
niet geringen nafim verworven; de satire .en de felle kracht,
die spmken uit elk woord, de sociologische aesthetiek, van
Brancles overgenomen, die er in geleeraard werd, hadden invloed
aan den schrijver bezorgd. Maar niets deed nog vermoeden,
dat "Die Zukunft" een waren veroveringstocht zou maken,
dat haar oprichting een soort van Europeesche gebeurtenis
op politiek en intellectueel terrein zou gaan vormen. Toch is dit
zoo geworden, want het hoogste peil van veel, dat het werelddeel op uiteenloopend gebied opleverde, heeft voor het blad gearbeid. Fontane, Paul Heyse, Detlev von Liliencron, Dehmel,
Björnson, Georg Brandes, Laura Marholm, Albert Schaeffle, Carl
Jentsch, Adolf Wagner, Menger, Houston Stuart Chnmberlain,
l\tIax Klinger en Fritz Mnuthner, om er slechts enkelen te noemen,
hebben hunne namen en hun bijdragen in de kolommen van
het blad neergeschreven. Naumann verwierf er zich zelfstandigheid in christelijk-sociaal streven door zijne "brieven aan
rijke menschen"; Lamprecht wierp er zieh als origineel uit.legger der moderne historische wetenschap op tegen Delbrück,
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Stammier schreef daarin zijne anarchistische theorie, en Sombart won er sympathie, enthousiasme bij de jongeren voor
llarx en Engels. Geen onderwerp schuwde het orgaan, geene
der vele traditiën van dien tijd was te heilig voor zijn
onweerstaanbare kracht, voor zijn woord van machtige persoonlijkheden. Doch twee gevoelens overheerschten in die jaren
van begin: de I:>ewondering voor het werk van Duitschland's
eersten kanselier en de gelijktijdige verbittering tegen den
kunstmatigen cultus, dien Wil helm II ter wille van zijn grootvader
wilde kweeken, en de strijd tegen een gevaarlijke en tegelijk
laffe pers als Duitschland die toen meer dan nu nog kende.
Vooral het laatste element was er een om zijn toch reeds
groot vijandental te verdubbelen, te verdrievoudigen. En ook
der staatsmacht ging het blad nimmer uit den weg. Tweemaal
dan ook is de uitgever der "Zukunft", die in den Bismarcktijd eenmaal werd vrijgesproken en een andermaal niet werd
vervolgd, tot zes maanden vestingstraf veroordeeld; het was
in 1898 wegens Laboulaye's "Prince Caniche" en in 1900
tengevolge van de "Kampf mit dem Drachen", welke beide
op ironieke manier heerlijk eene der vele onvoorzichtige uitlatingen van den Duitschen souverein bespotten. Men heeft de
openbare meening voortdurend gedwongen van het bestaan van
het blad kennis te nemen; het blad zelf heeft er niet om gevraagd en uitsluitend aan zijne inwendige verbetering gewerkt.
Doch welke groote geesten in .Die Zukunft" hun licht ook
hebben laten schijnen, zelfs in dit zoo intellectueele milieu
bleef Harden's ster schitteren en fonkelen als een zeldzame
diamant. Zijn stijl heeft iets fascineerends, er zouden pagina's
achtereen alleen over dien stijl te schrijven zijn, zonder dat
men het ware geheim ervan zou Ieeren kennen, zonder dat
men iets zou doen verliezen van het medesleepende gevoel, dat
die stijl over den lezer brengt. Het is, aldus getuigde Fritz
)Iauthner in het proces wegens Majesteits-beleediging in l!lOO,
aan Harden onmogelijk om anders te schrijven dan hij denkt.
Inderdaad .iI croit tout ce qu'il dit"; dit aan ~Iirabeau over

)lAXDur.IAAN HARDEN.

11

Robespierre toegeschreven gezegde heeft hij in zijn revue tot
waarheid gemaakt en tot waarheid behouden. Paul Wiegier
vergelijkt hem met Girardin, wiens journalistiek van vier en
twintig uur de bekoring en de kracht heeft der vier en twintig
uren macht. Want hij, wien menige rijke des middags, menige
machtige in het schemeruur bezocht, wist alleen door den
invloed van zijn pen meer dan eenig ander, kende duidelijker
de oorzaken van bijna elke gebeurtenis op het wereldtooneel,
en voorzag dientengevolge ook zekerder vele dingen die
komen moesten. In zijn eenvoudig werkvertrek hoopten zich
de belangrijke berichten op en werden de meeningen geboren, die
den volgendèn dag public opillion konden zijn; ware het wonder
geweest., indien zoo een man, die zelfs de meest onaantastbaren
moest zien in hunne menschelijke kleinheid en kleinzieligheid,
moest zien in de lichtvaardigheid van hunne besluiten en overwegingen, welke misschien mede maken de geschiedenis van deze
eeuw, gelijk de nagelaten geschriften van den Vorst van
Hohenlohe dit zoo karakteristiek hebben aangetoond door
stemmen uit die diplomatieke wereld zelve - ware het wonder
geweest, indien zulk een man trotsch werd op eigen kracht,
sceptisch tegenover anderen? Integendeel, bijna moet het
verbazen, dat nog eiken keer opnieuw de ontembare lust
blijkt om nieuwe problemen aan te vatten, om nieuwen strijd
te beginnen. Moedeloosheid is nimmer bij Harden te bemerken, wel vele malen een strenge discipline van den geest,
welke dezen dwingt te arbeiden, te arbeiden in ééne en vaste
richting, niet op zijpaden zijn lust naar humor, zijn nsprudelnd"
talent van caricatuur en satire lucht te geven.
Bamberger zeide het reeds tot den beginneling Harden: "Sie
sind wie Ibsens Stockmann, den ich - ent schuldigen Sie nicht ausstehen kann"; het was de trots van het levens principe,
dat een werk achter en voor zich heeft, die zich uitte in den
jongen artist. Want het intransigente is aan Harden volkomen
vreemd, zoo vreemd - Paul Wiegier merkt het terecht op als deze zijn kan aan hem, die zich eigen maald Tardieu's
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waarheid, "qu' aucune misère physique ou morale, aUCllne
plaie, quelque corrompue qu'elle soit, ne doit eflrayer celui
qui s'est voué à la science de l'homme." Maximiliaan Harden
vrangt niet angstig naar de meening van grooten of kleinen,
en ':l.'aine's woorden, die zelfs de kunstvolle prinses Bonapnrte
uit haren salon weerde, vinden bij hem in deze tijden van
ongeloovige en zoekende bigotterie gereedelijk ingnng. Hij leeft
het leven mede zooals het is en voelt het verband, dat noodwendig tusschen de deel en der wereld en hare gebeurtenissen
bestaat. 1\len heeft het opgemerkt, dat hij de avonturen van
Draga van Servië, van de ontvluchte Louise van Coburg, van
de Saksische kroonprinses zonder eenige neiging naar sensatie,
man.r ook zonder eenige sentimentaliteit, zonder eenig streven
in de richting van een Eschtruth of Ouid~, heeft verhaald.
Hij is immer koel en verstandig gebleven tegenover de opwinding van een oogenblik. En onthuld heeft hij alleen dan
iets, wanneer politiek of maatschappelijk een plicht daarbij
hem te leiden scheen. Men kan - waarom niet? - de zuiverheid zijner motieven betwijfelen, ze aanvnlIen desnoods, doch
ontkennen kan men niet, dat er een lijn van harmonie ligt
in geheel het streven, dat zich in zijn journalistieken arbeid
openbaart, dat el' overeenkomst te bemerken valt tusschen
menige daad en menig woord, gewijd reeds lang tevoren aan
een tragedie vol intens leven, genomen uit dat leven zelf.

***
Het succes van "Die Zukunft" is aan velerlèÎ oorzaken toe
te schrijven. Ook de omstandigheden en de tijd der verschijning hebben el' invloed op geoefend, want el' bestond behoefte
aan een orgaan als dit in een land, waal' slavernij des geestes zelfs
het kenmerk van een groot deel del' pers en del' publieke opinie
was en is. Maal' alleen door Harden werd het blad een geschrift
van dik'werf Europeesche beteekenis, gelijk ook de persoon mn
Stead de "Review of Reviews" tot een blad van vooral buiten Enge-
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land erkend gezag heeft gemaakt.. Wat Harden In de
"Gegenwart" was begonnen, zette hij in de nieuwe omgeving
voort. Als Remy de Gourmont veroordeelde hij ook nu de
phrases VtUl de meening van den dag, het gewone burgerlijk
gehuichel tegenover alles wat buiten het gebied van comme
il (ttut ligt; de Junius-briefe, die den "Apostata" reeds tot
scherp wapen hadden gediend, vonden hier in menigen vorm
eene voortzetting. Harden was levendig in zijne afwisseling;
waar Lothar Bucher zijn studie oyer het Engelsche parlementarisme had geëindigd, bouwde hU voort; de inductieve politiek
vond in hem een geestig navolger en zoowel Paul de la Garde
met zijne "Deutsche Schriften" als de vriendelijke leerzaamhei{j
van een Herman Grimm, zoowel Bernhardi en Gustav Freytag
als Roon en 1Iiquel, zoo wel Bronsart en \Vürishöifer als Trotha en
Lassalle vonden voor hunne uiteenloopende daden en woorden
bij hem waardeering, waar hij die slechts kon geven; bij hem,
die zoo menigmaal beschuldigd is te hebben afgebroken elke
positieve poging van beteekenis. En Harden kon die wItardeering telkenmale schenken met inzicht van zaken, omdat
zijne belezenheid, zijn aanpassingsvermogen zoodanig zijn,
gelijk men die slechts bij den echten autodidact opmerkt en
telkens terugvindt; omdat jnist deze dagelijks weerkeerende
gaven hem tegenover het gemiddelde der Berlijnsche pers van
1890 in denzelfden voordeeligen toestand hrachten, waarin
Oscar Wilde zich tegenover zijne Londensche bestrijders ... en
benijders bevond. Zijn geheugen ,,·erkt wonderbaar. Data
over China en Japan, meeninge:1 van Nietzsche, Schopenhauer,
~Iontesqlliell, Renan, citaten uit Goethe en Kleist, feiten uit
de "Kiilnische Zeitung" en het "Berliner Tageblatt", cijfers
zelfs uit het "Börsenbericht", e!nt alles wnrrelt in zijn hoofd
dooreen, doch elk oogenblik weet hij het rechte op de juiste
wijze te pas te brengen, daaraan de waarde te geven, welke het
toekomt, en daarvltn het gebruik te maken, dat hem past.
In de stof van eiken dag vindt hij het waardevolle terug, en
hij doet de fantasie werken om er de leering niet uit te vergeten noch daarin verloren te doen gnan.
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Behoeft het nog gezegd, dat een talent als dat van Harden
voortdurend veranderingen, ja somwijlen halve omwentelingen
in stijl en wijze van voordragen met zich bracht, zonder ooit
voor eene verrassing te vreezen. Als een Duitsche Huret of
een Hedemann - onze bekende landgenoot, die in dienst van
"Le Matin" reeds zoo menig journalistiek en diplomatiek
kunststuk leverde - heeft hij zijn interviews gehad, overal
waar hem dit dienstig voorkwam; op het Posenel' Dom-eiland
ging hij in de dagen aan diens grootste beteekenis den Aartsbisschop von Btablewsky opzoeken, en in Rusland naderde hij
de schrijftafel van Witte, toen deze in de glorie van zijn
grootste macht was. Een sarcastisch spelen met namen en
titels heeft den redacteur van "Die Zukunft" slechts kort kunnen
bevredigen, doch in het dagboek van een beambte of een
officier, in Chineesche brieven, die Li-lIung-Tschang bespotten,
in gefingeerde dialogen van leidende staatslieden, in oproepen
vol vermakelijke en vurige ironie, in artikelen met halve
woorden, die voor de ingewijden echter duidelijk genoeg verstaanbaar waren, en langs de tallooze andere wegen, die zijn journalistiek vernuft van chroniqueur vermocht te vinden, heeft hij
besproken wat anderen belang kon in boezemen, heeft hij - en dat
is van grooter waarde gebleken - anderen belangstelling weten
te doen gevoelen voor wat hem daartoe noodzakelijk voorkwam. Vooral de techniek van het contrast heeft hij in zijne
artikelen tot eene ongekende hoogte weten op te voeren. Hoe
scherp, maar hoe waar den toestand in een enkelen regel
uitbeeldend was niet de satire van "Die drei BettIer", waarin
na het patriarchaal Beemen der Boerenrnissie, Merops boos
den uitroep slaakt: "Abel', geëhrter Herr, Bie verderbenPublikoja
die ganze Btimmung. Ihre Aufgabe war, heroïsch unterzugehn."
Ook de sage trekt zijn dichternatuur, die in den stylist
allerminst is ondergegaan, zeer aan, en de concentratie in denken schrijfwijze, die Mauthner na het proces van 1900 bij hem
meende op te merken, brengt hem op dat gebied in den Germaanschen trant van veelzeggende kortheid en afgebetenheid.
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In de "Gegenwart" was de novellistische inkleeding meer
geregeld aan de orde dan dit in de laatste jaren het geval is
geweest; in de "Zukunft" houdt Harden van een stemmig
milieu en zet zich meermalen neer, om als gast des huizes in
tweegesprekken zijne meening uiting te geven. Deze bijdragen
met hare intoneerende opschriften, zijn dikwerf kabinetstukjes
van satirieke kunst voor ieder, die van de details en de omstandigheden der besproken toestanden op de hoogte is. In het bijzonder op datgene, wat de kringen der uitgaande en der aristocratische
wereld bezig hield, heeft hij daarbij zijn scherpste pijlen afgeschoten. Paul WiegIer noemt een lange reeks van de beste
dezer artikelen, die zeker nimmer hebben doen schaterlachen,
maar ook nimmer zullen hebben nagelaten een fijnen glimlach te ontlokken aan wien het gegeven was dit woordenspel
op de juiste waarde te schatten en er iets in terug te vinden
van den Franschen geest, dien Harden in de opvatting zijner
vluchtige kunst zoo geheel en al eigen is.
Harden is, en toont zich dus ook steeds, journalist bij geboorte,
geheel zijn aanleg heeft hem er toe gebracht in die kwaliteit
zich eene bijzondere onafhankelijkheid, de onafhankelijkheid
van den man van beteekenis, te scheppen. In zijne beschrijvingen
en impressies nadert hij datgene wat de beste Engelsclle correspondenten hebben gegeven, wat FOI'bes verhaalde van de
Parijsche Commune, voordat iemand in Europa er kennis van
droeg; in het verkrijgen van inlichtingen zou hij met de tactiek
van den slimmen de Blowitz kunnen wedijveren, al leidden de
omstandigheden hem er nooit toe om geheime tractaten vóór
hare publicatie machtig te worden. En in het genre van het
essay kan hij op één lijn worden gesteld met Brandes, wiens
taaie volharding om op eenzelfde punt terug te komen, voor
een deel ook de zijne is. Zijn werkkracht heeft zich meermalen
door de omstandigheden moeten laten inspireeren; eene week,
de week van Dernburg's fameus en éclatant optreden en van
de vertooningen der Strauss'sche "Salome"-compositie gelijktijdig, leverde hij geheel den tekst voor den omvangrijken
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bundel alleen; andere weken daarentegen kon hij een politiek
hoofdartikel niet anders dan omwerken uit oude gegevens,
omdat hij gevoelde dat hem de kracht ontbrak dezelfde hoogte
te bereiken van iets, wat te voren met gloed en warmte was
geconcipieerd geworden. En deze Duitsche publicist van den
eersten rang wns artist genoeg om het drukkende te beseffen
van den plicht, die naar steeds nieuwe, steeds ook intere~
~ante en actueele bijdragen wijst. Hij heeft, er Lemaître en
~nstral bij halend, een half schertsend, half smartelijk artikel
daaraan gewijd, dnt aldus eindigt: "Immer wieder, in jeder
Stimmung. L'obsession de l'article à faire. Nie unbefangen,
uie kritiklos nur geniessen ; nur mit äusserster Mühe den
Schein wahren als tue man es. Hinter sich stets den Affen
wittern, del' mit del' Rechten jede Emotion notiert, mit del'
Linken dem minder behaarten Ebenbilde den Spiegel vorhält.
Sich selbst belauern, zerfassern. Wie findest du schnell die für
daR in redIichem Eifer zusammengeschleppte Material passendste Architektur? .. Entsetzlich. Nul' der Wille Zll wirken
(nicht: Applaus zu wecken) kann darüber weghelfen." Gulden
woorden, die zeker een ieder, wien het "vergund" was meel'
of minder direl)t met de journalistiek in aanrnking te komen,
als uit het hart zijn gegrepen!
Het is geen toeval, maar veel meer een uit de lijn del'
omstandigheden, waaronder hij werkte, geboren feit, dat geen
verwijt den journalist Harden zoo dikwijls getroffen heeft als
dit: weinig liefde voor het vaderland te gevoelen, terwijl juist
naar zijne meening er geen man in het Duitsche Rijk zijn kan,
die meel' moet denken en denkt aan de grootheid van dat
Rijk, aan zijne inwendige en uitwendige kracht. Dit contrasl,
hetwelk Harden menigmaal bitterder stemde dan hij wilde
toegeven, ligt tegelijk in de logiek der feiten. Duitschland heeft
onder de regeering van den tegenwoordigen keizer zeer eigenaardige stadia doorgemaakt en de !\!tndaeht getrokken op eeno
wijze, die niet immer geruststellend kon heeten. En voor wie
scherp opmerker was, viel het critiseeren niet moeilijk, werd
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het n.lleen onderdrukt door dat gevoel van Byzantisme, 't welk
in de laatste jaren bij onze oostelijke naburen wel wat sterk
p;eprononceerd is gebleken. Harden - we hebben het reeds met
meer dan één voorbeeld aangetoond - is geen man om te
zwijgen, omdat anderen meenen te moeten zwijgen; zijn onafhankelijkheid van daad en mn woord is zUn kracht en zijn charme
geweest, is dit nog altijd - is dit zelfs in die mate dat velen zijn
karakter toeschrijven niet te hennen zwijgen, wanneer hij onrechtmatigs gebeuren ziet, n'en déplaise zij, die in Harden, ook na
alles wat thans geschied is, den bekwamen schetteraar uitsluitend willen gelooven. Voor zulk een Jllan lag de stof tot
opmerkingen sedert 1892 voor het grijpen, en dat die opmerkingen niet altijd vriendelijk hebben kunnen zijn, is waarlijk
zijn schuld niet. Hij was het, die met goedaardigen spot de
phantomen van een Germaansch heldenkeizer tegemoct voerde,
dat historische grootheid zieh niet !:tat voorschrijven; die geen
behagen schepte in de wijze waarop Wil helm II, met gebaren maar
zonder de figuur van den grooten Bonaparte, zichzelf belachelijk,
zijn Hijk en zijn volk onnoodig gehaat maakte naar buiten, zonder iets voor zijn werkelijke belangen ermede te kunnen doen.
REeds lang, voordat de groote pers zich voorzichtig keerde
tegen vele dingen, die de aandacht hadden getrokken, zich
afvroeg of de raadgevers van den souverein wel de juiste
waren, reeds lang tevoren had Harden zich er meer openlijk
tegen gekant en sterker uitdrukkingen durven bezigen. HU
heeft het recht van het monarchistische idee in de Duitsche
landen bij elke voorkomende gelegenheid verdedigd, tegelijkertijd dat hij decreteerde, dat geen koning of keizer in het
noodlot der volkeren iets vermag te veranderen. Met dezelfde
scherpte, maar geestiger dan Bebel, viel hij de onvoorzichtigheden van den monarch en zijne omgeving aan, doch zijn doel
was daarbij aan dat van den sociaal-democratischen leider in
den Rijksdag wel zeer verschillend; in een absoluut regeerstelsel, waartoe Duitschland met zijn gemis aan ministerieele
XXXIX
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verantwoordelijkheid meer dan eenig ander land in Europa
overhelt, zag hij het grootst denkbare gevaar voor Bismarck's
schepping; dat gevaar te weren achtte hij zijn plicht en ook
zijn recht.
Maar de openbare meening wil, wanneer zijzelve geen
gevaar ziet, voor gevaren niet gaarne gewaarschuwd zijn;
Harden's tegenstanders hebben in die dagen niet veel moeite
gehad om Duitschland's volgzame meerderheid ervan te
overtuigen, dat een man, die, ook in het aangezicht van het
buitenland, telkenmale de zwarigheden aanhaalde, welke HaIden
toonde, geen goed,geen echt patriot kon zijn. Die goede, die echte
patriotten incarneerden zij in zichzelven ; zij, die den volgenden dag gereed zonden staan hunne meening - was deze
er werkelijk? - voor een andere te verwisselen, indien de
drang der uiterlijkheid hen daartoe verplichtte; zij, die niet
begrepen, dat vorstengunst misschien wisselvallig, doch
volksgunst het meest gevaarlijk na te streven element mag
heeten. Harden heeft zijn koel politiek wantrouwen nimmer
verborgen of verloochend. Hij spotte, toen Hohenlohe het bewind
voerde, met diens verwachtingen op het conservatieve liberaiisme
van een Benningsen, dat onmogelijk oppositioneel zijn kon, omdat de koopmanskringen, waarop het steunde, tot welken
politieken kamp ook, onmachtig waren, en gewillig alle overtuigingen aan een heimelijk absolutisme zouden offeren, opdat
slechts in handel en wandel rust bleef heerschen en het kapitaal zich kalm zou kunnen uitbreiden. En in de aera van
Bülow verheelde hij het niet, een parlementair optreden noodig
te achten, desnoods samen met het Centrum tegen den rijkskanselier, die uitsluitend op het kiezersapplaus der burgers
werkte en lette. Hij voorzag de staathuishoudkundige fouten,
die begaan zijn en die tot den maandenlangen strijd der
toltarieven, waaraan Duitschland ten onrechte zijne toekomst
heeft toevertrouwd, hebben geleid, doch meer dan dit alles
heeft voortdurend - men vergete toch niet, dat hij een trouw
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-volgeling van Bismarck was - de buitenlandsche politiek
van het Rijk zijn aandacht getrokken. Zijne destijds
·eigenzinnig en paradoxaal geoordeelde vreezen aangaande de
moeilijkheden, die Duitschland in meer dan een enkel staatkundig vraagstuk zou ondervinden, zijn thans een gewichtig deel der
contemporaine geschiedenis; op het moment evenwel, dat hij
.ze deed weerklinken, behoorde er de moed der .overtuiging toe
om uit Ranke, tlit Nesseh'ode en uit Pozzo di Borgo te lezen,
,dat andere groepeeringen mogelijk waren dan die, welke Bismarck had gemaakt, dat Oostenrijk misschien zijwegen zocht, die
den ,onvervalscht trouw geoordeelden bondgenoot in de traditie
van een Kaunitz zouden brengen. De opofIering van Zanzibar, de
yalsche positie zoowel in den Zuid-Afrikaanschen oorlog als in den
krijg op de Philippijnen, de Chineesche tragedie en de daarop
gevolgde onderhandelingen in Peking, het Engelsch-Japansche
verdrag, ten slotte :Marokko - alle die gebeurtenissen heeft
hij in de lijn zijner opvattingen voorzien en het verband daartus~chen niet ontkend. Hij heeft de beteekenis van de vernieuwing der Triple Alliantie naar de juiste waarde durven
beoordeelen en den coup de thé:ltrc, zooals de landing in Tanger
mocht heeten, naar het nu blijkt terecht, afgekeurd, omdat
·deze Frankrijk en Engeland slechts nader tot elkander kon
brengen, zonder dat zij Duitschland iets anders beloofde dan
nieuwe complicaties. "Met leege handen", zoo klaagde hij, "is
Duitschland in Portsmouth uitgegaan, met leege handen weg:gestuurd bij alle voorzieningen, die de Britsche hegemonie trof.
Voor den wereld vrede even wel verwerven wij ons steeds nieu we
verdiensten! Welke menigte van verdragcn, overeenkomsten
en afspraken sluit men niet in Oost en West, doch Duitschland
·behoort tot geen van deze. Want haar allel' doel is, het
Duitsche Rijk in zijn binnenlandsch kooitje vast te houden".
Zoo schreef Harden reeds jaren gelèden; zijn wantrouwen
in de Marokkaansche aangelegenheden, toen hij de paden
,cener geheimzinnige politiek, wanrtegen hij Duitschlalld's
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diplomaten allerminst opgewassen rekende, trachtte na te
speuren, bezorgde hem de onzinnige reputatie een Stead van
den nationalen krijg te willen worden; zijn waarschuwing
tegen te groote vriendelijkheden jegens Frankrijk, dat toch
herziening van het verdrag van Frankfort zou blijven eischen,
ontketende tegen hem de woede der Parijsche pers en van
den bmven generaal Zurlinden, die hem als de zwarte man
aanwees.
'foen Harden in de opzegging van het herverzekeringsverdmg met Rusland meer zag dan een on beteekenende
gebeurtenis, toen hij in de onthullingen aangaande Delcassé's
rol het begin voorspelde van de reeks der politieke vernederingen, waaraan sedert Aigeciras Duitschland heeft bloot gestaan, noemde men hem een pessimist, iemand, die overal
gevaar speurde. Nu nog? We gelooven het niet; want ook
in Duitschlttnd gevoelt ieder het isolement van de internntionale
positie van het Hijk. Frankrijk en Engeland zijn IlllUW verbonden, !talie en Spanje neigen tot de Latijnsche Unie met
het Parijsche kabinet, Rusland is na de laatste ontmoeting bij
Heval dichter bij den Engelsehen concurrent gekomen dan
ooit tevoren. Slechts op Oostenrijk valt eenigermate te
rekenen, en dan nog alleen zoolang Frans J oseph leeft en in
het Oostersche vraagstuk de belangen der Donau-monarchie
niet tegenover die van Duitschland zullen komen te staan.
Want het Germaansche keizerrijk kan zich niet meer de luxe
permitteeren voor het bezit van Constantinopel de botten van
een Pommerschen grenadier nog te goed te achten, sedert de
verbinding van Hamburg met de Bagdad-lijn, met de Perzische
golf en met Mesopotamië, dat de groote graansch uur kan worden,
indien overzeesche verbindingen zijn verbroken, loopt door de
Balkanlanden. Een ieder in en buiten Duitschlund voelt dat
nu, doch een verdienste mag het daurom van Harden wel
heeten, dat hij dit alles maanden en dagen vroeger heeft
voorgevoeld uit een juist inzicht in de heerschende verhoudingen;

MAXIMILIAAN HARDEX.

21

dat hij aan schijnbaar kleine gebeurtenissen daarin de juiste
aandacht heeft geschonken. Hij kon dat doen, omdat hij meer
wist dan velen, omdat hij meer dan eenig ander leerling van
Bismarck was. Hij kon dat doen ook daarom, omdat hij zich
altijd voor overdrijving gevrijwaard heeft, zelfs in de Dreyfuszaak, toen hij der groote menigte onsympathiek was door eene
reserve, die hij betoonde, niet omdat ook hij het lijden van den
banneling op het Duivelseiland niet vreeselijk vond en de laffe
en wreede intrigues der Fransche machthebbers niet afkeurde,
maar uitsluitend, omdat hij er zich tegen verzette, dat menschen
in het licht van een zaak van onschuld, de trekken van heiligen
gingen aannemen. Tegenover het lijden van Rusland's volk
was het eenzelfde verschijnsel; Harden zag het Czarenrijk naar
de meening van een Leroy-Beaulieu en een de Maistre; hij
phraseerde niet over den toestand en over den schrikkelijk
bloedigen Januari-Zondag, doch zijne pen schilderde de realiteiten van het Russische leven, van de Russische politiek, van de
Russische personen en gaf daardoor de gelegenheid het inwendige der tragedie werkelijk te leeren kennen. Harden kan enthousiast zijn; dat bewees hij toen hij Roon's correspondentie en
Bismarck's brieven en gedachten besprak en fijngevoelig ontleedde; het enthousiasme i la minute en onder den drang der
uiterlijkheden is hem echter vreemd; daarvoor heeft hij te veel
"an het leven zelf geleerd. En zulk een zich meester toonen van
gevoelens moge den man van beteekenis kenmerken, vergeven
doet de groote menigte het niet licht.
Harden heeft dus wel steeds politiek "gedreven", maar daar
zijne aandacht hoofdzakelijk de internationale positie van
Duitschland gold, was het in dat opzicht voor hem van geene
al te groote moeilijkheid om volkomen onafhankelijk te
blijven, zijne inzichten alleen te laten regeeren door zijn eigen
waarnemingen. Het denkbeeld dan ook, dat men "Die Zukunft"
en haar redacteur bij eene nauw omschreven staatkundige
fractie zou kunnen indeelen, lijkt te absurd om zelfs te worden
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geopperd, en de onmogelijkheid van zulk een verschijnsel is
er anderzijds het beste bewijs voor, welk eene geheel eenige
macht Harden in zijne kolommen uitoefent. Hij weet en ziet
zich bestreden en gehaat door ieder, die tot de gewone pers
behoort; hij weet en ziet echter tegel\ikertijd, dat uit deze
bestrijders hem om beurten citeeren, wanneer zijn oordeel
valt in de lijn van hun pogen. En dat kan met geregelde
afwisseling nu bij den een, dan bij den ander gef<chieden,
omdat het arbeidsveld van dit eerste Duitsche periodiek waarlijk onbegrensd is en voor de meest zonderlinge contrasten
ruimte laat. Geene beweging van zijn tijd die Harden niet heeft
opgemerkt, ma,ar hij schonk haar aandacht in de mate, die
zijne intuitie aan haar belang stelde. Dat hij daarbij fouten
beging, grove fouten zelfs, wien zal het verwonderen, vooral,
wanneer men in aanmerking neemt, dat ook hij in zooverre
de gewone journalistiek moest volgen, door zich te voegen
naar actualiteit en smaak der omstandigheden, dat ook hij
menigmaal moest werken met den blik naar de klok, den
afgezant van de drukkerij ongeduldig wa,chtend voor de deur.
Dat hij daarbij niet immer kon ontsnappen aan het gevaar
te putten uit niet geheel zuivere inlichtingen, wie zal het
eene onvergeeflijke zonde achten, zelfs al aanschouwde hij het
vergenoegen, waarmede zijne benijders zulk een slip of the
pen signaleerden? In elk geval, de inkleeding vergoedde veel
en maakte het vluchtige tot iets, dat wel aan den dag na
den dag zijn ontstaan ontleende, maar daarom nog niet
van dag tot dag vergeten werd. Het sterkst spreekt dit wel
uit Hurden's artikelen over Berlijn, zijn innerlijk en uiterlijk
,"Rn metropool geworden Duitsche rijkshoofdstad; artikelen,
die eenvoudige onderwerpen behandelden, doch het reliefverkregen van werkelijke studiën op politiek-sociaal en sociaaleconomisch gebied. Hoe met één zin t.eekende hij niet in de
Warenhuizen de "école du brutal et du colossal dans la science
de l'étalage", hoe geestig kenmerkte hij niet bij den reuzen-
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tocht van Barnum en Bailey door Charlottenburg dat, wat hij
overal opmerkte, het verouderde in de massa. En als hij er
zich toe zette om eene crimineele zaak. uit te beelden Duitschland gaf er met de processen-Sternberg en Kwilecka,
met het geding van den vermoorden ritmeester te Gumbinnen,
met het proces-Hau, om slechts enkele der meest bekende te
noemen, overvloedig stof toe in de laatste jaren - dan deed en
doet hij nog, steeds kennismaken met geheel den ondergrond, met
motieven en karakters, met ten volle de menschelijke tragedie, die
meervoudig dikwerf achter een drama in de rechtszaal schuilt,
en doet hij tevens medevoelen meer dan oppervlakkig sensitief, met al wat ook het innerlijke der dramatis personae moet
beroeren. Dan is hij streng en scherp als Brieux, wanneer
deze in nLa robe rouge" de schrijnende opvatting van plicht
der Fransche rechters hekelt, en toont hoe zij meermalen
het leven en de toekomst van een ongelukkige wagen voor
hunne cnrrière ..... in dienst van Justitia!
Er is ten slotte in Harden de kunstenaar, meer nog de
kunstcriticus. Voor de beeldende kunst werd zijne belangstelling, z66 dat deze zich in schrift 'uitte, eerst langzaam aan
ge',vonnen; Lenbach heeft hem evenwel als iets buitengewoons aangetrokken, en Bücklin werd door zijn blad meer
dan eenig ander verdedigd. Meesterlijk en met interessante
visie heeft hij in 1902 den Dom te Milaan gezien en uit het
<lonker van het yoorjaar yerhaald van de pracht van Fra Angelico, van Piombo, van Giotti; intensief veel sterker dan
eenig vakkenner naar yeler oordeel, heeft hij het historische
werk van Adolf Menzei niet alleen beschreven, doch veelmeer
geïnterpreteerd. Maar literatuur en tIJUIICe! zijn in de kunst
zij neigenlij k terrein gebleven, en veel is daarover geschreven door
dezen ml1,n, wien men alles verwijten moge, doch zeker niet
vermoeidheid van den arbeid. In de voorrede tot zijne studiën
,Literatur und Theater" erkent hij zelf van buitenlanders het
beste geleerd te hebben, van Sainte-Beuve, van Taine, van
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Brandes en vooral van den Vicomte de Vogué, die hem den
weg heeft gewezen in het wonderland der Slavische diehtkunst; in Lemaître's woordenkeus yond hij het Fmnsche kamkter, in Gogol's epos het echt Russische, in l\1ikiewicz het
sprekend Poolsche type terug. In het dramatische was hij een
aanhanger van Lessing, waar deze vraagt: "Waarom de sobere
arbeid als de dramatische vorm? Waarom een tooneel ingericht,
mannen en vrouwen verkleed, herinneringen opgewekt en geheel
een stad op ééne plaats samen gebracht, wanneer ik met mijn
werk niets anders bereik en bereiken wil dan eenige van die
gevoelens, welke een goede vertelling, thuis in een hoekje gelezen, ook zou opleveren?" Is het wonder, dat hij Kleist kon
prijzen en van zijne dichtwerken getuigen dat hij schreef gelijk hij voelde; wonder, dat hij de mystiek van een Hebbel
ontdekte vóór ieder ander? Ibsen heeft hij geëerd, maar Hauptmann is voor hem niet de groote dramaturg gebleven, dien hij
in den schrijver van "Eenzamen" en .De Wevers" hoog stelde;
na "Hannele" en het daarin te gevoelen bedelaars-naturalisme, zooals Harden het uitdrukte, week hij van zijne zijde; na
"Voerman Henschel", en .Schluck und Jau" liet hij niet na te
verkonden, dat dit talent werd misbruikt en slechts hier en
daar op de oude hoogte kwam. Sudermann heeft hij in een
polemiek zonder erbarmen afgemaakt, en tegenover Fulda heeft
hij gewaagd van een talmi-talent, dat noch de diepte der tragiek, noch de hoogte van den humor kon bereiken. Van l\Iaeterlinck beweerde hij, dat de eene zijde, welke deze beroerde,
een wondervollen klank tewee~bracht, en Oscar Wilde in zijn
"Salo~le"-visie, Shaw met zijn onuitputtelijken geest, Frank \Vedekind, .Max Halbe, Georg Hlrschfeld - die alle hebben Harden's steun gehad en zijn door hem in mindere of meerdere
mate geïntroduceerd. Ook voor de artisten had hij zijn eigen
smaak. Kainz was hem te overlegd, maar Matkowsky en Charlotte Walter grepen hem, wiens jongelingsliefde voor Hossi
stand hield, machtig aan; Duse stelde hij achter bij Histori,
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omdat haar temperament hem niet bevredigde, doch 80rnla's
spel vond hij innig mooi en toen 8amh Bernhardt \'001' enkelejaren
in Berlijn optrad, schreef hij over haar "Phèdre"-vertolking
een kroniek vol van de melodie, die hij in haar stem voelde
doorklinken - geheel ongevoelig hij, de anders zoo satirieke,
voor den spot der omstandigheden, waaraan een Berlijnsch
dichter met meer Duitsche "vrijmoedigheid" dan Fransch esprit
deze regelen wijdde:
Allons enfants de la patrie,
Ein Heil der Diva de Paris.
Sie Hiszt uns lu, Lorl'aine,
Ihr kricgerischcs Rataplan
VerstulUmt - uIla sic vcrgiszt Sedan
Vnd )Ictz und Hprrn Bamine.
Lc jour de gloirc est arrivé!
Es nnht zum griineIl Strand der Spree
Frau Snrah, voll noblesse;
Denn ihre IIaare wurden gris,
Vnd derhalb fand sie au eh l'oubli
Des temp" de sa jennesse.
Sie zieht - wir segneIl cliesen jour Jetzt dUl'ch die Porte de .Brandenbourg
In nns're Capitale
Es lench tet strahlend uns Bon art
Im Sa.tle - freilich etwas tard Der Comédie Royale,
Wir sp enden mit empressement
L'honneur-nicht minder auch l'argentDel' heJTlichen Artiste;
Bei "fünfzehn Mark" für ein Fauteuil,
Sch weigt ihres Herzens alter deuil,
end sie ist nicht mchr triste,
Wir halten Elzas und Ie Rhin,
Drum war es klug, dasz Du enfin
Entsagtest Dciner fronde.
end Du weiszt ganz genau, m~ chère,
Dasz "les affaires sont les affaireH"
Xun einmal dans ce monde.
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Onafhankelijk dus ook in de kunst, gelijk in de politiek,
doet Harden zich kennen; onafhankelijk en niet vragend naar
de beteekenis van den een of ander volgens het algemeen oordeel.
De lange lijst van afwijkende opvattingen, die we hier gaven,
recht.vaardigt deze meening en voor het ontdekken uitsluitend van
een zucht naar tegenspraak, is elk artikel te juist en te breedvoerig uiteengezet, elk gevoelen te zeer geanalyseerd. Harden
heeft van jongs af aan in het leven het leven Ieeren kennen,
hij heeft zorgvuldig gevraagd naar den indruk, dien eene gebeurtenis, een persoon bij hem opwekte, en dien indruk getoetst
aan logica en gezond verstand. Dat is voor een groot deel de
kracht van zijn schrijven. Zuiver en zonder vooroordeel tegenover
alles staat ook hij niet, hij is menseh met de menschen. Maar
wel heeft hij zijne obj ectiviteit merkwaardig weten te beheerschen,
daaraan nooit eene uiting gegeven, welke in Duitschland min
of meer tot de regelmatigheden behoort. Hij heeft zijne denkbeelden als ieder ander; tegenover personen in hun persoonlijk
wezen staat hij met eene vrijheid van opvatting, die voor menigeen benijdenswaardig zou kunnen heeten.

***
De verhouding, in welke Harden als nog jeugdig publicist
heeft verkeerd tot den grooten Bismarck, vormt eensdeels een
der meest beteekenisvolle perioden van zijn leven, is anderzijds
meer nog en heeft op geheel zijn publicistische en openbare
werkzaamheid een cachet gedrukt, dat met de diplomatieke
historie onzer dagen in nauw verband staat. En dit is thans
te interessanter om na te speuren, wijl - we zullen het al
spoedig zien - in het tegenwoordige veel terug te vinden is,
dat in het verleden wortelt. Eerst langzaam aan kwam Harden, die in den aanvang van zijn politiek leven te abstract
onder vrijzinnigen invloed stond om zelfs in de internationale
staatkunde de misschien wreede, maar niettemin onmisken-
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hare grootheid vnn Bismarck te erkennen, tot den Duitschen
rijkskanselier. Doch reeds voordat de botsing met den nieuwen
jeugdigen heerschel' aan de Spree het onvermijdelijk conflict
had teweeggebracht, hetwelk den voormaligen Pruisischen landjonker voor goed tot rust op Friedrichsruhe zou veroordeelen,
behoorde Harden tot zijne meest spontane vereerders, en hij
was dan ook een dergenen, die onverschrokken en onvermoeid
de wapenen voerden om den. ouden staatsman recht te doen
wedervaren, te verheffen tegen de keizerlijke ongenade, tegen
de ;armzalige papieren bevelen in van den opvolger, welke
voorschreven den grootsten politicus, dien Europa in de
t.weede helft der negentiende eeuw heeft gekend, te ignoreeren.
Toch - en juist dit is voor hen, die in Bismarck wel zien
den opbouwer der Duitsche eenheid, maar niet kunnen vergeten, dat hij dien ophouw grondvestte op het krijgskundig
genie van een :\Ioltke en een Hoon, zoo weldadig aandoendhrengt Hnrden's bewondering er hem niet toe de fouten over
het hoofd te zien, die Bismarck beging, doet ze hem nipt
blind zijn voor de w\ize, waarop hij zijne overwinningen behaalde. Harden begreep den hnat, dien meerdere feilen van den
ijzeren heerscher hadden moeten opwekken, doch in die feilen ".ag
hij opnieuw en telkens de gebaren van een groot man, de fouten
van eene verheven tmgedie ; hem overweldigde de echt menschelijke en toch tegelijk zoo bovenmenschelijke kracht van dezen
staatsman. En met de pen schilderde hij hem naar Lenbnch's
beeld als de zonder scrnpules op zelfgebaande wegen voorwaarts
schrijdende ziener en verkondiger van nieuwe idealen, en
in Duitschland deed hij daarvoor de harten juichen. Manr hij
wilde geen blind volger van den onttroonden vorst, geen
slaafsch verdediger van wisselende inzichten zijn. Toen
Bismarck in Berlijn geweest was, dreigde dan ook vervreemding. Nndrukkelijk formuleerde Harden zijne positie door te
doen uitkomen dat, indien Bismnrck tegenover het Duitsche
beleid naar buiten eene persoonlijke oppositie wilde voeren,
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buiten zijn historische roeping om, hij geen volgelingen meer
zou hebben, doch alleen eene kleine en ontrouwe bediendenschaar achter zich zou vinden. De omstandigheden en de
tusschenkomst der "Hamburger Nachrichten" bezwoeren de
uitbarsting, die dreigde, maar eerst later keerde het oude vertrouwen terug; Bismarck was te verbitterd geworden om
zooveel onafhankelijkheid te kunnen vergeven. Nog vele
malen echter tijdens zijn leven heeft hij in de kolommen
der "Zukunft" zijne stellingen met vuur verdedigd en nagepleit gezien; de afscheidsgroet, hem daarin bij zijn sterven
gebracht, was een meesterlijk stukje proza, waarvan men
de echo niet veel later terugvond in de kamkterbeelàen van
Johanna yon Bismarck en hare zonen.
Harden heeft meer gedaan dan den eersten kanselier verdedigen alleen, toen deze viel door de onbezonnenheid van een
jeugdig heerscher; hij heeft in dagen dat men Bismarck'8
glans van hoogerhand trachtte te verduisteren, liefde en bewondering gekweekt voor het waarachtig groote in diens historischen arbeid. Door veel te vertellen uit wnt hij zelf had
nagevorseht, kon hij de lijnen van Bismarck's politiek in de
verschillende stadia interpreteCl"en en de onverbiddelijke en
nauwgezette logiea toonen van geheel dat beleid, dat hard
maar geniaal i8 geweest en wel in het inwendige bestuur zijne
meest grove fouten heeft gevonden. Harden moest leeraren
met de betrekkelijk geringe en onvoldoende offieieele en officieuse bronnen, welke hem ten dienste stonden; veel is sedert
aangevuld door publicatie van brieven en mémoires, veel is
ook gebleken geene verbetering te behoeven. Een volledig beeld
van het tijdperk, dat Bismarck heeft beheerscht, zal eerst de
niets ontziende geschiedenis kunnen~ geven, doch heL is nog dezer
dagen, toen de groote politieke pers van Europa het tienjarig
steryen van Bismarck herdacht, gebleken, dat men tegenover
diens leven en denken Harden als misschien niet wetenschappel\jk, doch zeker journalistiek zeer ontwikkelde autoriteit
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niet wegcijfert, erkent in die wafirdigheid nog tegenover de gevolgen eener thans welveranderde groepeering van het Europet)sche
concert. Dat weten in Duitschland breede kringen en dat doet
velen nog dankbaar opzien naar Harden, die destijds het felst,
(loch tegelijkertijd het Illeest nobel onomwonden de gevoelens
\'ertolkte van de jüichende menigte, welke Bismarck vond bij zijn
tocht naar het keizerlijk paleis in de hoofdstad, om de hand
der verzoening van den jongen souverein aan te nemen,
Het is ook de verdediger der Bismarck'sche figuur en politiek geweest in Harden, die den strijd tegen vorst ]~ulenburg
en de zijnen heeft aangebonden, Dfit schijnt geheel onjuist;
openlijk is het verband tussehen de trouw aan de traditie van
den eersten rijkskanselier en de scherpe en meedoogp.nlooze
beEtrijding van de mannen, die Harden als te pervers aanwees
om in de onmiddellijke nabijheid des keizers hun plaats in te
nemen, niet te vinden, zelfs het zoeken niet wafircl. Dat verband best:l,at dan ook [I.lleen innerlijk, vindt zijn grond yoornamelijk in invloeden, die stil, maar onverstoord zijn blijven
werken alle jaren door; invloeden, die aan den bekwamen
Excellenz Holstein, den stillen werker der buitenlandsche politiek, het ambtelijk leven hebben gekost, niettegenstaande,
neen juist omdat de groote menigte ze niet speurde. Maar men
vergete niet, dfit Harden's onvermoeide studie naar de oorzaken
van het conflict tussehen den ouden kanselier en den jongen keizer,
noodzakelijk moest voeren tot psychologische waarnemingen
van den persoon en de in zijne regeering uitgesproken karaktereigenschappen van den laatste, noodzakelijk dus de keizerlijke
daden moest gaan ontleden en nagaan van welken invloed
daarop de omgeving was geweest en nog was; in het heden de
verklaring van het verleden hoopte te vinden. En men vergete
evenmin, dat reeds Bismarck, die werkelijk niet zachtmoedig
handelde en onverbiddelijk vertrapte wat en wie hem in den
weg kwam, den toenmaligen gezant te :München aanduidde fils
een Pruisisch en Cagliostro, die zijn beleid verstoorde, zonder dat
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hij ooit te bestraffen was; sterker nog, dat Bismal'ck's lijfarts
Schweninger kon getuigen hoe de oude vorst zijn zoon
Herbert al had gewaarschuwd voor het onheilvolle drijven
van Eulenburg, die als onverantwoordelijk raadl:!man bij het
bezetten van gewichtige posten een gevaarlijken invloed uitoefende en dien hij niet vrij oordeelde van geslachtelijk abnormale neigingen, waarnevens mystieke "Schwärmereien" hem
allerminst geschikt maakten tot den vertrouwde van een machtig
heerscher. Von Caprivi heeft onder denzelfden druk gezucht,
Hohenlohe toonde in zijne mémoires de schadelijke gevolgen
ervan aan, en prins von Bülow vond er meer dftn eens zijne
toch moeilijke positie tegenover Wilhelm II zoodanig door
ondermijnd, dat nu, in het licht der latere feiten, duideiijk
merkbaar is een stille juichtoon in de rede, die hij destijds in
den Rijksdag over de onbestaanbaarheid eener Duitsche camarilla uitsprak, nadat de tegenstanders waren gevallen.
Harden kende nauwkeurig het gevaar, dat voortdurend van
de zijde van Eulenburg dreigde. Hij had het aanschouwd, toen
deze, voor enkele jaren nog ambassadeur te Weenen, de Polen
met zijn invloed beschermde en daardoor bijna verwikkelingen
teweegbracht tusschen Oostenrijk en Duitschland op het moment, dat de aanstaande tarievenstrijd de verhouding toch
reeds min of meer gespannen maakte. Hij wist dit gevaar
nader dan ooit, nu Eulenburg als ge::ant in ruste in het vaderland was teruggekeerd en geregeld in de nabijheid van den
keizer vertoefde of dezen in intiemen vriendenkring op zijn slot
Liebenberg ontving. En met argwaan nam !hij waar, dat de
Fransche gezantschapsraad Lecomte tot dien intiemen kring
behoorde, juist in de dagen dat het Marokkaansche incident
in de verhoudingen met Frankrijk de grootste omzichtigheid
voorschreef; met vreeze vernam hij, dat de gevolgen daarvan
reeds merkbaar spraken uit het feit, dat de regeering te Parijs
over het persoonlijk gevoelen van den Duitschen keizer in deze
Aangelegenheid beter en vollediger was ingelicht dan de eerste

IIIAXI!lIILIaAX HARDt:X.

31

rnadgever, dien de monarchie Wilhelm II ter zijde heeft gesteld,
de rijkskanselier. Was het wonder, dat Harden gevoelde toen te
moeten spreken, wanneer dit Eulenburg's funesten en door
niemancl destijds doorzienen invloed kon vernietigen? Hij had
Duitschland's plotselinge inmenging in de Marokkaansche zaken
veroordeeld, doch hij begreep, dat onder de betrokken omstandigheden Bülow's politiek te kort zou schieten en Duitschland zou
voeren van diplomatieke nederla.ag naar diplomatieke nederlaag,
of naar een krijg, waarin Engeland zijn opkomende vloot met
graagte zou vernietigen, zijn kansen te land goed, maar verre
van twijfelloos stonden. Harden zag angstig het afbrokkelen yan
Bismarck's werk tegemoet, hij gevoelde hoe het ging naar een
politiek isolement, dat Duitschland als Staat, midden in het
werelddeel gelegen, juist voor alles moet vermijden, en thansmaar te laat en in menig opzicht ook te vergeefs, - tracht te
verbeteren. Hij gevoelde de fouten een er persoonlijke keizerlijke
staatkunde yan ingevingen en onberaden daden van spontaan
gevoel; hij wilde zijn macht van alwetend publicist aanwenden
om te vernietigen den invloed van slechte raadgevers, die
deze politiek den vorst opdrongen.
Het verloop der Harden'sche artikelen-serie, welke de aandacht
getrokken heeft, als gold het een Europeesche gebeurtenis,
toont dit duidelijk aan. Kort voordnt hij in het late najaar
van 1906 den eigenlijken strijd aanbond, leverde hij in zijne
beschouwing over de Köpenicker half-humoristische, half-bitter
tragische geschiedenis het politiek kenmerkend symptoom van
het incident aan het algemeen oordeel over, door er op te
wijzen, dat de order van plotselinge inhechtenisneming van
den burgemeester, dien de schoenmaker Voigt in zijne kwaliteit
van pseudo-kapitein overbracht, in geen anderen Staat zoo
onvoorwaardelijk en door ieder zou zijn geloofd en aanvaard
als in Pruisen, waar de laatste tien jaren hadden gewend aan
een keizerlijk optreden, dat het absolutisme nabij kwam. Daarmede was het kwaad zelf geteekend; ongeveer een maand
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later in de "Zukunft" van den 17en November 1906, wees Harden
openlijker dan dit in Duitschland gebruikelijk is, Eulenburg
als de verkeerde raadgever aan, die den souverein voerde op
den weg van zijn en zijner vriendenschaar persoonlijk belang,
omgaf met een gordel van onverantwoordelijk vriendschappelijk
verkeer, dat geen constitutioneel vorst kan en mag dulden, en dat
hier te gevaarlijker was, naarmate Wilhelm II er zelf niets van
bespeurde. »Heden noem ik Philipp Friedrich Karl Alexander
Botho Fürsten, zu Eulenburg und Hertefeld, Grafen zu Sandels,
als de man die onvermoeid Wilhelm II ingefluisterd heeft en nog
steeds influistert, dat hij geroepen is alleen te regeeren en uitsluitend vanuit de hoogten der wolken, van waar hem de kroon is
gegeven, licht en bijstand kan verlangen en vragen, dat hij
alleen den Allerhoogste verantwoording schuldig is. Het onheilvolle werken van dezen man zal althans niet in het duister
geschieden" - aldus schreef Harden. En uitvoerig zette hij het
beeld verder uiteen. Hij vertelde, dat er na den tijd toen geen
post van gewicht zonder Eulenburg's medewerking werd bezet,
een periode gekomen was, waarin zijn ster verbleekte en hij
Bülow te vast in het zadel bevond. Daarom kwam hij van de
ambassade in Ween en terug, oom deel aan de keizerlijke
reis naar de Noordkaap en kreeg gelegenheid voor al zijne
vrienden te zorgen. Dat deed hij; een Moltke werd chef van
den staf, een ander - die hem nog nader staat, aldus schreef
Harden van graaf Kuno in den later processueel geïncrimineerden zin - werd stadscommandant van Berlijn, en von Tschirsky
is thans minister van het buitenlandsche departement. "Allen
goede mensehen, muzikaal, dichterlijk, spiritistisch en zoo vroom,
dat zij van het gebed meer heil verwachten dan mn den besten
dokter," zoo ging Harden voort in de beschrijving der personen.
"In hun onderling verkeer van eene vriendschappelijkheid,
die mondeling zoowel als schriftelijk roerend is. En dat alles
zou hun particuliere aangelegenheid uitmnken, indien zij
niet tot den intiem en kring des keizers behoorden en zicht-
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bare of onzichtbare draden om zijn persoon weefden, die het
Duitsche Rijk het ademen verzwaren. Dat een keizer alles alleen
regelen wil, is reeds bedenkelijk, maar wanneer een romanticus en geestenziener als vorst Eulenburg daarbij medenzegger
is, wordt het een gevaar."
Harden had den strijd aangebonden, hij had openlijk gewezen op een gevaar, dat van }i~ulenburg dreigde en dat in de
pers wel eens genoemd, maar nooit zoo onomwonden in het
licht gesteld was; hij had tegelijkertijd den aard van het gevaar aangevoerd, zonder evenwel de betrokken personen in
eer of goeden naam te benadeelen, zonder iets te onthullen
met een zucht naar sensatie, die hem later zoo onbillijk is
verweten. Want dat hij toen reeds de troeven in hunden had,
hij bewees het een week later door een tweede artikel, waarin
hij in moment-opnamen een geflngeerd nachtgesprek deed
voeren tU8schen de door hem aangevallen leden van den Liebenberger kring, en waarin hij toonde geheel op de hoogte te
zijn vnn de minder smettelooze correspondentie, die Eulenburg
en Moltke over den nIs "das Liebchen" aangeduiden persoon
des keizers voerden. Ha.rden was in dit artikel volkomen duidelijk in zijne waltrschuwing jegens zijne tegenstanders, maar
hij kleedde die wnnrschuwing zoo discreet in, dat niemand
buiten de ingewijden om, de waarheid daaruit kon lezen; dat zelfs
na het losbarsten van het schandttal de procesvoering noodig
was om den werkelijken zin van dit gedrukte te openbaren.
Doch in Liebenberg voelde men de kracht van deze pen, en
maakte men zich gereed tot onderhandelingen. Harden, die zich
in een nader artikel tegen verkeerde uitleggingen gevrijwaard
eu ook daarin geopenbaard had uitsluitend politiek te willen, het
sexueele wapen slechts in uiterste noodzaak te zullen aanvatten,
was tot eene schikking gaarne bereid, als Eulenburg van verderen
invloed bij den keizer beloofde afte zien. De vorst trok zich terug
in de eenzaamheid van Territet, en Harden zweeg over het onderwerp tot den aanvang van Februari, toen Eulenburg het accoord
XXXIX
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schond, terugkeerde aan het hof en zijn oude drijven hervatte
zeker zijnde van zijn macht, zich in de. eenzaamheid blijkbaar
bedacht hebbend, dat allen, die spreken konden, door verschillende middelen tot stilzwijgen waren gebracht, - dat
Harden dus veel beweren maar niets bewijzen kon.
Doch eerst thans zou de machtige man, die jarenlang de
naaste vriend des keizers was geweest, bemerken hoezeer hij
zich vergiste, de kracht van zijn goud overschatte. In het
"Zukunft"-nummer van 2 Februari 1907 gaf Harden 't bewijs
waakzaam te zijn, hervatte den aanval en besprak in het artikel,
getiteld "Symphonie", het gevaar, dat er politiek in gelegen
is, wanneer een regeerend souverein zoo intiem met een buitenlandsch diplomaat verkeert a!s de keizer deed met den Franschen
gezantschapsraad Lecomte. De aanvallen werden Yoortgezet,
scherper dan tevoren, en de verleening van het Komthurkruis
del' Huisorde van Hohenzollern aan Moltke en Hohenau gaf
Harden tot nieuwe prikkelingen aanleiding. Uit niets evenwel
bleek het nog, behalve dan alweer voor de ingewijden, die het
bereiken moest, dat hij van de sexueele neigingen van den
Liebenberger kring iets bijzonders wist, dat hij althans daarover wilde spreken; openbaar uitten zich uit zijne artikelen
slechts politieke opmerkingen, gelijk men ook wist, dat zijn
doel alleen politiek was. De kroniek over "Wilhelm der Friedliche" van den 6en April geeft dan ook 0ppervlakkig alleen
eene verbeten woede te kennen over de houding, die de leiders
der Duitsche !Staatkunde het keizerrijk in die dagen deden aannemen; uit slechts verontwaardiging over het feit, dat terzelfder tijd bijna, dat Duitschland aan Engeland en Frankrijk
toestond in Turkije en Marokko vorderingen van groote beteekenis te maken en de minister te Berlijn aan den Franschen
gezant verklaarde, dat Duitschland de bezetting van Oedjda
niet onvriendelijk en geheel als voortvloeiend uit de politiemaatregelen van Algeciras zou opnemen, in de Fransche Kamer
de premier Clemenceau het Duitsche Rijk behandelde op eene
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wijze, die de Duitsche publicist ongehoord noemde. Het werd
erger nog naar zijne meening, toen de vorst van Monaco kort
.daarop een bezoek aan Berlijn bracht, dat in de gfistvoorstellingen der Opera zijne portée heette te vinden, doch niettemin een duidelijken politieken ondergrond had. En in het artikel
."Monte Carlino", verschenen den 13en April, wordt het scherp
onderscheid fiRn het licht gesteld tusschen de woorden der
Duitsche staatkunde van ontzaglijken vlootbouw en sabelgekletter bij elke uitlating, en hare daden, die door onervaren
diplomaten geleid, juist alles deden behalve Duitschland stem
schenken in het internationaal kapittel, ook daar niet, waar zijne
.directe belangen in het spel waren. Onvermoeid kwam Harden
DP het oude motief terug, en nu iets duidelijker dan tevoren.
"Ziet naar de tafelronde," zoo schreef hij. "Philipp Eulenburg,
Lecomte, wien Ie tout-Paris ook niet sedert gisteren kent, Kuno
Moltke, Hohenau en de civiele adjudant van den kanselier
Bülow, zij droomen niet van wereldbranden, zij hebben het al
warm genoeg. Edward spreekt van "Willy's speeltuig" en fluistert zijnen Parijschen zaakwaarnemers Delcassé en Clemenceau
in, dat van Duitschland niets te vree zen is, wanneer men het
mafir koel besloten tegemoet treedt. Het bewijs? De Sultans
van Marokko en Turkijë wachten tevergeefs op Duitsche hulp;
.aan het Duitsche hof zijn geen krijgszuchtige raadgevers vol
eerzucht naar oorlogsroem ; integendeel, de tafelronde bestaat
uit louter vredelievende menschen, die geen krijgsvuur meer
noodig hebben om hun soepje warm te koken. Koning Edward
kan de Duit~che vloot Willy's speeltuig noemen, dat voor den
oorlog toch niet wordt gebruikt, want alleen in de Marokkaansche quaestie week Duitschland tweern alen terug, zoo na
.als vóór de conferentie. Heeft men daarvoor dan geen oogen
gehad ?"
Harden had nog eenmaal kalm, maar vastberaden gewaarschuwd, men zal het moeten erkennen, temeer, wanneer men
weet dat reeds in 1903 door hem aan een tweetal vertrouwde
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vrienden van den kring was gezegd, dat indien Eulenburg en
de zijnen aldus voortgingen, Duitschland een schandaal zou
beleven, hetwelk ook Bismarck reeds als het grootst denkbare
had voorspeld. En eerst toen ook deze waarschuwing niet
hielp, greep Harden, dien men altijd en meestal zoo onwetend
omtrent de ware feiten, van zucht naar sensatie beschuldigd
heeft en nog beschuldigt, naar het uitsluitend in laatste
noodzaak aan te wenden wapen der persoonlijke aanvallen; toen sprak hij, en toc,h nog maar heel kort, over de
zedelijke verhoudingen van den Liebenberger kring. In
zijn artikel vlln 27 April, dat het opschrift van "Roulette"
draagt, stelde hij vragen nnar aanleiding van de verheffing
van den vorst van lIonaco tot ridder in de orde van den
Zwarten Adelaar, nam de gelegenheid te baat om aan het
bestaande kapittel eenige woorden te wijden en schreef toen
den geruchtmakenden zin, het werkelijk begin van het einde:
"Een Pruisische prins moest van het grootmeesterschap der
Johanniterorde afzien, wijl hij van erfelijke perversie in het
geslachtsleven verdacht werd. Geldt voor den Zwarten Adelaar
een milder oordeel? Want ook daarbij is er meer dan een,
wiens vita sexualis niet gezonder is dan die van den verbannen
prins". Aangeduid werd hier niets meer, een feit werd veeleer
uitgesproken zoo duidelijk en zoo klaar, dat het voor hen, die
in deze kringen een rol vervulden, geen geheim meer kon zijn,
wien het betrof. Alleen Wilhelm II bleef onkundig van dit
alles - hoe rijmt men dat toch met de meermalen gehoorde
bewering, dat de Duitsche keizer zelf alles leest? - en het was
slechts dank zij de persoonlijke inmenging van den kroonprins,
nadat deze vergeefs anderer hulp had ingeroepen, dat den
souverein de feiten ter kennis werden gebracht. Moeilijk is de
stap voor den kroonprins zeker geweest, doch de gevolgen bleven
niet uit.. Den dag daarna werden de chefs van het civiele en
het militaire huis, benevens de directeur der politie in het
keizerlijk kabinet ontboden; een kort onderhoud deed de noodige
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maatregelen vaststellen. Eulenburg moest den diplomatiek en
dienst verlaten, Moltke werd voorloopig ter dispositie gesteld
en van zijn post ontheven, Lynar en Hohenau werden uit de
directe omgeving des keizers verbannen. En kort daarna zltg ook
de Fransche gezantschapsraad Lecomte zich door zijne regeering
naar zuidelijker streken overgeplaatst, eene verandering, die
hij zelf in verband met eene algemeene mutatie in zijn corps
wilde beschouwd zien, maar die toch zeer toevItllig samentrof
met andere feiten!
Eerst nadat het opzienbarend bericht van die veranderingen
in den hofkring de buitenwereld had bereikt, is datgene gevolgd,
wat men het eigenlijk schandaal in deze zaak zou kunnen
noemen. Voorzichtig mompelde men aanvankelijk, toen sprak
men luider, eindelijk wees men elkander aan om wien en wat het
ging. Doch zooals altijd, deed ook hier de overdrijving haar werk.
Zelfs de meest anti-Harden gezinde organen - en welke behoor en daartoe niet in Duitschland? - konden het niet
ontkennen, dat deze publicist het land een dienst bewezen
had, nu zelfs de directe maatregelen des keizers hem in zijn
strijden tegen den Liebenberger kring gelijk gaven. Maar zij
legden zijne woorden uit op eene manier, die hij gansch niet
had gewenscht; zij spraken van eene grove overtreding van
het bekende verbod van § 175 van het Duitsche strafwetboek,
waar Harden slechts omzichtig naar symptomen in die richting
had gewezen. En toen hij zich in zijne artikel "Nul' ein Paar
Worte" tegen dien uitleg verzette, verzette met het doel om
nog eens te doen uitkomen, dat hij geen sensationeel schandaal, alleen zuivere politicke bestrijding had gewild, toen vatte
men ook dit verkeerd op en dacht hem terugtredend voor
mogelijke gevolgen. De vraag was gewettigd, of men zelf dit
terugtreden geloofde van een publicist, dien men nu juist niet
angst voor uitvloeiselen van wat hij schreef, kon ten laste
leggen; of men niet veel meer, gelijk onlangs ook in de
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Nederlandsche politiek geschiedde, zoodoende een -tactische
fout beging in het verlangen de leiding in deze eensklaps
opgedoken nationale aangelegenheid den begaafden tegenstander uit handen te kunnen nemen. Doch fel ontbrandde
de perskrijg , die het karakter van Harden's optreden tot
onderwerp had; tegen zijn persoon, dien zij als een jager
naar reclame schilderden, bevooroordeeld noemden in de
hoogste mate, traden in het krijt mannen als Alfre(! Kerr,
Fedor Freund, Oscar Blumenthal, in de "Vossische Zeitung"
dr. Levy, in het "Berliner Tageblätt" Theodor Wolff en Rudolf
Mosse, in de "Vorwärts" Stadthagen en Rosa Luxemburg; voor
hem en zijn ernstig willen verklaarden zich even beslist graaf
Reventlow, dr. Richard Bahr, Eduard Goldbeck, Karl Schnitzler,
Frank Wedekind, Edmund Klapper, professor Dumoulin, Richard
Dehmel en Julius Bierbaurn; van weerszijden striemden de persoonlijkheden en oude veeten, die Harden's optreden meer dan
eens had gegeeseld, venijnig heen en weer. En te midden van het
stof, dat deze discussiën, waaruit wel bijna bleek dat Harden
een beteekenisvol man moest zijn - zeide niet reeds Themistocles, dat iemand, met wien zich velen bezig houden, een
zeer goed of een zeer slecht mensch dient te wezen! - opwierp,
kwam de uitdaging van graaf Moltke, tot Harden gerich t, de verwarring en het schandaal belangrijk vergrooten. Hadden
Eulenburg en de zijnen zich nedergelegd bij wat was geschied,
veel zou zijn vermeden wat nu is gevolgd; men zou nog gevraagd en enkele dagen gespeurd hebben, doch daarbij ware
het gebleven, en Duitschland had tegenover de omringende
Rijken nimmer gestaan als nu het geval was. De Liebenberger
vrienden echter wilden tot macht en aanzien terug, minstens
zich wreken op den man, die hen daaruit had verbannen; ze
oordeelden zich daartoe machtig genoeg en voorzagen niet de
juiste gevolgen. In het begin van Mei zond graaf Moltke zijn
neef tot Harden om hem sntisfactie te vragen; eigenaardig is
het wel, dat de Berlijnsche stadscommandant, die volgens
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veler getuigenis onmiddellijk had gevoeld met den geïncrimineerden zin van het artikel "Roulette" bedoeld te zijn, ongeveer een week wachtte met dezen stap, hoewel toch de
cereregelen voor Duitsche officieren geheel anders voorschrijven.
Harden weigerde de uitdaging, had ook andere dan deze
overwegingen om daartegen bezwaar te maken; de weigering
deed Moltke tot gerechtelijke stappen overgaan en een particulieren eisch in civiele instantie indienen, toen de rechter
van onderzoek voor eene strafvervolging tegen Harden geen
grond oordeelde. Hij begon het eerste proces, dat helans niet
het laatste in deze dubbel droeve reeks zou zijn.
Men kent het verloop van de vervolging. Het Schepengerecht
te Berlijn onder dr. Kern's presidium behandelde de eerste
aanklacht van ~Ioltke en bevond in zijn oordeel, dat Harden
wel eene beschuldiging had uitgesproken, doch er in geslaagd
was de waarheid van zijn beweren te bewijzen. Toen Harden dus
n"ij uitging, vatte evenwel eensklaps het Openbaar ~Iinisterie het
onderwerp aan; had het nog kort tevoren geen aanleiding tot
ingrijpen aanwezig geoordeeld, nu onderbrak het eigendunkelijk
en op eene w\jze, die door bijna alle criminalisten met den grooten
von Liszt aan het hoofd, werd afgekeurd en onrechtmatig
geacht, de civiele procesorde en belastte de Kammer-Lehmann,
die in de Duitsche hoofdstad voor b~jzonder scherp doorgaat,
met de strafrechterlijke actie tegen den publicist, die het had
durven wagen de veertig jaren ongestoorde macht van een
Eulenburg aan te tasten. Het gevolg bleef niet uit; onder den
druk van een Isenbiel, - die echter de straffe woorden, destijds
tot een mogelijk schuldigen vorst Eulenburg gericht, ten volle
heeft gehandhaafd -, en voor rechters, van wie er minstens twee
bevooroordeeld waren en in het openbaar zijn persoon reeds
minder aangenaam hadden besproken, kon Harden tevoren
op een<l veroordeeling rekenen. Zijne voornaamste getuigen
werden in juridisch karakter gewijzigd; Frau von Elbe, de
vroegere gemalin van Moltke, wier verklaringen in het eerste
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proces van groot. belang waren geweest, werd hysterisch verklaurd, en Eulenburg kwam om den eed te zweren, dat hij
zich nimmer aan handelingen tegen § 175 van het Wetboek
hud sehuldig gemaakt. Het vonnis bracht Harden vier
maanden gevangenisstraf en alleen aan lichamelijk lijden
dankte hij het, dat de straf niet zwaarder werd.
Doch zijn advocaat Berns/ein stelde hooger beroep in bij
het Hijksgerechthof te Leipzig, dat inderdaad het vonnis vernietigde, niet op grond van de algemeen erkende processueele onrechtmatigheid, doch naar aanleiding van eene informaliteit, die een hof van cassntie zoo licht kan vinden,
wanneer zij op eene wijze, die niet langs den streng wettelijken
weg kan worden behandeld, aan een algemeen gevoelen
satisfactie wil schenken. En daartoe was hier aanleiding te
over. Want het proces, hetwelk Harden den hoofdredacteur
van een der voornaamste Beiersche organen aandeed, omdat
dit had geschreven, dat hij zich door vorst Eulenburg tot
verder stilzwijgen had laten omkoopen en daarom niet de
zoovele malen genoemde nadere bewijzen leverde - dit proces gaf hem aanleiding- twee getuigen te doen hOOl'en, den
melkboer Riedel en den vis schel' Brnst, die, de eerste onmiddellijk, de tweede niet dan na lang aarzelen, 't welk alleen door
't kruisvuur v:tn rechter en verdediger werd gebroken, bekenden
voor lange jaren, toen de vorst nog te .l\Iünchen was, tot
onzedelijke handelingen door en met hem te zijn verleid
geworden; die dus in het licht stelden, dat de man, die jaren
achtereen de vertrouwde plaats naast den keizer bekleedde,
die doctur juris en erfelijk lid van het Heerenhuis was, tot
twee malen toe valsch had gezworen, zeker nog van zijn macht,
blijkbaar ook tegenover de justitie. En inderdaad aarzelde deze
eenigcn tijd, alvorens zij overging tot dat, wat ieder voelde dat
volgen moest. Eindelijk evenwel verscheen de rechter van
onderzoek op het slot Liebenberg; de vorst, die zich ditmaal
niet als zoo dikwerf te voren achter eene gefingeerde ziekte
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yerschuilde, doch inderdaad ernstig krank was, werd eerst daar
bewaakt. daarna naar de Charité te Berlijn overgebracht om
ten slotte in de rechtszaal de yreeselUke marteling van het
proces te doorstaan, welke zoo sterk het gewone menschelijke
mededoogen voor het sic transit heeft wakker geroepen elk
oogenblik van elke der dramatische zittingen, dat men wel
steeds zich moest indenken hoe onnoemlijk zwaar deze man,
wiens po;;itie hooger wa,; dan van iemand anders en wiens
besef van verantwoordelijkheid daaraan geëvenredigd had
moeten zijn, had gezondigd en juist nog zou hebben gezondigd indien andere invloeden dit niet hadden verhinderd, om
dit mededoogen niet te sterk te doen spreken. Het proces is
onderbroken, moet geheel opnieuw weer beginnen; de goede
gang van het rechtsgeding en de omstandigheden eischten dit,
om later niet schijn of schaduw ervan te laten bestaan, dat
men een zwakke, die zich niet verdedigen kon, had veroordeeld. Het einde wacht nog... ook in het proces, waarin
Harden en Moltke reeds twee malen tegenover elkander stonden, om beurten bewonderd en minachtend nagezien door de
groote menigte, die in het vonnis ook de uitspraak geloofde!
Er is voor velen aan de reeks der Harden'sche processen
deze zijkant, dat uit geheel de achtereenvolgende behandeling weer eens sterk op den voorgrond is getreden welke eigenaardige opvattingen van recht en rechtsgevoel er in Duitschland,
en speciaal in Pruisen, nog steeds heerschen, aan welke persoonlijke gevoelens de rechtspraak er is onderworpen. Harden heeft
zelf dien indruk trachten te verzwakken door voor het Schepengerecht uit te roepen, dat het buitenland niets anders kon zeggen
dan dat Duitschland zijn schandaal gehad had gelijk zoovele
andere Rijken, doch dat de eerste, die ingegrepen had de keizer,
en wie hem daartoe geleid, zijn oudste zoon was geweest. Maar
de feiten spraken te sterk om door deze enkele woorden dien
indruk geheel uit te wisschen, en meer dan tevoren is hij
sterk teruggekeerd naarmate de houding van de almachtige
justitie weifelend bleef tegenover den onder sterke verdenking
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van schuld staanden vorst Eulenburg, naarmate ook hare strenge
begrippen werden gewijzigd te zijner wille. Wedderkopp, pseudoniem van een jong lid der Alldeutsche partij, heeft eene
tamelijk uitvoerige brochure, getiteld "Harden im Recht" aan dit
speciale onderwerp gewijd. Hij heeft er de diverse artikelen, die in
de "Zukunft" zijn verschenen, in geanalyseerd en daarbij vastgesteldhoe men eene beteekenis van beschuldiging zocht, waar deze
in de woorden zei ven niet te vinden was; hij heeft de getuigenissen in elk proces stap voor stap nagegaan en getracht de
juridische aan de moreele waarde te toetsen; hij heeft aangetoond, waarin de proces orde der Kammer- Lehmann van billijkheid en usance_ afweek; hij heeft het vonnis dezer kamer, dat
pathetisch Kuno Moltke als vrij van eiken smet voorstelde,
eene bespotting van rechterlijke uitspraak genoemd: hij heeft
het als een fout van technischen aard gerekend, dat de rechters
met het bijzondere kenmerk van H:trden's stijl geen rekening
hielden en deze maten naar den gewonen maat, welke haar
niet aan te leggen was. En hij heeft het 't Duitsche volk als
een verwijt durven toeroepen, dat het den publicist in zijn
strijd tegen zoo zware tegenstanders geen fair play had gegund,
zich daarin door eene blijkbaar gèïnspireerde pers had laten
dringen op eene wijze, welke zelfs tegenover den meest onsympathieke niet te loven ware geweest. Wedderkopp sprak van
eene overeenkomst met toestanden uit de dagen van ven-al
van het Oost-Romeinsche rijk, van een gaan naar Byzantium!
Maar dit is voor ons bijzaak. Evenmin als wij Harden als
held willen voorstellen, evenmin wenschen we in hem een
slachtoffer te zien; zoo iemand, dan wist hij tegen welke machten
hij den strijd aanbond en welke geest onder de Duitsehe
rechtspraak heerschte. Voor de psychologie van de processen-

reeks, die voor een niet gering deel ook de psychologie van
Harden is, is echter niet onverschillig om na te gaan op welke
bnsis de zaak is aangevangen, welke elementen het werkelijk
schandaal hebben veroorzaakt. En dan moet men het toegeven,
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dat van zijn kant nlle mogelijke omzichtigheid is gebruikt,
voorzooverre hem dat vergund was zonder de door hem verdedigde belangen te schaden. Harden heeft steeds slechts die
stappen gedaan, waartoe de omstandigheden en de overprikkelde afwikkeling der zaak van de zijde zijner tegenstanders,
hem dwongen. H~i heeft, men kan het nu erkennen, als het
ware niet willen spreken, niet den slag willen toebrengen,
die Eulenburg vernietigen, doch Duitschland en zijn keizer
tegelijkertijd vernederen zou. Hij heeft gezwegen, ook nog
toen zijn belangen en zijn raadsman Bernstein hem tot spreken
wilden nopen. Doch ten slotte moest hij zich verdedigen,
wilde hij niet toelaten, dat vorst Eulenburg door zijn meineed
geheel zijn werk, geheel zijn strijd zon vernietigen. Een
andere weg dan de thans gekozene bleek onmogelijk, omdat de eenige, die had kunnen optreden uit kracht van
zijn ambt, de rijkskanselier, danrtoe weinig in de gelegenheid yerkeerde; omdat een gewone aanklacht, op grond van
ti 175 van het Strafwetboek met hare allerminst afdoende
redactie, tegenover den machtigen bnrd uit 's keizers omgeving
zeker geen werkelijk effect zon hebben gehad. Alleen politiek
viel Eulenburg te treffen en alleen politiek was ook hct doel
van Harden, die een plicht speurde in het tegengaan der
intrigue van ongewenschte vriendschnp in geheel het internntionaal beleid van Duitschland.
Wanneer men inderdaad den redacteur van "Die Zukunft",
en hem alleen, geheel het schandaal wil verwijten, dat 1907
en 1\108 0ver Duitschland hebben gebracht, dan bedenke men
toch even, wat deze heeft verweten nan Ellienbllrg, Moltke en
anderen, die tot hun kring behoorden. :àlen leze na, wnt hij
heeft geschreven, welken zin hij daarin heeft gelegd en hoe
weinige onthullingen op het sexueel gebied door hem zijn
gegeven. Vorst Philipp zelf is door Harden in zijn moreel
leven meer bijzonder, geenszins besproken; de gevolgen van
een ongehoorden en brutalen meineed heeft deze slechts te
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wijten aan zichzelf en een vroeger leven, dat nu niet uitsluitend
als ziekelijk is te beschouwen. En Moltke werd door Harden
daarom zoo fel bestookt, wijl hij voor Eulenburg een der belangrijkste steunpilaren, een der beste berichtgevers was; wijl
dan allcen met een slag jegens één persoon had kunnen worden
volstaan, indien deze eene ook direct Eulenburg, het hoofd
zelf, had getroffen. Geen personen heeft de "Zukunft" willen
aanvallen, geen veroordeelingen willen uitspreken over afwijkingen, die menschelijk beschouwd dienen te worden en ook
menschelijk beschouwd werden; zij heeft er alleen voor willen
waken, dat minder gewenschte invloeden uit den kring des
keizers, te hoog geplaatst om persoonlijk het gevaar te bespeuren, werden gebannen. Het blad heeft daartoe aan het Duitsche
volk door zijn pen een beeld geschetst van wat de vrienden
uit den Liebenberger kring waren en dachten; het heeft ze geschilderd, scherp en onomwonden, maar eerlijk en zeker niet
dan na rijp beraad. Slechts een oogenblik is Harden in vuur
ontstoken; het was toen Eulenburg als beëedigd getuige het
gerucht ingang trachtte te doen vinden, dat Bismarck alleen
daarom destijds van des vorsten homosexualiteit gewaagde,
wijl deze in het historisch conflict van 1890 zich nanst den
jongen keizer, dus tegenover den kanselier hnd gesteld. Het doel
van den eed werd daarmede te doorzichtig, en alleen de Yernietiging van dezen laster ware voor Harden voldoende motief
geweest om den meineedige geheel zijn rijk bewijzenmateriaal
voor de voeten te werpen. Doch ook, wanneer men daarbuiten
logisch den gang van zaken beschouwt en de feiten in hun
natuurlijk verband houdt, moet men de beschuldiging als zou
Harden schandnnl - schandaal alleen uit zucht nnar reclamehebben gewild, laten vallen, al kan daarom niet ontkend worden,
dat hij dit schandaal wel voorzien, het evenwel de te verkrijgen
resultaten waard heeft geschat. Harden's woord bande slechts van
het hof mannen, die daar niet behoorden;.mallnen, van wie een,
Hohenau, niet dali na een bezwarend proces is Yrijgesproken;
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van WIe een ander, Lynar, wegens min betamelijke feiten inderdaad veroordeeld is. De sensatie zelve ging uit van de processen,
die door Moltke werden aangelegd; daar hoopte het moreele
vuil zich op en uit die bron alleen putten de couranten
dagen en weken achtereen hare ten slotte zelfs den meest op
sensatie verlustigde walgende bijzonderheden over den gemoedstoestand van l\Ioltke, over zijn huwelijk en zijne scheiding.
Men kon zich denken in de dagen, dat New-York zich verlustigde in het Thaw'sche moordgeding. Aan wie daarvan de
schuld? Maar met Harden's naam en daden zijn deze donkerste
pagina's eener zelfs voor onze dagen zeldzame chronique scandaleuse, uitsluitend in een verband te brengen, dat incidenteel
heeten mag; in zijne biographie behooren ze evenmin thuis als
daarin besproken behoeft te worden al het lieflijks, dat nog
uit nadere rechtsgedingen omtrent Eulenburg's vroeger leven
kan blijken. De zoo gaarne voor goede zeden wakende Duitsche
pers heeft het anders voorgesteld, doch ze heeft het blijkbaar
vergeten, dat zij zelve in die dagen gesloten deuren wist te
forceeren om toch maar nieuws haar lezers voor te zetten!
Trouwen standvastig hebben Harden's tegenstanders volgehouden, dat hij een handig en sensatielustig "Fünfgroschenschreiber" was zonder meer; na het proces, dat hem veroordeelde, kwam lichtvaardigheid als tevoren bewezen, daarneyens.
Voor ieder die zelfstandig oordeelt, moet het juist tijdens den
loop der verschillende rechtsgeding€'n wel duidelijk gebleken
zijn, dat deze verwijten meer dan onverdiend, opzettelijk volgehouden en kunstmatig gekweekt waren. Want reclame heeft
Harden in deze maanden zeker niet gemaakt; de ziekte, die
hem overviel, verhinderde dit trouwens at'doende, ook aan een
werkzamen geest als de zijne. Niet, dat Harden gezwegen heeft
over het vele belangwekkende, dat hij ondervond. In de "Zukunft"
schreef hij zijne verschillende procesberichten en tounàe geen
ongevoelig mensch te zijn tegenover de zielemarteling, die
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Moltke en nevens hem enkele getuigen v.oor ·de Berlijnsche
rechthank doorstonden. Van het Münchensche proces leverde
hij in tal van dichtbedrukte pagina's een meesterstuk van
impressie, dat den reporter tot artist verhief; een meesterstuk,
dat zijn hoogtepunt vond in de knap en onvergetelijk beschreven episode uit de rechtszaal, waarin de rechter den getuige
Jacob Ernst de gevolgen van den meineed, dien hij op het
punt stond te begaan, voorlichtte, en waarin deze, stamelend,
strijdend, weerstrevend, eindelijk tot de waarheid kwam,
die Eulenburg zou vernietigen. Episode, welke men niet
kan doorlezen zonder de spanning te voelen. die in de gerechtszaal zelve geheerscht moet hebhen ! Harden liet ten slotte
niet na, zijne houding te verdedigen waar hij kon, liet niet na
dnar dpn nadruk te leggen, waar hU dit noorlig achtte. De
interviews, die hij aan vertegenwoordigers van groote Duitsche
conran~en toestond, zijn er het bewijs van. In het eene prees
hij de onpartijdige leiding in het geding te München, noemde
de wending, die de zaak in de Beiersche hoofdstad genomen
had, geene verrassende voor ieder, die er rekening mede hud
gehouden op welke roekelooze wijze de door hem bestredenen
zijne terughouding van hewijsmateriaal wilden uitbuiten. En
in een ander kwam hij er met kracht tegen op, dat men
Eulenburg ging voorstellen als een beklagenswaardig grijsaard
en een edel zondaar, alleen omdat privileges van diplomatie
en hofparket hem te lang aan gerechtigheid hadden onttrokken.
Harden's aard schreef hem voor, gedurig op de bres ter "erc1ediging te staan.
Geen prediker van moraal, uitsluitend politicus, heeft de
redacteur van de uZukunft" zichzelf genoemd, en dnarmede
tegelijk 'bewezen het onwnre van de geruchten, als zou hij in
den stillen strijd voor of tegen het wettelijk verbod van § 175
betrokken zijn. Hij is het gebleven ten einde toe, en juist
daarom mag men zeggen, dat, geeft de onsympathieke geschiedenis van Eulenburg's val hem geenszins de beteekenis van
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een man van karakter, deze strijd daarentegen wel een symptoom is van wat zijne kracht vermocht, van wat zijne volharding bereikte, van wat zijne gaven uitwerkten. In dienst van
een meer ideaal doel zou dit waarschijnlIjk ook meer verheven
zijn gebleken.

***
:Men denke niet, dat wij Maximiliaan Harden een man rekenen zonder fouten, zonder misslagen; nog minder, dat wij in
hem zien een man nUl bet.eekenis door de eeuwen heen, van
wien het nageslacht nog dikwerf dankbaar zal gewagen.
Geenszins; doch als wij alleen dezulken wilden schetsen, het zou
ons waarlijk niet geringe moeite kosten één bundel ook maar
te vullen in elk tiental jaren. Harden is veelal heftig geweest
zonder noodzaak en kwetsend waar dit andere gevolgelJ. dan
de gewenschte had; tact heeft hem ontbroken toen hij het
volledig meesterschap over zijn pen nog miste; deferentie
tegenover geesten, veel grooter dan de zijne, viel hem veelal
moeilijk; en zijn zucht naar medezeggenschap in de historie
onzer dagen heeft hem tot dingen verleid, die zeker niet alle
te loven zijn. Evenwel, het zijn hijna zonder uitzondering "les
défauts de ses quulités", en daarom ten deele te verontschuldigen. Hij is geen reus, die uitsteekt boven ieder: hij is echter
wel en in sterke mate eene persoonlijkheid, waarin alle eigenschappen van ééne grondgedachte spreken; een persoonlijkheid,
die echt is en niet bevangen door een wild kunstverlangen,
dat meer naar stijl dan naar waarheid en uitwerking vraagt;
ecne persoonlijkheid, wien de duizenden maskers van het leven
niet meer begoochelen, doch die nog immer hare illusie najaagt
en anderen daarvoor weet te doen ontvlammen. Een man niet
het minst, die door eigen kracht zich baan moest breken en
zich baan gebroken heeft.
Wat wij hebben willen doen uitkomen, het is slechts dit,
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<lat Maximiliaan Harden meer is dan alleen de verwoede strijder uit de proceSl!en, die voor flen deel Duitschland's politieke
geschiedenis der laatste jaren vormen. Dat hij is een publicist
van groote bete eken is, van wien Eduard Goldbeck zijn bestrijders tegemoet kon voeren, dat zij slechts willekeurig een aantal
"Zukunft"-nummers met artikelen over verschillende onderwerpen en van verschillende tijdperken hebben op te slaan, om
zich tot de erkentenis gedwongen te gevoelen, dat de Duitsche
journalistiek der laatste eeuw geen arbeider gekend heeft, die
in kracht van uitdrukking en kunst van zeggen, in nauwkeurig
weten en zuiver oordeelen Harden overtreft of ook maar nabij
komt. Dat hij is een man, die op eigenaardige wijze mede telt
in Duitsohland's bewegen, en die het daaraan ook alleen
dankte, dat hij zoo wel in ons land als in andere Rijken door
vereenigingen werd uitgenoodigd. te komen spreken over Duitsche
politiek, over Duitsche letterkunde. Hadden wij in ons land en Nederland staat op dit gebied zeker niet alleen - mede zuo
een tijdschrift en zoo een redacteur, vele dingen zouden niet
verzwegen, althans anders gezegd worden als nu wel eens is
geschied.
Ja, dan ...... l
Den Haag, Augustus 1908.
HENRI VAN DER MANDERl~.

AC B J: E Y Il E A HIJS L Y.

AUBREY BEARDSLEY.
1872-1898.
Toen men Aubrey Beardsley eens vroeg, of hij ooit visioenen
had, antwoordde· hij, dat hij die voor het papier bewaarde.
~Iet andere woorden, hij had geen visioenen, hij maakte
visioenen voor anderen.
Dit teekent den man. Hij maakt zijn ernst niet verdacht,
zijn eenvoud wel. Wat hij zeide met zijn kunst, meende hij
wel te moeten zeggen. 1\laar niet vooral, omdat het een deel
van hemzelf was, omdat hij er een diep in hem spokende
onrust, begeerte, angst, haat., spotzucht, verachting door wilde
uiten, maar ook omdat hij wilde opvallen, stuiten, verbazen,
ergeren, plagen en overbluffen. Men zie, wat zijn vriend en
bewonderaar Arthur Symons daarvan zegt: (Ik vertaal Symons'
eigenaardige zinnen wat vrij) .
. . . . . "Maar dat andere, toevallige, verraderlijke, belangrijke
"motief was, voor Beardsley, de wensch om zich de weinige
"jaren die hij te werken ,zou hebben, met den prijs van een
"grooten faam contant te doen betalen.
nZooals de meeste kunstenaars, die veel aan populariteit
"hechten, had hij een grenzelooze minachting voor het publiek;
"en de lust om dat publiek te dwingen tot bewondering
"en vervolgens die om het te dwingen het verkeerde te benwonderen of zoomaal' te bewonderen zonder te weten wat,
XXXIX,2
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"heeft hem geleid tot veel van zijn brutanlste 1Jl'actical jok'cs
"met de teekenpen."
En wat verderop: ,,'rerwijl hij het vermogcn had om schoon"heid te scheppen, die pure schoonheid kon zijn, keerde hij
"zich mnar al te dikwijls af, om die mindere soort van
"schoonheid te geven, de enkele schoonheid van techniek, in
neen compositie, die overigens zondcr beteekenis, triviaal of
"dwaas was. Bij zich zelf zeide hij dan: ik kan doen wat ik
"wil, er is niets wat ik niet zou kunnen doen als ik het verkoos,
"en er de moeite voor wilde nemen, maar waarom zou ik zuiver
.,goud aanbieden, als een verguldseltje het ook doet? Ik kan be"talen, zoodra het geld werkelijk gevraagd wordt, - en hij veroor"loofde zich, voldaan te zijn met wat hij wist datde menschen
"zou doen opkijken, gaf zich d!tarbij oneindig veel moeite, was
'"in zijn eigen idee conscientieus, maar met dat gemis aan
"eerbied voor groot wcrk, dat een van de karaktertrekken is
"die den huidigen tijd stèriel maken".
Constateeren wij het met weinig woorden, Beardsley was een
beetje te veel blagueur om een zeer groot kunstenaar te z\in.
Maar een man mil beteelcenis was hij, dunkt mij, in hooge
mate.
Een man van zijn tijd.
De zelfde Symons vergel\ikt hem met het zoo moderne Pierrot-type, Pierrot gamin van Verlaine en dicns
Subtil génie
De sa malice infinie
De poète-gl'imaciel'.

"Pierrot is een van de typen van onze eeuw, van het tijdstip
waarin wij nu leven, of misschien van het tijdstip, dat wij juist
bezig zijn achter ons te laten. Pierrot is hartstochtelijk, maar
hij gelooft niet in groote hartstochten. Hij voelt zich altijd
koortsig, of in een gevaarlijk stadium van beterschap, want de
liefde is een kwaal, die hij te zwak is om te weerstaan of te
dragen. Hij heeft zijn hart zoolang uitgestald, dat het in de
kou verhard is. Hij weet, dat zijn gelaat gepoederd is, en als
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hij snikt, snikt hij zonder tranen, en het is moeilijk onder het
krijt te onderscheiden of de grimas se, waartoe hij zijn mond
vertrekt, een lach of een grijns is. Hij weet, dat hij veroordeeld
is zich altijd in het publiek te vertoonen, dat aandoening ten
eenenmale strijdig zou zijn met zijn costuum, dat hij er altijd
aan moet blijven denken, fantastisch te zijn, als hij niet gewoonweg balachelijk wil zijn. En zoo komt hij tot een verfijnde onoprechtheid, voor alles vreezende dien "éénen trek van natuurlijkheid" die zijn vermomming zou doen doorzien en hem
weerloos zou laten. Daar eenvoud in hem de belachelijkste
zaak der wereld is, wordt hij savant, gemaakt. . ."
Als deze Pierrot, is hij een kind van het voetlicht. Al wat
hij doet, heeft iets kunstmatigs, iets overspannens, en daarbij
iets zeer tragisch. Het tragische ligt niet zoozeer daarin, dat
wij in zijn werk de uiting proeven van een zieken mensch,
maar daarin, dltt wij het moeten beschouwen als de kunst van
een droevig-geblazeerd, bitterlijk-cynisch, tegelijk hypersensitief en wanhopig-onaandoenlijk mensch, een zoeker naar het
onwezenlijke, omdat de werkelijkheid hem niet boeien kan,
een bespotter van dat onwezenlijke tevens, omdat ook dit hem
niet bevredigt.
Een kunstmatige kunst, deze, die toch bloedig railleert met
het artificieele. Koud als al wat gekunsteld is, maar daarbij zoo
zeldzaam openlijk uitkomende voor haar kilheid, haar onzuiverheid, haar verwardheid, haar overspanning, dat ze grootsch
wordt en boeiend, het werk van een man van beteekenis
inderdaad, van een man van bete eken is voor de kunst, en
voor den tijd.
Want de pose, die ongetwijfeld een essentiëel bestanddeel
uitmaakt van zijn kunst, was onafscheidelijk, moest onafscheidelijk zijn van een kunst, die eigenlijk voornamelijk, bijkans
geheel zelfs, geboren werd uit de eruditie, uit de oververzadiging
naar het geestelijke, de vermoeidheid in het ethische, de overtuigingloosheid in het aesthetische van den intellectueel onzer
tijden - of alweer misschien liever eener periode, die nu heeft

4

AUBREY BEARDSLEY.

afgedaan. De pose van den man, die, naar vermeld wordt,
uiterlijk een toonbeeld van moreel decorum was, doch slechts
de excentriciteit had van te werken bij kaarslicht, met gesloten
blinden, aan teekeningen van twijfelachtige voegzaamheid, als bUlten de zon helder scheen, als buiten een gezonde en
goede wereld bestond. Max Beerbohm, ook een vriend, meent,
dat zijn geest nog die was van den schooljongen, die graag
voor erg ondeugend doorgaat; dat hij uit kinderlijke stoutigheid zich slecht hield. Maal' was in al zijn spel met den
hartstocht, met het verbodene, met de exces se, met de zonde,
met de perversiteit, niet iets van de sinistere voorkeur van
een in wezen anemisch, koud en onaandoenlijk mensch voor
menschelijke dingen, die hij wel begreep, wel analyseeren, doorzien, diagnotiseeren kon, doch niet meegevoelen ? De liefde
voor het zieke en het gemeene, zoowel als die voor het griezelige
schijnt bij hem vooral een platonische; zooals hij geen visioenen
had, moet hij, zoo schijnt het mij, ook geen hartstocht hebben
gehad, geen hartstocht om het leven, en nauwelijks een om
de kunst. In die vreemde, somtijds verfijnd belangwekkende
en meermalen pervers-schoone gruwelkamer w!tarin z\in werk
ons rondleidt, heeft hij zelf niet geleefd, hij heeft niet gehuiverd
voor de zonde, waarover essayisten, zijn werk beschrijvend en
er zich over opwindende, het zoo druk hebben. Hij heeft die
met bedwelmende prikkelende geuren doortrokken gruwelkamer
met een cynischen en ietwat sarrenden glimlach ingericht voor
tijdgenoot en nakomeling, zooals kwajongens een ontzettingwekkende pop zouden kunnen maken en toetakelen, louter om de
goe-gemeent schrik aan te jagen. En aan dat werk heeft deze
begenadigde teekenaar, deze wonderbaarlijke jonge virtuoos,
deze geweldige romanticus, deze kundige psycholoog, deze
erudiet, aestheet, karikaturist, filosoof en blagueur, besteed al
zijn onuitputtelijk geduld, al zijn benijdenswaardige technische
vaardigheid, al zijn geraffineerde caligrafische handigheid, al
zijn grillige fantasie, al zijn precieusen smaak, en al het aangeboren instinktmatig besef dat hij. had van erotische sti-
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mulansen, van de echt moderne neurose, van de angsten en
begeerten der menschen. Zelf geen gepassioneerde natuur, zelf
niet vicieus, zelf geen visionair, zelf niet nerveus, heeft hij
den tijdgenoot verbluft, geprikkeld, gesard, en bewondering
ingeboezemd door zijn scherpe en vaak schoone teekening en
bespotting van diens passie, zonde, nachtmerries, neurose.
Zooals hij paradoxaal verkoos te zijn in het gesprek en heftig
in zijn oordeel en kras in zijn uitspraken, doch alles voor de
leus, zoo was hij in zijn kunst een zondaar, een wellusteling,
een wreedaard en een misanthroop, voor de leus.
Hem waren zeer bijzondere gaven geschonken en een verwonderlijke kracht om ze in zijn kort leven te gebruiken. Hij
heeft ze op een bijzondere wijze aanvaard, met ironie, zooals
hij het leven aanvaardde. Hij heeft ze gebruikt om in zijn
kunst geheel en volkomen, vrij-uit en driest, de zonderlinge,
verfijnd-intelligente curieuze, grillige, maar kranige geurmaker
te zijn, die hij in het leven was. Het is niet zijn schuld, dat
een rij van hypercritische bazelaars, vooral onder onze vaak
zoo zwaarwichtige en pedantische Oostelijke naburen een
grandioos beeldstormer, een bezield zedenhekelaar, een straf
boetprediker en een allerdiepzinnigst filosoof in hem heeft
willen zien. Het is de ironie van het lot, dat de schamperironische, malicieus-speelsche aestheet, het gefêteerde, zelfzuch·
tige wonderkind tot het einde toe, de koelbloedige virtuoos,
de gemoederen zoozeer heeft verontrust en een heirleger van
opgewondenen heeft aangevuurd met zijn onbewogenheid en
kille paradoxen en lakonieke caprices.
Let wel, dat ik niet wensch te insinueeren, dat men Aubrey
Beardsley en zijn werk niet au serieux moet nemen. l\Ien
moet het zelfs in vollen ernst aanvaarden, en kan het bewonderen en er van leeren, er zelfs veel van leeren _. maar altijd
het nemende voor wat het is: de kunst van een sarkastischen,
fiegmatischen intellectueel, een cynicus, een blagueur, een
dandy. Ziet men het z66, dan beseft men, dat hier het manierisme zelf natuur, de affectatie onafscheidelijk van de persoon-
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lijkheid, de onbewogenheid verfijning en de verdorvenheid
abstract is. Dat die dingen allen te zamen hem maken, niet
tot een geestelijk nakomeling van naieve fantasten als Cnllot,
Breughel en JerOén Bosch, maar tot den schitterenden en
capricieuzen speler van een rol. Van een rol, die evengoed
overtuigend en waar en zuiver kan gespeeld worden als een
op het tooneel, dat evenveel waarde heeft als het leven, doch
dnarmee niet verward moet worden.
En toch
All the W01'ld'8 a stage
And all the men and women merely players.

Slechts houden de menschen gewoonlijk op, speler te zijn,
wanneer zij kunstenaar zijn. Het zeer moderne, bijzondere van
Aubrey Beardsley is, dal hij in de kunst een speler was. Een
goed speler.
Aubrey Beardsley werd den 21 Augustus 1872 te Brighton
geboren. Hij was een rustig en in zich zelf gekeerd kind, dat
niet graag leerde, maar toonde reeds op zeer jeugdigen leeftijd
aanleg voor het teekenen. Op zijn zevende jaar begonnen
zich de eerste symptomen van zijn lkhamelijke zwakheid te
vertoonen. Na op een voorbereidende school te Hurst-pierpoint
te zijn geweest, werd hij, daar hij door tuberculose aangetast
bleek, in 1881 voor zijn gezondheid naar Epsom gezonden. In
1883 verhuisde het gezin naar Londen, waar Aubrey Beardsley
voor het eerst optrad als muzikaal wonderkind, op concerten
spelende met zijn zuster. Hij bleef ook later een groot muziekkennel', maar zijn gaven als teekenaar bleken toch iets meer
bizonders. In dienzelfden tijd trokken, naar het schijnt, Kate
Greenaway's prentenboeken hem zeer aan, en hij vervaardigde
in haar trant menu's en invitatie-kaarten met gekleurd krijt
en verkocht die tegen aardige prijzen, in aanmerking genomen,
dat hij nog zulk een kind was.
In Augustus 1884 werden hij en zijn zuster naar Brighton
teruggezonden, waar zij woonden bij een oude tante. Ze leidden
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daal' een eenzaam leven en Beardsley hts el' veel nogal ernstige lectuur. Hij kon niet lang enkel in zich opnemen, doch
moest altijd zelf zich in iets uiten; zoo begon hij een geschiedenis van de Armada. In November van het zelfde ja!tr werd
hij als dag leerling naar de Brighton Grammal' School gezonden,
waal' hij later in 1885 in de kost kwam. Hij was een gunsteling
van den directeur, die hem een zitkamer ten gebruike liet en
het vrije bezoek van de Bibliotheek toestond. Dit was een van
de eerste bizondere gunsten van het lot, die hem steeds ten
deel vielen gedurende zijn korte leven. Hij had ook talent
"oor het acteeren, en speelde vaak voor een groot publiek,
organiseerde voorstellingen op school, terwijl hij de programma's
teekende en illustreerde. Bij feesten, optochten enzoovoort
speelde hij eveneens een hoofdrol. Zijn eerste gereproduceerde
teekeningen zijn kleine schetsen in "The pied pip er of
Hamelin" .
In Juli 1888 werd hij van school genomen en kwam bijna
dadelijk op het bureau van een Londensch architect. In 1889
kreeg hij een betrekking bij de Guardian Life and Fire Insurance. In de herfst van dat jaar vertoonden zich de noodlottige verschijnselen van zijn kwaal; twee jaar lang deed hij
niets aan tooneelspelen en weinig aan teekenen . In 1891
schijnt hij weel' moed te hebben gevat. Hij begon toen een
reeks. illustraties voor verschillende tooneelspelen, lVIarlowe's
"Tamerlane", Congreve's "Way of the World" en verschillende
Fransche werken. Hij was dus in alle dingen een zeldzaam
\Toeg-rijp kind. En het schijnt wel, of hij altijd gevoeld heeft,
dat zijn leven kort zou zijn en hij het moest exploiteeren, en
of een medelijdende muze hem daarbij geholpen heeft door
hem zich met ongelooflijke snelheid te doen ontwikkelen en
hem van meet af een zeldzame technische gemakkelijkheid bij
een on"ermoeibaren lust en schier overspannen vermogen
tot produceeren te schenken.
Van hen, die hem vroeg hebben gewaardeerd en·'geholpen,
dienen een ds. Alfred Gnrney, verder Vallance, (de leerling en
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biograaf van William Morris) de kritikus en teekenaa.r Joseph
Pennell, de schilder 1!'rederik Evans, de publicisten John Lane
en J. M. Dent, vermeld te worden.
De laatste heeft den stoot gegeven tot Beardsley's loopbaan
in het openbaar, door hem de opdracht te geven tot het iliustreeren van "Morte d'Arthur" v66r eenig kritikus iets over
hem geschreven had of iemand van zijn gaven wist dan enkele
vrienden.
Tegen het eind van het jaar 1893 begon hij te werken voor
John Lane, die zijn bekende illustraties uitgaf voor Oscar
Wilde's, sedert door Richard Strauss' muziekdramatische vertolking zoo beroemd geworden "Salomé". In April 1894 verscheen
The Yell ow Book. Van deze publicatie, waarin een groot deel
van Beardsley's schoonste werk vervat is, vertelt John Lane
het volgende: "op een morgen richtten hij, de heer Henry
"Harland en ik, gedurende een gezellig gesprek, dat wij onder
"het rooken van sigaretten hielden op de .Hogarthclub" het
»veelbesproken "Yellow Book" op. Beardsley werd redacteur
"voor de beeldende kunst, terwijl de heel' Harland, zooals
"ieder weet, letterkundig leider werd. Wij herinneren ons allen
"de sensatie veroorzaakt door het verschijnen van het eerste
"deel. Misschien waren de Times en de Westminster Gazette
het verwoedst in hun aanvallen, tenminste wat de illustraties
"betreft" .
De Westminster Gazette zeide:
~De heer Aubrey Beardsley begaat excessen waarvan tot nu toe
"niemand ooit gedroomd heeft. Hij schijnt op het onaangename
"denkbeeld gekomen te zijn eenige schikkingen in lijn, zoo"als de Japaneezen ze uitvonden, en die wel passend zijn spe"ciaal bij de luchtige en smakelijke grillen, die men zich bij
"decoratie kan veroorlooven, over te nemen, en ze toe te pas"sen op de ziekelijkste soort van grotesken. Zijn fout mag te
"minder verschoonlijk worden geacht, daal' hij zonder twijfel
"bekwaamheid bezit als lijn-teekenaar en heeft getoond ver"fijnd en delicaat werk te kunnen maken. Maal' wat betreft
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"sommige van zijn bedenksels in het nummer, dat ding, dat
"hij noemt "De sentimenteele opvoeding" (dit is, in het voorbijgaan gezegd, VOOI: mij een van de geestigste en gezondste teekeningen van Beardsley, ik wensch er lat.er op terug te komen,
C. V.) "en dat andere, waaraan de naam van 1\1evrouw Patrick"Campbell op de eene of andere wijs verbonden wordt, weten
"we niet wat men er mee beginnen moet, dan misschien vra"gen om een parlementsbesluit dat zoo iets kort en goed
"verbiedt. "
"The Times" zeide:
"The Y ellow Book" is, naar wij veronderstellen, bestemd om
het orgaan te zijn van de Nieuwe Literatuur en de Nieuwe
"Kunst. Als de Nieuwe Kunst vertegenwoordigd moet zijn
"door den omslag van dit verwonderlijk nummer, is ze er nau·
"welijks op berekend te trekken door wezenlijke scl}oonheid
"of verdienste; doch mogelijk is het de bedoeling dat ze juist
"trekt door afstootelijkheid en onbeschaamdheid, en in dat
"geval is het niet onwaarschijnlijk, dat ze succes heeft. Haar
"karakter schijnt een combinatie te zijn van Engelsche bruut"heid en Fransche onbetamelijkheid.. .. Sir Frederick Leigh"ton die twee bekoorlijke figuren bijdraagt, bevindt zich hier
"in gezelschap met zulke vooruitstrevende en buitensporige
"vertegenwoordigers der Nieuwe Kunst als de heeren Aubrey
"Beardsley en Walter Sickert. Over het geheel schijnen ons
"de Nieuwe Kunst en de Nieuwe Literatuur bij vergelijking
"met, de oude, in dit zonderlinge tijdschriftnummer er niet
goed !Lf te komen".
"Sir Fr.ederick Leighton" vertelt John Lane ons "was een
groot bewonderaar van Be!Lrdslcy's werk. Eens vroeg hij de
origineelen te zien voor Beardsley's prenten in het "Yellow
Book" (Deel 1) en merkte daarbij op: "Ach, wat een verwonderlijke lijnen. Welk een groot kunstenaar 1" En dan, sotto voce
"als hij maar teek enen kon 1" John Lane's antwoord was: "Sir
Frederick, ik ben moe van het werk van al die menschen, die
alleen mam· kunnen teekenen". ,,0 ja", zei Sir Frederick (de
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toenmalige president van de Royal Academy, een fijn teekenaar vooral van naaktfiguren en draperieën, meer dan een
groot schilder) "ik weet wat U bedoelt, en U hebt gelijk ook."
Er ging inderdaad overal een storm van verontwaardiging
op tegen de teekeningen op den omslag en het titelblad.
Beardsley's gebrek al" artistiek leider was zijn jeugd. Hij
wilde zich zelf niet au serieux nemen, en haalde als redacteur,
als teekenaar uit, wat men bijna baldadige kwajongensstreken
zou kunnen noemen; want soms moest men, om zoo te zeghen, zijn teekeningen onder de microscoop leggen en ze omgekeerd houden om ze te bekijken. Bij het 5e deel hield dim
ook zijn medewerking op, evenwel werd de afwezigheid van
zijn arbeid door den hoofdredacteur Lane steeds als een ·onherstelbflar verlies beschouwd.
Robert R08s, de schrijver van de "Eulogy on Aubrey
Beardsley, die afln het laatste werk van den teekenaar in
"The Foxe" Vfln Ben J onson voorafgaat, zegt over den persoon
het volgende:
"Ik zal nooit mijn eerste ontmoeting met Aubrey Beardsley
"vergeten, op den Hden Februari lSg2, ten huize van den
"heer Vallance, den welbekenden discipel en levensbeschrijver
"van ·William l\Iorris. Hoewel ik was voorbereid op een bui"tengemeene persoonlijkheid, verwachtte ik niets, gelijk flan
"de jeugdige verschijning, die de kamer binnengleed. Hij was
"schichtig, nerveus en zelfbewust, zonder iets van de intellec.tueele zekerheid cn gemakkelijkheid, die achttien maanden
"later, toen zijn succes niet meer betwijfeld kon worden, hem
.zoozeer karakteriseerde. Hij brrrcht een portefeuille mee met
"zijn wonderbaarlijke teekeningen, opzichzelf een oogst van de
"genialiteit, maar ik schonk er in het begin nauwelijks op.merkzltamheid aan, zoo overschaduwd waren ze door de vreem"de betooverende oorspronkelijkheid van hUll maker. Het was
"niet moeilijk in twee uren te ontdekken, dat Beardsley's voorko"men niet bedroog .... Beardsley wns altijd gevoelig yoor Yl'iend"schappelijke en verstandige kritiek. Toen hij een positie had
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"venvorven die geen kunstenaar van zijn leeftijd bereikt had,
"haastte hij zich nog steeds iedere font te herstellen die hem
"door kunstenaars of zelfs gewone vrienden werd aangewezen."
In 1893 was Beardsley, toen 21 jaar oud, een beroemdheid,
in 1894 was hij in Londen wat men daar een "lion" noemt,
de gevierde man bij uitnemendheid. Zonderling veelzijdig en
inconsequent, zou men zeggen, was zijn ~maak voor lectuur
en cultuur. Hij hield van poëzie, memoires, geschiedenis, korte
verhalen, biografieën en essays, maar weinig van romans, behnJve die in het Franseh. Hij las waarschijnlijk nooit Dickens,
Thackeray of Eliot, ofschoon hij in de laatste maanden van
zijn lessen veel genot had van de lectuur van Walter Scott.
Hij die op het laatst tot de katholieke godsdienst is overgegaan, had :Ll vroeg een voor keur voor Levens van Heiligen.
In een schetsboek van vóór 1892 vindt men illustraties voor
,,~Ianon Lescaut", "Tartarin", "Madame Bovary", Balzac ("les
"Contes Drolatiques," "Ie Cousin Pons"), Racine, Shelley's Cenci.
Als andere zeer ijverige menschen, beweerde hij nooit, geen
tijd te hebben. Wanneer hij eigenlijk werkte, was zelden te
constateeren ; hij hield er niet van, dat iemand hem zag
teekenen, en nam haastig alles weg als een vreemdeling
binnenkwam.
Toen de "Studio" opgericht werd, onder redactie van Gleeson vVhite, teek ende Beardsley den eersten omslag en schreef
Joseph Pennell een waardeerende kritische studie over hem,
die hem de opmerkzaamheid deed trekken in een wijder kring.
Xadat zijn relaties met "the Yell ow Book" waren afgebroken
richtte hij met zijn vriend Arthul' Symons in 1895 "the Savoy" op.
Een van Beardsley's bijdragen was een literaire: "Under the
Hill", een parodie van de geschiedenis van Venus en Tannhäuser. Het schijnt, dat Beardsley liever een groot schrijver
dan een groot beeldend kunstenaar had willen zijn. Hij liep
altijd rond met nieuwe plannen om te schrijven, doch die plannen
veranderden vlugger dan zijn ideeën voor teekeningen, en
kwamen nooit tot zulk een resultaat. Hij heeft geen ander
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proza geleverd dan dat fragment, en slechts drie verzen, die
in de Savoy afgedrukt zijn. Hij besteedde aan dit werk onein-'
dig veel zorg, en de uitkomst deed wel wat te veel aan een
tour de force denken; door pure geestkracht, door vastbesloten
tot zichzelf te zeggen: "ik wil een gedicht maken" en dan te
werken met zulk een ingespannen toewijding, dat eindelijk
een zeker resultaat, het resultaat dat hij gewild had, bereikt
was, slaagde hij er in," zegt Symons, "datgene te doen, waartoe hij eigenlijk geen natuurlijken aanleg bezat." Beardsley
wilde zeer graag schrijver zijn, en ofschoon in zijn verzen
weinig anders dan technische perfectie te bewonderen valt,
was zijn proza wel een oorspronkelijk, al bleef het dilettantenwerk. Hij schreef als iemand die een wonderbaarlijke fantasie
en zeer veel geest bezit, niet gevoelig, niet hartstochtelijk, maar
met een krasse keurige zuiverheid en scherpte; en zag alles
bij voorkeur in een gecompliceerden, gekunstelden vorm, vol
fantastische détails, hij haalde in zijn beschr~jvingen onmogelijke en mogelijke zaken door elkander, allerlei heterogene
dingen, uit alle perioden en alle landen samengebracht, evenals hij in zijn teekening op zoo bizarre wijze alle mogelijke
gegevens en motieven tegelijk uitwerkte. Er zijn vele affectaties in zijn proza, die nagedaan schijnen van Oscar Wilde,
doch ook geheel persoonlijke, die kenschetsend zijn voor zijn
eigen paradoxalen en sarkastischen esprit. De beschrijvingen in
• Under the Hill" gaan evenwijdig aan zijn ttlekeningen, en zijn
van ':>izonder belang voor wie wil opmerken hoe precies hij
zich de dingen voorstelde en met welke koele gedetailleerde
zakelijkheid hij in woorden kon brengen wat men bijna voor
een koortsachtig-visionaire teekening zou kunnen houden. Dit,
bijvoorbeeld, is de beschrijving van een fontein in een tuin .
• In het midden WfiS een groote bronzen fontein met drie
.bekkens. Uit het eerste rees een vèel-borstige d~aak en vier
"kleine liefdegodjes, op zwanen te paard zittend, en iedere
"liefdegod was voorzien van een pijl en hoog. Twee van hen,
.die het monster aanzagen, schenen van schrik terug te dein-
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"zen, twee die achter hem waren, hadden de stoutmoedigheid
"met hun pijlen op hem te mikken. Van den rand van het
"tweede bekken sprongen een kring van smalle gouden zuilen,
"die zilveren duiven met uitgespreide staarten en vlerken
"droegen. De derde, gedragen door een groep groteske toege"takelde saters, heeft in het midden een dunne pijp behangen
"met maskers en rozen en op den top bedekt met kinderhoofden."
Of neem deze voorstelling:
"Groote motten met zoo rijk vercierde vleugels, dat ze wel
"schenen te gast te zijn gegaan bij behangsels en stoffen van
"koningen, sliepen op de pilaren. die beide zijden van de poort
"flankeerden, en de oogen van al de motten bleven open en
"brandden en barstten met een netwerk van aderen".
Rococo, indische symboliek, middeleeuwsche fnntasie, alles
verwnrd dooreen gehaald tot een zonderling beeld, weelderig,
wulpseh, griezelig en drastisch!
In )Iaart 1896 vatte hij te Brussel zware kou en bleef van
dat oogenblik af een patient. Hij keerde in :Mei naar Engeland terug en ging in Augustus nanr Bournemouth, waar hij
den herfst en den winter doorbracht. Die hem daar bezochten,
verwachtten niet, dat hij meer dan enkele ,,'eken te leven had.
l\Ianr hij bleef altijd werken, en was vol moed. Den 31 :Maart
1807 ging hij over tot de Katholieke Kerk. Hij schijnt altijd,
met al zijn sceptische en luchtige manieren en uitspraken,
ernstig en vurig op godsdienstig gebied te zijn geweest. Spoedig
vertrok hij naar Parijs, van daar naar St. Germain, waar zijn
zuster, die altijd zeer met hem sympathiseerde, hem veel bezocht. In Juli ging hij naar Dieppe, waar hij wat scheen op
te knappen, maar tegen het eind van het jaar moest hij naar
:Mentone gezonden worden.
25 l\Iaart 189B stierf hij, na de lantste sacramenten der stervenden te hebben ontvangen. Niemand, die hem kende, kon
oprecht gewenscht hebben dat hij nog langer had moeten
lijden.
Een prachtige bijdrage tot de kennis van de, ik zou haast
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zeggen verfijnde oprechtheid van dezen in allerlei uiterlijke
dingen, en helaas ook in den vorm zijner kunst vaak zoo geaffecteerden jongen man zijn de brieven, dien hij in zijn laatste
levensjaren schreef aan een intiemen vriend, in de dagen, toen
het einde reeds voor ieder die hem zag nabij bleek. Wij zien
daarin een mooi, helder intellect, zich wijdende aan één probleem, hoe beter te worden; en vervolgens, hoe niet erger te
worden. Wij wonen in deze brieven, na zijn dood uitgegeven,
den ganschen doodstrijd van den begaafden, levendigen man
bij. Wij zien hem schrijven over de symptomen van zijn
ziekte, met een wanhopige gewisheid. Wij zien hem vrij
uit, in onmiskenbaar-duidelijke woorden uitkomen voor zijn
vree1:l, zijn ontzettende vrees voor den dood, die nadert. "Ik
kan u niet zeggen, hoe ziek ik heden ben. De vrees heeft mij
lamgeslagen". "Ik begin werkelijk terneergeslagen en beangstigd
te worden voor mij zelf" .... "De rechter long, waarover ik mij
zoo zenuwachtig maak".... "Ik denk dat ik nu mijn leven
bij maanden tellen kan".
Een man, die bij alles in gruwelijken ernst was, dat is de
indruk dien men krijgt, als men in deze brieven leest van zijn
bewondering voor allerlei boeken en kunstwerken, van zijn
geloof, van zijn dankbaarheid aan hen, die hem opbeurden
en stichtten. En vreemd komt dan tot den lezer, die het vergeten had bij het bezien van het vele, in vele opzichten zoo
zeldzaam rijpe werk, dat de man nog zoo zéér jong was ....
Wie intusschen tracht, na het kennismaken met Aubrey
Beardsley's werk, na al de ontvangen indrukken, waarvan sommige met elkander zoo tegenstrijdig, zich een oordeel te vormen aangaande den man en zijn kunst, ontmoet bij het doorzien van die laatste brieven een nieuwe moeilijkheid op zijn
toch reeds oneffen weg. Is dit de koele spotter, de nauwkeurige
kenner en schampere schilder van de onreinheid, de gemeenheid en de lage, geniepige zonden der wereld, de beschrijver
van het onzuivere, ziekelijke, de onverbeterlijke gamin, wiens
levensdoel het somtijds wel schijnt, ergernis te wekken, te

AUBREY BEAIWSLEY.

15

epateereu, de pruderie der menschen op de verfijndste wijze,
ja niet zelden op een geniepige wijze, met zekere zalving, zekere
zoetheid in zijn manier, te kwetsen, is dit de incarnatie van
bewuste, van met zich zelf gekscherende, zichzelfparodiëerende
gekunsteldheid, - deze naieve jongeling, die zooveel natuurlijks en eenvoudigs en liefs van zijn moeder en zuster en van
zijn vrienden en tot zijn correspondent zegt, die zoo dankbaar
is voor zonneschijn en vriendelijke woorden en bloemen en
simpele briefjes van kinderen? Zeker zfil er in zijn ziekte veel
met hem gebeurd zijn, doch het is en blijft karakteristiek, dat
wij in al die brieven nergens den fantast, den romantiker, den
door andere dan door zeer reëele aandoeningen (als physieke)
bezochten mensch ontmoeten.
Het kan nog zijn, dat de hypothese ten slotte een zeer onvolmaakte en te absolute is, maar het wezenlijke van Beardsley's figuur schijnt mij hierin te liggen:
Aubrey Beardsley had drie gaven in een vroeg ontwikkelden,
buitengewoon kras uitgesproken vorm.
Hij was een geniaal vercierder, hij was een man met een
groote fantasie en hij had een scherp, koel intellect. Deze drie
kwaliteiten bezat hij in zoo hooge mate, dat het niet missen
kon, of ze moesten te zamen tot een werk leiden, dat de wereld verbazen zou. Maar het kon ook niet a.nders, of ze moesten te zamen een onzuiver geheel maken. De vercierder zat
al te dikwijls der fantasie in den weg. Vaker nog misbruikte
het scherpe, kille intellect, dat het intellect was van een jong,
overmoedig en verwend mensch, de fantasie. Een grilligheid
ontstond, die niet artistiek maar verstandelijk was, de zucht om
zeer gezochte ... grappen uit te halen, de neiging om te ergeren door inconsequenties, anachronismen, vieze, drastische,
perverse of zelfs kinderachtige bedenksels verstorend te laten
werken op een schoon geheel. Hij had geen visioenen, wij
nemen het aan, maar zijn intellect had een zeldzame, een gevaarlijke, een beginsellooze eruditie aangekweekt, en de fantasie had tot basis niet in de eerste plaats de observatie van
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de werkelijkheid om hem, of een eigen innerlijk leven vol bewogenheid, strijd en begeerten. Het Britsch Museum was zijn
leerschool, niet het leven, niet de waarneming. Mantegna, Rafaêl,
de Japanners, Watteau, Burne Jones leerden hem teekenen,
niet de natuur. Inderdaad, de vrije natuur zeide hem niets.
De gezonder, eenvoadiger aspecten van het leven deden hem
niet aan. Naar de zee placht hij, aan het strand wonende,
niet te kijken. Zijn kunst is vol noties van zielkunde; een
zielkunde, hoe opgedaan, blijft raadselachtig, maar een kennis
j'an bedorven zielen vooral. Somtijds schijnen de waarlijk demonische maskers, - want maskers vooral gelijken ze - zijner
personagés met buitengewone clairvoyance gevonden typen
van den modernen tijd, ware miRdadigers-fysionomieën, typen
van crétins, van geslachtelijk abnormalen, van moreel zieken.
Moeten wij dus de ethische fantasieën van enkele Duitsche
essayisten over Beardsley's werk, en hun wilde bespiegelingen
over de zonde maar liever links laten liggen, met de schatting
van zijn kunst als décoratief werk alleen, komt men ook niet
verder.
Het is het werk van een intelligenten fantast met groote
gaven als décorateur, met een benijdenswaardige aangeboren
virtuositeit, veel smaak en zekere instinktieve voeling met den
modernen menschengeest, en met al wat afwijking is, geestelijk en lichamelijk, in het bizonder. Werk, - en dit schijnt
mij één van de opmerkelijkste dingen -, van een niet zoozeer
ongeëquilibreerde als zeer capricieuse persoonlijkheid, die zijn
observatie, zijn herinnering, zijn fantasie en zijn vercieringslust naar willekeur uitte. Alsof hij ze alle op zich zelf de
moeite waard wetende, ze nu ook maar samen kon laten betobben. Zoo schijnt die somtijds zoo fraaie, dikwijls zoo boeiende
en imponeerende, altijd eigenaardige kunst te ontstaan uit
technische handigheid, geninle vinding, koel vernuft, eenzijdige
observatie en voor een niet onbelangrijk deel uit - overmoed.
Ofschoon in mindere mate dan die andere groote Engelsche
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décorateur, dien wij met zooveel meer gemoedsrust, doch ook
met zooveel minder geboeide bevreemding kunnen bewonderen, "Valter Orane, was BeardsJey een door de kunst, niet
door de werkelijkheid geschoolde. Wij zien hem geïnspireerd
door wat hij in het Britsch .Museum, zelden dool' wat hij op
straat en in de huiskamer of zelfs in het theater zag. Zijn
)Iuze heeft een studeerkamer kleur . Het is kunst uit de eeuw
der verzamel woede, der historische en aesthetische belangstelling voor het oude en het exotische. De beminnelijke beginselloosheid die den cultuurmensch onzer tijden ontvankelijk
maakt voor zoo velerlei, viert in zijn werk hoogtij. Zijn ontwikkelingsgang gelijkt een leven, rijk aan ephemere yerliefd·
heden, waarbij altijd van de vorige opwindingen iets blijft
hangen, ,tb, de volgende reeds aan de beurt is, zijn arbeid
schijnt een geschiedenis van al de manieën, die zijn tijd op
kunstgebied gekend heeft: men vindt el' herinneringen aan
Grieksche vazen, Italiaansche primitieven, Chineesch porcelein, Japansche kakemono's, Rellaissance friezen, oude Frall8che en Engelsche meubelen, rococo-kunst en rococo-industrie,
Indische afgodsbeelden, Engelsche Pre-Ra.phaeiitische schilderijen. Uit alle" dooreen, bijeengevoegd op de bizllrste wijze,
!liet een snHutk voor het onverwachte, die de met elkaar vloekende elementen bijeenbrengt, die de tendenz of de sfeer van
het ééne Hlet het andere verstoort, een smaak welke bijna
ziekelijk is en iu elk geval baldadig.
L;oo is het met de houding van zijn geest in zijn prenten.
Afzichtelijke munsters, gemeen en verdorven, doen ah, heiligen,
de tuilettafel, beladen met de frivoolste attributen del' ijdelheid,
staat als een altuitl' daar, engelen vertrekken de sensueele
lippen tot een geilen grijns, in ornamentieke composities vol
van plechtig-ascetische duiding bewegen zich naakte of halfnaakte figuren met een geraffineerde onkuischheid, de kleedij
zijner personages zelf is doorloopend profaan, een décolieté vun
begijntjes, een déshabillé van eunukken. Op een teür maagdenlichaampje zet hij den kop van een verliederlijkte hetaere,
XXXIX.'
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ouder een meisjeskop een mnnnenromp, aan een mannenromp
vrouwenbeenen. Eenigszins symbolische wezens breken de
stemm:rig van een overigens op de realiteit gebazeerde voorstelling, naaktfiguren staan tusschen naar de laatste inode
gekleede heeren en dames. De meest nbsolute willekeur heeft
de meest absolute volmacht. De blague zwijgt bijkans nooit.
Wat nu betreft de uitspraak, dat Beardsley de décadencc
bestreden zou hebben, zooals Hogarth de immoraliteit yan zijn
tijd had bestreden, zoo schijnt mij daarYfLn slechts dit ,,'aar,
dat Beardsley tegelijk decadent is en bespotter der décndence,
hij is niet gekomen als de yerdrijyer eener decadente kumt,
maar als de apostel er yan. Doch daar die décndence tegelijk
een voorbeeldeloos cynisme inhield, en niet anders kOI1 dan
ontkennen, dan honen, ontkende ze haar eigen ernst en hoonde
ze haar eigen beteekenis, en zoo was Heardsley yoor Engeland
gedurende zijn korte leven tegelijk de baanbreker, de meester
en de clown van de décadence.
Zijn intellect was zeer sterk geprikkeld, uiterst sensitief als
het uitteraard geweest is, door de eigenanrdige, altijd eenigszins précieuze soort yan lectuur die hij zich uitzocht, en wat
in het huidige leven nog aan niet kunstmatigs, niet pikants
en niet pathologisch-zinnelijks te vinden is, had geen belang
voor hem. Het blad wit papier vóór hem was steeds bestemd,
schijnt wel, om in de eerste plaats vercierd te worden zóó, dat
het tot iets zonderlings, onrustigs, en zinnen prikkelends werd,
de ornamentiek zelf was in hooge mate expressief, omdat, men
er altijd deze preoccupatie in na voelde, en de figuren ondersteunden deze tendenz steeds.
Daarin is Beardsley zulk een oorspronkelijk meester, dat zijn
decoratief talent, dat zijn sterkste talent was, zoo zeel' uiting
geeft aan zijn intellectueele en sensueele verbeeldingen.
En hier komen wij dan eigenlijk etrst te spreken over de
illustraties voor "Salomé" van Oscar Wilde.
Ik moet dan erkennen, geen genegenheid yoor de meest.e
dezer parafrases te voeden. Maar toegegeven dient te worden,
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dat ze precies dien indruk maken, dien hij wenscllt dat ze
zullen te weeg brengen. Wij gevoelen bij den eersten oogopslag te zijn te midden van de zondige perversiteit. De prenten
stuiten ons, maar de bedoeling is, dat ze ons zullen stuiten.
Ze verbazen, verwarren ons, ook dit was oogmerk. Wij hebben
het gevoel, te zijn in een wereld waarin de zonde zich zelf
moe is, en zich maskeert in allerlei zonderlinge kleedij, waarin
ze zich opwerpt als een bizonder soort van kunst, als een aesthetische extase. Een ornamentieke figuur als die op den omslag is al van een grilligheid en vreemd-expressieve groteskheid, als men zelden geëvenaard ziet in een samenstel van
opzichzelfs niets beduidende plekken, Jijnen en mopjes. De
faun-buste op het titelblad, in een weelderige ornamentiek van
rozen gesloten, brengt ons nog verder in de griezeligheid, de
weêheid. De tepels zijn oogen, de navel is een oog. Er is iets
in deze gansche figuur, en in die van den tengeren, zieken
amor, welke hem, - die als een heiligen-beeld door kaarsen
is geflankeerd, schijnt te aanbidden op een verstrooide, schichtige manier, er is in beide iets van weeken afschuw, van slappe
geniepigheid. Nog expressiever zijn de figuren op de bladzij
van de inhoudsopgaaf. De brute meid, die hoe "gestyleerd"
ook en hoe toegetakeld tot decoratieve en symbolieke dop-Ieinden, een zeer echt vulgair demi-mondaine type heeft, staat
ook weer tusschen zulk een weelde van rozen, en heeft ook
weer een kaars naast zich. Het vreemde wezen naast haar wij zullen ons niet verdiepen in gissingen naar zijn bepaalde
beteekenis - een faun? engel? duivel?, wijst met een geaffecteerd gebaar van spitse vingers naar niets. Het is de zonde,
maar de gemeenheid die blasé is, die zich verveelt, die klaar
staat voor het ongehoorde, het afschuwelijke. De veel geroemde
prent .the Man in the Moon" schijnt mij zich minder tot een
ontleding te leenen, ik verdenk ze ervan, een van die .practical
jokes" te zijn, waarvan Beardsley's eigen vrienden hem betichten. Toch is ook hier alweer het aspect bereikt, dat Beardsley
wou bereiken, wij zien vakken wit en zwart, die ons Yreemd,
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wee, pervers aandoen, en weeke, vicieuse figuren, met iets
plechtigs in houding en gebaar, dat die gemeenheid en slapheid verwonderlijk boeiend maakt. De prent is als een probeersel, een puzzle, een gril van een caligraaf, die van zelf
iets sterk expressiefs in zijn spelletjes legt. De vormen der
vlakken schijnen nauwelijks gemotiveerd, en brengen ons weinig uitgesprokens, dán, ze maken ons nieuwsgierig, prikkelen,
ergeren ons, en er gaat iets van uit als een scherpe, bedwelmende, benauwde geur. Onzuiver is de indruk, dien de prent
geeft, maar op onzuiverheid, onreinheid en verwarring is bewust
aangestuurd. Heel wat minder geslaagd is de grap, om het
zoo te noemen, uitgehaald door den teekenaar, die den tekst
wel opzettelijk nu en dan absoluut negeert en er op los fantaseert, in "the Black Cape". Zulke prenten zijn het, die men
een zoo knap teekenaar moet kwalijk nemen; ze zijn niets dan
smakelooze coquetterieën. En dat zwakke ding "a platonic
lament·" moge serieus er bedoeld zijn, het is ten slotte niets.
De figuren van Salomé en Johannes zooals hij ze voorstelt
verdienen wel eenig commentaar. Ik weet wel, dat het dwaasheid zou zijn deze parafrazes serieus als illustraties van den
tekst te behandelen, maar men verwacht toch creaties van zulk
een teekenaar, die zulke figuren uit gaat beelden.
En dan moet men toch argwanen, dat de somtijds iets psychologisch zoo juist en treffends ge\'ende teekenaar hier Of zijn
onmacht toont om iets werkelijk ernstigs en onverdacht groots
te geven, Of een loopje met ons gelieft te nemen. Is dit
Johannes de Dooper, de strenge, zeer mannelijke figuur, de
boetprediker, de martelaar? Wat 8eardsley ons geeft is een
nuffige meisjesachtige afgezakte vent, met geraffineerd sensueele trekjes, een kereltje, om op het eerste woord van de
dwingende Salomé zich den zoetsappigen mond te laten kussen, zoolang ze maar wilde.
En Salomé? Die is hier en daar werkelijk mooi, fel, fier en
wreed. Zonderling is de wijze. waarop ze in de prent staat,
zonderling haar Ideedij en haar deshabillé meteen. Maar de
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figuur - en dit is de bedoeling, plausibiliteit is immers altijd
uitgesloten, effect, kleur, geur zou men haast willen zeggen, is
het doel - de figuur is schrikkelijk, werkt inderdaad op ons,
zooals Salomé op ons mopt werken. Die veel geciteerde voorstelling »the Dancers Reward" is waarlijk in dat opzicht
geweldig, hoe weinig opgelost ze als geheel ook mag worden
geacht - immers dat groote zwarte vlak van naar lichaam
in het gewaad is schier vervelend en hindert aan het effect
van den overigens zoo bestialen, duivelschen, enormen negerarm des beuIs. Doch in The Climnx komt het mij voor, is de
teekenaar weer al te onzuiver in zijn bedoelingen; is de caligraaf weer aan het grapjes maken. Het volstrekt ongemotiveerde der zwart- en witverdeeling der ornamenten daargelaten,
is de wijze van vasthouden van het hoofd bijnn belnchelijk en
is Salomé wreed genoeg, maa.r even foei leelijk, onbegeerlijk
en onvrouwelijk als de gansche prent ten slotte on expressief
en schrikbnrend gezocht. De Snlomé van Wilde, bedenken wij
het wèl, is jong, mooi, verwend, maagdelijk en verdorven,
smachtend en wreed, naief en gemeen. En zoo geeft Beardsley
haar ook waarlijk in enkele prenten. Hier zet hij op dat onfraai, zwevend lichaam in het stijve hemd, den ouden, trieste'n,
hopeloos onsmakelijken kop van een afgeleefde cocotte van
de geringste soort - een karakteristieke kop, maar die hier
misplaatst is. Dit is één van zijn "practical jokes" die ik kort
en gopd onuitstnanbaar vind, en ik acht het onnoodig, na,
behal\'e dit krasse voorbeeld nog één der Dames aux cltmélias
genoemd te hebben, die hij eveens in een opwelling van moedwil --- smakeloozen moedwil - oud, zonder charme en dégoutant voorstelde (ik meen die met de camelia's nIs verciersel
in een mnd op haar kleed) - ik wenseh niet meer op deze
zaken terug te komen. Zulk werk van hem heeft het snobisme
aangetrokken, heeft een schare van imitatoren verleid tot nog
ergers, waarin dan niets van zijn talent spmk, heeft velen anderen
weerzin ingeboezemd, wien terecht de kun~t voorkomt een
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ernstige zaak te zijn, en hij, die ze voortbrengen kan, verplicht
tot het beste wat hij vermag.
Hoe fantastisch ook, hoe gezocht, hoe gekunsteld, hoezeer
niets uitstaande hebbend met den tekst, zulke prenten als "the
toilette of Salomé" (twee lezingen daarvan) zijn schitterende
trouvailles; vooral die eerste teekening van het onderwerp,
die eerst na zijn dood is gepubliceerd. Die voorstelling is zoo
barok en zoo geraffineerd-onvoegzaam als het kan, de naaktfiguur die het theeblaadje met de fraaie chineesche artikelen
vasthoudt, en die niets aanheeft dan heel kleine coquette
muiltjes, die daarbij bijna volkomen een meisjeslichaam heeft,
maar een knaap blijkt. is als vinding voorzeker even onrein
als fraai, zoo ook de schier ontkleede Salomé (!) gekapt door
een duivelachtigen harlekijn in vol ornaat; het tafeltje met
rle pullen erbij en de twee meisjes, alles is zeer gezocht, maar
welk een smakelijke, keurige wijze van een vlakte te vullen,
hoe fijn is dit alles geteekend met die spitse, lange lijnen.
Van de grafische kunsten, d.i. de kumten waarbij een zelfde
teekening vermenigvuldigd wordt tot vele door een of ander
technisch procédé, is de lijnen-zinco wel degene, die het minst
speelschheid en raffinementen toelaat. De litho biedt allerlei
mogelijkheden, geeft gemakkelijke tusschentinten, laat allerlei
variëteit van behandeling toe, de ets kan herhaaldelijk afgedrukt, telkens kan ze bU- en omgewerkt, door bijten enz. verkrijgt men telkens nieuwe resultaten, de houtsnee biedt door
de eigenaardige kerve van het hout al gelegenheid tot het bereiken van allerlei karakteristieke effecten bij het arceer en ;
de gravure deelt iets van den aard van het materiaal mee bij
den nJdruk. Maar de lijnenzinco is een overzetting van de teekening, die op papier gemaakt is, eerst op een plaat, dan op
drukpapier. Vele finesses gaan op deze wijze verloren, en het
streven der teekenaars voor deze reproduct.ie-wijze is dan ook
steeds er op gericht, in hun verdeeling van zwart en wit zoo
beknopt, zoo positief en zoo krachtig mogelijk te zijn. Wat is
dikwijls het resultaa.t? Zekere kleurloosheid, zekere armoede,
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eeu weinig boeiende tegenstelling Vfin een paar tinten. Velen
komen daara:ll1 tegemoet door allerlei hulpmiddelen; ze bespatten hun papier, om egale en toch kleurige tinten te verkrijgen; ze maken gedeelten rustig door een mOl te laten gebruiken door den zineogrnaf, ze werken met krijt op papier
dat een korrel heeft om lijnen van verschillende dikte te Yerkrijgen; ze werken met een penseel, dat in een vaste hand
een geestiger en smakelijker lijn geeft dan de pen. Maar
Beardsley, wien het toch zoozeer om raffinementen en zelfs
coquetterietjes te doen was, dacht er niet aan, dezE' door zijn
materiaal te verkrijgen. Hij teekende met de pen, in lijnen
mn één dikte over de geheele lengte, hij bleef bij vlakteekening; hij bleef decorateur.
)Iaar als zoodanig heeft hij enorm veel verscheidem, geestigs
en expressiefs bereikt. Hij had natuurlijk een feillooze zekerheid yan hand en E'en volkomen persoonlijke, groote gave
om, alleen al door zijn neerzetten van lijnen en zijn verdeeling
van zwart over het papier, de suggestie te wekken van iets
boeiends, iets curieus, iets geestigs. Zijn genialiteit, indien ze
niet reeds op andere wijze aan te toon en was, zou alleen al
bewezen kunnen worden door dat zelden voorkomende instinctmatige vermogen om te boeien door het neerzetten op een
bizondere plaats in het kader, van een opzelf nauwelijks expre~siE've of verklaarde vlek, eeu vermogen, waarmee hij
vaak op overmoedige en niet zeer smaakvolle wijze heeft gespeeld, dat hem hier en daar schijnt te verlaten, maar dat toch
nog het vaakst kundig door hem is geëxploiteerd.
Hij hield zich bijna steeds aan de contour en het vak alléén,
niet arceerencle, nauwelijks tinten aanbrengende. De contour
heeft somtijds een zonderlinge, grillige charme; zelfs wnar hij
fout is, heeft hij iets boeiends, individueels en fraais. Men
heeft gezegd, dat de man slecht teekende, maar, wanneer er
een tê>ekenen is, dat bestaat in het neerzetten van lijnen, die
iets zeggen, iets uitdrukken, die ee:/. stemming zelfs opwekken, dan heeft hij dat teekenen volkomen beheerscht. Wat

24

mU

AUBREY BEARDSLEY.

hetreft, ik ben wmtijds geneigd, deze wijze \"an teekenen
hoogelijk te bewonderen, op andere oogenblikken ze hartgrondig te haten; ze gaat uit mn een formule, ze verloochent
de natuur, ze leent zich tot trucs, toevalligheidjes, ze verloopt
al te vaak in goochelarij, rommelige ornnmentiek, krullige
halen, haneîJOoten zelfs. Maar ze doet ons altijd iets. Of er een
menschenlichaam mee is nangeduid, of een coiffure, of een
dier of een plant, of zelfs een volkomen onbegrijpelijke figuur,
el' gaat iets van uit, iets lint ons prikkelt of bekoOl'! of hindert,
maar in ieder geval iets doet.
Voor de grafische kunst zijn door Aubrey Beardsley's werk
nieuwe wegen geopend. Zijn inyloed op bijna alle teekennars
van jonger leeftijd, die thans in Duitschland en Frankrijk, in
Dnitschland vooral, aan de geillust.reerde bladen werkzanlll
zijn, i;: groot geweest. Hij heeft de vlakteekening, de vercierings-teekening, die voornamelijk er op gericht is, het stuk
papier, dat beteekend, en dat, waarop later de teekening wordt.
overgebracht, op fraaie en boeiende wijze te vullen, een plaats
veroverd nnast de impressionistische wijze van teekenen en
illustreeren, die met de middelen der grafische kunst tracht
een levensbeeld, dat overtuigt,op het papier te brengen.
Om twee groote voorbeelden te noemen, is het voorname
Engelsclle blad "Punch", dat nog steeds de beste teekennars
in den lande werft, geheel buiten zijn invloed gebleven, en
brengt prenten, die onmiddellijk de natuur volgen, die allereerst uitdrukken, dat wij in eAn straat, op het land, in een
binnellhuis zijn, en ons daarin de menschen en' dingen afheelden die de kunstenaars er hebben gezien, of zieh er
hebben !ied~cht.
De "Simplicissimns" daarentegen, en wel in de eerste plaats
rle meesterlijke teekenaar Thomas TllCodor Heine, die daarin
werkt, ~tnllt in het teek en van Aubrey Bearcbley.
l\Iet nl het verschil, dat het minder willekeurig sujet, meestal
een politieke of sociale satire meebrengt, en dat de eiscllen
V:in groote duidelijkheid veroorzaken, aleook het annbrengen
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Vim kleuren, die Beardsley bijna nooit noodig achtte, gelijken
deze prenten daarin de zijne, dat ze \'olgens dezelfde, door
hem gevonden methode zijn opgebouwd, en de expressie verkrijgen dool' den vorm, de naneensluiting, het contmstellren
del' ééntonige "lakken, en door de contouren. De allegori5chdecoratieve teekenkunst, die thans vooml in Duitschl::md zoo
bizon der is ontwikkeld, heeft van zijn voorbeeld en zijn vindingen zeer veel profijt getrokken.
Z<1o zou men, waar men andere teekeningen en prenten beoordeelen moet naar de natuurlijkheid, de echtheid, het modelé, de expressie der figuren het ensemble en de stemming,
die dit ensemble wekt, prenten nIs die van Aubrey Beardsley
en zijn school - d. w . z. zijn vele imitatoren, die de moeite
geheel niet waard zijn, er buiten gelaten, _. moeten beoordeelen naar de constructie in de eerste plaats.
De keurigheid en bewerkelijkheid van zijn dikwijls zoo propvolle en met onbegrijpelijk geduld uitgevoerde teekeningen
zouden doen denken aan lange voorbereiding door schetsen
en ontwerpen. Maar dat was zijn methode niet. Hij schetste
alles eerst op papier met potlood, wischte en kraste daarop,
en ging dan op hetzelfde papier alles "in inkt zetten", waarbij
hij dan vaak van de potloodlijnen nauwelijks notitie nam. Hij
gehruikte daarb~ een gouden pen en Oost-Indische inkt.
Hij bleef altijd bij dat zelfde, simpele materiaal, en be\'oeht
op deze wijze menige technische zege. De dekkeloosheid van
zijn techniek, die hij vnn den beginne af beheerschte, doet ons
yersteld staan, indien wij bedenken hoe zeker men van zijn
zaak moet zijn, wil men in zulke bewerkelijke, volle en fanta::1tisehe composities aldoor het eindresultaat, het aspect dat
.bereikt moet worden in het oog houden. En ongetwijfeld, wat
men ook op dit resultaat tegen moge hebben, hoezeer men
ook vaak mag meenen dat het ten slotte niet in allen deele
die zorg, dat geduld, die moeite loonde, het is altijd het resultaat, dat hij wiJ. Mij komen veel van zijn eenvuudigste teekeningen, de minst gecompliceerde meen ik - het woord een-
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voud moest eigenlijk uit deze essay kunnen word~n geweerd!
- de beste voor. Gecompliceerde voorstellingen zijn vaak \Vat
toonloos, b. v. dat, aan It!tliaansche renaissance gravures herinnerende The Fruit-Bearers.
Zonderling genoeg bij het werk van iemand die toch eigenlijk na!tr zijn methode vrijwel improvisator was, heeft hij
nau welij ks iets schetsmatigs nagelaten. Alles vorm t zich bij
hem tot een decoratief geheel. Zijn enkele proeven van reportage, - schetsen na!tr tooneelfiguren, van theater-costllllms enz.,
zijn vrijwel onbeduidend, en zeer weinig persoonlijk.
Het gemis aan evenwichtigheid is tegelijkertijd de nooit
ontbrekende fout en de onmiskenbare groote deugd yan zijn
werk, het is zulk een persoonlijke, echte, bewuste onrust, die
uit zijn compositie spreekt. Hij bereikt er die c!tuchemareffecten door, die men niet gemakkelijk vergeet; die ontstellende, koortsachtig-makende zinnelijke indruk van het ensemble
wordt er belangrijk door geaccentueerd; wij bekijken deze prenten
haastig, bijna toornig, ongeduldig, maar bekijken ze telkens
weer. Er is nauwelijks een prent van hem, die ik gaarne aan
den muur zou hangen, ze zouden mij vervolgen, niet omdat
ze zoo aangrijpend, maar omdat ze zoo grillig, zoo onverklaarbaar, zoo koel-excentriek zijn.
De excentriciteit var. Beardsley's werk, zie hier iets, waarover
scherpe woorden gewisseld zijn. Is het mogelijk ze te ontkennen? Het is mogelijk ze te aan \'aarden en te waardeeren.
Ik bedoel daarmee niet het bijeenvoegen van onmogelijk in
eenige gedachten-associatie bij elkaar passende motieven, figuren, costllmes, in één compositie, dit is een soort van excentriciteit, die zich met decoratieve fraaiig-heidjes of coquetterietjes
indringt in een compositie, waarvan de kracht in geheel andere
dingen moest worden gezocht.
:I{aar die excentriciteit, welke zich bewust is, een kind yan
de moderne, stijllooze, polyglotte cultuur te zijn, die, wetende
wat zij is, zich ook geeft. zooals zij is, zich zelfs misschien
\\'!tt te veel afficheert, de excentriciteit, die veel temperament,
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nog meer intelligentie, veel smaak en nog meer zelfkennis
verraadt, die met zich zelf speelt, die zich zelf parodiëert, die
in zoo hooge mate van onzen tijd is, die zoozeer een zuster is
van die excentriciteit van dat ander, gedrochtel~jk en boeiend,
schril en levendig kind v:tD de periode: de variété.
BcardsIey staat {tls een zeer geraffineerd, precieus en vindingrijk impressario tegenover zijn schitterende gaven als
décorateur, als symbolist, als illustrator, en zelfs als ... realist.
Hij laat nooit één van die gaven voluit aan het woord. De
décorateur is altijd nog eenig~zins illustrator, de illustrator décoreert meer dan hij illustreert, de realist (de opmerker van
verschijnselen, verschijningen, typen, trekken in het moderne
leven) gaat al te zeer verloren in de pose van den symbolist.
Zijn kunst is vol van de troebelheid der over-cultuur, ze heeft
noties overal van daan, ze paart het rococo aan de Japansche
decoratie-kunst, het klassieke aan het primitieve, ze voedt
zich met herinneringen aan ~rantegna en Watteau, aan Dürer
en Burne Jones, en met die aan levens van heiligen, aan
::\'Ianon Lescaut! Ze komt door dat alles tot een stijl vol
zonderlinge tegenstrijdigheden, een verfijnd-geestelijken en
verfijnd-zinnelijken stijl, waar een "parfum exotique" aan
schijnt te hangen die uit wierook van allerlei geraffineerde
bereiding, uit \"unze helledampen, uit sterk riekende broeikas-plantengeuren en een lucht" an bedwelmende dranken liefde-dranken? -- schijnt saamgellteld.
Met dien stijl, dien stijlloozen en zinneloozen st~jl doet hij,
wat weinigen kunnen, hij boeit de geblazeerden, hij wekt de
ver.1lOeiden op, hij behaagt de lusteloozen.
Is de gelijkenis op den mriété-directenr niet treffend?
Hij traint ze alle, hij vuurt ze allen aan, de "excentriciteiten"! De jongleurs die tI verbluffen, de acrobaten die u aangenaam doen ijzen, de gedresseerde dieren, die u verbazen, de
balleteuze8, die uw zinnen prikkelen. Het gansche volkje,
dat tiert in het kunstlicht, in het schrille, wisselende, felle,
koude kunstlicht. Tot hem komt het publiek \'an lusteloozen,
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van verveelden en van enkele naîeven. Alle worden geboeid.
Mnar had Beardsley niet die obseryntie gehad en gevoed,
die hem in staat stelde ons te doen boeien door de suggestie,
dat zijn vreemde figuren toch gestalten zijn uit het leven,
zijn kunst, hoe verfijnd-aesthetisch, hoe grillig en persoonlijk,
zou met hem zijn doodgegaan.
Het is Goya's enorme krncht, dat zijn "Caprichos" de grillen
zijn, niet van een peinzer, maar van een ziener, die de realiteit om hem beter kende dan iemand. Zijn nachtmerrie's
zijn wa.re verschrikkingen, omdat hij ze had tengevolge van
wat hij gezien had. De haat, de hartstocht, de afschuw, de
extase die hij in zijn schrikbarende fantasieën legde, waren
de zijne, waren die van den mensch Goya, van den mensch
die op straat liep, die de stierengevechten bezocht, het hof, de
kerk en de bordeelen kende ...
Z66 ver gaat Beardsley's werkelijkheids-kennis niet. Bedenken wij: hij was een door kunstcollecties en door litteratuur,
niet door natuur en leven opgeleide.
Het zijn niet meer dan notities omtrent het moderne leven,
die hij verwerkt in zijn prenten; het realisme _. in den breeclsten zin van het woord dan nog - is een element in zijn kunst,
zooals de vercieringslust, de vinding, de eruditie en - de
aff'ectatie er factoren in zijn.
Met humbug over zijn bestrijding van de decadentie, van de
zonde, van den wansmaak, zijn boekdeel en gevuld - en niettegenstaande dat is hij noch een eigenlijk slttirieker, noeh zelfs
een kritisch aan~chouwer van de kunst of van het leven "an
zijn tijd geweest, maar een fantastisch cierkunstenaar, die
onwillekeurig de kunst en het leven van zijn tijd karakteriseerde en - cynicus zoo wel als minnaar vnn het grootsche
gelijk hij was ... parodieerde.
De humor is een gave des harten, de satire een behoefte
des hltrten, die niet het zijne waren. De zonde als zonde te
zien, de decadentie als ziekte, het vereischt een anderen hlik
- ik zeg niet een beteren - een anderen blik op het leven dan
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die van dezen overprikkelden aestheet en overmoedigen dandy.
De fris~che lucht, de onbedorvenheid, de goedheid, de gezondheid hebben hem niet geboeid, hoe zouden dan de ziekten, de voosheden, de corrupties en de onnatuur hem hebben
geërgerd?
Eén van zijn prenten, die mij het meest zijn opgevallen om
haar buitengewoon krasse uitbeelding vnn de gemeenheid
is "The kiss of Judas".
Waarom ze de "Judaskus" heet, is alweer een moeilijk te
beantwoorden vraag.
Het is nog zulk een Japansch-opgezette prent uit den eersten tijd; v(Jórop een ornalllentieke groep bloemen, op den
achtergrond kunstmatig saamgestelde boomen uit stammen,
los van den eromslingerenden plantengroei.
:\Iaar de vrouw, die tegen een meer natuurlijken boom ligt
te RInpen, een zwarte vlek evenals het geblnderd van deze en
enkele andere boomen, drnagL een Grieksche tunica. Haar
gelaat is een gemeenznam, onregelm>ttig vrollwengelaat. Een
nllakt kind kust hunr op den arm.
Dit kind nu is een unieke vondst.
Het ~chijnt wel een satyr in een bnby-lichaam. Maar welk
een baby-lichanm. De kop met het groote oor, de stompe hangneus, de dikke snoet, het groote, schier toornige oog, het lage
uitpuilende voorhoofd en dien in-vulgairen schedelvorm! }Iaar
het zakkig, kwebbelig lichaam is even expressief: Zelfs de fouten in de teekening van het naakt werken mee tot een uitdrukking van gedrochtelijkheid, geilheid. De bijna rechtlijnige
buik gelijkt een opgevulde zak, de rug daarentegen is een
bizar-gebroken lijn, maar het misbaksel blijft iets menschelijks
hehouden, en zelfs iets kinderlijks. :En de manier, wanrop deze
jeugdige Caliban die actie van het kussen volbrengt! Daar is
een sluiperigheid, een geniepigheid in, om van te beven.
Een pracht van een teekening is ook die voor het frontespiece vnn Björnson's drama: nPastor Bang". De kobold, die
dnar in de rotsopening staat, is een mooier en expressiever
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demontype dan wij er wellicht één in de Salomé-iliustJ'~ties
terug vinden. Dit harig monster staat daarenboven in een rots,
die het yignetachtig prentje op zulk een mooie, karakteristieke
wijze vult, waar in de lijnen zooveel begrip van grootschheid
is. Had het grillige - zijn element - maar altijd dat, karakter
van stoutheid en grootheid als in dit mooie prentje en die
waarlijk geweldige Salomé-parafraze: "Enter lIerodias!"
Die furie, die daar aantreedt, begeleid door een naakt-figuur
(man? vrouw? hermaphrodiet?) en een ouwelijk soort van duivel
met een waterhoofd (welke heide creaties toch weer wat te veel
van "practical jokes" hebben) dat wijf, zoo trotseh, zoo gemeen,
zoo koud, zoo wellustig, zoo wreed, deze overrijpe hetaere met
het zware, krullige haar als een zwarte, dreigende wolk om
het hoofd gehangen, met den breeden gordel, die de borsten
uitdagend, als het ware omhoogperst, met de rest van het
lichaam dat in die wel weer wat gezochte lange lijnen van het
gewaad te raden is, dat is Herodias, de niets ontziende, de
woeste, de felle, de honderdvoud overspelige.
Zulk een kracht van expressie ligt ook in dien met enkele
strepen in elkaar gezetten kop van Herodes, die naar Salomé
gluurt op de prent: "The eyes of Herod". Ik bewonder de gezochtheden dezer compositie niet, dat aanbrengen van bloot
decoratieve en tamelijk onverklaarde fraaiigheden, vind, dat
ze de expressie niet steunen, dat ze ons afleiden van het geval.
~Iaar ik betwijfel of dat gluren van den Tetrarch naar zijn
stiefdochter wel op een wijze kon zijn uitgedrukt, die sterker
het dreigende, het achterbaksche, het benauwde ervan evoqueert. Niet zoo veel beduidend, maar fmai, vooral als lijnwerk,
met iets gezonds en ferms in de verdeeling van de partijen
zijn die zeer levendige omslag-teekeningen voor The Yell ow
Book, waar wel geheel niets weeks aan is, noch in behandeling,
noch in effect, en buitengewoon geestig is de "Education Sentimentale" waar de kritikus van de Westminster Gazette zoo
zeer op tegen had.
De houding van de twee figuren, de schoolmatres en het
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meISJe, zijn al zoo uitmuntend. De dikke vrouw, die het hoofd
achteruit houdt en den buik vooruit, die streng in het boek
staart dat ze tegen den imposanten boezem houdt - en het
ondeugende meisje, dat met opgetrokken wenkbrauwen half
yerlegen, half driest staat te meesmuilen, de armen op den
rug, het eene been veraf, met iets in haar geheel en stand of
ze op echte schoolmeisjes-manier staat te wiegelen, - beide
typen zijn kostelijk en doen het voortreffelijk. De wijze van
teek en en is hier hoogst smakelijk en prettig, éénzelfde wijze
mn teekenen is volgehouden in het geheel. Het meisje is een
prachtig voorbeeld van wat Beardsley kon, als hij werkelijk
charme wou geven, evenals het aanvallige princesje in "the
Coiffing" .
Die Yellow-Book-periode bracht veel moois.
Een van die ballet-scènes komt mij, niettegenstaande hij er
eenige smakeloosheid in aanbracht, allerfijnst voor. Een ballet-meisje met wijde rokken en fijne armen en beenen Rtaat
tusschen een harlekijn en een gehoornden Pantalon met bakkebaarden. Alle drie uitmuntende theatertypes. De 'uitdagende
lonk van de ondeugende meid, die den dansenden harlekijn
achter haar rug om een masker voorhoudt, is prachtig gezien.
Ook het vlugge, wilde springen van den zot-Iachenden, zich
wringend en harlekijn en het plompe, sjokkerig dansen van
den anderen 111an.
Een veel voorkomend type van gelaat is dat hij ook S0111tijds aan zijn Pierrots gegeven heeft: met het vooruitspringend
yoorhoofd, hoog en breed, de kleine neus, de dikke lippen
en ile kleine, uitstekende kin. Hij geeft het aan vele zijner
figuren, mannen zoowel als vrouwen. Deze eenigszins décadente intellectueele verschijningen hebben lange, fijne handen,
ze trekken de wenkbrauwen wat op, ze zijn hautain, geestig
en kinderlijk; kinderlijk als sommige der trekken in hun gezicht gebleven zijn. Somtijds zijn het eenigszins clowneske,
schrandere, eenigszins vage schepselen, dan weder felle, verdorven personages, maar alt.ijd zijn ze grillig, abnormaal en eigen.
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Het andere décadententype is het spitse, regelmatige, het
verloopen, afgezakte, week-klassieke type. Een persiflage, zou
het bijna schijnen, op het edel belijnde gelaat van de figuren
bij Burne Jones, of zelfs van Rossetti. Maar ook iets van
een zelf-portret.
Eveneens in "Thc Yellow Book" vindt men die scherpe en
treffende satiren "lady Gold's escort" en "the Wagnerites".
In de eerste is iets zoo somber geestigs bereikt met de figuren der pompeus gek lee de moderne dandy's om het oude
dametje heen, zulk een merkwaardig lichteffect dool' het uitsparen van enkele plekken wit (de koppen en overhemdborsten del' heeren) dat de geheele prent mij een der meest
geslaagde onder al zijn werk voorkomt.
"Thc \Vagnerites" is nog sterker.
Het effect is op dezelfde wijze bereikt. De zaal is donker,
groote witte plekken zijn het tooneel, de gezichten der toeschouwers en de onthloote halzen en schouders der voor de
statie-voorstelling gedecolletteerde dames der beau-monde.
Enkele van deze zitten in de loges, ver weg, met bewonderenswaardige duidelijkheid is haar houding, gest!t!te en type in alles
wat men ziet, het kleine plekje wit dat kop, hals en schouders voorstelt, gegeven. Die houdingen en typen zij n buitengewoon echt. De grooter figuren voorop zijn aIle zeel' expressief,
elk voor zich een waar en frappant type, aIle mondain gewiehtig, pronkerig en ridicuul; het geheel vormt een krasse
bespotting van den mode-cultus, de offieieele kunstgenieting,
het snobisme van het artistiek doend wereldsch publiek.
Twee elkaar eenigszins gelijkende prenten zijn The Repentance of Mrs ..... en the Litany of Mary )Iagdalen. Op beide
ziet men de knielende figuur der boetvUlt.rdige vrouw in nagenoeg dezelfde houding; ook de andere personages hebben
op heide soortgelijke standen. Het denkbeeld is el' blijkbaar
een, dat hem bekoorde.
De magere, uitgeteerde boetelinge, - hetzelfde type op
beide prenten, waarv:tn de eerste in The Yellow Book verscheen,
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de andere eerst na zijn dood gereproduceerd is - is zulk een
verfijnd zinnelijk mensch met plechtige allures als zijn paradoxale geest met welbehagen uitdenkt, de andere personen
zijn prachtig gezien. Welk een hoon, welk een walgingwekkend,
onmeedoogend leedvermaak in het gemeene wijzen, het smalend smoezen, het abjecte grijnzen van die demonische figuren,
met de door lage hartstochten tot het monsterlijke toe vertrokken gezichten. Merkwuardig genoeg en - jammer genoeg
- staat op beide prenten met werkelijk schitterend geziene
menschengestalten een soort van dwerg-duiveltje, een booze
elf, een kobold of weet ik wat, dat zooveel minder is van
uitdrukking dan die personen zelf, dat men ter wereld niet
knn begrijpen, welke luim hem tot tweemaal toe tot zooiets
gezochts en niet geslaagds bracht. "La Comédie aux Enfers"
is eveneens een meesterstuk in het soort. De vlammen zelf,
die spelen om de hoofdgroep, de duivelgroep, zijn vol dreiging,
gemeen als het ware in haar kronkelingen en omhelzingen.
Een oog ligt in den poel te zwemmen, waaruit ze springen.
Vleermuizen stijgen daaruit op. Een slang met vulschen kop
en giftige, lange, spitse tong, slingert zich om den vlammenzuil. Een weerzin-wekkend buikige oudere duivel met -een
omzwachtelden, jichtigen poot en een kruk naust zich, zit op
een klein leunstoeltje. Hij druagt een grooten bril, die op
zijn begroeid voorhoofd rust. De twee figuren achter hem zijn
ook al als demonische créaties zeer oorspronkelijk en fijn
gevonden. En in deze afschuwwekkende, konkelende, gemeene
gestalten is wederom het treffende, fnscineerende, dat het menschen zijn - zij, de duivelin is een brute slet, hij een abject
souteneurstype. Het raffinement in hun vreemde, cierlijke, luchtige gewaden, het zwierige bij het vulgaire, het feeërieke in het
helsche, helpt een effect bereiken, dat even zonderling is als
stuitend en boeiend, even dwaas als ontstellend, even pervers
als mooi.
Aubrey Beardsley's wereld is de maskerude, een muskerade
vol sombere en geniepige geheimenissen, glurend door de masXXXIX.2
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kers heen. Hij zou de zonde bestrijden? - hij speelt er mee,
hij ziet ze als een verschijnsel belangrijker dan de deugd. Hij
ziet het abnormale als een mooie, kleurige ziekte van het ras,
als een geestige speling der haar dagelijksehen arbeid moe
geworden natuur.
Men mag veronderstellen, dat die verwonderlijk fantastische
Tableau's welke hij bij den "Rheingold" gemaakt heeft, niet zeer
in den geest van W agner zijn. Maar er is een onmiskenbare
grootheid in, een wildheid, iets lugubers, sinisters, dat niet
wel kon worden overtroffen.
Hoe weinig gevoel voor het dramatische ook meestal spreekt
uit zijn voorstellingen, waar men aldoor afgeleid wordt van
het effect door détails van barokken, precieusen, grillig en aard,
dat hij het bezit toont die vreemde, wilde schets van "the
Woman in White", Wilkie ColIin's melodramatische maar toch
aandoenlijke en toch altijd gedenkwaardige créatie, - een cosstuumstudie bijna van een ranke vrouwe-figuur, van achter
gezien, maar zoo triest, zoo zonderling, zoo roerend! En "AU
Baba ih the Wood" en - "the Death of Pierrot .... !"
Daar ligt dan het fijne kereltje met het enorme voorhoofd
en de kindertrekjes en de frêle vingers op een groot ledikant
met statieuzen "hemel". Op hem toe sluipen die onwezenlijke
theaterfiguren, Arlecchino, Pantnleone, il Dottore en Col umbina, in hun fantastische kostuums, tooneelmatig doende nog
op dit plechtig oogenblik, gekunsteld treurende, gekunsteld
peinzende .....
Zeer zeker zijn er - wees ik er niet herhaaldelijk en met
warmte op? - waarlijk grootsche momenten in Pierrot-Beardsley's levenswerk waar te nemen, uitingen waarin de spleen hoogtij
viert, nijpende, pijnlijke uitingen van den beklagenswaardigen
tUdgeest, die bij al het ongeluk dat den menschelUken geest
beschoren is, nog die van een zelfkwellende zelfkennis voegt,
uitingen, waarin het benauwd en angstig wakker worden van
den cultuurmensch voor zijn eigen krankheid, zWfikte en onmacht op een schrille, vreemde wijze spreekt, creaties, welke
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Charles Baudelltire zou hebben bewonderd en liefgehad, yol van
die wonderlijke sehoonheid, waarop diens wild en schoon couplet zou kunnen slaan:
De S.ttall ou de Dien, 'lu'importe? Allge on Sirène,
Qu'impol'te, Hi tu ronds. - fée aux youx do velours,
- Hhythnw, parfum, lucur, Û lllQll ullique reine!L'ullivers moins l1icleux ct les instants moins IOllrds.

Zeker zijn cr vele prenten van hem, waarin de sensitiviteit
in haar onrustigen, driftigen drang tot scheppen, iets waarlijk
ontstellends op schier penibele wijze aantrekkelijks, iets zonderling boeiends heeft gevoegd bij zijn virtuoze kwaliteiten van
décorateur en fantast - andere waarin de teekenkunst in haftr
strengsten en simpelsten vorm (ik noem b. v. die eenvoudige
en mooie illustratie voor An evil 1VI0therhood) tot een zeer
hoog peil is opgevoerd - andere waarin de speelschheid zoo
fmai, de coquetterie zoo geestig, de willekeur zoo pikant, de
smaak zoo alles overheerschend is, dat men ze aanstaart en
onthoudt als iets zeldzaams fijns, brillants en luchtigs.
En toch - de kunstenaars-observatie, gewijd attn de studie
yan het kunstmatige, moge hetzelfde wezenlijke en onbetwistbttre recht op onze bewondering, aandttcht en liefde hebben
als elke andere - ze heeft dit toch eerst verwonnen, zoodra
ze zich zelf boven het kunstmatige verheft.
De vriend en (Ie kenner van zijn werk, Symons, gaat in
de overigens zoo grondige beschouwing van Beardsley's kunst
met smalend schouderophttlen voorbij aan de onsterfelijke
Fransche artisten, die hij fin-de siècle noemt: Chêret, Wilette,
Forain en Henri de Toulouse Lautrec.
Toeh, als wij de houding dezer kunstenaars tegenover het
kunstmatige del' moderne tijden beûen en vergelijken met die
van Beurdsley, zoo komen wij tot de conclusie, dat de hunne
schooner en zuiverder is.
Zij geven het beelu van tijd en omgeving, ue één bekoord,
opgewekt, verblijà door de zonderlinge schoonheid, die ook
daarin te vinden is, de ander als in een chronischen roes van
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verliefdheid op al wat er lichtzinnig, goedig, sentimenteel, licht
bewogen en charmant in is en blijft, Forain koel, scherpziende,
ontledend, Lautrec geëxalteerd in zijn verbittering, zijn haat,
zijn verachting, geëxalteerd tot deze zijn woeste en demonische
gevoelens iets schoons maken van zijn impressies zelf.
Maar zij allen hebben als kunstenaar impressies gekregen
van de werkelijkheid, en ze schenken die ons, zuiver, zelf
terugtredende, zeggende als het ware: zóó is voor mij het
aspect der werkelijkheid, doch nooit: hier ben ik.
Aubrey Beardsley was een aestheet, een scheppend aestheet,
een décorateur, die de dingen mooi wil maken, die hij om
zich heeft - in casu het stuk papier dat hij vóór zich had
liggen, als hij teekende . Hij was ook een literaat, wien allerlei
beelden en herinneringen uit zijn vreemdgekozen lectuur door
het hoofd speelden. Hij was, vervolgens, een door zijn wellicht te groote virtuositeit verleide tot "Spielereien"; hij was
daarbij jong, verwend, overmoedig en vervuld van allerlei
uiterlijkheden, verzot op het spelen van een rol, die hem gehaat misschien, maar beroemd zou maken. Wordt iemands
leven door de zucht om op te vallen beheerscht, dan maakt
dat zijn persoonlijkheid niet fijner, en vervreemdt hem dit
van velen, die wellicht voor zijn betere kwaliteiten achting en
bewondering zouden hebben gehad. Spreekt hij die neiging in
zijn kunst uit, dan vervreemdt ze hem maar al te vaak van
hen, die het schoone daarin overigens het meest zouden op
prijs stellen en bewonderen.
Zoo ging het Beardsley. Hij speelde een rol, en overdreef
die. Van nature en door de ontwikkeling van zijn talent capricieus en daarop opmerkzaam gemaakt, wilde hij het nu eerst
recht zijn. Geprikkeld misschien door de bevreemding en verontwaardiging van hen, wier oordeel hij wist te kunnen verachten, speelde hij het - ten slotte wat kinderachtig - spelletje
van hen te tarten, te sarren.
"Being strongly mirrored for himself in the remarks of
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"others, he was getting to sec his chamcteristics as a dramatic
"part, a type to which his doings were always in correspon"dence", als Eliot van een harer helden zegt.
Intusschen werd zijn lichaam zieker, de voeling met de
buitenwereld, en vooral met de vrije, gezonde natuur, geringer.
Zijn werk werd abstracter, ging het werk worden van een
buiten het leven staanden mensch, die dan nog niet genoeg gevoede, sterke fantasie had, om zóó iets van groote innerlijke
waarde te kunnen scheppen, en tegemoet kwam aan dat gemis
aan waarachtige, groote emotie door niet weinig valsch vernuft,
dat maar al te gemakkelijk expressie vond in zijn door vormenkennis en aangeboren ontvankelijkheid voor manier van
anderen zoo geschoolde virtuositeit. En zoo ontstonden dan
die pompeuse, geraffineerd-willekeurige, in mijn oogen althans
verwerpelijke illustraties voor "Volpone" van Ben Jonson, die
combinatie van décoreerwoede en zin voor het gedrochtelijke;
bizar zonder geestig te zijn en benauwend-overladen.
Maar toch - al is zijn kunst, zelden dunkt mij, sterk en
vooral compleet en on vertroebeld genoeg, om even groot en
bewonderenswaardig te worden geacht als vele verzen van
den hem ongetwijfeld verwanten dichter der "Fleurs du mal",
de "fieurs maladifs" die sommige van zijn prenten zijn, bieden
iets zoo oorspronkelijks, zoo verfijnds, en iets zóó karakteristieks voor een particuliere geestesrichting en smaak, dat men
ze hoogelijk moet waardeeren, zoo niet liefhebben.
Het menschentype, waarvan hij in de kunst de representant
is, kan men een type noemen van moreele en geestelijke verwording, een type van lieden, die in de kunst niets zien dan
een vernuftsspel, een aesthetische sport, van lieden, die al den
onzuiveren blik op het leven en heel den onzuiveren gedachtengang hebben van den speler, en al de ongevoeligheid en
de zucht naar excesses van den sportman.
Het negentiende-eeuwsche dandyisme is in de kunst een
vleug geweest, zooals het achttiende-eeuwsche er een was, fantasieën van Aubrey Beardsley met die van Jeroen Bosch, Cal-
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lot, Breughel de oude, Goya, Blake, Redon gewogen, worden
toch eigenlijk te licht bevonden. Er ontbreekt die diepe, gruwzame ernst aan, die hartgrondigheid, welke alleen zeer groote
kunst maakt.
Men is geneigd te denken aan enkele zinsneden uit den
pmehtigen brief van Sainte Beuve aan Charles Baudelaire, naar
aanleiding van de "Fleurs du Mal".
"Laissez-moi vous donnel' un conseil qui surprendrait beau"eoup eeux qui ne vous eonnaissent pas: vous vous défiez
"trop de la passion, e'est chez vous une théorie. Vous accor"dez trop à l'esprit à la combinaison. Laissez-vous faire, ne
"eraignez pas tant de sentir comme les autres, n'ayez "jamais
"peul' d'être trop commun" ....

* **
Die vrees om "commun" te zijn, om de sentimenten van
andere, willekeurige lieden te deelen, om den schijn op zich
te laten rusten van de dingen juist zó6 te zien als de nietkunstenaar, is een kwaal van vele moderne artisten, welke
hun voorgangers nooit heeft geplaagd. Het is ook Beardsley's
kwaal geweest.
De kwaal, die hem bracht tot de "practical jokes", de baldadigheden, die zelfs zijn vrienden hebben verdroten.
Het moet den beschouwer van zijn fantastisch werk opvallen,
dat het niet zuiver en alleen de "tipIeen" is geweest, die hem
tot sommige zulke zonderlinge,' storende en smakelooze ver:;jnsels heeft gebracht als het toevoegen van volkomen ongemotiveerde figuren aan zijn composities, als het gezocht anachronistische zijner costuums, als zijn expres-verwarren van
stijlen, als zijn caligrafische grapjes ter verciering - ter vertroebeling van de expressie! - van vele figuren op zonderlinge
plaatsen, als de onbetamelijkheden ter plaatse, waar ze niet
verwacht, noch gewenscht zijn. De onheimelijke, grillige en
pikante expressie immers der beste prenten van cauchemar-
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achtigen aard, de verfijnde en nerveuse gratie in n,ndere, is
bereikt zonder behulp van zulke bedenksels, zulke uitingen
van valsch vernuft. De .Rheingold-tableaux", "the scarlet
pn,storale", "Enter Herodias", "the Wagnerites", "the Kiss of
Judas", .the Toilet of Helen", ontleenen wan,rlijk hun expressie
en felle effect niet aan détails. Ben,rdsley op zijn best is niet
iemand, die het leven en détail bekijkt, of wiens fantasie stukwerk doet.
Neen, de wel is waar te tellen, en toeh, gezien zijn kort
leven, talrijke waardevolle prenten van zijn hand zijn te groot
dan dat de affectatie, die hem schier nooit verhat, dan dat de
overmoed, de kwelzucht ze zou kunnen bederven; maar nooit
is de man met de vele st~jlen, de man die zoo onbetamelijk
durft zijn, de man die den bourgeois zoo zeer weet te epateeren,
de Beardsley, dien wij een meester prijzen. Integendeel is voor
hem die in dezen teekenaar waardeert, wat naar mijne meening
in hem het meest gewaardeerd moet worden, die bizarriteit,
die grilligheid, die gezochtheid een fout, die hij slechts over
het hoofd ziet, omdat hij door alles heen den zeer verfijnden
kunstenaar kan gewan,r worden die iets te zeggen heeft, die iets
schoons weet te geven.
'''ij kennen alle de Chineesche en Japansche maskers, die
ons zoo neemd kunnen aandoen door de zonderlinge, woeRte,
valsche expressie, verkregen door allerlei schijnbaar volstrekt
ongemotiveerde misplaatsing der trekken, misvorming der gelaatsdeelen, door het scheef maken van wat in de natuur
recht is, en andersom, en door het willekeurig veranderen der
proportie~. Dat zulke koppen bij al dit wonderlijke toch nog
eenigzins menschelijk blijven schijnen - men weet niet :tan
welke kwaliteiten dat toe te schrijven! Hun haren zitten soms
op plaatsen, waar ze wel bij sommige dieren, niet bij menschen
te vindcn zijn, en bepalen de uitdrukking geheel, die zoodoende
op die van een kat, een hond of eenig ander beest gaat gelijken. De expressie van deze koppen is altijd eenigzins belachelijk én ccnigszins afstootend, griezelig, ze grijnzen, of
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kijken onnatuurlijk, onaangenaam ernstig, ze doen ons steeds
denken aan iets boosaardigs, verdorvens-duivelacht.igs. Is het
toevallig ontstaan, eenvoudig door de bandelooze willekeur in
den bouw der trekken?
Neen, door kunst - kunst aan welke die van Beardsley
verwant is.
Eén van Beardsley's mooiste creaties is een prentje, een
omslag-vignet voor een verhaal dat "the Houses of Sin" heet.
Daar vliegt een monsterlijk gedrocht, met een zwijnensnoet,
vogelvlerken, een rococo-pruik, op een ornament-figuur aan
die - men weet niet waardoor - verwonderlijk pervers, zondig, abnormaal-zinnelijk aandoet.
Ik wilde dien naam, dien suggestieven naam, overnemen.
Wij zijn met zijn kunst "the Houses of Sin" binnengetreden.
Maar welk een zonde is het, die hier woont I Een aesthetische, een indolente, een kwijnende, kokette, verveelde zonde,
voortkomende uit de zucht naar altijd nieuwer, verfijnder,
prikkelender sensaties.
Die zonde wekke ons niet tot moraliseeren. Wat vreemde,
onverkwikkelijke hartstochten - indien ze zoo heeten mogen
- welke verdorvenheden van sexueelen en anderen aard
Beardsley de moeite waard schenen van afbeelding door allerlei
insinueerende détails in zijn teekening - het interesseert mij
luttel. Maar die neiging om te zondigen tegen de moraal, die
hij aldus op eenigszins platonische wijze - op het geduldige
teekenpapier - botvierde, is samengegaan met de onartistieke
neiging om te zondigen tegen den goeden smaak, tegen den
ernst, tegen den eenvoud.
En die zondige. neiging is er alweer een, die men te vergeven heeft, wijl ze behoorde tot, wijl );e een kenmerkend
deel was van de leer, den geest der intellectueele en artistieke
décadenten, wier vertegenwoordiger, wier glorie, wier clown
dit kort-levend genie is geweest.
Amsterdam.

Cm;XET.IR VETH.

( Phot. .i\lldllr. )
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GEORGES CLEMENCEAU.
Ce [!lle j'a,!mire en Clemenceall, c'est qu'iI ne sc sert <In fait
particulier 'luc po UI' s'('lever ItUX plus hautes générltlisations
de la pcnséc. TOllt lui est prétexte:\ philosophcr. paree 'luc
corome les grands esprits, il sait 'luc la chose la plns menne,
la plns in,Iifl'érente en soi, eelle (jni échappe Ie plns allx préoecuptttions dn vnlgaire, contient tonjonrs unc parcelle de
l'étc1'llcIlc ct irritante ('Iligme, et <jn'clle n'est 'ln'nnc r(,(Jnction
de I'f,me totale de lTnivcrs.
OCTAV!': :lIJRJlEAU.

"Ils m'aiment contre vous," aldus wierp Clemenceau den
leider der sociaal-denlOcmten in do Fransche Kamer, den begaafden en strijdvaardigen Jean Jaurès tegen, toen deze hem
spottend en niet zonder 'n sarcasme, waaraan politiek leodvermaak ten grondslag lag, had gewezen op de instemming, die
Ribot en de zijnen hem betuigden, had verweten den bijval,
dien de rechterzijde hem schonk. Er sprak uit die zinsnede van slechts enkele woorden, een kmcht van uitdrukking,
voldoende om geheel den toestand te teekenen, voldoende
tevens om zelfs den meest onkundigen toeschouwer te doen
gevoelen den staatkundigen achtergrond van den gevoerden
woordenstrijd. Doch de uitdrukking zelve toonde zieh tegelijk
eeno, slechts te denken van een mnn, die gewoon was en in staat
de situatie van het oogenblik scherp en vlug en volkomen
waar te nemen, in staat evenzeer haar fel en raak in eene
enkele uitdrukking neer te leggen, van eon man in een woord,
XXXIX:'
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voor wien het gewoonte-recht der interruptie in het parlt-omentair debat het wapen is, dat hem meer dient dan de beste
redevoering, en van wien de interruptie zelve kan verwachten
te worden verheven tot de werkelijke kunst, die zij, mits juist
gebruikt, ei~enlijk vormt.
Zulk een man is Georges Clemenceau niet een enkelen keer
en dank zij een gelukkigen greep, maar onveranderd, en bij elke
gelegenheid. Hij is het geworden yoor een groot deel zeer
zeker door zijn langjarige en strijdvolJe politieke en publicistische loopbaan, door zijn onafgebroken bewegen in het parlementaire leven, dat de struggle for life even goed en even
wreed kent als het gewone leven. Hij is het geworden meer
nog, doordat zijn wilskl'aeht en zijn streven hem hebben geleerd in voortdurend Mne richting, naar voortdurend één doel
te traehten. Zij, die zich in zijn loopbaan tot zijn tegenstanders
opwierpen - en dat zijn er niet weinigen - hebben telkenmale
pogen aan te toonen, dat het anders was, pogen te bewijzen,
dat veel in zijn denken en gevoelen was veranderd naar verschillende episoden, of, erger nog, door hem als zoodanig kunstmatig werd voorgesteld. Zij hebben er zich een gewoonte van
gemaakt den Clemenceau van vroeger, den leider der uiterste
linker.lijde, den gevreesden "tombeur des ministères" te stellen
tegenover den Clemeneeau van thans, den regeerder vol
kracht en waardigheid, die zich in den senator van het departement der Var reeds meer dan twee jaren op het groene
kussen ontpopt. En toch is in deze tegenoverstelling het onware gelegen, dat zoo dikwijls eigen is aan het demonstratief
doen zien een er oude plunje, welke allieht door eigenaardige
omstandigheden, elk voor zich te beoordeelcn, gedwongen is
geworden te dragen en dus zeker niet generaliseerend mag worden beschouwd. Het uiterlijk van den betrokken en feitelijk aangevallen staatsman is er ook te sprekend eene wederlegging van,
zelfs voor hen, die aan gelaatskennis niet intens hechten en gelooven. Men neme een oud portret van Georges Clemenceau en men
legge zijn laatste beeltenis daarnaast; men zal moeten erkennen,
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dat de karakteristiek van het gelaat door de jaren in niets is
gewijzigd. De ouderdom heeft ook hem niet gespaard, de
strijd heeft zijn trekken verscherpt. de tijd heeft zich op zijn
gezicht afgespiegeld, en zilveren draden gevlochten in het zwarte
haar. maar de energie, die uit de oogen straalde voor veertig
jaren, geeft ook nu nog uitdrukking en gloed aan den oogopslag, de blik Vlm onder de wenkbrauwen is nog even helder
en doordringend als toen deze het nieuwe leven inkeek.
En gelijk het uitedijk zich heeft ge\'oegd volgens den onweerstaan baren wil del' natuur alleen. zoo heeft ook het innerlijk
slechts die vemnderingen ondergaan, waaraan geen man, die
nadenkt en eerlijk zichzelf zijne fouten bekent, kan ontkomen.
Voor een ieder,. wien het ten tan.k is gegeven het leven van Clemenceau, zijn eerste optreden, zijn politieke daden. zijn loopbaan
yan parlementarier en spreker, zijn liternir en philosophisch
werk, in den breede nn. te gaan. is het niet moeilijk te
komen tot de conclusie, die de oYergroote meerderheid zijner
biografen huldigt; de conclu~ie, dat dit leven er een is van
gestadige logische vorming en van yolhardnnde continuïteit in
de volnutking zijner denkbeelden, Onder den druk der omstandigheden heeft het zich gewend in richtingen van onderscheiden nnrd, heeft zijn intellcctueele en moreele kracht zich
geworpen op e!:tden vnn niet altijd nauw omgrensd gebied,
maar deze uitingen spreken elkander niet tegen, en doen niet af
aan de vasthoudendheid, waltrmede het einddoel ten allen tijde
bleef achtervolgd. Raadpleeg, aldus schrijft )[aurice Ie Blond, een
zijner meest nauwgezette besc:hrijvers, raadpleeg de studie, waarmede hij zich in 1865 den dokterstitel verwierf, en gij vindt er veel
in terug van hetzelfde breed opgevatte materialisme, van hetwelk
de latere philosophische werken zulk eene schitterend getuigenis schenken. Het humaan en door stricte recht\'llardigheid
gedreven gevoel, dat Clemenceau in 18ï6 bracht tot z\jne beroemde rede O\'er de amne~tie, ~let doet zijn terugslag geroclen
in de sociale stndien van veel In ter tUd. Ten slotte zie men het
a.dministratief bestuur van den jongen maire van l\oIontmartre
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aan om daarin de verklaring te vinden voor het feit, dat de
laatste ministeries in het Fransehe parlement voor hun werk
van laïcisatie geen beter en vuriger voorstander konden vinden
dan dezen politicus, wien als zoovelen gebrek aan eerbied
voor den godsdienst is verweten, waar hij dien godsdienst
wilde eeren door zijn invloed verre te houden V~ln het nu
eenmaal niet hooge niveau van den politieken strijd.
Niettemin zijn el', maar dit dan ook geheel zijn leven door,
twee personen in Clemenceau waar te nemen. Er is de politicus, die redenaar is b\i recht van geboorte en van g~l,ven; er
is de schrijver, die philosoof is bij elke geclachte, welke aan
zijn pen ontglipt. De politicus is een man van eenvoudig uiterlijk,
die niet tracht te imponeeren door eene correcte houding, dool'
eene deftige kleeding, doch evenmin zich op gewilde nonchalance in optreden toelegt; die, wanneer men hem op de
tribune aan den gang ziet voor zijne systematisch gerangschikte papieren, meer den indruk maakt van een conferencier van niet buitengewone beteekenis dan van een parlementair tegenstander zonder mededoogen, doch die de geheime
kracht bezit van ieder tot overwinnen voorbestemd strijder,
de kracht om immer aan te vallen, van zijn kant de verdediging tegen een aanval naar eigen stelling te wijzigen en te
verzwakken. En deze politicus, uit wiens blik alleen menigeen
een Bismarck heeft gelezen, wordt geëvenaard door den spreker, die in zijn stem geen trompettonen noch bazuinklanken
doet hooren, die alles schijnt te willen vermijden wat op een
tevoren gerangschikte en overdachte redevoering lllet hare dalingen en stijgingen gelijkt, doch die door zijn woord, dat met
geen ander nu eenmaal is op een lijn te stellen, een ongekenden
invloed oefent, o,ndat elke syllabe op haar plaats, elke uitdrukkiug van beteekenis is, omdat elk onderdeel van dat woord
pschychologisch treft in zijn kortheid, zijn felheid, en dit te
sterker, naarmate het mee.stal onverw/wht komt. Er is in
Clemeneeau tegelijk de schrijver, die beschikt over een korten,
maar helderen en tintelenden stijl, die artist is van nature en
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zijn critischen zin heeft ontwikkeld in het leven zelf, de schrijver,
die nnnrmate- hij meer en meer zijn positieve kennis verrijkte,
bleef, en uit den uard zijner nntuur moest blijven, de philosoof, voor wiens werken van zoo geheel verschillt:nde beteekenis,
de gednchten vanaf de eerste jeugd in de lnndelijke omgeving, de onuitwischLmre grondslagen hebben gelegd. Het
schijnt, dat in die twee personen eene scheiding niet te ontkennen valt op meer dan een oogenblik van een druk bewogen
leven; de schijn is slechts werkelijkheid geworden voor wie in de
nasporingen van het kleine het groote meent te kunnen
terugvinden; voor het groote zelf is zij schijn ge bleven.
Want, en ziedaur de gemakkelijke oplossing tot dit verschijnsel, dat een geheim gelijkt, ten slotte vereenigen zich
die beide gedaanten in karakter en hart voor zooverre deze
naar buiten zich toonen. In beide is dezelfde jeugd vun overtuiging gebleven tot in de luatste phases, in beide hetze-Ifde
onwrikbare geloof in de idealen, die doel en strekking zijn
van dit interessant,e leven. De jonge politieke revolutionnair,
die de loopbaan aanving, gaf reeds blijk van denzelfden onverstoorbaren wil, welke thans nog den staatsman, twee jaren
:tchtereen in de moeilijkste omstandigheden geplaatst, kenmerkt. Er zijn in die loopbaan afwijkingen geweest ongetwijfeld, niemand is onfeilbaar, maar van eene ontmoediging, in
dit bestaan anders wel verklanrbaar, was nimmer sprake. Daarom
niet het minst vormt ook dat best,aan een geheel, dat niet uiteen te rukken is. Het gelaat heeft steeds tot in de somberste
oogenblikken den glimlach weten te bewaren, de daad heeft
immer eigen vertrouwen uitgestraald. Een vertrouwen, dat
\'001' een niet gering deel zijn kracht vond en vindt in het
besef van eigen waarde, waarvan de geste alleen reeds den man
van beteekenis verraadt.

** *
Maar het is niet alleen, wijl Clemenceau zoo een man is,
omtrent wiens beteekenis voor het sociale en politieke leven
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van zijn land moeilijk twijfel kan worden geopperd; niet uitsluiten d, wijl hij dus naar de titelwoorden zei ven dezer serie daarin
behoort te worden beschreven, dat ouze aandacht juist op hem
is gevallen. Zulks evenmin, omdat hij er in geslaagd is reeds
meer dan twee jaren achtereen, dus bijna even lang als .iUéline
en weldra naar het zich laat aanzien, over een niet minder groot
tijdperk als Combes, het immer brooze leven van een Fransch
ministerie te behouden. Niet ook ten slotte, omdat onder zijn
beleid de Gallische staatkunde met geheel haar vorige kracht
is teruggekeerd in de democratische en breede lijn van Waldeck-Rousseau en zijn naasten opvolger, nadat een interim van
ROllvier en Sarrien, door bijzondere omstandigheden gewettigd,
afwijking daarvan had doen vreezen . Doch wel is een reden
- en zeker niet de minst beteekenende - om juist dezen
man tot ondel"",verp van beschouwing te maken, gelegen geweest in het onloochenbare feit, dat kennis van de personen
der regeerders, vermeerdert en verbetert het rechte inzicht in
de staatkunde, die een land naar buiten meent te moeten
volgen. Want al zijn de tijden voorbij, dat de buitenlandsche
politiek werd beheerscht en gemaakt door slechts enkele personen, dat het wel en wee der volkeren werd beslist binnen
de muren van een vorstelijk kabinet, onder den druk veelal van
koninklijke maîtresses en intrigues eener hofomgeving, de tijden van een Richelieu, een Mazarin, een Kaunitz, een Talleyrand of Metternich desnoods -- toch is ook onze eeuw allerminst
vr\j van den individueelen invloed der mannen, die de macht
in handen hebben. De parlementen mogen medespreken, de
ministers mogen vota over getoond beleid kunnen duchten,
de draden der diplomatie zijn toch nog altijd van een te fijn
weefsel om door de onwillekeurige vulgariteit der openbaarheid
zonder vreeze Vflor breken te worden aangeraakt. En dat zal
hoogstwaarschijnlijk blijven zoolang er volkeren zijn op de
wereld met belangen, die tegen elkander indruischen en karaktertrekken, welke elkander moeilijk verstaan.
Er is misschien zelden een tijd geweest, waarin de buiten-
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lrtndsche politiek zoo zeer een groot deel van het leven - ook in
dagelijkschen zin - beheerscht heeft en waarin wij, oningewijden,
er eigenlijk zoo weinig werkelijks van wisten als thans. Dat
moest in den loop der jaren wel steeds duidelijker zich doen gevoelen. De betrekkingen der volkeren, die een tiental eeuwen
tevoren feitelijk niet bestonden, zijn vanaf de vestiging van permanente ambassades, door de midden eeuwen en de nieuwe geschiedenis heen, met den dag bijna hechter geworden, met den
dag echter ook toegenomen in gecompliceerd verband. Thans kan
het denkbeeld, dat eene natie zou trachten geheel op zichzelf te
leven, haar gebied voor vreemden te sluiten, niet meer opwekken
dan een glimlach over een onnoozel denkbeeld, dat zoozeer
door de feiten van het volkerenleven wordt weersproken.
Geen land kan zich één rekenen anders clan zuiver nationaal;
economisch, sociaal, financieel en politiek hehoort het in
meerdere of mindere mate tot de onontkenbare gemeenschap,
die in zoo kort een spanne tijds hare wonderwerken van wereldpost en telegraaf, haren nrbeicl van duizenden kilometers
spoorweg door eenzame streken, heeft volbracht. Juist, omdat
we dat dikwerf vergeten, omdat we zonder opmerken voorbijgaan aan het on zien bare, dat toch eigenlijk zoo klaar is;
juist daarom verliezen we in de beoordeeling van internationale toestanden factoren uit het oog, die veel, ja alles kunnen
heteekenen 1 \Y e vergeten personen en we vergeten gevoelens!
We weten, dat er over heel de aarde zijn historische belangengeschillen ; we weten van een Marokkaansch, een Oostersch,
een Oost-Aziatisch probleem, we kennen de oppervlakkige beteekenis van de Oostenrijksche erfenis, van de revanche voor
Elzas-Lothnringcn, van het bezit van (len Stillen Oceaan, we
hebben vernomen en we zeggen het na, dat voor deze of gene
lVlogendheid in een van die geschillen eene vitale quaestie
ligt opgeslClten, maar meer dan de bovenliggende trekken dier
vragen kennen we niet. En meestal eerst later, soms door
onbescheiden memoires, soms nog moderner door de onthullingen van een nieuwsagentschap, vernemen we welke betee-
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kenis, meestal geheel anders dan we allen dachten, een of ander conflict op den gang van zaken heeft gehad. Onze blikken dwalen meestal nam verkeerde richting, omdat ze de
details niet kunnen waarnemen; ze zagen ook korttevoren
uitsluitend naar de Duitsch-Britsche verhoudingen, op hetzelfde
oogenblik bijna, dat Oostenrijk en Bulgarije gingen onderzoeken of het vuur yan den Balkanketel nog even fel te stoken
was als men vreesde.
De groote fout zit dam-in, dat we de buitenlandsche politiek
te veel beschouwen als een op zichzelf stllltnd geheel, te
weinig nog bezien in het licht der bijzondere feiten van elk
land, dat eraan mede doet. Sedert de parlementen het aan
de volkeren mogeiijk maken, zich meer dan wel minder direet
uit te spreken in internationale vraagstukken, sedert met de
principieele wenken dier parlementen zelfs door het. buitenlandsch beleid van een kabinet moet worden rekening gehonden, 8edert dien zijn ook de kleinere voorvallen der dagelijksche
binnenlandsche staatkunde voor het wereldtooneel yan meerdere beteekenis geworden dan tevoren, al beheerschen ze dit
daarom nog niet.. Concessies naar buiten zijn dikwerf verkregen dool' overwinningen van binnen; omgekeerd zijn concessies naar binnen niet zelden toegestaan om buiten de
grenzen de victorie te bevechten _ De groepeering der partijen
in een parlement kan, vooral in den tegenwoordigen tijd van
democratische strooming tegen een te hoog opdrijven der bewapeningskosten, voor de positie van een Staat in het Europeesch concert van te marquante beteekenis zijn, dan dat men
er niet naar zou moeten omzien _ Terwijl ten slotte de personen
der bewindvoerders. veelal selfmade menschen met een verleden
van energieke beteekenis, zich niet op den achtergrond laten
dringen, zich doen gevoelen bij elke complicatie, die een
principe van internationaal beleid op het spel zet. En dat
moet verwacht worden, zoolang zij verantwoordelijk zijn voor
de belangen, die de hooge positie in hunne handen legt, welke
verantwoordelijkheid zij ook naar eigen karakter en eigen
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inzicht zullen willen uitoefenen. Frankrijk heeft dat ten allen
tijde sterk gehad, misschien wel het meest, omdat niet ten
onrechte van dit land is beweerd, dat, koninkrijk of republiek, het altijd een bijzondere missie in Europa te vervullen
vond, eene missie van edelmoedigheid en van verzoening.
Zelfs in de dagen, dat de vernedering het. bitterste scheen,
heeft Frankrijk zich immer anders beschouwd gezien als dit
met een willekeurig land het geval zou zijn geweest, en genoten zijn ministers grooter aanzien dltll hen misschien naar
de oogenblikkelijke macht toekwam. Frankrijk's woord is
altijd een bijzonder woord geweest, dat ook meermalen bijzonder werd aangehoord en aanvaard.
In dit opzieht heeft Clemenceau zieh kunnen houden aan
de traditie zijner voorgangers. Niet, dat hij zich buitensporig
heeft bewogen op het buiten!n.ndsche terrein, dat niet het zijne
was, niet, dat hU van Pich(m, tevoren gOl1\'erneu!' in Tunis;
een daadwerkelijk werktuig heeft tmchten te maken; allerminst, en zelfs zijn buitenland:;che reizen in deze richting bepalen zich tot het jaarl\jksch oponthoud voor gezondheidsredenen
in Carlsbad en de daarmede als ntnze!f gepaard gaande ontmoeting met koning Edward. l\Iaar in de groo~e vraagstukken
van het Europeesch concert, zoonIs in deze dagen, nu de
Oostenrijksche annexatie van Bosnie en Herzegowina geheel
de Europeesche diplomatie iu beweging heeft doen zijn, en
het denkbeeld eener Statenconferentie werd uitg'ewerkt, bemerkte men het ter dege, dat de Fransche premier mede telt
naast zijn ambtgenoot op de Quai d'Orsay, dat zijn persoonlijkheid een element der besprekingen uitmaakt. Want hij
is de Ici(lcr der Franselle binnell!undsche politiek, en deze
heeft niet zelden op Europa's lot invloed geoefend.

* **
Clemenceltu stamt af van eelle familie uit de Vendée. Hij
werd geboren den 28 September 1841 te l\Iouilleron-en-Pareds,
in de nabijheid van Fontenny-Ie-Comte, in de meest moeras-
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achtige omgeving, welke men zich maar denken kan. Zijn vader
behoorde tot de Jacobijnen van den ouden stempel, was geneesheer van beroep, overigens een matE'rialist en vrijdenker
;,uar net onvergeteiijK iitemir type van Ie docteur Rameau, was
verwant ook naar men beweert, fiftn het voormalig lid van het
Directoire Laréveillère-Lepeau. Het moet een merkwaardige
figuur geweest zijn, wanneer men leest wat er over hem is
gezegd en geschreven, ges'lhreven vooral door MaUl'ice Ie Blond,
den jongen letterkundige, korttevoren te Parijs in het huwelijk
getreden met Denise Zola, tot wier getuigen ook de tegenwoordige eerste-minister behoorde. Aanvoerder en erkend
partij hoofd van de republikeinen zijner omgeving, dientengevolge gevangen gezet bij den coup van 2 December 1851, kon
de vader vnn Clemenceau meer gelden als een strijdlustig dan
als een hard man; integendeel, zijn daden verrieden den philanth roop, zijn gemoed was dat van een landelijk philosoof en een
kunstenaar beiden, die niet onverdienstelijk schilderde en
beeldhouwde in zijne vrije uren. Op de opvoeding en de vorming
van den zoon heeft deze vader, wien zijne beginselen heilig waren,
een onloochenbaar cachet gedrukt; hij heeft hem niet gevormd
naar zijn beeld, maar wel naar zijne gedachten. Hij deelde aan
hem geheel zijn haat mede tegen onverschilligheid en lauwheid,
zijn onafhankelijkheid van geest en blik, zijn buigen slechts
voor het feit, dat experimenteel bewezen is; misschien liet hij
hem zelfs zijn artistieken zin na en vinden we daarom Georges
Clemenceau immer in een omgeving met rijke bibelots en schilderijen, bij voorkeur zoekend de conversatie van geestige
vrouwen, van geletterden en kunstenafLrs, schrijvend, buiten de
politiek om, zijne merkwaardige bladzijden over de Gonconrt's,
over Constantin Meun ier, over l\ionet. Zijne jeugdjaren hebben
hem in deze richting althans niet gevoerd, want na het· gymnasium te Nantes, was het de geneeskundige school in diezelfde
stad, welke hij bezocht, om daarna naar Parijs te vertrekken.
Clemenceau kwam in de hoofdstad in 18tiO, in de dagen,
dat het studeerende deel der bevolking voor de republi-
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keinsche partij de rol begon te vervullen, welke dit edelmoedige
element in het geketende Rusland thans door de anarchisten
is toebedeeld. Overal kon men politiek leven vermoeden, overnI
was de lucht bezwalkt met de geur van samenspanningen
zonder einde, zonder overleg en meestal .•.. zonder resultaat.
Maar deze atmosfeer van staatkundige koffiehuis·gesprekken
en letterkundige clubjes vermocht niet Clemenceau's geest te
boeien, blijvend althans. Wel kwam hij, door zijn vader aan
Etienne Arago nanbe,'olen, ook met de partijleiders in aanraking, wel werkte hij met jongen ijver mede aan die tal van
even plotseling ,'errijzende als verdwijnende blaadjes van het
Parijsche le,'en dier dagen, wel ten slotte deed de keizerlijke
politie "hem en zijne \Tienden eene al te republikeinsche herdenking van den 2-1 Februari met een paar maanden opsluiting
bekoopen, doeh doorgaan in deze aan ambitioneele talenten
zoo rijk gediende richting, achtte de jonge Vendei:ir nutteloos.
Hij wierp zich met waren hartstocht op de gekozen studie,
bezocht bibliotheken en colleges om er de theoretische kennis
ter leniging van menschelijke nooden op te doen; hij leerde in
de hospitalen niet alleen de physieke ellende, die een mensch
kan treffen, kennen in al haar omvang, maar zag er practisch
voor zijn blik onthuld het zwarte schouwspel der vreeselijke
sociale nooden.
In 1865 verwierf hij zoodoende reeds den doctorsbul, waarvoor hij zijn thesis schreef met den titel "De la génération des
éléments anatomiques". Niemand minder dan Pierre Quillard
heeft later in het licht gesteld welke beteekenis dit eenvoudige
promotie-geschrift al aanstonds vertoonde. Rondweg verwierp
de schrijver de leer vnIl Anguste Comte en wierp zijn discipelen
in het gezicht, dat het terûjde stellen van vraagstukken verre
is van het brengen eener oplossing; in zijne studie volrrde hij
de lijn der encyclopaedisten, in het bijzonder van Diderot, teneinde door het onderzoek van elk detail te komen tot de
stoutmoedige schildering nm den rnensch als collectief wezen en
samenvatting van anatomische elementen. Op marquante wijze
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gaf hij blijk in de geheimen vtm philosophie en metaphysica
te zijn doorgedrongen tot in de innerlijkste leerstellingen
van een Leibnitz en een Kant, en vooral in zijne aanteekeningen
en appendix schonk hij volgens dezen be,'oegden beoordeelaar
eene zuivere en hooge verhandeling van al wat nauw aan het
eigenlijk probleem van de thesis was verbonden.
Men kon zich na zoo eene diepgaande studie denken, dat
Clemenceau de richting van een aanstaand professomat zou
hebben gekozen. Zijn levendige geest belette dit ten eenenmale.
Zijn ondervinding scheen hem tegenover het ontzaglijke levensmysterie minilltuur-formaat, en de groote wereld, welke voor
hem open lag, deed hem de vrijheid willen genieten met volle
teugen. Allereerst reisde hij naar Engelttnd, daarna na een
kort verblijf te Londen naar de Amerikaansche "Unie om er
het eerbiedwaardige sociale mechanisme der Yankees te bestnuem"en, er de zeden, het karakter, geheel het denken en voelen te
leeren kennen van deze nieuwe omge\"Ïng. Hij schreef er brieven
over aan "Le Temps", en in deze luchtig opgevatte indrukken
over het industrieel, economisch en artistiek leven der Nieuwe
\Vereld, waarvan Europa destijds ophoorde als van eene geestelijke ontdekking, herkent men voor het eerst den pittigen,
frisschen stijl, den str\jdvaardigen geest, die Frankrijk jaren
achtereen ontzag zou inboezemen. Hij vond bovendien tijd om
over te ga:lll tot de vertaling van Stuart l\lill's werk over het
positivisme, en belastte zich, teneinde in zijn noodzakelijk
onderho~d te voorzien, met de taak van le'lraar voor Fransche
letterkunde aan een jongedames-kostschool te Stamford, een
der lieflijkst gelegen voorsteden van het reusachtige Xew-York.
Hij deed er zelfs meer, want als galant cavalier vergezelde hij
menigmaal de Amerikaansche misses op hare wandelingen door
de schoone en schilderachtige streken van Connecticut.. Clemenceau leerde er dubbel, hij verrijkte zich met de kennis
der Anglo-Saksische .wijsbegoerte van het dagelijksch leven,
en de Amerilmansche flirt gaf hem de gelegenheid zijn menschenken nis te verhoogen en te doen lezen in de zielen
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zeh"en. Ja, deze uitstapjes in de vrije natuur brachten hem
het hoogste gelnk ter wereld, brachten hem zijne verloving
met Mary Plunlllle:, die toen weinig kon vermoeden in den
eenvoudigen leemnr den aanstaanden staatsman van een der
grootste Rijken van de Oude Wereld de hand der eeuwige
verbintenis te reiken.
Clemeneelltl zou al spoedig op dien weg nam· eer en roem
de eerste schreden zetten. Het rampjaar van ] BiG zag hem
terug in Frankrijk en hij vertoefde te Parijs, toen na den noodlottigen dag van Sedan het comité voor de nationale verdediging de verlaten zetels der keizerlijke ambtenaren innam en
uit de débrwle tmchtte te redden wat er te redden viel. Zijn
oude vriend Etienne Arago deed hem het burgermeesterschap
van Montmartre toewijzen, waar het geroes der patriottische
en revolutiollnaire meetings bijwijlen werd overstemd door 't
gerofl'el der trommen en het geklikklak der geweren. De jonge
maire liet zich door de heerschende wanorde niet afschrikken;
hij ontwikkelde een bewonderenswaardige activiteit, en tegeiijkertijcl. dat hij den geestelijken den toegang tot de wereldsche
scholen ontzegde, bataillons wapende, versterkingen op de
bedreigde wallen opwierp, tegelijkertijd liet hij ook zijn oog
gaan over de ongelukkigen, die dreigden om te komen van
honger en gebrek, voedde ze en kleedde ze. Zijn beheer was
niets minder dan een dictatuur, doch zoo billijk en alles voorziend, dat zijn burgers er hem dankbaar voor waren en 96000
stemmen hem den 8sten Februari met vertrouwen naar de
Assemblée ~ationale te Bordenux afmardigden. Daar nam hij
onmiddellijk en beslist stelling tegenover eene behoudende
meerderheid, welker geheime bedoeling het herstel der monarchie
was, \\"elker drij,"en naaI" het beproefd recept van Thiers lag in
het kunstmatig opwinden van het revolutionnaire centrum, teneinde de provincie af te schrikken en een antagonisme te
kweeken tusschen den arbeider der stad en den werkman van
het ltmd, welke hun beider vereeniging zou tegenhouden. Door
het heldhaftig verdedigde Parijs te beleedigen, het zelfs de
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plaats van hoofdstad te willen onthouden, wekte het uityoerend
bewind de bevolking der Seinestad op tot eene -- uit de historie
te begrijpen - razernij, die toen reeds gevaarlijke gevolgen deed
voorzien. Clemenceau meende het spel te bemerken, maar stond
machteloos daartegenover; hij kon slechts zich scharen aan de
zijde van Louis Blanc, die de verantwoordelijkheid der daden
wilde vastgesteld zien en daarom voorloopig protesteerde tegen
de preliminairen van het nedesverdrag. En zijn verblijfaan de
Garonne zou trouwens van korten duur zijn; de geruchten uit
Parijs, die het revolutionair drama der Maart-dagen voorspelden,
overtuigden hem, dat plicht zijne aanwezigheid te Montmartre
meer eischte dan te Bordeaux. In den laten avond van een
der eerste dagen der maand kwam hij in de hoofdstad terug.
De taak, welke op de schouderen van den maire van
Montmartre rustte in de woelige en bloedige uren der Commune, was eene hopelooze, en heeft zijn vijanden van later
maar al te schoon gelegenheid gegeven zijn gedmg op tweeërlei wijze uit te leggen. Zijne pogingen om de generaals Lecomte en Clement Thomas. die de oproerlingen moesten ontwapenen en de door hen weggevoerde kanonnen terughalen,
doch in blinde woede door dezen werden neergesabeld, te redden
waren eerlijk en oprecht; ze waren evenwel vergeefseh, omdat
ze eerst zich konden doen gelden toen alles was afgeloopen.
De ruwe opstand zegevierde, het centraal comité lanceerde vanuit het stadhuis zijne machtsi:>esluiten, dwong ook Clemenceau zijn post te verlaten, vaardigde zelfs een bevel tot aanhouding tegen hem uit. Toch deelde de afgezette maire in
zekeren zin de gevoelens der opstandelingen; althans, hij kon
hun wantrouwen jegens het uitvoerend gezag verstaan, hun
haat en hun kunstmatige opwinding, maar hij begreep evenzeer en hij kende de harde lessen der geschiedenis te goed om
niet met zekerheid te weten, dat het heldhaftig deel van de
beweging zou ondergaan in de bloeddorstigheid van het, gemeen,
waaman slechts geweld een einde zou kunnen rna,ken. Hij had
tevoren de epiloog van deze ontzettende tragedie kunnen
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zingen, de meedoogenlooze en wreede onderdrukking, de
lllonsterachtige verschrikkingen, de moorddadige fusillades;
hij deed niettemin eene poging ter verzoening, eene poging
om te bemiddelen tusschen Pnrijs en Bordeaux. De Ligue des
Droits, die hij daartoe vormde, verbond zich evenwel aan
eene onmogelijke roeping. Het waren geen dagen, waarin
kalm kon; worden nugedacht. Pur\js vutte argwaan tegen de
Ligue op en vcrwltchttc van haar een strik; in Bordeaux vreesde
Thiers, dat zij zijne plannen zou doen mislukken. Hij slaagde
er zelfs in Clemenceau in ~tuat van beschuldiging te brengen,
te bedreigen met arrestatie in Bordeaux, in Nantes, in
Alençon, in Orleans, overal, waar hij de nieuw gevestigde
republikeinsche magistraten van de waarheid der 'Parijsche
evenementen op de hoogte wilde stellen, te bedreigen tot in Parijs
toe, waar alleen een wondervol toeval hem aan de wraak van
het zegevierend leger uit VersailIes onttrok. Een jonge Bmziliaan,
sprekend op hem gelijkend, werd in zijn plaats weggevoerd
om gefusilleerd te worden; de tijdige tusschenkomst van den
consul redde dezen ternau wernood.
Parijs vergat Clemenceau niet. Reeds in Juli van hetzelfde
jaar 1871 werd hij in den gemeenteraad herkozen, hij zetelde
er aan de uiterste linkerzijde en werd er achtereenvolgem.
benoemd tot secretaris, Yiee-president en president. De volle
vier jaar van zijn lllnndaat hield hij niet op te protesteeren
tegen het regime van bijzondere maatregelen, dat men op het
schuldige Parijs was blijven toepassen. Den 26"ten Februari
18ï6 volgde zijn verkiezing tot lid van de Kamer, en zijn eerste
daad was om er te pleiten voor een amnestie ter wille van de
ongelukkigen, die medegesleept waren door de Commune, om er
den toehoorders, ook verre buiten Frankrijk, een werkelijk en
treffend beeld te geven van die dagen, die 1871 tot grooter
rampjaar mnakten dan zijn voorganger voor Frankrijk's eer
was geweest. "De regeering beweert", aldus sprak Clemcnceau,
"dat zij daarom eene amnestie niet kan aan vaarden, omdnt zij
het een schande voor Frankrijk acht aan te nemen, dat de
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wegens de Comlllune veroordeelden de slachtoffers van een
burgerkrijg zonden zijn. En inderdnad dient slechts vastgesteld te worden of werkelijk Parijs in die dagen ten offer viel
aan eene bende van bandieten, welke zich na zorgvuldige voorbereiding op de stad stortte teneinde haal' te verwoesten, te
plunderen en in brand te steken, dan wel, of niet de republikeinsche he\'olking \'an die ongelukkige stad zich in hare groote
meerderheid bevond in een toestand, welke ze niet vermijden
kon, waarvoor ze in geen enkel opzicht verant.woordelijk was,
en die haal' dool' ongelukkige omstandigheden sleepte van
het keizerrijk naar het binnendringen van vreemde troepenmachten, van nederlnag tot overweldiging, van ontzetting naar
ontzetting. hekel' was Parijs voor het keizerrijk allerminst te
bestraffen, met mitrailleuses moest het terneder geworpen
worden om den armslag val1 Bonaparte te erkennen; Parijs is
dun ook het werkelijk ofrer vun het keizel'l'ijk geweest en
zijne llJinisters hebben niet nagelaten te beproeven van haal'
een stat! van luxe en pleizier te nutken in stede van haal' te verhefren tot een centrum van arbeid en van Jicht. Zonder twijfel
heeft Pm'ijs deze proef gl:tnsrijk doorstann, is gebleven wat
het immer was: het groote vereenigingspunt van alle Fransche
gedachten; maar men kan het niet loochenen, dat dit alles geschiedde twintig jaren achtereen, dat het 't gee~telijk evenwicht der bevolking niet onaangetast heeft kunnen laten.
Waarom men het van zijn burgerlijke vrijheden beroofde, heeft
Parijs nooit begrepen noch verstaan, waarom een stad niet
meer in staat zou zijn haar eigen vermogen te beheeren, en
dit juist, omdat zij meer licht het hare noemen mag, is haar
steeds een raadsel geweest ...• "
Clemenceau eindigde deze gedenkwaardige rede met te vragen
waarom zooveel strengheid voorzat nflar de eene zijde, zoo
milde toegevendheid bleek naar den anderen kant. Hij vorderde het uitdrukkelijk van het bewind de amnestie te bewilligen zoolang zij nog als bewijs van zijn kràcht kon gelden, niet
te wachten totdat het door de openbare meening daartoe zou
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worden gedwongen en slechts zwakheid uit zijne handelwijze
kon doen spreken. Sterk zijt ge, als ge met het land, zwak
ten allen tijde als ge tegen het land regeert, waren zijne profetische slotwoorden, die bij het gruwelijk koninklijk drama
te Lissabon in den aanvang van dit jaar eenmaal temeer bewezen, dat de lessen der historie zich steeds herhalen. De
amnestie werd door het parlement bewilligd en met één slag
had de jonge afgevaardigde zich onder de redenaars van zijn
tijd de plaats veroverd, welke hij steeds zou blijven behouden.

***
De politiek van de eerste jaren der derde republiek heeft
een eigenaardig schouwspel te zien gegeven. De mannen, die fel
en onverschrokken het keizerrijk hadden bestreden, kregen nu
het gezag in handen, maar dit op een tijdstip, dat ze vermoeid
waren door dien tien jaren aangehouden en dikwerf gevaarlijken krijg van intrigues, dat zU in zekeren zin zich uitgeput
gevoelden door de krachtsinspanning van den 16den Mei. De verwoede yeehters der volksvergaderingen van vroeger waren al
spoedig onbelangwekkende burgers geworden, die in de paleizen
van het voormalig monarchisme slechts de vemndering van personen, niet die van regime kwamen brengen. Het scheen werkelijk
alsof het hun voornaamste doel was de conservatieven ervan
te overtuigen, dat tmnsigeeren ook in het republikeinsch woordenboek een plaats innam, alsof hun eerste taak daarin bestond
om door een te ver gedreven opportunisme den weg af te
snijden aan alle rndicale hervormingen. Er mocht daardoor een
gewenschte rust komen in het staatkundige leven, die rust
werd gekocht met den afkeer, dien de jongere intelligentie
onverholen toonde tegenover de middelmatigheid, welke van
het parlementair regime dier dagen het kenmerk werd. De
oppervlakkigheid van een Floquet, de holle rhetoriek, waaraan
Gambetta zich te buiten ging. deden velen van hooger geestesleven zich onverschillig afwenrlen; de dichters sloten zich in
hunne vertrekken op, de academische discussie werd vervangen
XXXIX'
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door de gestyleerde verhandelingen; er kwam een scheiding
tusschen de politiek en de gedachten van het volk, welke bij
bijkans allen hare uiting zocht in die achtereenvolgende geestelijke modes, door Maurice Barrès als bijzonder en hartstochtelijk
scepticisme zoo juist geteekend. Doch onder deze allen - en
het is voor den beginneling, dien hij toen was, zeker geen
geringe verdienste - mag Georgcs Clemenceau niet gerekend
worden.
Zoo wel binnen als buiten het parlement zijn juist deze eerste
jaren van zijn parlementairen arbeid niet de minst krachtige
en niet de minst werkzame. Vanaf het oogenblik, dat hij het
Palais Bourbon binnentrad, begreep hij critiek niet te mogen nalaten tegenover die republikeinen, die aa.rzelden tusschen het
gevoel van stabiliteit en behoud, en een geest van evolutie,
van hervorming, van vooruitga.ng. Zonder zich te bedenken
deelde hij zich in l;ij de 363 afgevaardigden, wier votum het
den 19<1cn Juni 1877 aan JHac Mahon onmogelijk maakte zijn
reeds half voltooiden staatsgreep tot restauratie der Bourbons
geheel ten uitvoer te brengen, wier votum tegelijk een meel'
republikeinschen president naar het Elysée bracht. En zijne
herkiezing met 18Ji20 stemmen 0l' zijn naam tegenover niet meer
clan 200 op dien van zijn tegenstander, hewees wel de dankbaarheid, die Parijs hem hiervoor toedroeg. Xog grooter werd Clemenceau's invloed toen in den aanvang van 1880 hij het hoofdredacteurschap aanvaardde van het door hem opgerichte blad "La
Justice." Onvermoeid verdedigde hij daarin dag aan dag en met
onbluschbaren gloed van overtuiging de echt repllblikeinsche
denkbeelden, bestreed hardnekkig en zonder erbarmen te kennen de opportunisten, die hij predikers der halfheid noemde,
wien hij verweet, dat de beweging hen verschrikte en de
grootsche idee van het volk hen onrust eer schonk dan enthousiasme, wien hij voorhield met bijtend sarcasme, dat men niet
moet denken niets op het spel te zetten, wanneer men niets
doet, dat men daarbij integendeel het gevaar van val en vergetelheid in de armen loopt. "Alles wat wij willen," zoo be-
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hij een dier programma-artikelen, "is in dit eenige woord
te Yltttfo'n: de repllbliek~" Het was dezelfde gedaehtengnng. welke bonmdreef toen hij den l1den April 1880 in het
Cirque Fernando de ['IllIeURe rfo'de hield, waarin bij het nog
heden ten dag'e geldende beleid der radicale partij vastlegde.
Hij bewees er met kmcht van feiten, dat Jules Ferry en de
zijnen niets gedaan hadden om de Fransche constitutie te verheteren op die punten, waar zij haar ondemocratisch hadden
genoemd; hij trok te velde tegen de tweeledigheid en de bloedloosheid, die verhinderde voor zwakken, onderdrukten en kleinen op te komen; hij uitte hier voor het eerst zijn geweldigen
strijdkreet naar eene hetere venieeling der gerechtigheid!
'Vas het wonder, dat de opportunisten van nu af aan in
hem den man zagen, die hun genu\rlijksten djn.nd, hun meest
genialen bestrijder wu worden?
Integendeel, en de feiten zonden spoedig doen zien over
weike wapenen hij be~chikte. De expeditie nn.ar Tonkin, voorgesteld als een militaire wandeling en zonder toestemming van
het parlement, onder Négricr's leiding tot een waren "eroverings-oOl'log geworden, gaf nnnleiding tot den eersten slag.
Eenmaal op de tribune, aarzelde Clemenceau niet het beleid
van koloniale expansie, dnt het ministerie-Ferry in Indochina
wilde drijven, te veroordeel en als ecne onnutte en eene te veroordcelen politiek, welke de aandacht misschien moest afwenden mn urgente \Tnagstukken, misschien eene tijdelijke ijdelheid kon voeden, maar alleen dan gerechtvaardigd mocht heeten, wanneer - hetgeen hier niet 't gent! was - zij door economische of sociale noodzakelij k heid wprd geboden, wanneer haar niet
het dreigend gevaar van verwikkelingen met het buitenland
boven het hoofd hing, De woorden van Clemenceau brachten het
kabinet ten val, en De Freyeinet. die Ferry op\'olgde, moest al
even spoedig den invloed van den geweldigen redenan.r leeren
kennen, toen eene al te vijnndige houding Frankrijk in Egypte in
eonfliet ging brengen Illet bet land, waartegenO\'er Clemenee:tll
ten fillen tijde de entente ('ordialc warm heeft verdedigd, met .En~amen
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geland. De spreker overtuigde op de koud-verstandige, de zakelijk-logische wijze, die speciaal de zijne was en is, de Kamer van
de moeilijkheden, die in zulk een interventie voor Frankrijk
lagen opgesloten, wees er op hoe de republiek in Egypte op verre
na Biet de belangen van den Engelsehen Staat te verdedigen had,
en hoe het door dezen noodeloos hinderpalen in den weg te leggen,
zich waagde aan een destijds zeer geprononceerde Anglo-Duitsche
alliantie, welke voor zijne onbeschermde 00ster8che grenzen noodlottig kon worden. En opnieuw in 1883 en volgende jaren bij
de credieten voor Tonkin en l\iadagascar, liet hij niet na zijn
stem dam·tegen te verheffen. "WltarOm," zoo \Toeg hij, "v,ijf
honderd millioenen noodeloos in avontuurlijke expedities weg
te werpen, wanneer ons nog alles ontbreekt voor onze industrie,
wanneer we nog scholen behoeven voor onze kinderen en goede
wegen voor ons verkeer?" Terwijl daarna, het zuiver belang
voor het vaderland terzijde stellend voor het alles beheerschend
gevoel van menschelijkheid, hij deze expedities kenschetste
als de verwezenlijking van dien eenvoudigen misgreep, welke de
wetenschappelijke beschaving op do ruwe beschaving het voordeel doet hebben zich den mensch te kunnen toeeigenen, hem
te kunnen pijnigen, alle kracht uit hem te kunnen halen, alles
ten bate van den zoogenaamden beschaver!
Toch - en het is voor de Fransche politiek dier jaren eene
uitzondering, welke men zelfs bij Clemenceau, hoe natuurlijk ze
in dit karakter schijnt, niet onvermeld mag laten - waren het
nimmer de personen der bestl'edenen, die tot zijne aanvallen aanleiding ga ven, was het eiken keer hunne staatkunde, hun systeem,
dat hij te lijf ging, wijl hij meende dit te moeten doen. Clemenceau was geen "tombeur de~ ministères" om minister te worden;
dat heeft hij meer dan eens bewezen. }Iet rechtmatigen trots heeft
hij het ook zelf te Salernes uitgesproken in eene zijner meeot bekende redevoeringen. ,,'Vat ik het recht hcb te zeggen," riep hij
uit, "is, dat ik altijd vreemd ben gebleven aan een politiek van
beleedigingen en haat. Ik heb de denkbeelden bestreden en
niet de menschen; ik heb in mijn strijd met de republikeinen,
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lmnHlr mijne eigene partij geëerbiedigd; ik heh nooit nagelaten het gemeen,chappeli.ik doel \'001' oogen te houden en op te
wekken tot solidaire aaneen~luiting tegenover den gemeenschappelijken vijand; ik ben menigmaal arlllgevaIlen, gehoond,
hespot geworden door zekere repu blikeinen, ik had ze meer
dan eens doodelijk kunnen treffen, maar ik ben gelukkig aan
die laagheid tegenover m\jzelfimmer ontkomen~" VVaarlijk, zoo
iemand edelmoedig en eerlUk in den strijd is geweest, mag men
het Clemenceau wel noemen; lIlededoogen heeft hij niet gekend. het half zeggen der dingen was hem vreemd, doch tot
Irtgc en laffe intrigues is hij nimmer gekomen, wat hem zeker
niet te minder tot eere strekt, wanneer men bedenkt in welk
een moeras van ongerechtigheid het Fransehe parlementarisme
op dit punt hepft geleefd en voor een groot deel zeker nog
leeft. En het was dan ook zonder aarzelen, dat Clemenceau
den heer De Freycinet, in het debat zelf, waarin de;r,p onder
zijn ministerie ter hestrijding van de voorgpstelde verkorting
van den diensttijd del' reservisten op de oude Yaderland~liefde
van den Senaat een vurig beroep deed, de hulde bracht, die
dezen eerlijken patriot toekwam, de hulde in d'" schrikkelijke
dagen van 18ïO en 18ïl Frankrijk's deel aan eer en moed
mede te hebben gered en bewaard. "fannen als Clemenceau
kunnen anderen eeren, ook wncIer dat zij daartoe officieel zijn
aangewezen; zij behoeven hunne verdiensten niet erkend te
zien door de negatie van anderer groote eigenschappen.
Spoedig na de \ill van De Freyeinet kwam de periode van
generaal Boulanger. Clemenceau had hem in den beginne ondersteund, omdat hij in hem een medestrijder vermoedde tegen
de opportunistische politiek, een eerlijk en waarheidslievend
vaderlrtnder. "laar ehauvinisme en het nutteloos geroep naar
revanche gevoelde hij als gruwelen, en vanaf het oogenblik, dat
Boulanger zich deed kennen als een gemoderniseerde Monk,
als een militair politieus, die zich naar buiten populariteit verwierf en l1ltar binnen meer en meer tegen de reehterzijde aandrong, vanaf dat oogenblik sneed hij eIken band met den
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royalistischt:n avonturier door en maakte er zijn taak Vltn de
Boulangistische koorts bij het licht ontvlambare Fransche ,"olk
te doen bedaren, het dubbelzinnige aan te toon en van een
programma, dat er toe bestemd scheen radicalen en plebiscietmannen tegelijk te bevredigen. Hij bekampte Boulanger waal'
deze ging en stond, en hoezeer hij hierin den steun had der
linksche partijen, bewijst wel het feit, dat in 1888 na Floquet's
optreden als minister, het vacant gewurden presidentschap der
Kamer aan hem evenveel stemmen gaf als !\lUl ;\Iéline, die dour
den hoogeren ouderdom toen den zetel verwierf. )iisschien
eene gelukkige oplossing, want niets schijnt moeilijker zich te
denken dan een Clemenceau op het voorzit.tersgestoelte, luisterend naar alle redenaars, en slechts dan zelf sprekend, wanneer
de form!tliteiten of de orde van het Huis dit Vltn hem doen
verwachten of E'ischen. Dit te denken van Clemeneeau,. die
een der felste tegenstanders was van de revisie van 4 Juni
1888 en die toen de vrijheid der tribune in eene schitterende
apologie verdedigde. Die vrijheid van spreken, die discllssien,
die den vreemde verwonderen, hij noemde ze de eer van Frankrijk en van alle Fransehen, omdat zij bewezen volharding in
't verdedigen van denkbeelden, welke eenmaal rechtvaardig
en vruchtbaar waren geoordeeld. "Zulke gedaehtenwisselingen
hebben hare bezwaren", erkende Clemenceau; "stilzwijgendheid
heeft er nog grootere. Eere aan het land, waar men spreekt,
schande voor het land, waar men zwijgt. En indien men het
regime van discussie, dat men met den .naam van parlementarisme meent te kunnen onteeren, aanvalt, men we te het dan
wel, dat men daarmede het vel'tegenwoordigend stelsel, dat
men daarmede de republiek zelve gaat treffen!"
Er spreken uit alle deze redevoeringen eenzelfde gevoel en
eenzelfde gedachte. Ongetw\jfeld, mn niets is Clemenceau's
welSprekendheid verder verwUderd dan van het volmaakte.
Noch de klassieke vorm vol soberen zin noch de romantische
tinteling van gloed en vuur is daarin merkbaar. Doch wat
men aan alle deze parlementaire rede's niet knn ontzeggen,
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het is de kmcht der individualiteit, de charme van den als te
aanschouwen persoon, dien men herkent bij elk woord, bij
elke zinswending. Die rede's zijn doorweven van ironie, zij
fonkelen en schitteren van denkbeelden, die met ongekende
verve worden uitgewerkt, zij fascineeren evenzeer den toehoorder door de onverwachte en toch strikt logische aaneenschakeling van argumenten als eenig opstel van een vermaard
publicist dit den lezer kan doen. Clemenceau weet zijn onderwerp leven in te blazen, hoe dor het ook moge zijn, hij brengt
er karakter en variatie in aan, en toch is hij er wars van om het
onnoodig te dmmatiseeren, om eene emphase of profetische uitbeelding voor te wenden, die niet de zijne is. Integendeel, hij
spreekt tot de Kamer gelijk hij moet spreken in zijn kabinet, zijn
stem zet zich niet uit, zijne gestes zijn weinige, rustig blijven de
handen in de zakken, terwijl de tegenstanders en de tegenwerpingen onder zijne scherpte vallen als de hoofden eenmaal
onder het mes V<Ln doctor Guillotin. Op de tribune, zoo schreef
eens Camille PelJetan Vfin hem, is hij zichzelf tot in het felste
van den strijd, maar tegelijk natuurlijk als in het dagelijksch
le\'en. Er schijnt geen ordening in zijne betoogen, en de
tussehenpoozen daarin gelijken dikwerf momenten om hernieuwd adem te scheppen, om nieuwe argumenten te verzamelen. Hij versmaadt alle uiterlijke passie, die op het gehoor
tracht te werken, hij versmaadt niet minder de lyrische lieftalligheid, waarmede anderen eene meerderheid weten te vereenigen. Mfiar zijne directe, energieke en bovenal substantieele
welsprekendheid - want dit is zij tenslotte - bereikt niet
minder haal doel, en moet dit wel bereiken, waar zij telkenmale het woord, dat treft, als in zich draagt.
Clemenceau heeft veel gesproken in de jaren van 1876 tot
18\lH, en de annalen der Kamer hebben menige kolom op zijn
debet staan, menige kolom over de meest uiteenloopende onderwerpen, over binnenlandsche en buitenlandsche politiek,
over zaken, die personen aangingen, en over personen, die
zaken in zich sloten. :Maar alle die rede\'oeringen zijn ook nu
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nog voor den aandachtigen lezer meesterstukken, wiwrin men
een geest van hoogheid en van kracht als tegengevoelt. Zij zijn
noch verouderd noch onbelangwekkend geworden, omdat zij
ten allen tijde principes hetroffen en de détails slecht.s aanwendden om deze impre~sionistische woordkun~t kleurrijk
en levendig te nmken.
Evenwel, een spreker als Clemenceau, strijdvaardig en zonder vreeze, maar tevens de vooroordeel en en het prikkelbare gemoed der groote menigte niet tellenoe, leeft in zUn politi('ke
leven immer als op een vulkaan. In de staatkundige milieus,
waar de comhinatie een groote plaats inneeemt, llIoet hij, die
tact en omzichtigheid gering telt, ten slotte het. gelag betalen,
en hij mag er zijne bestemming dankbaar voor ~ijn, indien
deze hem vergunt nog tijdens zijn leve'n te zien. dat de groote
gedachtf'n van den vooruitgang niet in een enkel men~ch te
treffen zijn. De opportunisten hadden Clemenceau de Tonkinsche nederlaag nimmer vergeven, zijn steun a:ln Floqllet
om Boulanger te overwinnen, deed hun naar wraak uitzien.
Het Panama-conflict zou de gewenschte gelegenheid al spoedig
bieden. Met Rouvier, wiens motieven misschien van meer pprsoonlijken aard waren, hao Clemenceau den ongelukkigen baron
fJe Heinach, toen deze na het losgebarsten schandaal alle deuren
voor zich gesloten vond, bij zijn laatsten gang vergezeld, in
trotsehen tegenzin voor het ml>nschelijk oordeel niet vragend
naar de gevolgen. En, niettegenstaande Cornelis Herz, die
een der medewerkers vun Heinach was geweest, tot de grootste
aandeelhouders VIW Clemenceau's blad "La Justice" behoorde,
hnd niemand het gewaagd den hoofdredacteur te verdenken
van medeplichtigheid aan de onzuivere mnchinaties, waarmede
Reinach en Arton het grootsche plan van De Lesseps voor
Frankrijk hebben vermoord. Men had gefluisterd, tendenzieuse
en nnonieme berichten waren de wereld ingestuurd, man.r
men had het onzinnige ingezien van het in beschuldiging
~tellpn wegens financiëele fraude van een blad, wanraan een
Millerand, ~en Pichon, een Pelletan en anderen medewerkten,
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en dat e\'enals de meeste organen, die een denkbeeld of een
lperstelling verdedigen, niet dan moeilijk het leven kon behouden, Totdat in de zitting van 11 Juli ]892 ter gelegenheid
van dil dnartoe ingestelde interpellatie, Déroulède, nooit iets
ontziende, het waagde uit te spreken, wat anderen niet hadden
willen en durven doen, en zeide: "Herz had iemand noodig
om hen, te introduceeren, om hem en zijn duisteren plannen alle
deuren te openen, om hem mogelijk te maken in de politieke
wereld, Deze man, deze onvermoeide bemiddelaar, ge kent hem
allen; zijn naam is op uw aller lippen en toch waagt niemand
het dien uit te spreken. W:tnt drie dingen vreest men zijnerzijds, zijn degen, zijn pistool, zijn tong, \Velnu, ik trotseer ze
Itlle drie, ik noem hem en ik zeg u, dat het is Clerneneeau I"
De beschuldiging, die Del'Oulède uitsprak, was daarom van
te grooter beteekenis, wijl de naam van Herz was genoemd
als agent eener vreemde Mogendheid en de hartstochtelijke
neiging der Fransehen om oveml Jnndverrllad te ruiken,
zoowel bij den hooggeplaatsten officier als hij den eenvoudigsten toerist, hanr ~poe(liger ingang deed vinden dan Illet
eenige andere het ge\'a! ware geweest., En Clemenceau had
tegenover zich niet alleen de Boulangisten en mannen als
Déroulède en Barrès. die het hem niet konden vergeven hun
spel te hebben doorzien en bedorven, maar niet minder de
tal yan kleine goden der parlementaire wereld, die hij had
onttroond en van hun eenige waardigheid, hun uiterlijk zelfbewustzijn, menigmaal beroofd, en die nu met kleinzielige
vreugde zich verheugden, dat een het had gewaagd den grooten, den machtigen in hart en in eer aan te tasten, al was
die een dan ook Drroulède, als dichter en als patriot eigenlijk te nobel van ziel voor zulk werk, waarvan hij waarschijnlijk de laagheid niet \'ermoedde. De bestrijding der koloniale
expansie, de val van menig ministerie, de gebeurtenissen van
Carmaux, als in een koor "an verwijten werden ze Clemenceau
voor de voeten geworpen. Hij wist zijn kalmte te bewaren, niet
het minst, omdat hij gevoelde, dat de monarchalen deze poging
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zonden aan wenclen om met hem de republiek te duen wankelen.
Waardig en kalm was zijn antwoord tot de nationalisten. "Hoogste
beleediginl!: hebt ge uitgesproken, zooals ik niet gedaeht had van
mijne ergste vijanden te zullen hOO1·en. Dus, ik zou Frankrijk's
belangen hebben verraden, mijn vaderland hebben verkocht,
op de banken dezer Kamer een vreemden invloed hebben
gebracht, welks agent ik waR. Geleid, bevolen door dezen invloed van buiten, dien als een slaaf onderworpen, zou ik
getracht hebben mijn land door parlementaire daden in onrust
en wanorde te brengen. Die beschuldiging hebt ge tegen mij
op de tribune geuit, en slechts één antwoord past mij daarop:
Déroulède, gij hebt gelogen 1"'
l\Iaar de strijd was daarmede niet ten volle gestreden. Op
het bekende cluel tU8schen Clemenceau en Déroulède volgde
het onzalige spektakel, dat de nationalisten onder aanvoering
van ~liIlevoye, Ducret, de Dion, :\Iorès en anderen in de zitting
van den 22stCIl Juni 1893 deden ontbranden, door de eertijds in het
losse uitgesproken beschuldiging te hervatten met zoogenaamde
papieren bewijzen in de hand. De tijd heefr, het reeds lang geleerd, dat Herz met geen enkele vreemde mogendheid in zoo·
danige nauwe relatie stond als destijds voor uitgemaakt werd
gehouden en Barrès in "Leurs Figures" vergeefs traeh tte te
bewijzen. de tijd heeft het ook aangetoond, dat de verhouding
van Herz tot Clemenceau's blad geen enkel element in zieh
droeg om het vermoeden van eenige medewerking van den
hoofdredacteur alm de ongetwijfeld duistere zaken van den hoofdactionnaris te wettigen. )Iaar de vrees voor landverraad deed
zich ook nu weer gelden, en in Parijs wist men zelfs te vertellen, dat in de Britsche ambassade documenten waren gevonden, die den onverschrokken woordvoerder der linkerzijde
onverschoonbaar compromitteerden. En wel bijzonder was
dus de dag voor de Kamer, toen Clemenceau er de tribune
besteeg om zichzelf te verdedigen. Eene ijzige stilte ontving
hem, een stilte, die met haar impressie iL la Balzac, een
schrikwekkender aanzien gaf dan de hevigste opgewondenheid

GEORGJ.;S CLE)!EIICEAU.

,

2-

had kunnen doen. Clemenceftu zag ze voor zich: zijn vijanden,
gereed om zich op hun prooi te werpen, zijn partijgenooten,
met den angst op het gelaat, klaar den aanvoerder te verlaten,
wanneer hij wankelde. Doch nimmer, naar het oordeel vlln
hen, die hem aanhoorden, was hij welsprekp.nder dan dien dag,
en geen grooter verschil was er denkbaar dan tnsschen zijn
houding en die van Rom' ier, korttevoren op dezelfde tribune
ter verdediging opgci'Oepen. 1\Ingistmal was zijn verweer, en
enkele minuten van alles doordringende argumentatie waren
hem voldoende om geheel het gebouw van domheden en
leugens, waarop zijn tegenstnnders hun nanval tegen zijn eer
h~dden gegrondvest, te doen ineenstorten. Een mulat, :Norton
geheeten, een weggejaagde dolmetsch van het Engelsche gezantschap, had cleu nationalisten hunne documenten verschaft; van dezen zonderlingen getuige heL vervnJschingswel'k
te bewijzen, kon Clemeneeau niet moeilijk vallen. Reeds
spoedig onderbraken helll de bra\'o's, en aan het einde begroette hem een ware storm van toejuichingen, die gelukwensehen aan zich paarde, die ieder "zichzelf respecteeren<l" kamerlid
zich deed haasten den schUn aan te nemen nIs had hij niets
van de beschuldigingen geloofd! Enkele weken later sprak
Clemenceau te Salernes met de hem eigen virtuositeit over de
zaak der vervalschte papieren, en terzelfder tijd bereikte deze
in Parijs haar einde, toen Norton en zijne handlangers voor
het Hof der Assizen werden veroordeeld wegens vnlschheid in
geschrifte.
Haltr einde, helaas niet geheel ! Want Clemenceau mocht
door dit laatste feit alleen, zich geheel schoongewasschen rekenen van alle lasterlijke aantijgingen, zijne be~trijders rustten
niet en vonden in de spoedig volgende verkiezingen eene gelegenheid om het algemeen oordeel op een dwaalspoor te
brengen en te houden. Voor de reehtbank mocht het bewezen
zijn, dat Dueret door Xorton's hemiddeling de zoogenaamde Britsehe papieren had kunnen vervalschen, wat hielp dit bewijs,
zoolang het niet tot de groote menigte doordrong? Judet en
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zijn "Petit Journai" leenden zich tot de taak om dit te ver
hinderen en de enorme oplage van het blad deed den opzet
boven verwachting slagen. De campagne tegen Clemenceau
werd gewonnen en boven hem verkozen de kiezers van het
,departement der Var den heer JOUl'dan, een onbekende persoonlijkheid, zonder verleden, zonder talent.

** *
Men was erin geslaagd den geduchten tegenstander uit het
parlement te vel:jagen, men had hem beroofd van den toegang
tot de officiëele tribune, vanwaar hij zijne scherpste pijlen had
afgeschoten. :Men zag niemand voor hem opstaan, men meende,
rekening hOlluende met het Fransche politieke leven, dat zoo geheel anders is en andere elementen telt als overal elders. met Clemenceau te hebben afgedaan. Partijleider in den stricten zin des
woords was hij nimmer geweest, bniten de Kamer gehouden, kon
men inderdaad hopen zijn invloed niet meer te behoeven te duchten. En werkelijk, de redenaar Clemenceau WilS levend dood, doch
de polemist, de philosoof Clemenceau nam zijn pla,ats onmiddellijk in. Reed,; de vijftig jaren gepnsseerd, begon de van het
directe strijdtooneel gebannen politicus een nieuwe carrière als
't ware; men had hem de macht vnn het woord ontrukt,
hij zou er de kracht van de pen tegenoverstellen en nog
meer daarmede bereiken. Het was niet on bekend, dat Clemenceau als stylist zijne verdiensten had; toch dateert eerst
uit deze dagen de groote naam, dien hij zich op dit gebied
mocht verwerven. Sociale critiek was zijn speciaal terrein, en
in dit genre leverde hij meesterstukjes van realistische ~chil
dering en humaan gevoel, meesterstukjes, die overweldigen
doür de innerlijke macht van het als moeitevol teruggehouden
betoog en medesleepen door den gloed on de warmte van het
echte leven. "La Justice", "La Depêche de Toulouse", "Le
Figaro", "Le JournaI", "l'Echo de Paris", alle deze bl:tden bevatten in die jaren menige bijdrage, waaronder zijn naam stond,
menig oordeel, dat op het dagel\jksch leven en zijn uitwendige
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gebeurtenissen betrekking had. Het moge de zelfmoord van een
arme vrouw uit het volk, de aanslag van Vaillant, de uitgave van
een boek van Herbert Spencer; het moge een staking in het
zwarte land, een expositie dan wel een nieuwe roman voor
den smaak van Ic-tout-Paris gelden, CIemenceau vrangt zich
de belangrijkheid van het onderwerp niet af, maar vindt in
elke beschouwing gelegenheid de philosophische lijn in het
leven zelf te toonen, weet telkenmale te toornen tegen het
socififil egoïsme onzer tijden, vertrouwen te pr~diken in den
godsdienst van het pogen. Men gevoelt den man aan het
woord, die bitter heeft geleerd in dat leven, dat hij 't allerhoogste stelt, die telkenmnle eenigen zwart getinten uitroep
niet kan weerhouden, maar die niettemin vrij is van elke rancune, die niet coquet teert met droeve ervaringen, integendeel
idealist blijft tot in de grondgedachten zijner ziel en die, kan
hij het schoone hier op narde niet meer vinden, het zoekt bij
de sterren dnarboven!
In 18U5 deed Clemenceau de aldus geschreven artikelen in
een groot.en bundel samenvatten onder den titel van "Mêlée
sociale." Het boek is het groote werk van zijn hand gebleven,
ook al zijn het regelen voor één dag, die zijn inhoud vormen,
en het dankt dit zeker niet het minst aan de schitterende in~
leiding, welke Clemenceau daarvoor schreef en welke als geheel schijnt te staan onder den geest en onder den indruk
van deze zinsnede uit het boek Job, die hem ook tot
epigraaf voor zijn werk had gediend, de zinsnede: Is niet den
sterfelijken ter wereld den strijd als voorgeschreven? De leer
van Varwin ontledende, schilderde Clemenceau in deze inleiding
de wereld, wRRrin de superieure broeder den inferieuren broeder
moet vernietigen, wanneer deze zijn groei in den weg staat.
~Iaar het zwarte visioen van menschelijke slavernij, dat hij
zag domineeren nIle eeuwen door, schrikte hem niet af voor
de eeuwige toekomst, en het was nis een kreet van victorie,
behaald op de demonen vnn wanhoop, de demonen, die het ons
voorhouden, dat de laatste mensch zal staan voor hetzelfde
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mysterie nIs de eerste stond; het was met den uitroep: "IJ veren
wij daarom voor den nede, omdat er slechts veldslagen te bespeuren vallen; voor de gerechtigheid, omdat het onrecht overal
merkbaar is; voor de goedheid, omdat. de haat alleen schijnt
te heerschen," dat hij dit welsprekend hoofdstuk over het intense leven van den Cos mos sloot. Veel Yf\.l1 hetgeen hierin
reeds zijne gednchten kenmerkte, vinden wij terug in "Le gmnd
Pan", wanrin impressies, droomerijen bijna over de stelTen,
over de weldltdige aandoening, die de eeuwig schoone natuur
opwekt - droomerijen, die Geoffroy terecht terugleidt tot
Clemenceau's jeugd in een omgeving nm landelijke knlmte en
sereniteit - zich vermengen met beschouwingen over lb8en,
over den aanblik op Par\js, over tempels en voorstellingen,
en dezen nieuw en bundel maken tot een geheel, schijnbaar
bestemd om den oneindigen geest van het heelal te prijzen
nnast en gelijk met den menschelijken nrheid, die de mnterie wil
terneder drukken en het lijden lenigen. "Les plus forts", dat
daarna verscheen, was een roman, \vam'in opnieuw, muar nu
in anderen vorm dan tevoren, het sociale leven en onrecht
van dezen tijd van uitbuit.ende industrie werden in het licht gesteld; "All fil (les Jours", "Embuseades de la vie", later "Figures de Yendée", vormen meer of minder persoonlijke herinneringen uit het leven, vol van opmerkingen en beschouwingen over alles wnt dat leven brengcn kan en den auteur gebracht
heeft, vol ook v!tn on\'erwilehte wendingen en niets ontzienden
speurzin, vol tenslotte van clen philosophischen geest, die den
bewondemar vun Stuurt lUil!, den niend van Herhert Spencer
als aangeboren was. Dat zien wij tot in het kleine tooneelwerk
in een acte>, "La yoile du bonheur" geheeten, <lnt door den
comédien Gemier werd opge\'oerd en in een soort van parabool den blinden Chineeschell mandarijn doet nanschouwen
die, wanneer hem een oogenblik het licbt der oogen wordt geschonken, terugvraagt zijne blindheid, liever leeft onwetend in
zijne phantasiëen dan in de gruwelijke waarheid dezer wereld,
Het werkje maakte, nitnemend gespeeld, destijds grooten in-
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druk: het dced bijna tegelijkertijd de literaire loophaan ~Iuiten
die Clemenceau zich in enkele jaren tijds had opgebouwd.
Tot dat misschien eenmaal .... !
l\i!t!tr reeds voordat dit geschiedde, was hij tot het actuecle
en politieke le"en teruggekeerd. De mislukte existenties brengen
door haar smart het genie aan de le"ende menschheid, aldus
doet Clemeneeau in "Les plns forts" den markies de Puimaufray zeggen, en men besehouwde - misschi€'fi tereeht - deze
zinsnede veelal nIs een smartelijk en hautain testament van
den schrijver zelven. Het lot evenwel wilde het voor hem
anders. In 1897 riehtte J!:rnest Vaughan de "Aurore" op, waarvan hij de leiding aan Clemenecau opdroeg en wanraan h\j
een schitterenden staf vaI! intelligente medcwerkers verbond.
Het was in dezelfde dagen, dat de senator Seheurer-Kestner de
ontdekking meende te moeten openbaren, die het \'uur
opende voor de eigenlijke en met hartstoehtelijken strijd gestreden Dreyfus-zaak. Clemenceau was er de man naar om
steun te schenken nan eene poging als deze, steun te schenken
temeer naar de zaak wanhopig leek tegenover een aaneengesloten coalitie van onaantastbaren en hooggeplaatsten. Onvervaard bond hij den kamp aan voor revisie en \'001' herstel
van onrecht, na de Yl'ijspraak van Esterhazy kwam hij er tegen
op, dat men zich achter redenen van staat verschool, om dit
te yerhindercn. In zijn bInd deed Emile Zola den bero€'lIlden brief
aan den presidl'nt der Fransehe republiek \'ersehijnen en het
empoignante "J'necuse", dat in een enkel woord voor geheel
Europa den indruk van dit manifest omvatte, was zijne
vinding. Na den brief van 13 Januari 18\J8 werd de "Amore"
het rniddenpunt, het yerklaarde orgaan van de onverschrokken strijders voor de waarheid, die de beleedigingen \'an hct
opgezette Parijsche gepeupel, de laff'e \'erwijten van YerJ'ltad
jegens het leger geduldig verdroegen en on\'ermoeid hun weg
gingen !laar het einddoel, daL eens zou worden bereikt. Bij
de processen te Versailles en te PlLl'ijs stond Clcmenceau
wiens broeder, bekend Pltrijsch advocaat, den uitgen>r van 't
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bInd verdedigde, zij aan zij met Zola. en hij was het, die bij
diens ycroordeeling tot twee jaren gevangenisstraf hem aa.nwees als de stille getuige, wiens figuur ten allen tijde de
broosheid van het rechterlijk oordeel zon in het licht stellen.
Twee jaren achtereen hebben Clernenceau en de "Alll'ore"
aan het hoofd der Dreyfusisten gevochten ter wille van het
lot van den ongelukkigen banneling op het Duivelseiland. Wat
Clemenceau \Toeger met het woord was geweest, werd hij nu
- waar de "afliûre" in die dagen de geheele binnenlandsehe
politiek omvatte - met de pen, die meer dan eens in deze woelige
periode, waarin Déroulède en de zijnen hun laatsten aanslag pleegden tegen de ongelukkige republiek, medehielp een ministerieel leven teneinde te brengen, :Met Picquart, Zola, ScheurerKestner, Trarienx, behoorde Clemenceau tot de voormannen der
zich steeds uitbreidende groep, welke voor Dreyfus streed niet om
der wille van een persoon alleen, maar om der wille van het
recht en de gerechtigheid, die een misdadig gehoorzamende
krijgsraad van zeldzaam onkundige militaire rechters had
gemeend te kunnen vertrappen, die een enkel oogenblik,
maar ook niet langer, aan redenen van staatsbelang zelfs in
het edelmoedige Frankrijk schenen te zullen worden opgeofferd. De Dreyflls-zaak, hoe groot gerucht zij nmu buiten heeft
gemaakt, heeÏt het Frankrijk, dat een Clemenceau yoortbracht
en dat door een Clemenceau wordt gediend, in schooner licht
getoond dan ooit te\'oren, want waar, mag men met recht
vragen, zou zoo groote fout zoo eerlijk en zoo openlijk zijn hersteld; waar, mag men eraan toevoegen, zou een zaak als deze
blijken eene exceptie te zijn, die zelfs de hoogste daarin betrokkenen in 't eind deed vallen? De uitspraak van het Hof van Cassatie,
het tragisch proces van Rennes en de nog tragischer eind uitspraak, jaren van afwachting daarna, zijn noodig geweest om de
eindelijke afdoening der schuld te schenken, maar zij is tenslotte
gekomen en Alfred Dreyfus, eenmaal met schande uit het
leger weggejaagd, werd op dezelfde plaats, waar hij was onteerd,
geslagen tot ridder in het Legioen van Eer. En hoe groot
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in geheel deze reeks van verwikkelingen Clemenceau's invloed
werd, hoe hij, buiten het parlement staande, den toon en de
richting kon aangeven als in de dagen van voorheen, bewees
wel het feit, dat zelfs in de opwindende uren der presidentsverkiezing, noodig geworden door Faure's plotseling overlijden,
zijn enkel" woord aan het einde van een artikel: »Je vote pour
Loubet!" voldoende was om de overwinning van den toenmaligen president van den Senaat te verzekeren.
Twee malen is er in het ministerieele leven van Clemenceau
eene herinnering aan die dagen van felIen strijd zeer merkbaar naar voren getreden. Voornamelijk was dit het geval
toen hij den llden Februari van dit jaar in den tuin van het
Luxembourg het in zijn eenvoud zoo indrukwekkende monument voor Scheurer-Kestner's nagedachtenis inwijdde en er
eene rede uitspraak, die den doode huldigde als een groot
vaderlander, als een der laatste zonen van den nu verloren
Elzas, die Frankrijk en Frankrijk's eer hadden gediend met
trou IV en standvastigheid. Clemenceau zeide toen openlijk
niet te aarzelen om te spreken over dingen, waarover anderen
liefst het zwijgen bewaarden, en h\j schilderde daarbij het
vele, dat Frankrijk aan den Elzas had verloren, uitsluitend
om te doen uitkomen, dat de tijd van thans een tijd is om
daarover niet te treuren, een tijd van noodzakel\jken vrede,
een tijd, waarin de volkeren zich geen landstreken meer betwisten mogen, maar dienen te strijden in intellectueelen,
economisch en kamp naast en door elkander. En evenmin als
hij dit épineus punt van Frankrijk's buitenlandsche politiek
ontzag, evenmin liet hij het na te raken aa.n die zooveel
nuuwer den gehuldigde betreffende periode van binnenlundsche
staatkunde, welker droeve hartstochten nog immer niet geheel
tot zwijgen schijnen gebracht te zijn. Hij gaf eene kleurrijke
uitbeelding "an Scheurer-Kestners' eersten stap om dan te
vervolgen: "Voor de Fransche volksziel ontsloot hij een critieke
ure. Uitgaande van dezen hoffelijken, alles weloverwegenden
man, hegaafd met een streng over zichzelf wakenden geest,
wiens welwillende stem somwijlen een lichten indruk van
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vreesachtigheid niet kon tegenhouden, zou een besluit, kalm
maar onomstootelijk, over Frankrijk en de Franschen den
storm ontketenen, dien de geschiedenis zeldzaam noemen
moet. Maar één offer was er, dat deze man hE:t vaderland,
't welk hem ook na het verlies van den Elzas als staatsburger
had opgenomen; weigerde: het offer van zijn geweten. En toen
juist dat offer van hem geëischt werd, toen men hem als
volksvijand uitkreet, toen stortte hij zich zonder aarzelen in
den strijd, zeker van de overwinning der waarheid tegenover
dat alles, wat menschelijke dierl\jkheid onder het vernis
der uiterlijke beschaving toont!"
En de andere maal, dat Clemenceau als minister de menigte
herinnerde aan zijn verleden in de Dreyfus-zaak, was bij de
vorming zelve van zijn kabinet, wa.arin hij Picljuart de portefeuille van oorlog aanbood. Drie ma!lnden tevoren was deze
'nog overste op non-activiteit; dank zij Clemenceau, trad hij het
kabinet van het ministerie binnen, bijna tien jaren na den
dag, waarop hij, na eenmaal zijn superieuren v:tn Dreyfus'
onschuld te hebben gesproken, op dezelfde plaats door den
toenmaligen minister Billot was belast geworden met de zending naar het Zuiden, ifie hem steeds verder zou voeren, de
DIiddellandsche zee over, Algiers in, de woestijn tegemoet,
gedurig zonder escorte, zonder geleiders; de zending, die aldus schreef Stephan Lauzanne, de hoofdredacteur van "Le
Matin", - hem den dood zou hebben tegemoet gevoerd, indien
niet zijn onmiddellijke chef het ministeriëel spel doorzien
en stoutmoedig geweigerd had een Fmnsch officier prijs te
geven aan een zeker verderf. Men heeft destijds de benoeming van Picquart eene uittarting genoemd jegens de nationalisten en de chauvinisten, hare wenschelijkheid gewraakt en
gewogen in een tijdperk, door godsdienststrijd reeds zoo scherpe
verdeeldheid opleverend, gevraagd of inderdaad voor Clemenceau
de voortreffelijkheid van den jeugdigen brigade-generaal zoo
boven alles aan het licht was getreden om dit besluit te rechtvaardigen. Men vreesde niet tekort aan Picquart's werkkracht
noch aan loyalen lIin, men vreesde slechts, dat de leugen der eer
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deze schitterende genoegdoening van het grillig lot voor hem
tot een tragiek zonder medecloogen zou maken. Clemenceau
bleek de toekomst beter te hebben doorzien dan deze vreesachtigen; hij deed geen beroep op de eerzucht van zijn aanstaanden' medewerker, hij deed een beroep op zijn plicht en
won hem daardoor; hij maakte hem daardoor het binnentreden
in den kring licht en waardig. De omstandigheden boden hem
de voldoening aan recht en rechtvaardigheid eene onverwachte
nieuwe overwinning te schenken, en hij aarzelde niet. den man,
dien hij kundig, uitverkoren oordeelde \"oor den gewichtigen
post, in zijn ministerie op te nemen, liet dit nièt na uit de
kleinzielige beweegreden alleen, dat deze man jaren ach tereen
in een sensationeel proces stond aan de zijde van. hen, die ter
wille van de waarheid Frankrijk eigene fouten onder het oog
brachten.
Anderen hadden in zijn plaats zeker geaarzeld, hadden gezocht misschien naar een even bekwaam titularis met een
minder beproefd verleden; Clemenceau's geheele persoonlijkheid verzette zich reeds tegen het denkbeeld alleen.

***
De Dreyfus-zaak had Clemenceau hersteld op het oude
hoogtepunt van macht, dat hij nu niet meer zou verlaten.
Na de grntie, welke het ministerie Waldeck-Rousseau, dat er
op merkwaardig tact.volle wijze in slaagde de rust in het
verdeelde Frankrijk te doen wederkeeren, den te Rennes ten
tweeden male veroordeelde schonk, was het Clemenceau, die
tegen het ontwerp der ttlgemeene amnestie zijn stem verhief,
el' tegen protesteerde, dat men tevoren de nog niet geheel
onthulde misdaden van een Mercier en anderen, voor straffeJoosheifl zou aanmerken. Dit protest was zijn zwanenzang in
het door hem met zooveel talent geredigeerde blad, dat hij
verliet teneinde niet langer met Urbain Gohier te behoeven
samenwerken, en waar hij - na in dien tijd "Le Bloc" te
hebben uitgegeven - eerst terugkeerde, toen men er hem
als onafhankelijk politiek meester opnieuw wilde erkennen,
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zulks
m den aanvang van 1903 - op hetzelfde oogenblik
bijna, dat het ,senatoriaal kiescollege der Var hem naar het
Luxembourg afvaardigde en in de directe politieke actie terugbracht. Grooter geworden nog, gerijpt misschien ook, mocht
hij triomfantelijk het strijdperk opnieuw betreden, nu in de
andere en oudere omgeving van den Senaat, welke in Frankrijk voor de strijdvaardigheid en politieke opgewektheid der
jonger geoordeelde Kamer evenwel in niets onderdoet. Zijn
maidenspeech hier was een evenement, gelijk zijn latere redevoeringen weer aller aandacht trokken. Zijn schitterende uiteenzetting over het onderwijs in het verband van vrijheid en
onafhankelijkheid van gedachte en dund, teekende eenmaal
temeer den redennar van geboorte; WaJdeck-Rousseau vond in
hem zijn gevaarlijksten bestrijder, wanneer Clemenceau zich
niet kon buigen voor de practische noodzakelijkheden, welke
de premier moest aanvaarden, en Jaurès zag in hem den
polemist, steeds klaar om den vaardigen geest ook naar zijne zijde
te wenden. Reeds toen kon Anatole France in een geruchtmakend interview Georges Clemenceau als de leider van het aanstaand kabinet uitroepen; Combes echter zou voorloopig aangewezen worden om de nalatenschap van Waldeck-Rousseau te
aanvaarden, met de volhardende uitvoering zijner wet op de vereenigingen het regime van democratie en verlichting energiek
voort te zetten. De groote denkbeelden evenwel, welke zijD: beleid
verwezenlijkte, waren de denkbeelden, door Clemenceau tientallen jaren tevoren met vuur verdedigd; zij betroffen naar
binnen de scheiding van Kerk en Staat, ook al zou deze leiden
tot een breuk met het Vnticaan j zij betroffen naar buiten de
entente cordiale met den Britschen overbuurman van het
Kanaal, welke echter niet den wereldvrede zou worden geofferd, eerder Declassé van het tooneel zijner gevaarlijke phantasieën zou doen verdwijnen. Clemenceau was allerminst een
minister zonder portefeuille, men kan zich dat van hem ook
moeilijk voorstellen, doch in het openbaar debat in het parlement steunde hij de ministers met zijn raad, waarnaar geluisterd werd, zonder dat hij in eenig opzicht zich daardoor
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liet wringen in een juk van partijgenootschap en zonder dat
hij z\in absolute vrUheid van oordeel door redenen van door
hem niet erkend partij belang liet aan banden leggpn.
Niet het minst daardoor zon hij eene sterke positie behou·
den. Rouvier was in de dagen der Marokkaansche verwikkelingen op Combes gevolgd, en Sarrien had na dezen nan het
hoofd van het kabinet gestann. De verkiezingen van 1906, die een
niet onverwachte, doch niettemin, den felIen tegenstand der
rechterzijde in aanmerking genomen, verrassende overwinning
voor het radicaal getinte programma der linksche geavanceerden
gaven, eischten democratischer maatregelen dan deze premier
vermoch t te geven. Sarrien werd nl spoedig door de Kamer tot
aftreden gedwongen, en president Fallières deed wat geen zijner
voorgangers had durven doen, hij riep Clemenceau tot het bewind.
En deze, hij zocht zijn ministers niet daar, waar de reporters,
die eIken dag zijn auto opwachtten, dit het eerst dnchten;
hij schaarde om zich heen Pichon, tevoren gouverneur van
Tunis; l'icquart, uitnemend kenner van legertoestanden gebleken .in menige critiek; Aristide Briand, redenaar, machtig
van impressie bijna als hijzelf en in den strijd voor laïcisutie
van het onderwijs geheel zijn principes deelend ; Viviani ten
slotte, die als beheerder van het nieuwe departement van
arbeid het socialistische elem ten in dit democratische ministerie vertegenwoordigde. Men had Clemenceau aanschouwd uls
politicl!s, als redenaar, uls socioloog, als polemist; met groote
belangstelling werd naar zijn arbeiden als minister uitgezien.
Zou hij zijn verleden getrouw blijven, zou hij weerstand kunnen oieden aan den stelregel, dut men het bewind slechts kan
voeren door te weigeren, wat men in de oppositie zijnde, beloofd heeft te doen? Of zou ook zijn ministerschap eene teleurleurstelling voegen bij de vele op dit gebied?
Het is moeilijk deze vraag hier t.e beantwoorden, omdat de
daartoe te beoordeelen feiten grootendeels liggen in het kader
van de geschiedenis van den dag, niet alle volledig opgehelderd kunnen geacht worden, niet alle ook juist beschouwd
mogen heeten. Dit eene echter mag op den voorgrond worden
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gesteld: zijn verleden verloochend heeft Clemenceau niet, zijn
onafhankelijkheid opgeofferd ter wille vnn den :;etel evenmin.
Langzaam maar zeker heeft hij reeds in het eerste jaar zich
vrij gemankt van de socialisten, wier voogdij hij hunnen leider
Jaurès spottend terugwees; doch hij kocht zich die onafhankelijkheid niet door de rechterzijde in hare conservatie\'e eischen
tegemoet te komen en ann haar stemmen eenig principe op
te offeren; hij kocht zich zijn overwinningen door zijn redenaarsgnven en door zijne stoutmoedigheid, die hem in de moeilijkste omstandigheden staande hielden. Want moeilijk en
zwaar is zijn ministerieel leven aanhoudend geweest, complicaties naar binnen en nanr buiten hebben het gekenmerkt.
De stttkingsonlusten dwongen hem eerst tot ingrijpen; de
ware burgerkrijg, dien hij met het Zuiden der wijnboeren te
strijden had en die eindigde met het melodramatische incident van het plotseling verschijnen van den geduchten leider
in Clemenceau's kabinet, gaf hem gelegenheid te toonen, dat
democratie geen anarchie behoeft te dulden; de met vaste hand
voortgezette hervormingen op het gebied van kerk en 8chool
bewezen den voortgttng in Waldeck-Rousseau's richting; de
maatregelen op het terrein van het leger eindelijk lieten niet
na der democratische strooming voldoening te schenken. En
naar beliten, tegenover Duitschland in de allereerste plaats,
wees Pichon elke uittarting van de hand, werkte zoo ter Vredesconferentie als in de lijn der dagelijksche staatkunde mede
in de humane richting, welke eenmaal de verhoudingen der
volkeren moet gaan beheerschen.
Ongetwijfeld, ook Clemenceau en zijne medewerkers zijn aan
fouten niet ontkomen, hebben minder gelukkige momenten, ook
in de uiterlijk blijkende eenheid hunner overtuiging. niet gemist; Clemenceau zelf zeide het in zulke oogenblikken zoo
terecht, dat onafhankelijkheid van geest de meeningsverschillen als vanzelf naar voren brengt. En temidden van alle politieke
beweging, temidden van nlIen strijd. die wel het felst woedde
toen hij tegenover Jaurès zijn beleid in de onlusten der wijnstrekl:'ll zoo magistraal verdedigde, is C1emenceau gebleven
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een man, voor wiens talenten niet; alleen,' maar meel' nog,
voor wiens knrakter men eerbied moet koesteren, en die dan
ook naar karakter in zijne medewerkers allereerst en ten
allen tijde heeft gevraagd. Noch voor noch t.ijdens ~ijn ministerschap heeft hij binnen het parlement of daarbuiten,
aan eenig banket of bij eenige toespraak tot de kiezers,
door valsche beloften, stemming trachten te maken; hij bleef
en is altijd gebleven zichzelf. Zijn kleine figuur, de figuur
van den eenvoudigen dokterszoon met het sprekende uiterlijk,
kan men zien op illustraties naast den Engelschen koning, den
Russischen keizer, den Deenschen vorst, kan men zien bij de
ontvangst van machtigen en grooten in Parijs; maar toch was
hij telkenmale meer dan de meesten dezer, want zijn leven is
een geheel, wat van niet ieders leven zeker gezegd kan worden.
En als men dat' nagaat, hoe klinkt dan dat "Ils m'aiment
contre vous!" niet vol ironiek sarcasme, maar tegelijkertijd als
het hautain gebaar van een krachtig man, die iets kan wat
anderen niet hadden vermocht.

***
Clemenceau, wij hebben het reeds gezegd, heeft veel geschreven, en de lange lijst zijner in druk verschenen werken, daaronder zijne voornaamste parlementaire redevoeringen en de
beide deelen zorgvuldig gerangschikte en geannoteerde pttpieren over het verloop der Dreyfus-zaak niet te vergeten, zijn
even zooveel bewijzen van zijn werkzaam vernuft, van zijn in
elke richting arbeidenden geest. Er is ook veel over hem geschreven, veel althans, wanneer men bedenkt, dat hij nog behoort tot de levende tijdgenooten, die zoo juist met grijze
frischheid een nieuwe periode van zijn leven heeft aangevnngen; veel vooral, wnnneer men in het oog houdt, dnt het bij
hem geldt een staatsman, en men algemeen daarover alleen
dan een oordeel openbaart, wanneer zijn leven der geschiedenis
toebehoort. Adolphe Brisson in zijn "Portraits intimes", Jules
Bertaut in zijn "Chroniqueurs et Polémistes", Henri d'Alméras
in "Lears Débuts", Louis Finux in de "Portraits politiques
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eontemporains", Sybil zelfs in zijn "Croquis parlementltires",
daarnevens Cfimille Pelletan en Pierre Quillard in afzonderlijke studien, Seluesco uit een oogpunt \"an buitenlandsche
politiek en Théaux van philosophisch standpunt - zij hebben
in eene betrekkelijk rijke literatuur vpel bijeengebracht, dat
ons dit merkwaa,rdig leven in verschilhmde omstandigheden
en onder verschillende belichting heeft doen zien, dat ons in
kennis heeft gesteld met menigen karakt.ertrek, met menige
herinnering, waaruit meer spreekt dan het openbaar leven
veelnl vergunt te bemerken. Want dit is zeker, Poinsot wijst
er in de verzamelde "Plus belles pages de Clemenceau" terecht
op, er is in elk deel van dit leven een voortdurende
stijging van den geest en de daad waar te nemen. Voor het
buitenland blijft Clemenceall dafirom en daarnevens de man,
die op bewonderenswaardige wijze, duidelijk en kifiar in
,tlles, immer tot repliek gereed, geestig en vol van groote ideeën,
innerlijk gloeiend V:ln gerechtigheid en vooruitgang, het meest
nohel denkbnar type van het eeuwig nobele Gallische ras verpersoonlijkt, En dat is de grootste lof die men hem brengen kan.
~Iinister nu, nadat hij zoo tallooze ministers deed vallen, minister, die in verb,tzing en verwarring brengt de tegenstanders,
die hem slechts voor een onvrllchtharen criticus hielden,
hem de m!.cht tot verbeteren reeds hadden ontzegd en die nu
een nieuwe periode van zijn leven moeten erkennen; eigenlijk
hoofd van zijn land gelijk weinige premiers dat voor hem
w!tren, is Clemenceau thans in de geschiedenis der republiek
de man geworden, wien ten werkelijken val te brengen eene
onmogelijkheid gelijkt. :Met de republiek verhief hij zich zelf,
en al kan ~orgen aan den dag een onbeduidend parlementair
incident zijn ministerieel leven plots doen eindigen evengoed
als dit nog maanden achtereen kan voortduren, de wll.re macht
voor het nageslacht draagt hij in eigen innerlijk, in eigen denken.
En deze macht kan het scherpste votum zelfs den politieken
vijand niet ontnemen'.
's GRAVENHAGE, October '08.
HENRI VAN DElt MANDE RE.
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FERDINAND I, KONING VAN
BULGARIJE.
Eenige weken geleden was hij te zien in de "Graphic". Niet
in uniform, manT in een der gewaden vn.n de oude Bulgaarsche
vursten. H\j zag in zijn Byzantijnsche kleedij er uit als een soort
kei7.l'l' Justinianus en niet als een koning van slechts een paar
weken. lYIaar het moet yoor hem een groote voldoening geweest
zijn zich zoo te kunnen laten afbeelden, want het is de verwezenlijking vltn een ideaal, dat onbereikbaar scheen toen hem voor
2::! ja/tl" de vorstenkroon van Bulgarije werd aangeboden. Hij
gold toen voor een vrij onbeteekenend offieiertje van de huzaren,
eeu rijk en argeloos jongmenseh, over wien moeder fortuin,
aanzien en geld had uitgestort er. die, ware zijn weg de gewone geweest, geen andere moeite gekend zou hebben dan die
van geboren te zijn. lYIaar juist zijn weg was niet de gewone
en het lot had hem voor wat hoogers bestemd, dan in een
mooie uniform lnngs de straten van Weenen te slenteren.
"Der .lUensch wächst mit seinen Zielen," zegt een Dllitsch
spreekwoord. En dit bleek al dadelijk bij Ferdinand van Koburg.
Want hij bewees moed en ambitie te hebben, toen hij zich
de keus tot vorst liet aanleunen en jn zeide, niettegenstnande
het verbod van Rusland en niettegenstaande het lijdelijk verzet
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van Turkije. Zijn voorganger, vorst Alexander van Battenberg,
had gevoeld, wat het heette ongehoorzaam te zijn aan de bevelen van den grooten Tsaar in Petershurg. Hij was in voortdurend levensgevaar des nachts uit zijn paleis gehaald en als
gevangene weggevoerd, en dit had zulk een indruk op hem
gemaakt dat, niettegenstaande hij verlost en triomfantelijk naar
zijn hoofdstad was teruggebracht, hij ,begreep zonder goedkeuring van Rusland niet te kunnen regem'en en afstand deed van
den troon, toen die goedkeuring geweigerd werd.
Dat dus de 26-jarige prins Ferdinand het mooie Ween en
voor het onrustige Sofia heeft durven \'erruilen, bewijst reeds
dat er in hem meer zat dan oppervlakkig vermoed werd.
Het blijkt nu, dat de hoedanigheden, die hem in staat gesteld
hebben het op zulk een gevaarlijken post uit te houden, sluimerden en vooral door de omstandigheden moesten opgewekt worden. Het waren in de eerste plaats ambitie, ijdelheid en de zucht naar macht en heerschappij. Zij schonken
hem den moed, de koelbloedigheid en de waaghalzerij
om, trots de waarschuwingen van het hooid van zijn
Huis, den groothertog van Koburg en van zijn eigen
broeder Philip, de erfenis van Alexander van Battenberg te
aanvaarden. Want het was geen kleinigheid, naar een land
te gaan, waar de sluipmoord nog tot de politieke zeden behoort en er tientallen rondliepen om den dolk of revolver uit
de handen van den een of anderen Rus~ischen agent over te
nemen. Haast tien jaren, tot aan zijn verzoening met den
Russischen keizer, heeft Ferdinand voor zijn leven kunnen
vreezen. En nu: Koning van Bulgarije, algemeen erkend en
voltrekker der nationale idealen. Dit tot stand gebracht te
hebben op den vulkanischen bodem van den Balkan, onder
den lijdelijken tegenstand der diplomaten en onder een volk,
waarbij de dolk nog als een staatkundig argument geldt, is
een bewijs, dat de jonge koning een man van beteekenis is
en dat ook bij hem het gezond verstand, de volharding, de
handigheid en het aanpassingsvermogen gevonden worden,
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waardoor het ras del' Koburgers heeft uitgeblonken en op
verschillende tronen in Europa zich wist te handhaven.
Als n.vonturier ging de toenmalige prins Ferdinand naar
Bulgnrije, als koning wordt hij nu geëerd en ontzien als een
man van groot gewicht, wiens stem niet gepasseerd mag worden
bij de behandeling del' Oostersche kwestie. Geholpen door zijne
machtige fmniIiel'elaties en zijne diplomatieke talenten, is het
hem gelukt om de schijnbaar hopelooze taak, waarvoor hIj als
jongmensch geplaatst werd, op schitterende wijze te volbrengen.
Ja, meer nog; hij, die in den aanvang voor zijn leven heeft
moeten vreezen, heeft in die jaren de rollen zoo weten te veranderen, dat zijne ruwe en voor geen kleinigheid vervaarde
ministers, officieren en afgevaardigden zich in acht zijn gaan
nemen voor de koele vastberadenheid van een vorst, die bewezen heeft ook kIrrppen te kunnen uitdeelen als het noodig was.
Ik heb hem eens als een ietwat wraakzuchtig mensch hooren
beschrijven, onder wiens toornig oog men sidderen kn.n. l\Iogclijk
dat die karakteriseering overdreven was, maal' toch heeft de vorst
bewezen voor geen maatregel terug te deinzen, als hij dien in
het belang 'van den Staat noodig achtte, of als het gold zijne
vij/Lnden te vernietigen. Rij verstond het om de Bulgaren met
hunne 16de en lï d e eeuwsche politieke manieren met gelijke
munt terug te betalen. lnplaats van af te stooten, heeft hij
ontzag weten in te boezemen, wat de hoofdzitak is bij zulk
een jong en nog half beschaafd volk.
Radde de tegenwoordige koning vroeger geleefd, dan zou hij
zeker in den smaak van l\lacchiavelli gevallen zijn en geen
kwaad figuur gemankt hèbben onder de vorsten der Renaissance.
Hun bloed vloeit immers in zijne aderen, en zoo is het niet
te verwonderen, dat dit bloed in dezen afstammeling del' Bourbons wel eens aan het kooken geraakt is, als zijne Bulgaren
het hem wat te bont maakten.
Zoo leerde hij langzamerhand den aard van het volk kennen
en, met dezelfde makkelijkheid, waarmee hij de Bulgaarsche
taal geleerd heeft, zijn karakter en zijne eigenschappen door-
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gronden. Zijn persoonlijkheid, zijn weetgierigheià, zijn bedrevenheid in intriges en diplomatieke kunsten, hebben
gemaakt, dat men Ferdinand wel eens met de ltaliaansche
Condottieri's uit de 15d e eeuw heeft vergeleken, met de koene
fortuinzoekers uit die dagen, die het door hunne handigheid
zoo vel' wisten te brengen. Maal' zou hij anders wel koning
van dit land hebben kunnen worden?
Niemand had zulke eigenschappen bij den koning gezocht,
toen hij nog in Weenen was en naar Brazilië reisde om zijn
collectie vogels aun te vullen. Gelukkige dagen, toen hij zijn
tijd en moeite aan zijn gepluimde vrienden kon besteden, toen
hij in zijn paleis een prachtige volière kon inrichten en vele
kromme snavels hem 's morgens begroetten. Toen was hij nog
de ietwat "hochnasige" en op zijn afstamming trotsche, maaroverigens niet kwade officier. Muar de omstandigheden hebben
hem veranderd en hem tot een neurasthenisch, driftig en hard
mpnsch gemaakt. Hij zag hoe de door de beschaving slechts
half beteugelde brutaliteit vun een jong en eerzuchtig volk zich
dikwijls dreigend tegen hem verbief en hoe hij ulIeen door harde
maatregelen zich duurtegen verdedigen kon. Zoo liet hij den
majoor Panitza, die tegen bern geconspireerd had, doodschieten,
als W!tS hij ook de lieveling van het volk en al smeekten honderden om genude. De groote verdiensten, welke deze officier
in den oorlog tegen Servië op het slagveld van Slivnica aan
zijn vaderland bewezen bad, konden hem niet redden. Zijn mentor
en minister, de almachtige Stamboeloff, meende een voorbeeld
te moeten stellen, meende daardoor den lust tot sumenzweren
den kop in te drukken. En de vorst Ollderteekende het doodvonnis, maar ontweek tevens den storm door naar Karlsbad te
gaan. Of Stamboeloff toen wel uan de mogelijkheid gedacht
beeft, dat de vorst met bern precies hetzelfde zou doen, toen
tal van moordenaars zijn leven bedreigden? Het paspoort, dat
Stamboeloff vroeg om naar het buitenland te reizen, werd hem
geweigerd, al wist de vorst ook, dat die weigering gelijk stond
met het doodvonnis van den man, die hem de kroon bezorgd

FERDIXAXD I, KOXIXG VAN BULGARIJE.

5

had, die het vaderland in de Ineest benarde tijden beschermd
had en aan wien Ferdinand alles danken moest.
De verontwaardiging over den moord op Stamboelo{f was zoo
algemeen erkend en het vermoeden, dat de vorst deze had
kunnen verijdelen zoo groot, dat toen twee heeren hem op de promenade te Karlsbad ontmoetten, deze niet konden nalaten
het' woord moordenaar uit te spreken, waarop de aldus betitelde zich omdraaide en met een zeker aplomb zeide: .dank
je we!." :Maar van dien dag vestigde zich ook de overtuiging,
dat de vorst voor geen mnatregelen terugdeinsde, als hij die
in het belang van positie en vml zijne 'eerzuchtige wenschen
noodig achtte.
Hij was pas zeven jaren in het land, toen Stamboelo{f vermoord werd en men de daders niet kon of niet wilde vinden.
l\Iaar redenen van stnat hadden toen reeds zUn karakter
gewijzigd en hem hard gemaakt. als de Thuringsche landgraaf
in de Duitsche sage.
De kroon van Bulgarije is heel lang eene doornenkroon geweest en pas na de verzoening met Rusland dragelijker geworden. Al jaren lang zijn die pijnlijke dagen aehter den rug .
• Es ist erreicht!" kan de koning uitroepen, en de riemen, waarmeê
hij moest roeien om zich uit het moeras te redden, kan hij
inhalen. Hij kan nu den hardvochtigen kant van zijn karakter
ter zijde zetten en zich weer in zijne betere eigenschnppen
vertoon en .
Zoo heh ik eens van een staatsman die hem goed kent, gehoord, dat dezen na een gesprek met den vorst steeds verrast
was over diens degelijke conversatie en diens kennis van de
geschiedenis der volken en van de natuurlijke historie.
l\Iogelijk, dat hij uit die beide wetenschappen de drijfveeren
heeft leeren kennen, die menschen en volkeren bewegen. Hij
moet als kleinzoon van koning Louis Philippe en als bloedverwant der Habsburgers, opgevoed in de Westersche begrippen vun comfort en beschaving, zich wel vreemd engeïsoleerd gevoeld hebben in zijn hoofdstad Sofia, die er toen nog uit-
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zag als een smerige Turksche plaats, gedwongen onder menschen
te leven, die de zeden en gewoonten van het Slavisch-Turksche
Oost.Europa hebben. Maar het gaf hem gelegenheid om de
nationale karaktertrekken van zijn volk te bestudeeren en delessen der geschiedenis er op toe te passen, weike leeren dat
bij krachtige, jonge naties de zucht naar eer en roem de
grootste drijfveer tot expansie en vaderlandsliefde is. En bij de
Bulgaren was die kracht te sterker, omdat het Berlijnsche
congres slechts gedeeltelijk hunne wenschen had vervuld
en nog een groot deel van het vaderland te verlossen had
overgelaten. De vorst wist daarvan partij te trekken in den
strijd der fracties om het bezit der macht.
De partijen in dat land zUn in de oppositie, als zij niet aan
het laadje zitten, en worden weer oppositie zoodra zij het bestuur weer aan anderen moeten overlaten. En van die eigenaardigheid heeft de vorst voor zijn doel weten gebruik te
maken; hij heeft in dit veld van intriges zijne diplomatieke
talenten ontdekt.
Thnns is hij koning of liever gezegd Tsaar. Hij, de kleine
Tsnar in Sofia, staat thnns naast den grooten Tsaar in Petersburg,
en de man die bij zijn komst in Sofia door de souvereinen
en de diplomaten geïgnoreerd werd, is onlangs door den keizer
van Oostenrijk met de grootste onderscheiding bejegend en
eerekolonel van een Russisch regiment geworden, niettegenstaande hem nog de vloeken en verwenschingen in de ooren
moeten klinken, die hem van het teleurgestelde Russische hof
en leger indertijd zijn nagezonden.
In zijn donkerste dagen liet hij een purperen kroningsmantel
maken en bij gebreke van pages de sleep door kadetten
dragen. Maar Stamboeloff vond dit een kinderachtige aardig-

heid en lachte den vorst er om uit.
En nu? De almachtige minister is dood en Ferdinand I kan
den koninklijken mnntel, als die niet intusschen door de motten
verteerd is, uit zijn kast halen en er meê parndeeren. Dit heet
ik succes hebben, en succes is hoofdzaak in de politiek.
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Thans is hij in de wittebroodsweken zijner nieuwe waardigheid;
en het is te hopen, dat de koningskroon hem minder zwaar
zal drukken dan de vorsten-hoed. Hij is, zooals de burgemeester
van SoHa bij Ferdinand's intree in zijn residentie zeide, geen
jong man meer, maar een ervaren regent, die land en volk kent.
Den moeielijksten tijd mn zijn regeering heeft hij fiChter den rug,
alhoewel de toekomst nog vele verrassingen kan opleveren.
Want Bulgarije is een onrustig land en het volk jong, volonverteerde krachten, die naar een uitweg zoeken. Vandaar, dat
het veel voelt voor het soldatenberoep, zoodat de Vorst, alhoewel
zelf geen militair, toch aan het hoofd staat van een vOOI'treffelijk leger, aan welks volmaking de heele natie vol ijver heeft
meegewerkt. En dit volk voelt zich gevleid door de verheffing
van hun hoofd tot Koning. Het is op weg om een nationale
dynastie te erlangen en ziet in de prinsen Boris en CyrilI de
beginners van een lange rij nationale Koningen. Daarom: de
weg, die nog vóór den Vorst ligt, moge van tijd tot tijd nog
hobbelig zijn, hij is niets in vergelijking van het duistere
pad, dat hij op moest, toen hij in Augustus 1887 in Roetsjoek
aan wal stapte en zich in de Kathedraal van Tirnova liet
uitroepen.
Een janf \'an tevoren had Alexander van Battenberg Bulgarije verlaten, en haast een jaar lang had het regentschap, waaraan de teugels gedurende het tusschenbewind waren toevertrouwd, zich tegen de complotten der door Rusland omgekochte off-icieren moeten verdedigen, Een nieuwe vorst werd
onmisbnar geacht om het land tegen grootere onlusten te behoeden; maar dien te krijgen, ging zoo makkelijk niet. Het
treurige lot van den Prins van Bnttenberg en de vijandschap van
Rusland schrikten de candidaten af. En zoo werd de deputatie,
die aan het zoeken ging, overal afgewezen. En toen gebeurde, wat
reeds in een vroegere aflevering van dit tijdschrift is verhaald 1,
dat majoor Laaba het lid der deputatie Knltsjeff, die '8 avonds
met hem in het OrfeulIl was, attent maakte op prins Ferdi1) ::ltephnn StnmboeloH; door Chr. Xnys. Mnnncll "nu Bet., dl. 26, nll. 8.
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nand van Koburg. Die zou misschien wel willen, en toen
Kaltsjefl hoorde dat de prins tot een sch:ttrijke familie behoorde en met talrijke regeerende geslachten vermafigschapt
was, deelde hij dit :tan de twee overige leden der deputatie,
Stoiloff en GrekofI, mede, die daarop fian Stamboeloff telegrafeerden. Deze won informntiën in, en vernam, dat Prins Ferdinand Vfin Koburg in 1861 geboren was uit het huwelijk Vfin
prins August Vfin Koburg met prinses Clementine Vfin Orleans
en niet ongenegen was om de Kroon te aanvaarden, mits zijn
verheffing door de onderteekenaars van het Berlijnsche trfictaat werd goedgekeurd.
Daar Ruslfind een door het regentschap voorgeslfigen CfindidAAt nimmer zou willen erkennen, omdat men in Petersburg
al wat in Bulg:trije geschiedde yoor onwettig hield, WfiS dit
antwoord zeer ontmoedigend, maar Stamboeloff, die geen ander
middel zag om een einde te maken aan de oneenighedcn tusschen het regentschap en de ministers, en om snmenzweringen te beletten, hnkte den knoop door en liet den aarzelenden
prins !tI maar vast in Juli 1887 door de groote Sobranje, (de
volksvertegenwoordiging) tot Vorst uitroepen.
Een paar dagen later kwam een Bulgaarsche deput:ttie naar
Weenen, om zich nafir het slot Ebenthal te begeven, waar de
Prins met zijn moeder de zomermfianden doorbracht. Hij hfid
zich reeds een paar maanden Vfin tevoren vertrouwd gemaakt.
met de mogelijkheid om vorst van Bulgarije te worden. Hij
had in Weenen op het ministerie van Buitenlandsche Zaken
geïnformeerd, hoe zijn plan door de Mogendheden zou
worden opgenomen, en fil luidden de antwoorden uit Rusland
en Duitschland zeer onbevredigend, toch liet hij het denkbeeld
om den vacanten troon te bestijgen, niet varen. Hij begon wat
Bulgaarsch te leeren, maakte incognit.o een reis door zijn toekomstig vaderland en bereidde zich op die wijze een beetje
voor, als de keus op hem mocht vallen. Vooral zijn moeder, de
toenmfials 70jarige prinses Clementine (zij was de jongere zuster
van de eerste Koningin van België) hoopte, dat dit gebeuren mocht.
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Ferdinand was haar lantstn spruit. Hij kwam ter wereld toen
zij reeds 44 jaar ond was en de hoop op verderen kinderzegen
had opgegeven. Hij was haar lieveling, een echt moeders kindje;
zij liet hem haast nooit alleen, zelfs niei in de ijsclu b als hij
ging schaatsenrijden. Haar eerzucht werd geprikkeld duor het
vooruitzicht, dat haar lieveling een Kroon zou dragen en door
een hofhouding zou omringd worden, waarvan zij de ongekroonde vorstin wezen zou.
Toen op den 15clen Juli 188ï de deputatie in de NapoleonszaaI van het, slot Ebenthal verscheen en de voorzitter der Sobranje, de heer Tontsjef, het besluit vOOI·las, wanrbij prins Ferdi11l1nd van Koburg tot vorst van Bulgarijè was uitgeroepen,
stond prinses Clementine naast haar zoon.
Niemand van de filmilie wilde de plechtigheid bijwonen;
zelfs 's prinsen eigen broer niet. Allen keurden het avontuur
u.f. De oude prinses verrichtte de honneurs als vrouw des huizes en maakte in de weduwenkap, waaruit de grijze haren te
voorschUn kwamen, indruk op de vrij onbesehaafde menschen
die voor haar stonden. Zij had voor ieder een lachje en een
vriendelijk woord over, en toen haar zoon in een aanspraak,
,die hij vrij verlegen opzeid~, yerklaarde de kroon te willen aannemen, blonk haar gezieht van vreugde. Een vlieg, die haar
kind onder het spreken lastig viel, trachtte zij met haar waaier
te verjagen. Maar toen de plechtigheid afgeloopen was, dacht
zU met schrik er aan, dat het een Vrijdag was, waarop majoor
Laaba haar wist gerust te stellen, zeggende, dat die dag tevens de
7,ondag der :Mohammedanen was en dat zich onder de deputatie
een Muzelman bevond, de Hodsja van Sehoemla, die op zulk
een heiligen dag de kroon aan haar zoon was komen aan bieden. De Vrijdag kon dus geen ongeluksdag wezen, met welk
,argument de prinses tevreden was. Zij had tot dusver weinig
gereisd, was aan de gemakken van een rijke dame gewend,
maar zat nu dikwijls tnsschen de wielen, die haar van Ween en
naar Sofia en weer terug brachten. In Sofia was zij vorstinmoeder en werd met koninklijke eer in het palei8 van haar zoon
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behandeld. Zij betoonde zich daar als een sehrandere vrouw
die door haar wijzen raad. haar fijnen tact, menige gevaarlijke
crisis tusschen haal' zoon en de Bulgaarsehe partij hoofden heeft
weten bij te leggen. Zij stichtte weeshuizen en kindertuinen,
gaf kostbare geschenken en zorgde voor den bruidsschat van de
meisjes, die met hare officieren' en ambtenaren gingen trouwen.
Op haar titel van vorstin-moeder van Bulgarije, haar door de
Sobranje geschonken, was zij zeer trotsch. )Iaar die eer en glans
werden duur betaald, want van de 50 millioen, die zij van haar
echtgenoot erfde, heeft zij 18 millioen voor Bulgarije geofferd. Al
die goederen wierp zij in de weegschaal voor haar zoon, dien
zij zoo lief had, en deze bleken zwaarder te zijn dan de moeielijkheden en gevaren die in de andere schaal lagen.
Een maand na het aannemen der vorstelijke waardigheid
legde Ferdinand den eed af op de Bulgaarsche grondwet en
deed kort dafirna zijn plechtigen intocht in Sofia.
Rusland noemde hem een indringer en protesteerde; de Porte
nam geen notitie van hem. Het duurde negen jfiren alvorens de
Sult!tn hem in 18\)6 als Vorst van Bulgarije en Turksch gouverneur-genemfil van Oost-Rumelië wilde erkennen.
Toen de Vorst voor het eerst met de hoofdstad van zijn
lfind kennis maakte, was Sofia nog een zeer verwaarloosde plaats
vol Turksche krotten. Het zag er toen nog niet zoo uit als
nu. Er was nog geen paleis, geen comedie, geen goed hotel,
geen boulevard, geen monument voor Alexander den Bevrijder,
geen openbare tuin, geen mausoleum voor Alexander van
Battenberg, ~geen vogel- en plantentuin, waar de Koning zijne
gepluimde lievelingen verzorgt en geen villapark met vriendelijke huisjes. Toen ik twintigjaar geleden in die stad was, was dit
filles meerendeels nog niet aanwezig. Maar wel zag ik de ernstige
kale bergen, de grijsgrauwe hoogvlakte, den steenachtigen grond
met schaarsehen plantengroei, en wel voelde ik het stof, dat
door den wind in de ongeplaveide straten werd opgewaaid. Ik
bekeek de houten huisjes, zooals die bij de Turken in gebruik
zijn en gluurde in de binnenplaatsen vol vee en met boeren
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die el' als roovers uitzagen. En niet vel' van het station stond
de oude :Moskee, eenzaam en verlaten, gemeden als een heidensche tempel, toen het Christendom zegevierde. In dat oog enblik benijdde ik den vorst niet, die in zoo melancholieke stad,
ver van de beschaving, leven moest. En in de koff1ehuizen zag
ik de officieren, de beambten, de artsen en onderwijzers druk
ltan het politiseeren. Juist WltS Beltsjef, de minist·er van justitie,
doodgeschoten, en die moon! bracht alle gemoE'deren in beweging. De kranten gingen van hand tot hand en de z:lak
werd met zoo'n passie besproken, dat ik vreesde, dat men handgemeen werd. Dit waren de intellectueelen, de lui, die in Parijs,
Brussel, Genève en "Veenen gestudeerd hadden en met een
vernis van beschaving waren teruggekomen.
Maal' de landbevolking wus anders. De ingenieur de Launay,
die lang onder haar heeft geleeft, zegt van haar, dat de
Bulgaren veel van "Auvergnats" hebben, pmctische, werkzame menschen die alles aanpakken, maar niet als beleefd en voorkomend bekend staan. De Bulgaar is een boer,
vlijtig, zuinig en gehecht aan den grond. Hij heeft een dikken
kop op een vierk,tnt lijf, een kop die, volgens de Grieken, hard
en leeg is. Geen aristokmtie is cr, maar er is een burgerstand onder
hem aan het opkomen. De Tnrksche onderdrukking heeft hem
achterdochtig gemaakt. HU heeft een hekel aan vreemdelingen
en is wraakzuchtig, nIs zijn toorn wordt opgewekt. In tegenoverstelling vnn de overige 8laven op den Balkan, heeft hij weinig
fantasie en geen behoefte aan illusies. Abstracte denkbeelden
zijn hem nngenoeg vreemd. Terwijl hij in practische vragen
uitmunt, ligt zUn ziel nog te dommelen. HU is trotsch op den
vooruitgang van zijn land, voelt vee! voor degelijk lager onderwijs, maar het hooger onderwijs laat hem nog koud. De
eerzucht om zijn land omhoog te brengen maakt hem tot een
vurig patriot. Voor zijn land te strijden is bij dit jonge en
half beschnafde volk een innige wenseh. Het is om deze eigenschappen, dat men aan dit volk de grootste toekomst op den
Balkan voorspelt.
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Het w!ts nu onder zulke menschen, dat de prins van Koburg
zich kwam vestigen. En nadat de eerste jaren voorbij waren,
begonnen de Bulgaren zich aan hem te gewennen, al was ook
van zoo een demokratisch en rebelleerend volk niet veel eerbied voor hun souverein te verwachten. JUaa!' het was al "el)l,
dat zij een beetje ontzag voor hem kregen. Zij klaagden, dat
hij wel eens te duidelijk liet blijken, dat hij ze niet yoor vol
aanzag. Zoo hinderde het hen dat hij, na de ontvnngst eener
deputatie of na een conferentie met zijn ministers wel eens
tegen een lakei zeide: »Doe de vensters open, de Bulgaren zijn er geweest." En zijn onderdanen, die dit hoorden,
beschouwden daardoor hun vorst als een vreemdeling, die
hen nimmer goed begrijpen zou, al waardeerden zij het dat
hij zoo goed Bulgaarsch sprak en in zijn persoon de nationale
wensehen belichaamde
l'opulair zal hij niet licht worden, daarvoor is hij te veel uit de
hoogte en te zeer aristokraat. Daarin is hij het tegendeel van zijn
voorganger, wiens vriendelijke manieren, martiale eigenschappen
en rondborstigheid zoo goed pasten bij het karakter der Bulgaren.
Gelukkig, dat Ferdinand van Koburg in het begin yan
zijn regeering in den persoon vlm Stephan Stamboeloffzulk een
onverschrokken en enelgieken leidsman gehad heeft. Tot hij
in ongenade viel, was StamboelofI" de eigenlijke regent van zijn
land. Hij wist de aanslagen van Ruslnnd te verijdelen en het
verraad, dat binnenslands den kop opstak, te fnuiken. Hij liet
Panitza trots /llle waarschuwingen fusilleeren, en onverbeterlijke samenzweerders als Kamweloff en Zankoff in den kerker
werpen, al waren zij ook ministers geweest, en al hadden zij
aan 's lands bevrijding meêgewerkt. Hij regeerde met een
ijzeren vuist, verzekerde orde en rust en strafte streng.
Toch had hij zijn land op den duur niet tegen de Russische
eischen kunnen beschermen, en had hij het moeten gedoogen, dat
Bulgarije onder het protectoraat van Rusland ware geraakt,
als Oostenrijk zich niet het lot van den vorst hadde aangetrokken en hem in de eerste moeielijke jaren had beschermd.
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~Iaar daarover was men in Rusland dan ook zóó gebelgd, dat
een tijdlang het gevaar van een oorlog met het f>onaurijk
bestaan heeft. Pas later, toen men in Petersburg begreep daL
de Vorst niet te verjagen was zonder daardoor in ernstig contiict met de Oost-Hang, monarchie te geraken, begon de gedachte om zich met hem te verzoenen, veld te winnen. Maar
Stamboeloff was er. En zoo lang deze 'slands zaken bestuurde
was aan geen toeriaclering te denken, zood at hij het eerste offer
van den nieuwen toest.nnd worden zou. Hij zou dan niet meer
kunnen regeeren en den Vorst niet meer de besluiten kunnen
laten onderteekenen, bestemd om de vijanden en tegenstrevers
te verpletteren. De Vorst daarentegen, bevreesd voor de gevolgen, zorgde er voor niet in het land te zijn. Hij vond het
in zulke gevallen voorzichtiger den eersten storm niet af te
wnchten. 'Varen de vensters en de poorten van zijn paleis
gesloten, was de Konak (paleis) eenzaam en verlaten, dan
kon men er vrij zeker van zijn, dat er iets op til was.
Stamboeloff' kon in kritieke tijden ûjn beschermeling niet
gebruiken, die voor zijn leven vreesde en, naar verhaald wordt,
een tijdlang een dubbelganger in dienst gehad heeft om de
spiedende oogen van moordenaars te verschalken. De minister
liet hem in kritieke gevallen de stukken teekenen, waarop de
Vorst zijn koffers pakte en een tijd l:tng op reis ging. Maar
hij deed het ook toen Stamboeloff in ongenade gevallen was
en zijn leven aan een zijden draad hing. Hij ontweek de catastrophe; zijn lange neus, die in talrijke WitzbHitter vereeuwigd is,
wist bijtijds wanneer de lucht niet zuiver was. En dit wist ook
de familie van Stamboeloff. Die liet zich niet om den tuin
leiden, toen een lang telegram van rouwbeklng uit Karlsbad
kwam, waarin de Vorst de verdiensten van den vermoorde opsomde. Mevrouw Stltmboeloff verscheurde het eenvoudig, wierp
de stukken woedend op den grond en ontving den hofmaarschalk, die de buodschap kwam brengen, zoo slecht, dat hij blij
was de deur uit te zijn. Voor de vrienden van Stamboeloff
stond het vast, dat de Vorst er alles van geweten ha.d, voor de
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buitenwacht, dat Stamboeloff door :Macedoniërs vermoord was.
Het is daarmee gegaan als met de vele politieke moorden,
waarvan de geschiedenis gewaagt.
Hoe lang is, om slechts bij een voorbeeld te blijven, Willem III beschuldigd van den moord op de gebroeders de \Vitt
geweten te hebben. En zoo ook met dezen Vorst. Diens mate
van verantwoordelijkheid zal wel niet zoo licht aan den dag
komen, al staat ook vast, dat regeering en Vorst veel hadden
kunnen doen om dien moord te voorkomen.
Toch is de moreele verantwoordelijkheid aan Ferdinand
door het Bulgaarsche volk niet kwalijk genomen, omdat
het genoeg had van Stamboeloff en naar verzoening
met Rusland snakte. Trouwens, de Vorst had geleerd hoe men
met Bulgaren moest omspringen. W'ant is het haast niet een
wonder, dat hij ongedeerd is gebleven in een land, waar bis-'
schoppen gearresteerd werden en hun het kruis door ruwe en
toch zoo bijgeloovige soldaten van de borst werd gerukt; waar
gewezen ministers vermoord werden; waar de ex-minister Karaweloff in de gevangenis van een officier in volle uniform
een pak slaag kreeg; waar de minister \'fin justitie Beltsjeff"bij
vergissing werd vermoord, omdat hij toevallig in het rijtuig op
de plaats van Stamboeloil zat; waar men lnstige burgemeesters
een steek gaf en beambten, waarover men zich beklaagde, een
kogel nazond, als ze uit het koffiehuis kwamen. En in zoo'n
land is den Vorst niets gebeurd.
Dit is zeker geen toeval geweest, maar wel een bewijs, dat
men hem begon te ontzien. Hij kon de menschen flink de
les lezen, zooals bij v . aan de deputatie, die hem kwam bedanken, wijl hij vergund had zijn zoon Boris die ]{oomsch gedoopt was, tot de Grieksche Kerk te laten overgaan. 'Vant die
dankjeszeggers kregen tot antwoord, dat de betuigingen van
verknochtheid wel heel mooi waren, maar dat hij de fraaie
woorden liever door dnden gevolgd zag en dat het eindelijk
tijd werd, dat men hem wat llleer vertrouwen schonk dan tot
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dusver. Wel een bewijs, dat hij zijn luidjes kende en dat zij
ervoeren hoe hij o\'er hen dacht.
Eerst sinds den val van Stumboeloff is de Vorst zelfstandig
geworden en feitelijk gaan regeeren. llij had land en volk leeren
kennen en beiden verlangden naar een verzoening met Rusland.
Hij was sinds eenige jaren getrouwd en Stamboelotf, die in
het belnng der dynastie op een huwelijk had aangedrongen,
vermoedde toenmaals niet, dat hij daarmee het 'l'rojaansche
paard had binnengehnald.
Maar de keus van een gemalin was niet gemakkelijk. Waar
de prinses te vinden, die lust zou hebben om op den onzekeren
Bulgaarschen troon plaats te nemen, naar een land te gltan,
waar hare geloofsbelijdenis aanstoot zou vinden en waltr de
Grondwet, die den Griekschen godsdienst voor den troonopvolger
voorschreef, eerst veranderd moest worden om aan haar katholieken aanstaanden echtgenoot de mogelijkheid te verschaffen
een Roomsche vrouw te nemen . Na eenig beraad viel 's vorsten keuze op prinses Maria Louise, de vrome dochter van den
zeer elerikalen hertog van Parma. 's Zomers woonde haar
vader in Sehwarzau, een dorp niet ver van Weenen, 's winters
in Viareggio. In die familie ging het zeer ouderwetseh toe.
Parma heersehte als een patriarch over zijn vrouw, zijn vijftien
kinderen en de talrijke bedienden. Alleen zijn doehter Maria
Louise, bekend om haar geestig en spotzl1ehtig karakter, durfde
wel eens een loopje met haar deftigen papa te nemen, zonder
daarvoor beknord te worden.
Men had aan de prinses bij haar huwelijk verteld, dat zij in
een land zou komen, waar alle standen gelijk waren, met geen
spoor van aristokratie, en waal' het voorkwam, dat ministers
zelf naar de markt gingen om hun eten te koopen. En zoo
wns zij bij haar komst in haar nieuw vaderland en bij de verschillende voorstellingen zeer vriendelijk, gnf handjes links en
rechts, alsof zij president Roosevelt ware. Zij zeide aan iedereen,
dat land en volk haar bevielen, en dat zij hnar best zou doen
om een echte Bulgaarsehe te worden.
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Stamboeloff, die het er in de Russische kranten wegens het
vestigen een er katholieke dynastie hevig van langs kreeg, was
bij den intocht der prinses de held \"lm den dag. De vorst overlaadde hem met eerbewijzen en de vorstin noemde hem "mon
ami" en sprak hem aan als "eher :Monsieur". En hij, hij vermoedde niet dat lIlaria Louise zijn vijandin zou worden en dat
met haar komst het einde van zijn leven nabij was. Want
was het de vorst, die verzoening met Rusland wenschte, de
vorstin nog veel meer. Het heele hof verlangde om in een
zuivere positie te komen. Alleen Stamboeloff wilde niet. "Wat
wil hij (de Vorst) toch met zijn Russischgeûnde politiek en
waarom den arbeid van zoo vele jaren voor de luimen van een
vrouw te vernietigen? Dat doe ik niet zoo lang ik nog iet.s te
zeggen heb," sprak de mini'3ter. En daartegenover het koor der
hovelingen en der Russophilen, die uitriepen: "Altijd Stamboelolf; kan Bulgarije dan Iliet zonder dien man geregeerd
worden ?"
.Haar de Vorst wenschte, juist wijl hij op het punt stonel
vader te worden, dringender dan ooit om uit het isolement te geraken, hem door de Uussisehe vijandschap bereid.
Daarenboven scheen een van de condities, waaronder hem
de hand van zijn vrouw wa" vergUlld, de belofte aan zijn
schoonvader geweest te zijn. om 7.ich met Rusland te verzoenen. De hertog van Parma achtte dit voor de positie
van zijn dochter noodzakelijk en hij verzuimdc niet om zijn
schoon7.oon van tijd tot tijd aan die belofte herinneren. Het
gevolg was twisten tusschen Vorst en :Minister, twisten, die
steeds toenamen, zoodat eindelijk na een hevige scène Stamboeloff ziedend van toorn naar huis kwam en a:1n zijn secretaris een verzoek tot ontslag dicteerde. Dit gebeurde een
jaar na 's vorsten huwelijk; een jaar later werd hij vermoord.
In dienzelfden tijd stierf Keizer Alexander III van Rusland.
Hij was altijd onverzoenlijk gebleven tegenover Bulgarije, omdn,t
het zich aan de Russische voogdijschap wijde onttrekken, en
jegens den vorst, die zich tegen zijn wil op den troon had gezet.
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's Keizers overlijden was voor den vorst een buitenkansje.
De verzoening, die met den vader onmogelijk ,ya~. zou mi~schien
met den door geen antecedenten gebonden zoon minder moeilijk
zijn. De Vorst verzuimde dan ook niet dezen te condoleeren en, wel
wonder, hij kreeg een beleefd antwoord van Keizer Nikolaas
II terug. Eindelijk een antwoord na zooveel stilzwijgen. Het
volk jubelde, het voorstel om een deputatie uit de Sobranje
naar Peters burg te zenden om een gouden krans op de kist
van den dooden Tsaar te leggen, werd algemeen toegejuicht ..
Zoo was dan eindelijk de weg gevonden om met Rusland
vriendschappelijke betrekkingpn aan te knoopen en de lang
begeerde erkenning te verkrijgen.
~lt den val van Stamboeloff werd dr. Stoiloff met de leiding
V:ln het bestuur belast. Onder zijn ministerie, dat vier jaren ge(luUI'd heeft (1894-1898), is de verzoening met Rusland tot
>ltand gekomen. De Tsaar verlangde daartoe, dat 's Vorsten
oudst.e zoon, prins Boris, tot den Griekschen godsdienst zou
uYergaan en dat de officieren, die indertijd Vorst Alexander
verraden hadden en naar Rusland waren gevlucht, weel' in het
Bulgaarsche leger zouden worden opgenomen. Een derden, voor
den Vorst zeer vernederenden eisch, volgens welken diens verkiezing als onwettig zou beschouwd worden en hij zieh aan een
nieuwe keuze zou hebben te onderwerpen, liet Rusland ten
slotte vallen.
Vorst Ferdinand aarzelde lang. Beide vorderingen stietten
hem zeel' tegen de borst, maar el' viel niets aan te doen. Voom.]
de Vorstin vond het vreeselijk, haar zoon van godsdienst te
zien veranderen. Zij, die zoo zeer op de verzoening had aangedrongen en Stamboeloff er aan had opgeofferd, moest nu ook
het zwaarste offer brengen voor een aan haar geloof gehechte
moeder, namelijk het ofi'ervan haar eerstgeborene. Wel trachtte
de Vorst in een audientie bij den Paus op {Hens stilzwijgende
goedkeuring aan te dringen, maar hij kreeg ten antwoord, dnt
hij door zijn daad per se in den kerkelijken ban kwam. Hier
stond dogma tegenover dogma. En kerkelijke leerstellingen
XXXIX4
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zijn, zuoals bekend, onverbiddelijk. Maar een besluit moest genomen worden. "Entweder oder". En de Vorst besloot te doen
wat verlangd werd.
Het gevolg waren hevige tooneelen met zijn vrouw, die hem
met haar tweede kind verliet, om geen getuige te zijn v-an hetgeen in hare oogen een gruwel was. Zij ging naar haar vader
en bleef wel een jaar weg. In hare afwezigheid werd de kleine
Boris in tegenwoordigheid vltn den kersversch uit Rusland
gekomen vertegenwourdiger van den Tsnnr in den schoot dcr
Grieksche kerk opgenomen.
Nu Rusland bereid was het gebeurde te vergeten en den
vorst te erkennen, werd dit voorbeeld door de Porte en de
andere Mogendheden gevolgd. Ferdinand's vurige wensch was nu
eindelijk na negen jaren vervuld. n-Iaar nog was alles niet bereikt.
Tevreden, maar niet voldaan. Er bleef nog een ander ideaal
over, namelijk 's lands onafhankelijkheid en de koninklijke
waardigheid voor hem en zijn familie. Al de jaren die tham;
aanbraken, waren aan de vervulling van dat doel gewijd.
In Bulgarije was men gelukkig en talrijke deputaties kwamen
den vorst bedanken. Maar aan hen, die dit deden, verheelde
hij niet de moeite, die hem de herdooping van zijn zoon gekost
had en hoe hij in ruil daarvoor verwachtte, dat de nanvalJen
op zijn persoon zouden ophouden en dat de grondwet, die de
onschendbaarheid van den persoon des vorsten uitspreekt,
voortaan wat beter in acht zou genomen worden. Ook in de
proclamntie, waarin hij den nieuw en koers bekend maakte, verkleinde hij niet de offers, die hij voor het land gebracht had.
Daarbij kwam, dat hij in dit stuk woorden bezigde, die hem in
Oostenrijk zeer kwalijk genomen zijn. Het Westen (de Paus)
zoo zeide hij, heeft zijn anathema (vloek) over mij uitgesproken;
voortaan zal het morgenrood van het Oosten mijn Huis beschijnen en de toekomst van het land omstralen.
Het WeRten had hij dus den rug toegekeerd en het hof in
Weenen, welks Keizer den vorst op gevaar af "an een oorlog met
Rusland had staande gehouden, vond die woorden hoogst on-
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gepust. ~ren yond den Vorst een ondankbaar en onbetrouwbaarmensch en was het eens met den Russischen gezant Lobanof,
clie gezegd had dat Perdilllmd Oostenrijk verraden zou evenals
Stamhoelofl' en den Paus.
Het oordeel in de hooge Oostenrijksche en Russische kringen
over het opportunisme van den Vorst verschilde dus niet veel,
en daar de rivaliteit steeds dezen gegolden had, zoo was de
weg tot een tOl!nadering tusschen Rusland en de Monnrchie
nict meer zoo moeilijk. De twee groote struikelblokken voor
een betere verhouding, de onverzoenlijkheid vnn den oyerleden
Tsaar en Ru~land's vijandschap tegen Ferdinand nln Kohurg
waJ'pn uit den weg geruimd, en het pnd werd vrij yoor nieuwe
eomhinaties.
Tijdens de visite van Keizer Nieolaas met zijn jonge gemalin
aan Keizer Frans .T ozef werden de grondslagen van een betere
verhouding gelegd. Er kwam tusschen de beide mededingers
in het Oosten een entente tot stnnd, die later in het verdrag
van Muerzsteg nnder werd uitgewerkt. Aldus gedekt, kon Rusland in het verre Oosten een aanvang maken met de politiek,
die tenslotte tot den oorlog met Jnpan geleid heeft. Oostenrijk
zou intusschen de wacht op den Balkan betrekken.
Dit politieke stelsel, dat zoo\\'at tien jaar geduurd heeft en
door de inlijving van Bosnië in elkuar is gezakt, is voor Bulgarije van groot gewicht geweest. Want in dat land werd de
bevrijding vnn :'Macedonië de hoofdzaak, nu er tehuis door de
regeling van den staatsrechtelijken toestand en van 's vorsten
erkenning niet veel meer te doen viel. :Maar daar genoemde
\'erlossing voor Turkije een levensgevaarlijke operatie was,
waren Rusland en Oostenrijk er zeel' tegen en poogden deze
beide staten met behulp der andere lVIogendheden hervormingen in :.Macedonië in te voeren.
Zooals men weet, is de algemeene ontevredenheid met het
Turksche bestuur de oorzaak van de troebelen in dit gewest.
De bijzonderheden van dien jarenlangen strijd zijn door de
dagbladen bekend geworden, zood at "ik mijn lezers de op-
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somming er van kun besparen. Voldoende zij het in herinnering te brengen, dat de Bulgaren een opstand in Macedonië
hebben uitgelokt, dat door hunne comité's een verdelgingsoorlog is begonnen tegen de in dat land gevestigde Mohamedanen, Grieken en Turken, die op hunne benrt benden gingen
uitrusten en daarbij het llud-testamentisch oog om oog, en
tand om tand toepasten. Niets scheen tegen dien verdelgingsoorlog te b!tten. Geen Turksche expedities, geen hervorming
der gendarmerie, geen waarschuwingen der Mogendheden,
geen !tanstelling van Europeesche commissarissen; !tlles te
vergeefs. Jarenlang iR er gemoord, gebrand, gepijnigd en
Macedonië bleef aan een gruwelijk terrorisme prijsgegeven.
Tot dat door het proclameeren der constitutie in Constantinopel de verschillende benden de wapens neerlegden
en quasi zich verzoenden. Aan den Vorst was die beweging
niet onwelkom, omdnt ze bezigheid gaf !lan de on verbruik te
krachten van een jong volk. Er zich tegen te verzetten W!tS
gevaarlijk, alleen al door de kans \'!tn !tnders vermoord te
worden. .Maar met de Mogendheden wilde hij het ook niet
bederven en zoo trachtte hij tusschen beiden klippen te laveeren, wat hem als handig diplomaat vrijwel gelukt is.
In 1898 had hij een bezoek aan den Keizer v!ln Rusland
gebracht en was vriendelijk ontvangen. De oude veeten waren
vergeten. Dit was niet zonder invloed op zijn positie. De partijen, die hem zoolang als een noodzakelijk kwaad beschouwd
hadden, konden niet loochenen, dat hij veel bereikt had en
onder zijn bewind het land zich ging consolideeren. Eenmaal
erkend, raakte zijn persoon meer buiten het spel der partijen
en nam zijn invloed toe. De fracties begonnen zich daardoor
meer te bemoeien met de behoeften des lands en met haar
rol op den Balkan, dnn met de persoon des vorsten. Zoo kon
hij langzamerhand de regeering aan een paar personen toevertrouwen en zijn keuze door de Sobranje laten bekrachtigen.
Over één znak waren allen het eens, te weten over de noodzakelijkheid van een flink leger. En de Vorst, alhoewel geen
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militair, heeft er al zijn aand:lCht aan gewijd, want Bulgarije,
dat grooter wil worden, heeft daartoe een scherp zwaard noodig.
Het wil )Iacedonië en Thraciü verlossen. En de Vorst wil dit
ook, maar niet zoo spoedig, hij wil meer rekening houden met
den wensell der Mogendheden, die Turkije niet. willen vernietigen. Van Europn.'s goeden wil hangt Bulgarije's onafhankelijkheid af en ook de koningskroon voor de nieuwe dynastie.
Om met Oostenrijk-Hongarije op heteren voet te komen, greep
de Vorst naar een middel, (liLt :l\IacchiiLvelli niet versmaad zou
hebben en dat daarin bestond om de aspiraties van Serviii aan te
moedigen nanr een groot nationaal koningrijk, waartoe Bosnië,
Kroatië, Dalmatië zouden moeten behooren. De onvriendelijke
verhouding, welke dientengevolge tusschen vVeenen en Belgmdo
moest ontstaan, zou een toenadering tot Bulgarije bevorderen.
En die berekening is precies uitgekomen.
Elk jaar reisde de Vorst naar de hoven, welker hulp hem nuttig kon zijn. In Weenen, Parijs, Londen, Berlijn en Rome werd
hij goed ontvangen en op voet van gelijke behandeld. Hij was
er op die tochten de advokant van zijn volk en pleitte voor
de vervulling van zijn wenschen, manr kreeg tevens te hOOl·en,
dnt hij geduld moest hebben en dat het 't best ware om ann de
wenschen van Europn te gehoorzalllen. De staatslieden leerden
hem bij deze gelegenheden als een kundig en degelijk mensch
kennen. De Vorst echter, in het bewustzijn dat h\j de hulp
der pers niet kon missen, was ook voor journalisten, die nnar
Sofia kwamen, licht toegankelijk. Zoo steeg h\j steeds hooger
in aanzien en zag het vurig begeerde doel naderbij komen.
Zijn HOUW, prinses Maria LOllise, WltS in 1899 in het kraambed
gestorven en weer was het zijn moeder, de hoogbejaarde prinses
Clementine, die aan het hoofd van zijn huis ging staan en voor
zijn kinderen zorgde. Z\j beleefde het nog, dat het gezag van
haar zoon niet meer betwist werd en dat hij, om een voorbeeld
te noemen, de hoogeschool in Sofia kon laten sluiten, wijl
studenten, die uit Rusland met nihilistische ideeën waren teruggekomen, revolutie poogden te maken. Verleden jaar is de
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Vorst voor de tweede maal in het huwelij.k getreden met prinses
Eleonore ron Heuss. Zij kenden elkaar sinds hUI! jeugd, al
waren beider wegen ook lang uiteengegaan. Haar familie woonde
op Ernstbrunn, niet ver van Ebenthal, het slot der familie Kobl!rg.
Door lUtnhuwelijking met bloedverwanten kwam zij in familie·
betrekking tot he-t Hussische hof. Daarom heette dit huwelijk
een middel te zijn om den wensch naar de Koningskroon te
vergelllnkkelijken.
DaargeInten of dit zoo is, het staat vnst, dat die keuze een voortreffelijke is. Want in plaats n1ll uiterlijk schoon en jeugd,
bezit de Koningin de gave van weldoen en beminnelijkheid. In
den oorlog tegen Japan heeft zij lLan het hoofd een er Russische
amhulance gestaan, en zij is al op weg om de liefde der Bulgaren te winnen. :Men is eenstemmig om hare gaven van hart
en hoofd te prijzen. De vorst bewees opnieuw in die zaak een
schrander Illan te zijn. Zoo zien wij zijn lot steeds beter worden.
In 1902 lukte het hem, dank zij een groote meerderheid in de
Sobranje, om de financiën wat in orde te brengen. Zij waren in den
beginne zoo slecht, dat hij jarenlang zonder traetement geregeerd
heeft en later, toen het land hem ruim lmillioen bewilligde, hij
het nuttig achtte om zich Illl't de helft er van te vergenoegen.
Geen jaar is het geleden, dat Koning Eduard en Keizer Frans
Jozef hem den raad gegeven hebben, zich niet te overhaasten
en nog wat te wachten met de onafhankelijkheidsverklaring.
Gelukkig, dat hij dit gedaan heeft, want eenige maanden later
brak de Jor..g-Turksche beweging in Constantinopel uit en
kort daarna bracht een incident den vorst nog nader tot zijn
doel. In Constantinopel werd 'een groot diner aan het corps
diplomatiquegegeven, waarbij de Jong-Turken de onhandigheid
hadden om den Bulgaarschen agent niet uit te noodigen,
wijl hij slechts vertegenwoordiger was van het schatplichtige
vorstendom. Daardoor werd de eigenliefde der llulgaren ten
zeerste gekrenkt. Sinds jaren genoten zij al de voorrechten
Yltil een vrij land en nu die onaangename herinnering van het
tegendeel. Dat moest uit zijn. Er werd satisfactie genaagd en
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dauelijk werd op den door Oost-Rumelië loopenden Oosterschen
spoorweg beslag gelegd, omdat die bij verwikkelingen van
groote strategische waarde is.
Kort, dnarna werd Vorst Ferdinand met buitengewone eer
dOOl Frans Jozef on t vangen. Iedereen voelde, dat dit wat te
beteekenen had. En dit was ook zoo. W'ant de Vorst vernam,
dat de inlij"ing van Bosnië en Herzegowina op het punt
stond van voltrokken te worden. In het bezit van deze wetenschap, wist hij wat hem te doen stond en verklaarde tot verrussing van Europa zijn land vrij en zichzelf tot Tsaar.
Europn vreesde voor oorlog, want het Berlijnsche verdrag,
dat 30 jaren lang een dragelijken toestand in het Oosten had
geschapen, was dool' Oustenrijk en Bulgarije verscheurd ..Maar
de Koning wijde geen oorlog en gelukkig is zijn gezag groot
genoeg om de Bulgaren in toom te houden. \Vant deze yinden de mogelijkheid van een oorlog niet zoo erg. Zij beschouwen
een hervormd en herboren Turkije als een gevaar voor de
venulling hunner nationale wenschen. Zij zeggen, dat oorlog
met hun buurman toch vroeg of laat moet komen, en het, dan
beter is op het oogenblik, nu de Turk nog zwak is. Want
vour den Bulgaar met zijn vulkaansch patriotisme is het denkbeeld van een oorlog niets vreeselijks. Voor dit onverbruikte volk
is bloed, om met Goethe te spreken, "kein besonderer Saft".
De Bulgaren hebben bewezen er zeer lichtzinnig mee om te
gaan; een aderlating om den erfvijand te hestrijden, is niets
in hunne oogen. Zij betalen hunne onafhankelijkheid liever
met bloed dan met geld. Manr de koning den kt bedaarder; nl
commandeert hij ook over een leger vnn 350,000 vurige en
goed gedrilde soldaten; zijn paR verkregen koningskroon wil
hij niet in de waagschaal stellen voor een avontuurlijke politiek.
Man!' laten wij aan den Tsaar zelf het woord en nemen wij
de Matin ter hand, waarin Henri des Houx zijn visite ann den
souverein vertelt.
"Alles", zoo zeide Koning Ferdinand, "zal ik doen om de verzoenende en vredelievende houding te bewaren, die ik al sinds
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noodzakelijk achtte. Ik beschouw mijn taak als een zending tegenover het volk, waaraan ik mijn lot verbonden heb
en dat rijk is aan nationale deugden; dat matig en vlijtig is
en blijmoedig de lasten draagt, die het worden opgedragen, en
dat tot die krachtige volken behoort, voor wie nog een groote
toekomst is weggelegd.
»])faar hun horizon is door een eeuwenlange onderdrukking
nog beperkt. Ik zal - zeide de Koning op een wijze, die zijn
voorzaat Lodewijk xrv niet kwaad zou gestaan hebben, - ik
zal de wachter zijn, die voor mijn volk den gezichtseinder doorzoekt; ik zal de wenschen en aspiraties van mijn volk aan het
buitenland meedeelen; ik ben als de long, die voor de natie
de buitenlucht inademt en die voor haar de nieuwe denkbeelden en stroomingen verzamelt. Het is door zijn souverein,
dat Bulgarije niet geïsoleerd zal zijn en niet zal opgaan in
eigen ideeën. Integendeel, ik zal er voor zorgen dat mijn volk
deel uitmake van het Europeesche huisgezin. Ik wil, dat het
daarin een goed figuur sla, waarop het recht heeft door de
groote vorderingen, die het maakt, en daarom wil ik dat de
buitenlandsche politiek en 's lands financieel en economisch
beleid onberispelijk zij, correct loyaal en vredelievend."
Een mooi program, wel passend in den mond van een vorst,
die het zoo ver gebracht heeft. En al klinken zijne woorden
in onze westersche ooren als die van een absoluten souverein,
vergeten wij toch niet, dat wij in het Oosten zijn en Keizer
Wilhelm en zijn Oostenrijksche bondgenoot bij plechtige gelegenheden niet veel anders spreken. De Tsaar kent immers
van zijn jeugd die taal, waarnaar het hoofd van den Staat verondersteld wordt de gever van alle goeds en de leidsman van
het volk te zijn. In den Hofburg heeft hij die herhaalde malen
gehoord. Maar dit heeft hem niet belet om in andere opzichten
modem te wezen, bij\'. als h\j op een locomotief gaat staan en
er uit louter liefhebberij den trein bestuurt en bewijst, dat hij
van mechanica, waarin hij zoo graag liefhebbert, ook wat verstaat.
Maar voor de oppositie was dit een reden om hem in het
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ootje te nemen, en zijn vijanden lachten hem er om uit, zeggende, dat hij alleen maal' r.oo dikwijis op de lo(~omotief ging
om vlugger weg te kunnen komen, als hij enmals zijn voorganger uit het land gejaagd werd. Voor zoo iets ~)ehoef1 hij
nu niet meer beYl'eesd te zijn. Een ander bewijs van zijn
moderniteit is de gewoonte om, na afloop van de officiëele
ontvangsten aan vreemde Illl\'en, incognito in een hotel te
gaan, teneinde van dnal'l1it fabrieken te bezoeken en te zien
wat voor zijn land nuttig 1mn wezen.
In deze en andere eigenschappen is hij een echte Koblll'ger
en lid van het geslacht, dat op zoo vele tronen zit en welks
spruiten, dank zij hun aanpassingsvermogen, schranderheid,
vriendelijke manieren en wat in hun geval ,'ooml geen bijzaak
is, door hun knap uiterlijk overal geslangd zijn, in Groot Brittanje, in België en Portugnl. Maal' alUl niemand heeft dit welslagen meer moeite gekost dan aan Ferdinand, die tal van
gevaren heeft moeten doormaken voordat hij zich in Tirnovo
nIs Tsnar heeft kunnen laten kronen. Wat zal hij op dien dag
an.n zijn moeder gedn.cht hebben, toen hem dool' alle kerkklokken het welkom werd toegeroepen en honderden vuurmonden
den nieuwen Tsaar begroetten. Negentig wns ze geworden, toen
haal' zoon haar doodziek \lit Sofia naar Ween en bracht, om in
het ouderlijke huis te sterven. Een jaar had ze nog manr behoeven te leven om datgene verwezenlijkt te zien, waar zij
vnst aan geloofd had, aan de opstanding van een volk door
middel van haar zoon.
Voor vijfhonderd jaar ging dit volk te gronde, en Grieken en
Turken vernietigden alles wat nan het verlenen herinnerne.
Geen veertig jaar is het geleden, dat de heer von Kanitz naar
Bulgarije ging om het te ontdekken, alsof het het Zwnrte
Werelddeel was. 'Voor veertig jaren waren land en volk zoo goed
als dood, en nu is het in het bezit vnn een Koning, een leger,
een toekomst en van den eerennam van Pruisen van het
Oosten. En dat :t!les heeft een officiertje tot stand gebracht.
Wij hebben verteld hoe dat ofliciertje een kleine prins was,
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daarna een kleine vorst werà en vel'\'olgens een J;:;oning met
een mooie toekomst; hoe hij een dynnstie gesticht en aan zijn
Huis een· nieuwe kroon verschaft heeft. Dit is al het mogelijke.
Meer kon men niet verlangen.
Nog altijd vergezellen sprookjes de geboorte van een volk.
Niet alleen bij Grieken en Romeinen. Want is het geen sprookje,
als wij een volk, dat eeuwen lang voor dood gold, de kluisters
van het graf zien verbrijzelen en nan het zonlicht treden vol
jeugd en kracht, bereid om den strijd van het bestaan weer
opnieuw te beginnen? En prins Ferdinand, die t.hans Tsaar
der Bulgaren genoemd wordt, heeft dit volk tot een jongeling
opgevoed en er een Siegfriect van gemankt, gereed om den dra.ak
te verslaan die het goud van den Balkan bewa~kt.
Voorwaar dit is, om met de Duitsehers te spreken, een "Leistung" waarvoor men den hoed afneemt.
G. J.

RIVE.
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WILLIA}! HOvV ARD TAFT.
WilJiam Howarel Taft is a stand,ud of absoIntely unflinchillg rectituele on every point of
pnhlic (I ut)", allel ,t literally dauntlc"s courage
alld willingness to bear responsability, with a
knowleclge of men and a far -reaching tact
nnd kindness which enabled his grcat abilities
aJul high prineiples to be of use in a way that
would be irnpossible we re he not gifted with
the capacit)" to work hanel in hand with his
fellow".
Teddy Roosevelt.

Niet ten onrechte noemt André Tm'dien het *) een bepaald
geluk de machtige Republiek del' Vereenigde Staten van
Noord-Amerika te bezoeken juist in het juar eener presidentieele verkiezings-campagne. Want in dit land, waar niet alleen
de federale en gemeentelijke lichamen direct door de burgers
worden gekozen, doch ook een groot aantal der belangrijkste
ambtenaren zich door de stembus hunne positie aangewezen
zien, daar moet wel de voorbereiding van den strijd, die
bijna onmiddellijk op de keuze van het hoofd van den Staat
invloed oefent, tot de ontwikkeling van alle annwezige politieke
machten leiden. En zij, die Amerika goed kennen, die het
kunnen besehrijven als de afgetreden Engelsche ambassadeur te
Washington, de heer James Bryce, zulks in zijn merkwaardig
werk over de constitutioneele instellingen van dit land deed,
zij zijn het el' zonder uitzondering over eens, dat men in Europa
*) Notes
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de intensiteit van dezen staatkundigen kamp niet kan beseffen
zonder dien van nabij te hebben aanschouwd. De Amerikanen,
gevoelig als zij op zichzelf reeds zijn voor hunne rechten yan
vrije burgers, weten met de overwinning yoor het presidentschap meer in het spel gezet dan waar ook, weten van de voordeelen, die der overwinnende partij in de bezetting van tal
van ambten zijn beschoren. Maar vooral is de tot. in onderdeelen levenwekkende organisatie der politieke partijen hier
van dien aard, en vervult zij in het bestaan van het land zoo
een machtige rol, dat de strijd om den zetel in het Washingtonsche Kapitool dezen Angelsaksen moet verschijnen als het
hoofdnummer der staatkundige sport, in zijn soort gelijkend
op de heroemde football-matches, waar jaarlijks de twee universiteiten, Harvard en Yale, hare sportieve krachten komen
meten.
In elk land zijn er in den politieken kamp twee wel te onderscheiden elementen; de strijd is er eerst innel'!~jk om elke
groep uit de verschillende figuren den candidaat te doen aanwijzen; het openlijk gevecht is er daarna om een bepaalden
candidaat de zege te doen behalen, en met hem de partij ter
overwinning te voeren. Evenwel, het eerste element uit zich
aan deze zijde van den Oceaan, zelfs in het land der sterkste
persoonlijke ambities als Frankrijk heeten mag, meer binnenskamers, wordt althans niet als publiek gemeen-goed beschouwd.
In Amerika is dat het karakteristiek verschillende. Daar is
de strijd tevoren in de partijen zei ven - misschien wel, 0111dat er feitelijk slechts twee voor mededingen in aanmerking
komen - dikwerf heftiger dan daarna aan de stembus; danr
wOIdt in de locale en federale comité's met onuitputtelijken
ijver gestreden voor eIken man, die in zijne partij genoegzaam
aanhang heeft; daar concentreert zich deze nctie in de "nominating conventions," welke v:tn democratischen zoowel als
van republikeinschen kant met een half jaar den stemdag
voorafgaan. Daar zijn die beide conventies ware arena's van
politieke 3,mbitie en persoonlijk fanatisme; daar voelen zich de
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gedelegeerden met veel stemmen mannen van gewieht; daar
worden de tal vlm stemmingen, die voor de definitieve aanwijzing dikwerf noodig zijn, met steeds grooter opwinding en
koortsachtiger spanning gevolgd; daar ook echter komt meer
dan eenmaal een stampede, gaat een outsider met de zege strijken, wanneer geen der favorieten genoegzaam voorsprong kan
verwerven, In welk verschijnsel de democratisehe instelling
dezer conventie zich ontmoet met het conservatieve samenstel
van het Heilig College der Kardinalen, hetwelk den Paus uit
zijn midden kiest!
Het is zeker een teekenend verschijnsel, dat men in de Republikeinsche conventie, die ditmaal te Chicago gehouden
werd, zoo een stampede allerminst onmogelijk achtte. Vanaf
het oogenblik, dat Roosevelt hardnekkig weigerde eene derde
periode in het Witte Huis aan te vangen, dat hij om'erstoorbaar bijna een uurlang door de telephoon het tumult aanhoorde, dat zijne candidatuur verlangde, vanaf dat oogenblik
werd het in groote mate onzeker wie de candidaat der republikeinen zou zijn. Taft stond ongetwijfeld vooraan onder hen,
maar in Cannon, den president van de Kamer van Afgevaardigden, in Hughes, den sympathieken en loyalen gou\'erneur
van New-York, in Chase Knox en Charles Warren Fairbanks,
in den secretaris der sehatkist Cortelyou eindelijk, kon hij
tegenstanders zijner waardig erkennen. '1'och is uiterlijk zijne
aanwijzing door de conventie niet ernstig verontrust geworden.
En meer dan iets anders mag dit gelden als het bewijs bijna
van het onware der legende, welke wilde beweren, dat Roosevelt der tegenstrevende partij Taft vrijwel dictatorisch door
zijn invloed en door zijn persoonlijk gezag had opgedrongen.
Ware de stl1atsseeretaris van oorlog niet anders geweest dan
een creatuur van l{ooRevelt, hij zou in de kringen der gedelegeerden elke populariteit gemist hebben. en ook Teddy zou
zijn rustelooze energie en welsprekendheid vergeefs hebben
aangewend om zijne eandidatuur te bevorderen. In den verkiezingsstrijd zelf moge hel Ameriknansche volk de opwinding
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toon en van het meest zuidelijk bloed, mogen de anders overlegd"e zakenmannen zich al\11 demonstraties van luidruchtigen
aard overgeven - in den daaraan voornfgnanden tijd van -voorbereiding gehoorzaamt dit bij uitstek pmctischc volk aan z\jn
natuurlijk instinct om altijd en uit allim den meest geschikten
man aan te wijzen. De persoonlijkheid legt vóór alles gewicht
in de schaal in de Vereenigde Staten, en zelfs eene politieke
conventie kan daaraan niet geheel ontkomen.
De uitspraak der republikeinsehe vergadering besliste naar
het algemeen gevoelen over de presidentiëele waardigheid
zelve! Het is nu, na vier steeds zegenrijker campagnes, als
traditie geworden om de overwinning der republikeinen als
eene zekerheid te beschonwen, vooral zoolang de uemocrnten
vasthouden aan Will Bryan, die een even schitterend redenaar
als ongelukkig candidaat mag beeten, en vooral nog meer,
wanneer zij een program samenstellen, dat zoo weinig enthousiasmeerend is gelijk 't laatste. Xiettemin htg er in Taft's overwinning, die met een meerderheid van ruim 300 tegen een
kleine 180 stemmen op den tegenstander werd behaald, een
ander en voor de inwendige AmerikHansche politiek niet
minder belangrijk verschijnsel opgesloten, waarop vooral deLondensche bladen niet nalieten den nadruk te leggen.
Roosevelt was populair en bemind voor een deel om zijne"
persoonlijkheid, maar voor een niet minder groot deel om
zijne spontane politiek, die met al hare wisselingen een erkende
stnatkllnde van eerl\jke standvastigheid en goede trouw was."
Hij wist Taft een onverdeeld aanhanger van deze denkbeelden, wist in hem den zekeren voortzetter van zijn strijd, en daarom ijverde hij voor zijne candidatuur tot in de moeilijkste
oogenblikken. En hierin was zijn wil de wil van het volk, dat
Roosevelt's werk in groote trekken goedkeurde en de continuïteit daarvan dringend wenschtc, dat daardoor Illleen zijn
nieuw geschapen staatsman positie , los en onafhankelijk van
alle partijen, recht van bestaan gaf. Roosevelt deed een novum
ontkiemen in constitutioneel opzicht door als gekozen en repre-
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sentntief leider eener Republiek zelf zijn opvolger als 't ware
aan te wijzen; een novum echter, dat met het denkbeeld eener
dynastieke legitimiteit onder de schaduw del' Sterren en Strepen alleen den uiterlijken schijn en den IIaam gemeen had.
Het was een no\·um van het oogenblik en Taft is zeker niet
- tenzij voor polemi~ten - de dauphin van zijn voorganger,
mnar veel meel' en uitsluitend van de tm,dities en de principes
van dien voorganger. Dat evenwel teekent niet minder de
positie, welke hij nog voor zijn eerste boodschap aan het congres inneemt en heeft ingenomen, teekent tevens de taak,
welke hem wacht als opvolger Ylm de sterkste en meest nantrekkelijke perRoonlijkheid, die na Lineoln in de rij der Amerikaansche lJresiden ten is verschenen.
In elk geval, dit dient erkend, Roosevelt heeft de keuze
van eE'n opvolger en zijne sterk geprononeeerde wenschen
omtrent die keuze niet verborgen gehouden. Voor het uiterlijk
mocht Hoot, de taetvolle opvolger van Hay aan het departement van Buitenlandsehe Zaken, een even gewaardeerd raadgeyer voor den president zijn als de ambtgenoot van Oorlog,
in de moeilijke dngen der Hnnneiëele crisis mocht Cortelyou
de vertrouwensman wezen; als degeen, die uitsluitend in stant
zou zijn den dool' hem aangevnngen knmp tegen corruptie en
trusts onverschrokken en consequent voort te zetten, was van
den beginne af 'raft door hem aangeduid. De toekomst zal
moeten leeren of hij juist heeft gezien, doch dit eene kan niet
worden ontkend, dat de blik van Roosevelt op personen meermalen een zeer goede is geweest; dit eene staat volgens de
feiten wel vast, dat de president in Tuft's loopbaan, die als
voorbereiding voor een staatshoofd der Unie voortreffelijk kan
heeten, èn van nabij in l'cn bijna vierjarig lidmaatschap van
het kabinet, èn van verre naar berichten, resultaten en indrukken, die hem gewerden, gelegenheid te over heeft gehad om
dezen in allen deele te leeren kennen en waardeeren naar den
rechten maatstaf. l\Ieer dan een~, ook voordnt van deze hoogste
candidat,uur sprake was, gaf hij van zijne bewondering en

6

WILUA)[ HOWARD TAFT.

sympathie voor Taft openlijk blijk; hij deed dat bij missies
van groot belang, welke hij hem toevertrouwde; hij deed dat in
een openbaar woord, 't welk hij hem dikwerf wijdde. In Taft
vond hij iets van zichzelf terug, iets van het echt Amerikaansche, dat hem zijn pittige geschriften en zijn daden ingaf, dat
hem echter ook kalm en onvervaard deed staan tegenover demoeilijkheden der tinanciëele crisis, die zelfs ernstige economisten hem verweten; tegenover Californische woede bij zijne
verzoenende en geheel niet anti-Japansche houding in het
incident der gesloten scholen; tegenover de bedreigingen der
arbeiderspartij toen hij in het fameuse proces voor aanstichting
tot moord zijn populariteit in de waagschaal wist. In Taft
erkende Roosevelt energie, onverschrokkenheid, eerlijkheid en
den blik, die alles in de nnaste gevolgen overziet. En Lauzanne, de hoofdredacteur van "Le Matin", vertelt in een zijner
impressies uit New-York kamkteristiek, hoe hij in den laatsten tijd van zijn bijna geëindigd presidentschap bij zijne geregelde audiënties, waar letterlijk van allen rang en st.and de
bezoekers dooreenkwamen, meer dan één vragende met een veelbeteekenend schouderophalen te kennen gaf, dat de afwikkeling van deze zaak niet meer zijn werk zou zijn, hem zijn
kabinet deed verlaten met den kalmen raad zich tot Taft te·
wenden. Zelfs voor Amerikaansche zeden mocht Roosevelt
wonderlijk openhartig heeten!
Dat ook dc nieuwgekozen president zelf gevoplde welke
moeilijkheden deze voortdurende bescherming van zijne candidatuur van Roosevelt's zijde met zich brengen kon - moeilijkheden, welken in den verkiezingsstrijd ook nièt zijn uitgebleven - bewees wel de brief, dien hij enkele dagen na de
proclamatie zijner candidatuur richtte tot een invloedrijk
Amerikaansch orgaan teneinde zijne opvlttting over de rol
van den president uiteen te zetten. "Als lid van het ministerie",
zoo schreef hij daarin, "heb ik mij in voldoende mate rekenschap kunnen geven van de verantwoordelijkheid, die het
presidentschap oplegt en van de lasten, die het medebrengt.
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om te weten, dat geen man losweg naar oezen post moet
dingen. Voelt hij zich el' toe aangetrokken door de eer en de
mncht, welke eraan verbonden zijn, zonder dat hij gegronde
hoop heeft ook nuttig te kunnen zijn. dan is hij die eer
onwaardig en ongeschikt om die macht uit te oefenen. Beter
is het zeker nooit president te zijn dan een zwak president.
Een president moet zijn in de kracht van het leven en in het
volle bezit van al zijn vermogens. Het is beter, dat hij in staat
is hard te werken dan dat hU genie heeft, doch wel dient hij
een goed inzicht te hebben in de verschillende takken van beheer en moet hij belangstelling toon en voor de talloozc gevallen, die in gesprekken aan zijne aandacht worden onderworpen.
Want hij wordt direct door het volk gekozen en van het volk
ontvangt hij de beste madgevingen; eerlijk gezegd, vat het
volk de openbare za.ken het meest onbaatzuchtig op. Ofschoon
onverschilligheid zoowel als particuliere belangen, het volk vaak
beletten candidaturen of g,momen maatregelen met nauwgezetheid en kalmte na te gaan, kan zijne meening zich concentreeren in den persoon van den president voor de uitdrukking van
zijn wensehen. Daarom behoort de president in zijn gedachten
altijd met het volk mede te leven en in voelen en denken
zoo dicht mogelijk bij het volk te staan."
Doch in dienzelfden brief teekende Taft ook de houding,
die nan.!' zijn oordeel van het volk tegenover een eerlijk
staatshoofd moet worden verwacht. "Evenals ieder individu uit
het volk is ook de president slechts een mensch en heeft hij
recht te eischen, dat er toegevendheid worde betoond ten
opzichte van zijn tekortkomingen. Wanneer het volk niet meer
gelooft in zijn ernst, in de belangeloosheid van zijn bedoelingen,
dan wordt zijn taak ondenkhaar. Zood ra hij overtuigd is den
innigen wensch van het volk te begrijpen, moet hij, zonder zich
te laten opwinden door luidruchtige toejuichingen of zich te
laten nederdrukken door critiek, gebruik maken van de door
de wet hem aan de hand gedane methoden om dien wenseh
van het volk te vervullen. Sedert wij Lincoln hehben gehad
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is het gemakkelijker geworden dan vroeger om een goed president te zijn; Lincoln toch is een navolgenswaardig voorbeeld.
Voor president Roosevelt was de taak nog weggelegd te bewijzen
hoe het volk reageert op den invloed van een eminenten leider, wanneer het uur voor grobte hervormingen is geslagen.
De staatkunde, die Roosevelt is begonnen, moet worden voortgezet; zij is goed, zij is de staatkunde van het volk. Daarom
behoeft zijn opvolger geen rekening te houden met. hen, die
hem misschien zullen beschuldigen, dat hij originaliteit mist;
hij immers bègint niet met de uitvoering yan een nieuw
program". Taft, die zich in deze regelen zijne positie voor den
vervolge met merkwaardig en politieken stijl afbakende, heeft
van die woorden na zijne verkiezing geen lettel' teruggenomen.
Wat hij den interviewers heeft verklaard omtrent zijne voornemens, voorzooverre die reeds te openbaren waren, is in
absolute overeer.stemming daarmede, alleen meer gedetaillleerd,
meer den nadruk gelegd op speciale punten. Men gelooft dit
misschien iets vanzelf sprekends; toch zouden de gevallen van
het tegendeel maar al te gemakkelijk en al te talrijk aan te
halen zijn!
Williarn Taft was onder de hooge staatsdienaren der republiek de aangewezen mrrn yoor de taak, die hem nu werkelijk
wacht; niemand ontkende dit en weersprak het, dat de loopbaan,
welke hem van oordeelend rechter tot machtig koloniaal gOll"emeur, van uit\'oerend regeerder tot heheerend en leidend seeretaris van het oorlogsdepartement heeft gebraeht, slechts deze
kroon als de rechte en de welverdiende kon aanvaarden. i\:Ievrouw Taft, de betrekkelijk nog jeugdige gade van den aanstaanden president, gaf op dit algemeen gevoelen zoo een aardigen
weerklank, toen zij op de vr/tfig of zij gewenscht had, dat haar
gemaal president zou worden, een beslist ja ten antwoord uitt.e,
en er glimlachend aan toevoegde, dat zij voor hem het eerst alLIl
dit ambt had gedacht, toen zij zestien jaar oud en pas met
hem verloofd was. Inderdaad, alle eerzucht, welke 'lij bezit,
geldt en heeft :tltoos gegolden haren man, haar "big Bil!."
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Meer dan twintig jaar is zij de trouwe en gelukkige medewerkster aan zijn schitterende loopbaan geweest; zij trouwde
hem toen hij advocant in Ohio was, die zich nog practijk moest
vero\'eren; zij maakte geheel het verblijf op de Philippijnen mede;
zij bezocht met hem Japan, China en Siberië en was met hem
te gast aan de ho\'en van Peking, Tokio en Peters burg . Zij
spreekt Franseh met zulk een meesterschap, dat de ambassadeur Jusserand zeide zich in haar huis als in Frankrijk te
gevoelen; haar Spaansch verraste geboren Spanjaarden. De
opvoeding nlll hare kinderen had steeds haar grootste zorg,
en toch wns zij van al de dames te Washington, wier echtgenooten zich in hooge maatsch!Lppelijke betrekkingen bevinden,
de eenige, die voor hil.re sociale plichten geen flecretaresse
noodig had. Zij was nimmer eene toonnangeefster op het
gebied der mode, voorzooverre deze zich tot de klceding uitstrekt; daarin te COnCl1lTeeren met "prinses" AHce wns ook te
lr.waar eene taak geweest. De nieuwe meesteres van het "Vitte
Huis heeft met hare voorgangster eene groote liefde voor de
muziek gemeen; zij is mn rijzige gestalte en wordt als eene
vriendelijke vrouw vol gastvrijheid geschilderd.
In haar leven spiegelt. zich Tnft's leven voor een niet gering
deel af.

* **
En zoo is ook, wat haar typeert, voor een groot deel het
typeerende en in even groote mate het sympathieke in haren
echtgenoot. Taft is een mnn vol eenvoud, niet van dien eenvoud, die zoo gaarne uiterlijk en demonstratief toonen wil, dat
deze invloed in het karakter van een hooggestegen persoon
onveranderd is gebleven, die groeten doet wisselen en handen
drukken zoodra de groote menigte het slechts zien knn; neen,
integendeel; doch wel van een eenvoud, die ook in zijne uitingen eenvoud blijft. Er ligt op dnt punt een zekere traditie in
het optreden der Amerikaansche presidenten; een Felix Faure
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zou in hunne rij een vreemden indrll k gemaakt hebben. Het
verschil tusschen het Fransche en het Amerikaansche volkskarakter spreekt hierbij dan ook bijzonder sterk. In Fntnkrijk
heeft ten allen tijde de zegevierende veldheer de hoogste ambten
voor zich open gevonden, en niet ten onl'fJchte, de geschiedellis
bewees het, wanhoopte Robespierre eraan de macht over de
Republiek te handhaven, alleen wijl hij een advocaat was, die
niet eens kon paardrijden en zich dus ook niet hoog boven het
volk met kletterenden sabel kon toon en . In Amerika. is dat
geheel anders; Lincoln waR een beproefd volksleider, Cleveland
en Grant waren meer politici dan iemand ter wereld, en Roosevelt,al voerde hij ook de Rough Riders in den Cubnanschen
oorlog aan, dankte zijn groot en invloed vele malen meer aan de
lauweren, verkregen in den looillzwaren strijd van presidentiëele
actie voor recht en socinal welzijn, dan aan het krijgsgeluk,
dat hem meermalen diende. Tnft is nooit solclant geweest
als Washington, Monroe en Harrison voor hem, maar niettemin
werd hij minister van oorlog; hij is ook daar gebleven wat
hij tevoren was: de eenvoudige man, die zijn ambt bekleedt
om z\jn land naar eer en geweten te dienen, niet om er zelf
hoogheid en hevoorrechting Mn te ontleenen. HiJ aanvanrdde
den post van staatssecretari~, nadat hij op de Phili~pijnen zijn
wonderwerk van pacificatie eener meer dan tien miIlioen menschen tellende, half wilde en zeer krijgshaftige bevolking had
volbracht; hij kwam el' meer als administrateur dan als kr~igs
mftl1; hij heeft er zich zoodanig tot het einde getoond. Zich
Taft, de zeker meer goedmoedige dan martiale figuur, als een
oorlogsheld voor te stellen, is tnmelijk wel een onmogelij kheid.
het spontaan-eenvoudige van geheel zijn wezen zou hem daarto~
zeker een beletsel zijn geweest. Zelfs bij de revues over de troepen doen d~ photo's hem zien in eenvoudig burgerlijk gewaad!
André Tm'dieu is het alweer, die het voorrecht heeft gelH1d
den minister van oorlog binnenskamers als 't ware gade te
slaan. In de wachtkamer van het ministerie vond hij eens een
zestigtal jonge knapl'n, de oudste zeker niet. boven de vijftien
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jaar, die daar luidruchtig bijeen waren, op den parketvloer
glij haantje speelden of over de zware tafels stoeiden; het
waren de leerlingen van een Rchool uit Springfield in den ~taat
l\Iassachusetts, die voor eenig sehuolcongres te \Vashington
kwamen en nu den aanstaanden president, gelijk men hem reeds
maanden tevoren algemeen dacht, hunne opwachting wilden
maken. Een glimlach op het gelaat, trrrd Taft uit zijn kabinet,
en met den meester aan zijn zijde, ging hij de lange rij mn jongens langs, die een voor een aan hem werden voorgest.eld. "How
do you do, mister Slllith ?", klonk het. En een oogenblik
later: "How do you do, mister Jackson?". Even later weer:
"How do you do, mister :\lurray?" Zoo ging het tien minuten
aan een stuk door, totdat de jongens vertrokken en een
meisjeskostschool met even groote vricndelijkheid, maar zeker
nog galanter, door Taft werd ontvangen. In zulke kleine
tafereelen is hij de kenschetsend vertrouwen ge\'ende man,
die zijn kracht van leiden voorni zoekt in de nauwe en voortdurende annraking met degenen, die hij te leidt'n ht'eft. Taft
zou zich echter nimmer zoo vrij en onged won gen in alle deze
hunne milieus kunnen bewegen, indien niet. zijne aangeboren
bonhommie hem daarbij telkens en telkens weer den jllisten weg
wees, Die goedmoedigheid. welke zich zoo dikwijls in den gezonden humor van een volk, dat :Mark Twain onder z!jne landgenooten telt. verraadt., uit zich bij Taft meermalen ook in ofIiciëele en zakelijke aangelegenheden, wekt dan licht tot gelijk
nntwoor<l of gelijke uiting op. Toen Tnft nog gouverneur der
I'hilippijnen was. bevntlen de courrrntpn eenmaal zulke ongunstige berichten over zijn gezondheidstoestand, d!tt minister Root
niet kon nai:1ten hem telegraphisch inlichtingen te verzoeken.
Hij kreeg ten antwoord, dat Taft zich zeer wel bevond, dien
lllorgen juist vijftien mijlen te paard had afgelegd, waarop de
vrager als tweede \Taag seinde: .Hoe maakt hN panrd het dan
wel?"
een vrang, met het oog op Tltft's liehnamsomvnng zeker
gewettigd, en waarom niemand hnrtelijker laehte dan de gouverneur zelf. 'Want indien vnn iets een vijnnd. dan is hij het wel
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van onnoodige gewichtigheid, van deftig zich voordoen tel' wille
van het ambt alleen. Ligt het nict geheel in zijn lijn om van
officiëele rapporten te getuigen, drrt men ze vooml lang moet
uit~pinnen 0111 te zorgen, dat ze niet gelezen en de fouten
erin niet bemerkt zullen worden; opmerking, die hij maakte
toen hij aan boord tus~chen Hamburg en New-York z\jne
be\'indingen neersehreeÏ over zijn reis dool' .Japan en Rusland.
In Taft is niets er naar om ambtelijke voornaamheid als een
noodzakelijk element yrrn het Rtaatsleyen te beschouwen; op dat
punt is hij te veel Amerikaan om niet te weten, dat de ambtenaren er zijn voor het publiek en niet het publiek voor de
ambtenrrren. En in dit opzicht zal hij de tradities van het
Amerikaansehe presidentschap zeker nict overtredcn!
'Vat men noemt een diep denker is Taft niet, en daal' hij
het niet is, geeft hij el' zich ook niet den schijn van. Robert
Lee Dunn, een Amerikaansch journalist, die in zijn jarenlange
carrière reeds reisde met tallooze mannen van naam en gezag,
erkent nimmer een zoozeer individueel "subject" te hesehouwen
te hebben gehad. Toen hij den oorlogssecretaris vertelde met hem
mede te zullen reizen naar het Noord westen, omdat de bladen
der OORtelijkê Staten belang stelden in zijn doen en laten,
zeide deze, dit wel te moeten gelooven, maal' hij voegde er rondweg aan toe, dat hij liever een dergelijk reporteerencl reisgenoot niet bij zich had gehad. Taft is geen man om reclame
voor zichzelf te maken of te doen maken, en misschien moet
daarin voor een deel de oorzaak worden gezocht van het feit,
dat van het werkelijke reuzenwerk, hetwelk zijn hand in het
departement van oorlog verrichtte, zoo betrekkelijk weinig naar
buiten is bekend geworden. Taft is op zichz~lf al te comcientieus om iets na te laten wat hij tot zijn plicht rekent. Op diezelfde reis had hij het ongeluk bij een banket in )Iinnea,polis
innerlij~ vergiftigd te worden door den heet in een btuk visch,
hetgeen zich nog al ernHtig deed aflllzien, want zeide hij zelf:
"the largel' the corporation the greater the capaeity for pain".
Niettemin steeg hij den volgenden ochtend te paard, hield met
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generaal FrankIin Bel! wapenschouwing, liet zich in de !luto, die
hem terug zon voeren, kieken, begnf eerst daarna zich ter
ruste, nam spoedig daarna zelfs, en tegen het advies van zijne
geneesheeren, toch een korten tijd deel aan een feestmaal in
St.-Paul, waar duizenden burgers waren saamgekonlen om
hem te begroeten. En dnt hij zijn gewone vaardigheid des geestes niet had verloren, bewees hij wel toen hij den president der
tafel, die had gesproken van een kleine vischvergiftiging. er
opmerkzaam op maakte, dat een .,kleine" vergiftiging voor hem
zeker niet voldoende was geweest! Juist dit. leuk opene en ronde
t.rekt aan in Taft, doet hem Q\·eral \Tienden maken. Zijne
speeches zijn in dit opzicht een weerklank van zijn innerlijk
wezen. Hij trekt zich niet terug in zijn studeervertrek om ze te
overdenken; geenszins, en zijn geheel bezette dag zou er waar·
schijnlijk ook geen tijd toe laten. Zijne redevoeringen werkt
hij uit in den trein, op de wnndeling, in het gesprek, dnt hij
heeft; in é6n woord, overal, wanr zijn nimmer rustend denkvermogen dnnrtoe gelegenheid vindt. Dnarom passen die
speedJes zich ann hij het leven zelf, en zijn de oplosRingen,
die hij van problemen overweegt, zoo uitermate practisch en
uitvoerbnnr. Tot in de erkenning zijner fouten toe is hij loyaal
en duidelijk; hij eischt dat ook van anderen. Men trachtte
meer dnn eens hem bij feestelijke gelegenheden fluisterend
opmerkingen te mnken, maar het antwoord klonk dan tel kennmle zoo luid hoorbnar, dat men het bij dien eenen keer liet!
Eene der beste eigenschappen van den annstaanden president, welke zich van jongs :tf aan in hem heeft geopenbaard,
is zijn enorme werkkraeht, die in zijn werklust haar vanzelf sprekend ontstaan vindt. He has always had a healthy
appetite for \vork, heeft meer dan een biograaf van hem getuigd, en in bijna eIken werkkring heeft hij de bewijzen hiervoor ruimsehoots kunnen leveren. Niemand heeft in de laatste
jaren meer te doen gehad dan hij, mis8chien Roosevelt zelf
uitgezonderd, en toch, aan geen departement is zoo hard gewerkt

als aan het zijne. Sinds Staunton, die minister was tijdens den
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burgeroorlog, het verliet, heeft het oorlogsambt nooit meer
zulke hooge eischen zich gesteld gezien als gedurende Taft's
heerschappij; Staunton zag zich meer gevergd naar den uiterlijken aard der werkzaamheden, maar Taft's gebied van bewerken was ontegenzeggelijk grooter, want het omvatte Portorico
€n Cuba in het Oosten tot de Philippijnen toe, die wover nllar
het Westen zijn, dat zij weer Oosten heeten; het omvatte Maskn
in het Noorden tot de landengte vnn Panama in het Zuiden.
In de, vier jaren nm zijn lidmaatschap van het kabinet heeft
Taft dan ook niet veel gclegenheid gehad om stil te zit.ten. Hij
k-vam opgewckt van de Philippijnen terug, verzekerd van de
daar geschapen orde en door den loop der omstandigheden
toen volkomen in het gelijk gesteld tegl"nover de sceptische
waarschuwingen van destijds; hij toog aan het werk in het hem
aangewezen departement, en hij bracht er de orde, die men
wenscht.e. En toen de landengte van Panama, die der machtige Unie de verbinding tusschen Atlantischen Oceaan en Stille
Zuidzee op minder omslachtige wijze kan verschaffen dan door
een opzienbarende vlootreis als die onder admiraal Evans VfUl
New-York naar San Franscisco, zijn aandacht Yroeg', ging hij
ook daarheen en wist de zaken tot een goed einde te voeren.
\Vam' hij ook was, Taft werkte; hij heeft n immer gewacht tot
het werk naar hem kwam, doch het integendeel veelal opgezocht; in zijn jeugd leerde hij het om voomit te kOITH~n, en
sedert is dit hem als een tweede natuur bijgebleven: Zelfs des
zomers gunde hij zich niet veel meer dan een korte poos van
rust. De Zondagen moehten aan die rust geheel gewijd zijn, de
werkdagen daarentegen kennen haar niet. Vroegtijdig reeds was
Taft bij de hand, voor het ontbijt ~trekte zich zijn wandeling
soms tot uren uit, en daama was hij in den ochtend en den middag
in de stukken van het secretariaat bijna niet terug te vinden.
Toch bleef hij in de vrije natuur daa.rbuiten, de goedmoedige
man, dien geheel de omtrek in hem kent. Op een middag Yerzonken in de leetuur van oflicieele papieren, kW:lJn een koopvrouw
in Canadeesch patois hem met hare waren lastig vallen; zonder
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eenigen wre\'el begaf de man, die misschien meer directe macht
gaat bezitten dan iemand anders ter wereld, zich naar de kar
der vrouw, en liet niet na, toen hij niets van zijn gading zag.
zijn vrouw te gaan roepen. Meermalen ook kwam het voor, dat
het jongste, maar daarom niet minst beteekenende lid del' familie, de nu tienjnrige Charlie, hem uit zijn werk moest weghalen om een partij tennis te spelen, wanneer het jongemensch zich geen anderen partner had kunnen veroveren.
"You ean 't pby very good tennis, PaplI, but you are an awful
lot of fun", aldus de vriendelijke critiek van zijn jongste.
Het was dan ook niet zoozeer, wijl het een tijd van absolute
rust voor hem mocht heeten, dat Taft er zich telken jure o\'er
verheugde, wanneer hij, nauw <hm zomer in het land ziende,
de wijk kon nellHm naar zijn buitenplaats l\Iurray Bay, in de
Can:Hleesche provincie Quebec, hoog in het Noorden gelegeIl
en van uit :i\Iontreal alleen per boot en calèche te bereiken,
dit laatste wel het geliefde vervoermiddel van Taft. Hier in
de stilte van het buitenleven voelt hij zich thuis, en hij zal
tot deze bos8chen en dit strand in de komende jaren zeker
even gaarne zijn toevlucht zoeken als Roosevelt zich verpoosde
bij zijne jaehtllitstapjes. Murmy Bay doet voor Taft de herinneringen uit het verleden in groot aantlll opdoemen, en dit.
wordt er zeker niet minder sterk op, wanneer zijn beide broeders,
Henry en Charles zich bij hem voegen, en wanneer al spoedig
Taft';; kinderen het ouderlijk buiten komen opvroolijken met
hun gelach en gestoei. Want op :\Iurnty Bay is men jong en
opgewekt, afgezien van eiken leeftijd. Taft speelt er tennis en
golf, hij is er op ende op, zooal;; zijn vrouw hem dan noemt,
de oudste broer ntrl Imar jongsten zoon. Maar anderzijds is zijn
buurman, de oude rechter IIltl'!an, die meer dan een kwarteeu IV
in leeftijd zijn oudere is, zijn geregelde partner bij het golfspel,
en zelden laat deze aan den jong-eren staatsman het succes.
Met zijn zoons trekt Taft er dlwrblliten gaarne op uit om te
visschen; schieten en jagen worden hier, in tegenstelling lllet
't Engelsche voorbeeld, niet beoefend, en de man, die het be-
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vel voert over een :umee van honderdduizenden, voorzien van
de meest geperfectionneerde wapens, heeft zelf misschien nog
nooit een schot gelost. De sport maakt het buitenleven zoo
natuurlijk mogelijk, en al brengt Taft zijn adjndanten en secretarissen met zich, zij zijn er geen ofTicieele personen, maar
maken er als deel uit van deze groote en gulle familie. 'raft
gaat op in het familieleven; laten andere mannen van hooge
staatspositie Houwen kinderen ergens achter, omdat zij er
de voorkeur n.an geven geregeld een korten tijd rustig in hun
midden te vertoeven, liever dan in Washington enkele mimlten van den dng IIlet hen samen te zijn en zoo met hen
·"mede te leven", Taft zou het niet kunnen; hij moet gezelligheid rond zich hebben en zelfs de drukste perioden vinden hem. in staat een enkel uurtje voor zijn familie te reserveeren. En des Zondags, als hij buiten is, viert de gezelligheid
hoogtij; na het kerkbezoek - het eenige oogenblik, dat men
hier buiten den staatsman het lakensche pak ziet aantrekken
inplaats van zijn geliefd flanellen jasje - behoort de machtige
man, die een wereldrond te regeeren krijgt, uitsluitend aan
zUn huisgezin. De eenvoud van de Kapitoolsche huishouding
zal er na Taft's komst niet minder op worden!
Op reis is het al evenzoo. Taft heeft in zijn carrière veel
moeten reizen; alieen naar de l'hilippijnen stak hij vier maal
over en den laatsten keer waa zijn uitstap van enkele maanden een werkelijke reis rond de wereld. Bij uitzondering echter
ging de oorlogssecretaris alleen; bijna immer was zijn vrouw
met den kleinen Charlie bij hem. Ontegenzeggclijk werden ook
haar tact en oplettendheid daarbij op niet geringe proef gesteld. Zij moest dien laatsten keer zich uitrusten voor een uitgebreide spoorreis door Amerika met menige feestelijkheid
onderweg; dan volgde een zeetocht naar een tropisch land met
een belangrijk oponthoud in Japan, en een verblijf in Manilla,
dat aan de plichten van de echtgenoote eens staatssecretaris
groote eischen zou stellen; daarna ging de weg naar het barre
Noorden, door Siberië, om na een ontvangst aan het Ru~sische
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hof te eindigen met een vliegensvlug bezoek aan enkele Europeesehe hoofdsteden en een nieuwe overzeesche reis in een stylish Amerikaansch gezelschap. Hoeveel dames 7.OudE'n zich door
deze opeengestapelde moeilijkheden niet hebben laten afschrikken, hoe"elen zouden de bezwaren niet onoverkomelijk hebben
geacht! 1\laar de gade vttn Taft volbracht het kunststuk uitnemend, en volbracht het zelfs zonder een eigen kamenier mede
te nemen, daarbij gezelschitp hebbend van een aardigen, maar
vermoeienden kleinen jongen. Want Charlie, thans de jongste
telg uit geheel het geslacht der Taft's, is een opgewekt en leuk
kind, echt Amerikaanscll in den humor reeds van zijn antwoorden, doch tegelijk een baasje, dat voor niets en niemand
staat, yoor wien niets veilig of heilig is, en die achter den
breeden rllg- van zijn goedmoedigen vader altijd bescherming
vindt. In Amerika leverde hij het eenmaal om, terwijl allen
waren uitgestapt teneinde zich in het front van den trein te
laten photographeeren, stilletjes op de locomotief te sluipen,
weg te rijden en niet te stoppen voordat hij een pInats bereikt
had, waarheen het gezelschap een wandelingetje van ruim
een mijl langs een modderige baan te doen had. Elders weer
vertoonde hij zich in zijn stoutste stukjes tegenover de officials, die den ministerieelen trein op een of ander perron stonden
af te wachten. Op het schip was hij in zijn element, en hij
wist, toen op den verjanrdag van zijn vader een taart gebakken was, zoo vreemd met den kalender om te springen, dat
ook voor hem op die zeereis een taart moest worden bereid.
Op de Philippijnen had hij zich laten vertellen, dat gekookte
visch te vangen viel, maar hij zat er zoolang op te wachten,
dat hij zijn vader moest bekennen zelf meer gekookt te zijn
geworden door de zon dan de visch had kunnen zijn! En bij
het eerste oponthoud in Rusland, aan het station te Moskou,
maakte de kleine jongen in zijn winterjasje, even door papa
en mama alleen gelaten, zulke vreemde grappen, dat de Rus·
sische officieren hem van anarehist.ische neigingen verdachten
en hem wilden wegvoeren, toen nog juist de geëerde gast van
XXXIX'
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den Czaar hem in zijn benarde po~itie opmerkte en met een
glimlach zijn jongste bevrijdde! Indien het nog noodig' is dit
te zeggen, dan kan worden geconstateerd, dat 'faft's doorloopende eenvoud hem ook op reis niet verlaat. 'fot nn toe
spoorde hij zelden in een gereserveerde coupé; hij trad als
ieder ander een compartiment binnen, nam in een hoekje
plaats, ging lezen of dutten, en was volkomen op zijn gemak.
De chef der restauratie vroeg hem eenmaal of hij een tafeltje
voor hem in den diner-wagen zou reserveeren, doch Taft vond
het niet noodig; hij kon er evengoed als ieder ander op tijd
zijn, meende hij, en hij ging tegelijkertijd naar binnen, waar
hij een vrije vierde plaats aan een tafeltje innam en met zijn
drie dischgenooten opgewekt en vroolijk sprak. De nieuwe
president is er nooit een man naar geweest om zich populair
te maken door ondergeschikten bedienden yijf-dollar-stukken
in de hand te stoppen; hij zal ook niet op het platform van
den trein gaan om zijn aanwezigheid te doen kennen, noch
mannen vnn de pers tot zich roepen om de wereld te laten
hooren wat hij te zeggen heeft .• Ostentation nnd secretary Taft
are not on speeking terms", heeft een Amerikaanschjournalist
van hem gezegd, en bij zijn reizen, die meer dan kleine trips
waren, heeft hij dat wel bewezen. Taft reist gewoon zooals hij
alles àoet; hij vraagt zich niet af, gelijk zoovelen, of hij het
zal kunnen doen, hij beschouwt het als iets natuurlijks, juist
zooals hij adem haalt. Op de mailbooten bevond hij zich dan
ook immer geheel wel, dacht niet aan zeeziekte en had er dus geen
last van. Met generaal Edwards en ambassadeur O'Brien stak
hij op de "President Grant" over en eIken dag trok een nieuw
onderdeel van het schip zijn aandacht, zoodat toen hij de boot
verliet, het tot in de machinekamers toe slechts vrienden waren, die aan hem d:whten. Op den overzeesehen terugweg werd
hem eenmaal gevraagd op een feestelijken avond een enkel woord
ten beste te geven. Taft ving goedsmoeds aan zijn auditorium
te raden nooit "honourable" voor den naam te zetten wanneer men transntlantisch passagier is, want hij zag nu zelf in
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welke moeil\jkheden dat iemand brengen kon. Zijn vrouw had
hem gevmagd wat hij zijn gehoor nu wel dacht te kunnen
voorzetten; hij kon zingen noch dansen en een instrument
bespeelde hij ook niet; hij moest toch bedenken, dat het hier
een amusante gelegenheid en geen politieke bijeenkomst gold.
En toen hij gezegd had van zijn reizen te willen vertellen,
had zij hem doen verstaan, dat deze menschen, die zelf allen
bereisd wm'pn, daarvoor niets zouden voelen. Nu vmag ik u,
aldus voer Taft daarntt voort, zoudt gij geen belang stellen in
den tijd, dat ik .... en hij vertelde grappige geschiedenissen
van de Philippijnen. Zoudt gij er u niet voor interesseeren,
toen mij in het paleis te Tokio ..... en een Japanseh verhaal
kwam nu aan de beurt. En luistert gij niet, wanneer ik u zeg
dat te 'l'jarskoje Selo .... en dan kwam een anecdote van het
Russische Hof te hOOI·en. Zoo hield Taft zijn toehoorders gevangen, niet op dat oogenblik, omdat hij zulk een uitnemend
spreker was, maar omdat men de opgewekte scherts en de
verfrisschende humor Vlm zijne woorden als iets pretti~s en
natuurlijks gevoelde.
Taft is, wat karaktereigenschappen aangaat, wel een zeer
individueele figuur in de rij zijner voorgangers.
-l(.

*

*

De afstamming van William Howard Taft is eene zuiver
Amerikaansehe, en in den meest democratisehen Staat ter
wereld, dien de Unie zich gaarne noemt, telt dit misschien meer
·dan in vele andere landen. Van vaderszijde voert een ononderbroken lijn door zes generaties naar Robert Taft, die in den
jare 1660 te Mendon in Massachusetts woonde; van moederskant gaat een andere direete afstamming terug tot William
Torrey, die in 1640, eveneens in Massachusetts, leefde. Bovendien telt Taft onder zijne voorvaderen een secretaris van Massachusetts Bay Colony, die een grooten naam had en zijn kleinzoon in den derden graad een erfelijke dosis quaJiteiten van
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persoonlijken anrd schijnt te hebben overgedrngen. Tnft'~ vader
wa~ trouwens zelf een lllan van hiet geringe positie; in zekeren
zin heeft de carrière van Alfonso Taft die van Willinm Howard
Taft tot voorbeeld en Ipering kunnen strek ken. Ilij wns re(~hter
iu het Hof van Cincinnati, werd later oorl(lgs~eeretnri", daarna
attorney-glmeranJ, en vertegen woordigde ten ~Iotte zijn land
aan de Oostenrijksche en Rllssisehe hoven. William Ilownrd
was niet. zijn oudste zoon; dit was Charles Phelps, die thans in
Cineinnati de uitge,·er en eigenaar van de "Times-Star" is;
na hem kwam Peter Rawson; nn. dezen William Howard;
vervolgens Henry Wnters; na hplll Homee Dlitton, die nn
de groote school te Watertoson in Connectieut Ipidt ; het laatst
van allen de eenige dochter, Fanny Loui~e, nu gehuwd met
dr. Edwards te Los Angeles in Californië. Het hui~gezin was
een echt Amerikaunseh huisgezin lllet al de goede pn slechte
eigenschappen, die daaraan verbonden zijn. Het had zijn primitieven zetel in Ohio, en dat is alweer een gunstig kenteeken
voor William Howard, omdat juist Ohio aan de Republiek reeds
tal van de meest uitnemende staatslieden heeft geschonken.
William Hownrd werd den 15dclI September 1857 in Cincinnati geboren. HU doorliep er de versehillende openbare scholen
zonder, als andere jongens van zijne omgeving, een gouverneur
te hebben gehad; hij kwam in 1874 op de Yale-Universiteit,
waar de burgerlijke Tnt"t'sche traditie hem evenals alle zijne
broers had heengevoerd, wijl het eenvoudige in hun leven een
verzet moest doen gelden tegen den geest van luxe en frivoliteit, die aan de Harvard-co'leges meer en meer de overhand
verkrijgt, en die nog kort geleden André Tardieu in een zeer
interessant hoofdstuk zoo uitvoerig heeft geschetst. Reeds in
Yale was Taft bekend wegens zijn lichaamsoll1vang, die nog
in den laatsten verkiezingsstrijd de opmerking meer dan eens
ontlokte, dat Taft een goed candidaat was voor eene partij als
de republikeinsche, wijl zli tot haar symbool den olifant heeft
en de nieuwe president bijnn nIs voorbestemcl is dat dier te
berijden. Reeds nun de Universiteit tegelijkertijd echter toonde
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",ieh ook eene yan 'l'aft,'s llleC:'st uit;.tekende karaktertrekken, de
wil n!Ullelijk om alles wat, hij doet, zoo goed mogelijk te doen.
Hij hield mn zijn ~tndie en hij beh(wfde geen nansporing om
tot zijn boeken te gnan; hij was echter evenmin van "pel en
sport afkeerig. De forsehe Bill Taft, wiens purtretten uit dien
tijd nog volkolllen hetzelfde innelllende gelaat van het twnalfj:uig schooljo!lgPlje yert,oonen, was dan ook niet alleen de
popubtirste student nUl zijn jaar, lllaar tevens de leider, de
voorganger bij :1I1es, in cle roei('lub de eerste roeier, in het worstelen de kampioen van de Uni\·ersit"it. En toen hij na vierjarige studie zijn graad als baehel'lI' behaalde, plaat~te hij zich
tweede uit llIeer dan honc!l'rd ('andidaten, nadat tevorpn hem
reeds den eere]lost, van e];t,,: ..,o]·,ttlJr was ten deel gevallen. Op
de studie in Yale volgde een tweejarig verblijf aan het Cineinn!tti-College, dat hij in Issn met den titel vnn doctor in de
rechten verliet, na daarlllj den eer~ten prij5 met een mededinger te hebben gedeeld.
N,t zijne promutie toegeIttten tot de balie, was hij allereerst
als reporter voor verschillende dagbladen bij de reehtszittingen
werkzaam, verkreeg a("htereen\"olgen~ enkele lagere betrekkingen, pn weigerde daal'llu, onder president Arthur het hem aangeboden colleetorsehnp voor internal revenue te aanvaarden,
wijl hij meende dnlu' niet genoeg- te duen te vinden en beter
op zijn plaats, ook nuttiger werkzanm te zijn in de omgeving
van zijn vader. En to<"h had die geweigerde positie hem een
veel ruimer inkomen ver~ehaft, hem in staat gesteld eerder
het nlPbje, waarmede hij verloofd was - Helene Herron, een
dochter vnn den Senator John VV. Herron - zijn vrouw te
noelllen dan thans het ge\'al kon zijn. Hij bleef nu zijne pract\jk als ad\'uca,1i Ilitoefenen totdltt op dertigjarigen leeftijd
gouverneur Fomker, dien hij eenmaal al:; de politieke ster van
Ohio zou verdringen, hem benoemde tot rechter in het Hooggeret"ht~hof van Ohio, waartoe eene voorafgaande aanstelling
nis assiBt:wt-eollnty-sollidtor hem reeds aangewezen had. Drie
jaar later volgde door president IIarrison zijne aam,telling tot

22

WII.LIAM HOWARD TAFT.

advocaat-generaal der Vereenigde Staten, waar zijne grootebekwanmheden alle gelegenheid hadden tot uiting te komen.
Taft vond in zijn bureau arbeid in overvloed, en verbnasde
een ieder door de enorme werkkracht, die hij dnarhij ten toon
spreidde. Het was in die dagen, dnt tusschen Engeland en de
Unie het belangrijke geschil over de vis8cherij in de Bebringzee hangende was; de Britsche belanghebbenden wi~ten Jo~eph
Choate, den uitnemenden advocaat, dien men een vorig jaar
ter tweede Vredesconferentie in geheel zijne juridische bekwanmheid en diplomatieke behendigheid kon waardeeren, te bewegen voor hen voor het Hooggerechtshof der Unie in Washington
op te treden, maar Taft, hoewel in zekeren zin in ervarenheid
en routine de mindere van dezen geduchten tegeDf~tander,
behaalde toch voor de Vereenigde Staten de zege. Een .i R ardaarna was het in het geschil o\"er de toepassing der l\Tac Kinley BiJl evenzoo . Aan dit succes niet het minst dankte hij
het, dat in 1892 na Harrisons nftreden de pInnts van Circuit
Judge over het uitgestrekte gebied van Michigf\D, Ohio. Kentucky en Tennessee zijn deel werd. Acht jaren lang heeft hij
daar den rechterstoel - spoedig vereenigrl met pen leeraarschap aan de Universiteit -- in~enomen; aeht jaar lang gezeteld op de plaats, waar ook zijn vnder de rechterlijke functiehad uitgeoefend.
Deze neht jaar zijn in Taft's leven zeer merkwaardige jaren.
De verpersoonlijkte energie, die men in den nieuwen presi(lent
zoo gaarne begroet, toonde zich hier van den aan\"ang af bijzonder duidelijk. Seth Bulloek, de jachtgezel van Teddy Roosevelt, zwaaide eens Taft den hoogsten lof toe, mogelijk uit den
mond van een man, die in spreken en denken de kort.heid
heeft van den echten zoon der prairie, toen hij van hem getuigde: ,Hij is eenvoudig een beste kerel. Hij is iemand, met
wien men zich onmiddellijk op zijn gemak gevoelt". En ditzelfde verschijnsel teekende men reeds in den rechter, van wien
men zeide, dat hij rechter Taft was in het gerechtshof, manr
Bill Taft, zoodra hij er uit kwam. Inderdmtd, van alles w~t
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naar ongenaakbaarheid zweemt, is bij dezen eenvoudigen man
niet het minste of geringste te vinden geweest in geheel zijn
loopbaan. En meer nog, dat was niet alleen uiterlijk; hij was altijd
in het bezit van een eeht Nieuw-Engelsch geweten, een geweten,
dat in zijn puriteinsche onverschrokkenheid nooit aarzelde verkeerd te noemen w:.t hij verkeerd dacht. Wel zou hij steeds vermijden de gevoelens zij nel' medemenschen noodeloos te kwetsen,
wijl het hem als ieder nobel mensch moeilijk is iemand pijn te
doen; nimmer echter kon hij nalaten een stilzwijgen te verbreken,
dat tot eene verkeerde beoordeeling zijner gevoelens zou
hebben geleid, ook al ware dezc beoordeeling meer in zijn
bel:mg geweest dan die. welke op zijn spreken volgde. Het
sterkst toonde hij dit wel in Hl05, toen hij als tijdelijk voorzitter der Republikeinsche eonventie in Ohio eene rede hield,
die feitelijk tot grondtoon had den raad om voor den verkiezingsdag het republikeinsche raderwerk in Cincinnati stop
te zetten. Te dier tijde reeds werd Taft al" mogelijk president
genoemd; hij wist, dat zijne strenge handelwijze zijn partij
afbreuk zou doen, en dat hij zich alleen daardoor vijanden
zou maken onder hcn, wiel' vriendschap hem eenmaal v!tn veel
nut zou kunnen zijn. iltlnar hij achtte het eene huichelarij den
lof te verkondigen van het republikeinsche programmtt dier
dagen, en zijn geweten zeide hem, dat stilzwijgen hem evenzeer aan dat progl'lunma medeplichtig zou maken. Hij wist
wat hij deed; toen evenwel gelijk immer vreesde hij noch
zijne daden noch de gevolgen ervan.
Judson en Oulahan hebben korten tijd geleden aardige en
sprekende herinneringen geopen haard uit Taft's rechtertijd.
Al spoedig verwierf hij zich den naam vnn een onbevreesd
en rechtvaardig man, en dit was het deels, dat hem zoo
algemeen populair maakte. Hij strafte het kwaad waar hij het
zag, stond immer gereed de volle verantwoordelijkheid van
zijne rechterlijke vonnissen te dragen, was evenwel in gelijke
mate bereid dwaling "an zijn kant te erkennen. Er is dan
ook een merkwaardig geval geweest, waarin Taft den Mayor
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van HartweIl, die voor hem procedeerde wegens maatregelen,
tegen eene spoorwegmaatschappij genomen, verontschuldiging
vroeg voor eene berisping, die hij het zijn plieht had geacht
hem toe te dienen, doch wnarvan hij, r.ndat de zaak hem in
een ander licht was getoond geworden, rle onrechtmatigheid
inzag, en waartegenover hij zich toen ook haastte zijn fout
openlijk te herstellen. Anderzijds kende hij zijn tRak en liet 7.ich
daarvan door niets afbrengen. Dat ondcrvond de zoon van een
beklaagde, voor wien de rechter stond tussehen gevnngenis- en
tuehthuisstraf, en die, op oude kennismaking met Taft steunende, hem kwnm uiteenzetten wnarom zijn vader eigpnlijk
alleen gevangenisstmf verdiende; Taft stelde den on bescheiden
vr~ger met eene verwijzing naar de wet terecht, Illnar liet zich
evenmin door zijne gram~t()righeid verleiden den armen misdndiger het tuchthuis in te zenden, toen zijne juridische overtuiging hem de onbillijkheid daarvan aantoonde. H\j had de gerechtigheid lief, doch hij kende waarachtig medelijden en wist dit tot
uiting te brengen; een jonge man, die tegen het einde zijner
rechterlijke loopbaan voor hem werd gebracht wegens schending
del' wetten op de posterijen, legde hij, vóór zijn definitieve
uitsprank, een proeftijd van zes maanden op, ollldnt hij overtuigd was, dltt hiel' meer uit onwetendheid dan uit misdadig
opzet was gehandeld. De thltllS tot president verkozene was
ook de eerste, die het in een moeilijk geml waagde een
arbeidsleider tot gevangenisstraf te veroordeelen wegens contempt of court, oneerbiedigheid, in het openbaar betoond
jegens rechterlijke bevelen. De mnn, dien hij veroordeelde,
was Frank Phelan, een agitator van zoodanigen invloed, dat
een gerucht reeds wilde, dat Taft zijn zetel niet levend zou
verlaten, indien hij zoo eene veroordeeling gaf. Wat den rechter natuurlijk allerminst verhinderde om zijn vonnis uit te
spreken gelijk hij dat voorzien had, en zonder de geringste
aarzeling in zijne houding zijn plicht te volbrengen.
Uit Taft's rechtertijd in Cincinnati zijn de uitspraken, die
hij gaf omtrent de arbeidswetgeving en hare voorschriften, be-
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roemdgeworden en te nllen tijrle vnn blijvende wuarde gebleken.
De re('.hter in Amerika toch verklaart de regelen der wet en past
ze toe op de feiten, die aan zijn oordeel worden onderworpen,
toetst ze aan de precedenten, welke in zekeren zin als ofiiciense
toelichting- tot de wetten mogen worden beschouwd. En het
valt niet te ontkennen, dat juist de ongeschreven en niet
wettelijk vastgestelde voorschriften, niet geheel en al ten onrechte, we1.ten door de rechters gemaakt, genoemd worden.
Zeker in elk ge \"lil , drukte Taft. het stempel zijner persoonlijke meenillg op de uitlegging der wet, doch dit vond anderzijds in nict geringe mate verklaring in zijn helder inzicht in
hare oorspronkelijke beginselen en hare aanpnssing aan nieuwe
toestanden, zonder dnt daardoor de overeenstemming met het
aangenomen oordeel der rechterlijke macht en met de denkwijze van een verlichte openbare meening werd verbroken.
Taft heeft zich ten al!e tijde herinnerd, dat, om met Blaekstone te spreken, de rechters de levende orakels der wet zijn,
en het is d:m ook in deze omstandigheid, dat men de oorzaak
moet zoeken voor het teekenende feit, dat wlfs van den kant
der arbeiders-organisatie eene zeer zwakke oppositie zich tegen
Taft's candidatuur deed gelden, welke uitsluitend daarop berustte, dat hij als rechter in vonnissen aan hare sociale beweging belemmering in den weg had gelegd. In alle de gev:tllen,
waarin Taft stond voor den rechterlijken strijd tusschen knpitaal
en arbeid heeft hij n/lUwgezet de wet overwogen, de juiste omstamligheden gepeild en daarnaar uitspraak gedaan. Eenstemmig IS d:lll ook het oordeel, dat op het punt van recht en plieht
der arheiders\tlreenigingfln niemnnil zpo ,111irlelijk gesproken
heeft als hij, wiens woorden velen zijner ambtgenooten t.ot richtsnoer en navolging dienden. De bewering daarom, hela:ls meer
dan eens geuit., dat Taft's wetsuitlegging den arbeid eene vijandige
gezindheid toonde, mag er eene zonder werkelijke reden \"an
bestaan geoordeeld worden; integendeel, eene nauwkeurige
beschouwing toont veeleer de onzijdigheid van zijn oordeel
aan, hetzij dit gericht was tegen de arbeiders, hetzij tegen ka-
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pitalisten, hetzij tegen vereenigde samenspanning, hetzij tegen
belemmeringen van .den handel.
De mee~t merkwaardige vonnissen van Taft zijn in een vierof vijftal uitspraken terug te vinden. De eerste dateert van
1890 en betrof eene procedure, die de werkgevers )1oore tegen
den Bond der metselaars hadden ingebracht wegens eene uitsluiting, gerieht tot een derden persoon, die met den geschilvoerenden werkgever slechts in ver verwijderd verband stond;
Taft's vonnis veroordeelde de organisatie als zijnde deze getreden
buiten hare machtssferen, en hief vanaf <Int oogenblik de indirecte uit~luiting als onbillijk en onpractisch wapen feitelijk op.
Een ander geval brnch t eene uitsprank tegeno\"er het in terstntelijk
kamkt,er van arbeidsgeschillen, welker maatregelen de oppermacht \'an het centrnal gezag tèr bescherming van den handel
tus~chen verschillende stnten der Unie zouden kunnen aantasten; het was, toen de stnkende mnchinisten vun den Toledo-spoorweg in 1893 dreigden ook de leden hunner broederschap, bij
andere mnatschappijen werkzaam, in hunne aetie te betrekken,
en Taft dit na eene heldere uiteenzetting onmogelijk meende te
moetelI maken, wijl daardoor de normale toestand in het goederenvp,rvoer van den interstaatschen handel zou worden aangetast, en inbreuk op de daartoe geldende wet onherstelbare
schade zou berokkenen. Even scherp omlijnd was een jRltr
later het vonnis, gewezen tegen de bestuurders der vereeniging van beambten bij de Pullmann-maatschappij, die uitsluiting
van alle Pullmann -wagens eisch ten en boycotten wilden de
lichamen, welke dit weigerden; het verzet, dat Phelan toen
tegen de rechtbank pleegde, lokte als vanzelf Taft's oordeel
over den omvang van intense rechten der arbeidersvereeniging uit. In de q llaestie van de Addyson-staalmaatschappij
eindelijk verdedigde hij hetzelfde beginsel, dat bij hem ter
onverkorte handhaving van interstaatschen handel had voorgezeten, door te beslissen over verdeeling van landerijE;n tllsschen
ver,:chillende ondernemingen in tul vnn SUIten der Unie; het
vonnis in deze zaak is temeer merkwaardig, wijl het eene
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meesterlijke blootlegging bevat van het essentieele onderscheid
tusschen eerlijke con tracten ter beperking van den handel,
noodzakelijk om de wettige vl'Uchten van het eontraet te kunnen genieten, en overeenkomsten, welker eenig doel is de
prijzen op te drijven en deze zoo opgedreven prijzen te handhaven - wijl het daarmede et'ne eerste uitspraak naar 8herman's anti-trllstwet in zich hield, clie voor het Hooggereehtshof der Vereenigde Slltten daarna den grondslag van menig
gelijk vonnis is geweest. Het juridische deel in Tltft's loopbaan is nnar buiten niet het meest bekende., maar dna rom
zeker niet eene der minst schitterende perioden van die loopbaan.

* * '"
Het was uit dezen werkkring, die werkelijk voor Taft een
geliefde was, dat hij werd weggehaald om het bestlll,r te aanvaarden over de eilandengroep der l'hilippijnen, welke Spanje
na den ongelukkig gevoerden oorlog van 18\)8 bij het tractaat
van Parijs aan de AJllerikaansehe (Tnie hnd moeten afstann.
President Mac Kinley, wiens imperiali~tische zucht den krijg
had uitgelokt, was oVl'rvallen door den wanordelijken toestand,
dien zijne commissnrissen te Manilla hem rapporteerden; hij
wist geene afdoende regeling te treffen, nog mÜt.·il\jker iemand
te vinden, die tegen de bezwaren van dit beleid zou zijn opgewassen. Hij behoefde, zoo zeide hij tot minister Day, epn
man, groot en sterk, geduldig en tactvol, doch tt'gpiijk standvastig, een man, bereid de~noodR zich dood te werken als dit
geëiseht werd. Day ried hem den persoon van l'1tft aan en naar
dat ad\'ies ontbood de presiden t den rechter uit Cincinnati,
die geheel overbluft toehoorde toen hij yernnm wnt men te
WIL~hington vlIn hem wilde. Hij wus liever bij de rpchterlijke
macht geble\'en met den van j0l!gs af begeerden zetel in het
Hooggerechtshof der Unie in het eindelijk vel'~chiet, en hij
zeide dit oJll·nhartig. l\l:w Kinley evenwel hield hem voor,
dat hier een der moeilijkste vraagstukken, voor de Amerikaan-
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sche natie op te lossen, in zijn hand werd gelegd; hij overtuigde hem, dat hij en niemand anders de aangewe;-.en man
voor den post was, en toen Taft dit eenmnal inzag, deed hij
zijn plicht en ging. Hij nam een last op zieh, die hem geluk
en eene moree!e o\'erwinning zou schenken; een last eehter,
welke bij het aanvaarden slechts groote verantwoordelijkheid
en verpletterend en arbeid beloofde, bovendien de mogelijkheid
van teleurstellende uitkomsten en grie\'ende deceptie in ruime
mate in ziel! droeg. Zijn eenvoudig geweten zou hem echter
geen rust gelaten hebben, indien hij had geweigerd en 'een
ander de zending met totaal mislukte resultaten hnd zien volbrengen; voor hemzelf zou zijn toekomRt dan niets geweest
zijn, ook al wnre z\jn rechterlijke functie hem alle dagen een
voldoening gebleven en al beloofde zij hem het aangenaam
vooruit;-.ieht van den hoogsten juridisehen zetel.
Taft bleef ruim drie en een half jalu op de Philippijnen ;
hij was er de hervormer en de bestuurder der onder zijn beleid nieuwgeboren natie tegelijkertijd. Hij kwam er als pre:,:ident vlm de commissie voor deze eilanden, een jaar later werd
hij gouverneur met bijna onbeperkte maeht en zonder eenige
an<!ere lLutoriteit naast of boven zieh dan den president zelf,
geadviseerd door den betrefl'enden departementalen raadsman.
Mac Kinley werd kort da:uop door den laffen aanslag van
Czolgos;-. gedood, en Roosevelt, die hem rechtens opvolgde,
bleek Taft, wien h~j had lecren kennen, toen hij met hem arbeidde in de bureaux van prcBidcnt H:urison, zoo zeer genegen, dat hij hem voorstelde voor de eerste vae:ltllre, die zich
onder zijn gouvernement in het Hooggcrecht~hof voordeed.
Niemand, die dit rustig ambt meer begeerde dan de bewindhebber der roerige Philippijnen, maRl' de plicht, die hem den
exotischen troon Van eenig Amerikaanseh onder-koning had
doen bestijgen, gaf hem dit.maal de kraeht om den president
te overtuigen, dat hij hem te Manilla moest laten, dat daar
hooger en nuttiger werk voor hem te doen viel, de kracht te
weigeren, tlots herhaald aandringen en tot tweemaal toe. In zijn
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gouverneurschap was hij zeer werkzaam in meer dan é.:n opzicht. Nadat hij er anderhalf jaar vertoef(l had. moest hij wegens ziekte zijn post tijdelijk overdragen; kort daarop vertrok
hij naar Amerika om er voor de commissie uit· Senaat en
Kamer de belangen der eilanden, die zijne eilanden waren
naar zijn hart en zijn spreken, te verdedigen; zes weken lang
confereerde hij dagelijks met deze cOllJmissie en gaf een geschiedenis en besehrijving van het ontwakende volk der Philippino's, die wat meesterschap over de stof, juist oordeel en
verstandige sympathie betreft, zonder voorbeeld kon worden genoemd in de koloniale gesehiedenis, zoozeer getuigde
van gloedvolle liefde voor zijn taak, dat Taft zelf eens zeide:
"Ik geloof, dat ik eigenlijk zendeling had moeten worden". Hij
zinspeelde op daden en niet op woorden, merkt \Valter \Vellman terecht hierbij op.
Toen Taft naar den Archipel terugkeerde, volbracht hij in
opdracht van minister Root allereerst eene diplomatieke zending te Home, waar hij met Paus Leo XIII en de Kardinalen
onderhandelingen voerde over de bestreden bezittingen der
religiellse orden op de Philippijnen, zeker voor niemand een
zwaarder en ondankbaarder werk dan voor dezen gouverneur,
die het met eigen oogen gezien had welke invloeden de monniken onder het arme natuurvolk hadden gebracht, hoezeer
juist zij het hadden uitgebuit en tot opstand letterlijk gedreven. Doch toen hij na een verblijf van twee maanden Italië
verliet, en vanuit Napels den terugweg naar zijn klein Rijk
aanvaardde, WilS hij er in geslangd de basis te leggen voor
een WEiderzijdsch accoord en kon den dank aanvaarden van
Roosevelt, wien tegenover het niet onbeduidend katholieke
gedeelte zijner landgenooten eene goede verhouding met den
Heiligen Stoel geenszins onverschillig was. Nog ruim anderhalf jaar zetelde Taft op de Philippijnen ; toen waren de grondslagen voor het nieuwe bestuur vast en zeker, toen was het
werkelIjk wonderwerk der organisatie verricht, en een van de
eerste regeel'Ïngsdaden van den herkozen Roosevelt kon zijn
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om Trrft als minister van oorlog in zijn kabinet op te nemen.
Al!'! zoodanig bleef trouwens het toezicht over de Philippijnen,
met dat der andere koloniën, onder zijn bewind en kon hij
waken, dàt het zorg\·uldig opgetrokken gebouw niet door onkundige handen werd ontdaan van zijne steYigste zuilen. En
tot tweemalen toe bezocht hij nog persoonlijk de eilanden.
Den eersten keer in den zomer V!ln Hl05, toen hij met een
gezel!Ochap senatoren en afgevaardigden een inspectie-reis door
het gebied ondernam; den tweeden keer in den herfst van
1907, toen hij, der eenmaal gegeven belofte getrouw, naar
:Manilla kwam om de eerste Nationale Vergadering der Philippino's te openen, en er met groot enthousiasme ontvangen werd,
er in het afspannen der paarden van zijn rijtuig en dergelijke,
bewijzen van eerbied en aanhankelijkheid ontving, die den
bijnarrm van "Santo Taft" weer levendig deden worden voor
ieders geest.
Want gelijk Taft zich al spoedig hechtte aan dit eeuwen
achtereen vertrapte volk van kinderlijke natuur, zoo begreep
dit ook hij intuïtie den goeden wil van den energieken man,
wiens werk een der schitterend8te voorbeelden is van de wijze,
waarop de blanke zijn rol VILn heschaafde meerdere tegenover
den kleurling kan opvatten. Taft was naar de Philippijnen
gegaan uit plichtsgevoel, doch zijn nobel hart bnicht er hem
als vanzelf toe de aan hem toevertrouwde inboorlingen tot
zijne kinderen te maken, voor wie hij streed en arbeidde, niet
alleen in zijn eigen paleis, maar veel meer nog in de Amerikaansche hoofdstad, waar vooroordeelen, intrigues, tariefpolitiek en tal van andere invloeden vielen te overwinnen: Twijfel
heerschte er, sceptische onzekerheid, minachtend wantrouwen
omtrent de toekomst der eilanden, en alleen een taaie volharding en een onbuigzame wil gelijk Taft die toonde, waren in
staat in :Manilla uit den chaos een ordelijk bestuur te scheppen, en door een pleiten voor recht, geduld en hulpvaardigheid Amerika terug te houden van daden, die zijn nationale
eer hadden aangetast en rechtens twijfel doen ontstaan aan
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den werkelijken wensch om eene kolonie m het belang en
nut vari de bevolking te besturen. Het waren moeilijke jaren,
waarin de nieuwe president een geboren administratief talent
ontpoppen kon; misschien echter tegelijkert.ijd de mooiste van
zijn leven, omdat hij er uit eene wilde massa eene natie schiep,
die nog aan het begin staat, maar toch !tlreeds eene toekomst
heeft. Taft kon dit kunststuk verrichten, wijl hij zijn taak hoog
opvat.te, hoog in het groote, hoog vooral in het kleine. Hij
achtte zich volstrekt niet te groot om zich in de geheimen der
nationale danskunst te doen inwijden teneinde de vrouwen der
presidentes op waardige wijze ten dans te kunnen leiden; in
veertig dagen nam hij deel aan twintig hals, en verwierf er door
zijn altijd zonnigen glimlach meer de genegenheid en het vertrouwen der bewoners dan door de beste papieren maatregelen mogelijk was geweest. :Met eigen oog nam hij alles op, inspecteerde
nieuwe openbare werken, bezocht scholen, leerde het land in
zijn gansche gesteldheid kennen, wist van geen vermoeidheid
en kon aan het einde van den dag, na een rit in harren zonneschijn, zijn souper een uur uitstellen om eerst zijn trouw muildier te verzorgen. En meer dan eens had men hem des nachts
in den tuin achter zijn villa knnnen gadeslaan, blootsvoets in
zijn pyama, op den arm een kleinen door de muskieten gebeten wereldburger, wiens geschreeuw binnenskamers zijne
vrouw anders zou hebben wakker gemaakt. Een reus als Taft,
zoo zeide iemand uit zijn omgeving, is meestal even goed als
sterk!
En wanneer men leest voor welke wanhopige verwarring
Taft stond toen hij het bestuur aanvaardde, dan rijst de verlUlzing over het volbrachte werk tot diepe bewondering. De
Spanjaarden hadden eeuwenlang aan de priesters de volkomen
heerschappij over het eilandenrij k gelaten; het volk leefde er in
eene verdrukking en domheid, waartegen zich sedert de opening
van het Suez-kanaal een gcest verzette, die, aangewakkerd
door de Republikeinen, door Aguinaldo eindelijk tot een bloedigen opstand werd opgedreven. De tusschenkomst der Ameri-
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kanen bevrijdde de Philippijnen van het Spaansche juk, maar
toen de inboorlingen meenden in de nieuwn heerschers ook
nieuwe onderdrukkers te vinden, brak de gllerilla lIlet vernieuwde kracht weer uit; de guerilla, die zoodoende met slechts
een korte periode van rust, het eiland van 1896 tot 1!J02 teisterde 0IJ een allerverschrikkelijkste manier, en die eerst eindigde
nadat Funston's krijgsmacht Aguinaldo de wapens had doen
neerleggen. Taft zelf beschrijft in zijn rapport aan president Roosevelt den toestand, waarin zoodoende landbouw, veeteelt en de
kleine i\lland~che industrie zich wel moesten bevinden; hij legde
in dat rapport ook het physiek bloot eener bevolking van zeven
millioen zielen, van welke meer dan 70 010 noch lezen noch
schrijven kon, die zes geheel verschillende dialecten door elkaar sprak, en die er aan gewoon W!tS geraakt een opeenvolging van moord en roof als natuurlijk te beschouwen, bezitting en leven onzeker te weten in de macht van steeds tijdelijke en plaatselijke gezagvoerders. Taft kwam, zag en yolbmcht;
hij schiep in enkele maanden een binnenlandsch bestuur,
leerde den inboorlingen in de maatregelen en verordeningen
van dat bestuur vertrouwen te stellen; hij wijdde zijn aandacht aan de ontwikkeling van den bodem; hij deed scholen
verrijzen waar dit slechts mogelijk was; hij verzorgde irrigatiewerken, en ontwierp plannen voor verkeer en nijverheid; en was
door dit alles heen en vóór alles bezig de Philippino's staatkundig en zedelijk op te voeden. Hij werd voor hen, wnt Booker
Washington was voor de kleurlingen der Zuidelijke Staten, en
het was meer dan een zinlooze regel, toen hij der uitvoerende
macht der Unie berichtte, de 'Philippijnsche eilanden in staat
van selfgovernment te rekenen. Hij heeft geleerd van dit
kinderlijke volk te houden, en hij spreekt uit zijn hart, wanneer hij den opgevoeden Philippino aantrekkelijk noemt, aantrekkelijk door zijn vlug begrip, zijn zin voor fijnen geest, zijn
drang naar poëzie, zijn edelmoedigen en natuurlijken aard.
Hei werk, dat Taft verricht heeft, is niet alleen voor de
eilanden zelven, maar ook voor Amerika en zijn Oost-Aziati-
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Bche politiek van overwegend belang. Zeker, Taft heeft op de
Philippijnen eene donkergekleQol'de schoolbevolking van meer
dan 500.000 leerlingen gekweekt., hij heeft er den wetenschappelijken landbouw, de kunsten en het gevoel voor rechtszekerheid
doen grond vatten op soliede basis. Doch hij heeft tegelijkertijd
eene bevolking van ongeordende kleurlingen veranderd in eene
natie, die vertrouwen moet stellen in Amerikaansche wijsheid
en kracht, geloof moet hebbe"iJ. in Amerikaansche trouwen
eerlijkheid. Hij heeft van deze kolonie een zichzelf besturend
rijk gemaakt, dat meer en meer de Amerikaansche banden van
feitelijken aard zal willen losmaken, doch hij heeft in dat rijk
der Unie een machtiger steunpunt in Oost-Azië verstrekt dan
het in de meest onderworpen kolonie ooit had kunnen vinden.
Wanneer Amerika zich in de Oost-Aziatische aangelegenheden
wil mengen, heeft het hier een uitgangspunt voor zijne actie;
bezit het in deze eilandengroep een maritiem soutien, dat Europeesche mogendbeden over hunne nota's kan doen nadenken
alvorens te handelen; kan het vanuit Manilla Japan over den
Grooten Oceaan heen toonen, dat het zelfs voor de stoutmoedige Japs gevaarlijk is te ver zuidwaarts te gaan en zich op
een terrein te wagen, waar na den grooten tocht van NewYork naar San Francisco de Amerikaansche vloot zoo slagvaardig manoeuvreerde. lnderdru),d, wanneer men Taft een man
van successen noemt, zoodanig, dat men aan zijne zending
dacht overal, waar moeilijkheden ontstonden, dan behoort zijne
Philippijnsche periode wel tot de eerste en de beste. De
vleiende woorden dan ook, die Roosevelt aan zijne terugkomst schonk, en die we als meest typisch motto afdrukten
aan het hoofd van deze schets, waren zeker welverdiend.

***
Met den terugkeer van de Philippijnen begint voor Taft de
periode van den man, bekend/door geheel de wereld.
XXXIX'
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Vier jaar lang heeft hij het oorlogsdepartement beheerd, er
met vaste hand de 7.aken geleid, met een detailkennis, die
de militairen zei ven alweer verblufte, de reorganisatie van het
leger voortgezet en een generalen staf daarvoor opgericht.
Maar van dit alles zijn slechts de meer ingewijden op de
hoogte; naar buiten is het beter bekend hoe deze oorlogssecretaris bij voorkeur zich als vredesvriend en vredestichter deed
gelden. Dat geschiedde vooral in de nieuw verworven bezittingen der Unie, welke Taft mede onder zijn beheer had. Tot
een departement van koloniën is het te Washington nog niet
gekomen. Toen de twist op de landengte van Panama het
hoogste punt genaderd was, toen de strijdende Uepublieken
oorlog dreigden te gaan voeren, trad Taft tusschenbeide, verzekerde door zijn be:eid de positie van den gestichten Staat
van Herrera, en redde voor Amerika het groote werk van de
Lesseps' genie. Toen bijna twee jaar later men in Cuba met
het plotseling aftreden van president Palma anarchie vreesde,
was het wederom Taft, die zich inscheept/l voor Habana,
van daaruit met krachtig beleid de noodige maatregelen beraamde, kalm liet praten ieder, die spottend zeide, dat de
Unie nu eerst zou toonen wat haar de onafhankelijkheid
van Cuba "waard" was, doch die even kalm, na orde hersteld en den burgeroorlog tusschell de warmbloedige en dadelijk met haar wapenen gereed staande partijen voorkomen te
hebben, ook even rustig als immer weer wegvoer, den dank
voor zijn kort gouverneurschap medenemend van allen, die bij
handel en industrie van het eiland waren betrokken. De nieuwe
president bn de rust, die hij als hoofd der Unie in een zeker
opzicht moet verkrijgen - de traditie toch wil, dat nimmer de
president zich buiten het Amerikaansch territoir begeeft en
stootte zich z_elfs aan het uitgeleide, dat Roosevelt destijds het
stoffelijk overschot van Lord Pauneefote deed aan boord van
een Engelsch oorlogssehip bij Long Islnnd - werkelijk verdiend achten; steeds was hij reizende en het laatste jaar misschien wel het meest. Want in dat jaar volbracht hij zijn
grooten toeht naar Oost-Azie, bezocht China en Japan, speechte
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te Tokio en Shangai opzienbarende woorden, wendde zich langs
den Transsiberischen spoorweg tot Europa en ging daar scheep
voor New-York, om, nauwelijks thuisgekomen, voor de meest
verm')eiende van alle campagnes te staan, de campagne van
zijne verkiezing tot president, welke hem in enkele maanden
duizenden mijlen deed sporen en spreken ontelbare malen,
vechten tegen Will Bryan, letterlijk dag aan dag, zonder ooit
vermoeid te zijn of er ook maar op te gelijken!
Is het wonder, dat 'l'aft een optimist is, dat hij, die zelf het
sprekende voorbeeld is van wat energie vermag, volle vertrouwen
stelt in Amerikaansehp idealen en de kracht der Amerikaansche
jeugd? Zeker, Taft kan O\'er tegenslag in zijn leven niet klagen, erkent het zelf gaarne, dat vele dingen voor hem zijn gekomen op het meest daarvoor gelegen oogenblik" doch niettemin, veel ook heeft hij te dnnken aan zichzelf, deze man, die
onvermoeid kan nrbeiden aan één stuk van acht uur des ochtends
tot middernacht, die wist in te grijpen in zijn eigen leven en
geen verantwoordelijkheid vreesde, al kon hij ook moeilijk
vermoeden, dat het antwoord, hetwelk hij als rechter op het
attnbod van een advocatenk,mtoor, om voor 50.000 dollars 's
jaars in haar dienst te treden, gaf en waarin hij zeide, dat er
hooger dingen op de wereld zijn dan geld alleen, zoo volkomen
en schitterend bewaarheid zou worden. Taft is in vele opzichten de illustratie vnn de opmerking van wijlen senator Hoar,
dat de beste jongens iets mnnnelijks en de beste mannen iets
jongensachtig over zich hebben; hij is inderdaad in vele opzichten een groote vrool\jke jongen, klaar voor een lach, voor een
grap, lachend. terwijl hij arbeidt en anderen aan het lachen
Illnnk t, Zijn Inch is als de uiting vnn innerlijken zonnesohijn,
CIl aan dien zonneschijn dankt hij een groot deel van zijn populariteit, en met dien zonneschijn lachte hij op Cuba en de Philippijn'tm, in Panaina en Rome, in Peking en Tokio de ontstane
moeilijkheden als weg. Toen de sluiting der scholen in San
Francisco heftige vertoogen van de Japansche regeering uitlokte; toen de hardnekkige weerstand der Oalifornische autoriteiten tegen Roosevelt's verzoenende houding storend begon
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te werken, toen minister Metcalf zijn donker getint' rapport
uitbracht en de ophitsende taal der gele pers haar uitwerking
niet miste; toen een ieder de blikken wendde naar Tokio en
werkelijk het ergste begon te vreezen, toen bleef alleen Tnft kalm
en glimlachend als gewoonl\jk. En tegen een Fransch reporter
verklaarde hij, dnt nlle in uitzicht gestelde moeilijkheden overdreven waren, dat er wel gevunrlijke nuances te bemerken
vielen, manr dat een oorlog tusschen Jnpan en de Unie het
meest absurde denkbeeld was, dnt men zich voor oogen kon
stellen. Van Taft dateert in die dagen het bijmt historische
en geruststellende gezegde, dat slechts een kleine wolk de
goede verhouding even had verduisterd; meer niet. De loop
der zaken gaf hem gelijk; met de komst van baron Takaheira
als ambnssadeur te \Vashington nnmen de onderhandelingen voor het definitief accoord een aanvang; tegelijkertijd, dat
Taft in het verre Oosten zijn' vredelievende persoonlijkheid
op den voorgrond deed treden, bij den Mikado lunchte, en
aan het banket te Tokio sprak over den wensch der Amerikanen
naar eene goede verstandhouding met de Japanners. Zouden
alle oorlogsministers evenzoo gedaan hebben?
De vier jaren van zijn staatssecretarisscha,p zijn voor Taft
zware jaren geweest, maar ook jaren, waarin hij zijne persoonlijke kwaliteiten in alle opzichten kon Loonen. Het bleek meer
dan eens, dat zijn eenvoud nog dezelfde was van zijn rechterlijken tijd; het bleek toen hij de wereld rondreisde zonder
kamerdienaar en den Czaar bij eene audientie moest laten
wachten, omdat een naad vnn z\jn pantalon was losgegaan
en eerst nog gerepareerd diende te worden. Hij toonde tevens,
dat zijn eerlijkheid nog even solied, en, politiek gesproken, nog
even onverstandig was, toen hij, koppig, weigerde mede te
werken aan een accoord, dat zijne vrienden in Ohio voor den
senatorszetel van Foraker zou doen stemmen en in ruîl daarvoor de hulp van den senator voor Taft's presidents-candidatuur
zou verzekeren; dit weigerde, niet uit antipathie tegen Foraker,
dien hij waardeerde, dankbaar was voor wat deze in den nanvang zijner carrière voor hem deed, zelf ook stemde en aan-

WILLIAM HOWARD TU'T.

37

beval, maal' wel, omdat hij zijn vrienden niet dool' zijn woord
wilde verbinden, blindelings, en allerminst wanneer zijn eigen
belang daartegenover in het spel werd gehaald. En hij demonstreerde meer dan eens nog de oude onverschrokkenheid
te bezitten, de oude ridderlijkheid om zijne meening te zeggen
wanr hij was en hoe deze ook luiden mocht; hij vertelde
een gehoor van stakers, dat hunne geweldpleging moest worden veroordeeld, ann een gehoor van kleurlingen, dnt de
wetten goed waren, welke hun stemrecht beperkten, aan een
gehoor vnn financiers, dat de laatste crisis door hunne mis·
bruiken ontstaan was. lIet was voor dl:' Cooper Union te NewYork, dat hij deze laatste merkwaardige rede hield over kapitaal en arbeid, het stoute stuk aandurfde Roosevelt's beleid
tegen de trusts te verdedigen, terwijl nog in stilte en luide de
verwenschingen werden gehoord, die aan zijne maatregelen
aller financieel nadeel weten. Taft stond tegenover een opge·
propte zaal, waarin hij de financiers wist, die millioenen hadden verloren en die op zijne toen reeds algemeen nangekondigde
candidatuur voor president een beslissend en invloed konden
oefenen. Maar hij bleef kalm en openhartig, wilde zelfs debat
uit den ouden lust om te strijden en overwon tegen ieders gedachtl:'n, eenvoudig, omdat, naar een sportterm, het beste paard
nu eenmaal winnen moet!

***
Roosevelt heeft zelf de taak van president der Vereenigde
Staten de zwaarste tel' wereld genoemd. En inderdaad, om, eens
tot deze waardigheid gekozen, te slagen, vereischt niet alleen
talent en bekwaamheid; vereischt evenzeer een zeer bijzondere soort van stemming en van karakter. Een president
moet tact, geduld en een goed humeur in onuitputtelijke hoeveelheid bezitten; hij moet rustig en kalm met allerlei soort
van menschen kunnen spreken, somwijlen over futiliteiten,
terwijl hij weet, dat belangrijk werk in zijn kabinet opgestapeld
ligt; hij moet conflicten trachten te vermijden en zich vrienden
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kunnen maken in een oogebblik; hij moet de kunst verstaan
door zijn ambtenaren in alle takken van den ataatsdienst doorzicht te hebben, er te kunnen ingrijpen op het juiste moment;
hij moet ten slotte het congres leiden met groote intelligentie.
In zekeren zin heeft de loopbaan, die Taft volgde, hem voor
dit moeilijk ambt uitstekend voorbereid, hem een leerschool
van zoodanige schakeering bezorgd als alleen de Voorzienigheid
geven kan. Taft zelf heeft er zijn leven niet op ingericht, want
het laatst van allen uit zijne omgeving is misschien wel hij
aan den presidentieelen zetel gaan denken, en volkomen eerlijk
was hij ongetwijfeld, toen hij na den uitslag der Republikeinsche
conventie zeide. dit ambt niet gezocht en zijne candidatuur niet
verwacht te hebben. Anderzijds is er echter veel in zijn handelwijze, dat den voorbestemden president veronderstellen kon,
doch dat geen verwondering zal wekken voor ieder, die weet, dat
Taft zich ,tl tijd liet gaan zooals hij was, liet gaan naar karakter
en naar plicht. Zoo zal hij als president ook zijn, openhartig als
de Duitsche keizer, met dit verschil echter, dat er bij hem natuur en geen zucht naar sensatie is; diplomatiek en vredelievend als wijlen staatssecretaris Hay; energiek als zijn onmiddellijke voorganger.
En daarom ook niet het minst i8 Taft's verkiezing met zoo
algerneene instemming vernomen. Hij behoort niet tot het
ras der geboren leeraars en sprekers Ids Roosevelt en Bryan,
hij is meer een goedmoedig en nuchter humoristisch practicus,
die in de werkelijkheid soms het best de idealen vat. Taft
mist inderdaad meer dan eene schitterende hoedanigheid van
Roosevelt, en men zal vooral daarin gaarne vergelijken, maar
hij mist ook enkele gebreken van zijn politiek en patroon,
en daardoor zal hij dingen tot stand knnnen brengen, die voor
Roosevclt onbereikbaar waren. Teddy was de mnn van impuls, van de edele opwellingen, die een gehoor in geestdrift
brengen, doeh die in hare onverv~arde uitvoering wel eens gevaarlijke specimina opleveren; Taft zal met meer doorzicht handelen, meer tevoren alle gevolgen overzien, meer ook udministratief het raderwerk van de;l Staat begrijpen, doch, eenmaal
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iets begonnen zijnde, het ook willen brengen, tot the bitter end,
overtuigd zijn van het kunnen. En daHl'door zal hij zoowel
naar binnen als nnar buiten nan de Amerikannsche politiek grooter stabiliteit verleenen dan Roosevelt ooit mogelijk was. De
Unie weet tevoren in hem den man, wiens eerlijkheid hem
verplicht de erfenis van Roosevelt in den strijd tcgen trusts,
overmachtige spoorwegnlHatschappijen en kwade tinancieele en
economische handelingen, te aanyaarden; wiens democratie den
arbeiders zal geven, naar zijne opvattingen van recht en billijkheid, wat behoort; wiens humanitair gevoel ook het negerelement moet bevredigen; wiens gewoonheid in den omgang
last not least hem toegankelijk zal maken voor ieder, die komt
als ernstig man en VOOI' eerlijke zaken. Het buitenland heeft
zijne opvattingen over de Oost-Aziatische politiek - het
zwaartepunt voor Amerika's medespreken in de internationale
complicaties van den laatsten tijd - in Shanghai vernomen;
weet, dat de open-deur-clau8Ule betreffende China van wijlen
Hay voor hem meer is dan een woord j weet, dat hij het oprecht meent met de onafhankelijkheid van aan andere Staten
ontrukte bezittingen, en dat hij zijn plicht kent tegenover
de Monroeleer, zonder evenwel voor hare toepassing conflicten
met Europa in het leven te zullen roepen, welke z\jn vredelievende a,ard en gezindheid niet wenschen.
Taft heeft iets in zich van Mac Kinley en Roosevelt beiden.
Van l\Iac Kinley het conservatisme in Amerikaansche zeden, de
menschenkennis, het gezond verstand en de goedhartigheid, die
dezen staatsman, zonder door al te groote intellectueele gaven
te schitteren, z\jne positie met eere deden vervullen. Van Roosevelt in gematigden zin de spontaneïteit, die veelal zUne grootste daden ingaf, de oprechte trouw aan eerlijke en gezonde
beginselen, de standvastigheid om zich te verweren tegen
politieke intrigues, waarin wijlen senator Ranna hem niet
de meest onpartijdige gids was. Voeg daarbij de gentlemanlikeheid van een Grant, het gemis aan alle openbaar effect
zooals misschien alleen Lincoln dit had, dan mag men overtuigd zijn, dat over een paar maanden Roosevelt het be-

40

WII,LlAM HOW ARD 'fAF'l'.

heer en de rechten van het Witte Huis overdraagt aan een
man, die er zal brengen kalmte, geduld tot luisteren en onderzoeken, kracht om te werken en datgene tot stand te brengen
wat veel moeite vereischt, een man bovenal, wiens goed
humeur elke kwade drift spoedig doet vergeten en die daarom
alleen al- Walter Wellmann zegt het zoo juist in de American
Review of Reviews" geluk en vrede zal brengen aan het geheele
land.
En daarom is Taft te noemen niet alleen een goed man, maar
ook een groot man.
HENRI VAN DER lVIANDERE.

,10:<:"A5 LIE.

JONAS LIE.
"Jonas Lie heeft een goed geheugen. Hij herinnert zich al is 't maar fiauw - dat hij eens in de wereld was als de
zoon van een arbeider, een timmerman of zoo iemand, en zijn
vader het eten bracht op zijn werk.
Waars('hijnlij k heeft hij in dnt bestaan zich minder goed gedragen, want, woals hij zich verder herinnert, werd hij in de
volgende incarnatie gedegradeerd tot vos - een zilvervos! Als
zoodanig werd hij op een nacht in helderen manesch\jn in de
sneeuw geschoten.
Eerst daarna duikt hij in zijn eigen herinnering op als Jonas,
Lnllrents ldemil. zoon van den procurator Lie, op Haugsund
in Eker (Noorwegen).
Het was den 6den Nov. 1833, dat hij deze laatste levensperiode binnentrad, en te oordeelen naar wat we van hem weten,
heeft hij tamelijk veel meêgebracht van den zin voor de werkelijkheid van den nrbeiclerszoon èn van de avontuurlijkheid
van den zilvervos . "
Zoo begint Arne Garborg zijn uitnemend boek over JOIlas
Lie.
In de geschiedenis van zijn kindeljaren vinden we veel,
dat deze verschillende elementen in z\jn karakter ontwikkelen
moest: zijn eerste vijf jaar bracht hij door in Modum, een
modderig kleiland, onder de boeren, bij wie hij uit en in liep,
en toen werd hij plotseling overgeplaatst. naar Tromsö in FinXXXIX'
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marken, waar de middernachtzon en de winterna,cht elkan,r afwisselen, midden tusschen den angst voor de zee, de t.ooverij
der Finnen en de feeachtige zomerpracht. midden in de heerlijke wonderen van een sprookje.
Ook zijn afstamming bracht verschillende elementen meê.
Van vaderszijde waren zijn voorouders noorsche bueren, die op
de rotsen woonden, hoog op de Dovre in een woeste steenachtige streek. Daar woonde zijn overgrootvader, een man met
een zeldzaam helder hoofd, die jurist werd en in 1814 bij de
scheiding tus8chen Denemarken en Noorwegen een hoofdrol
in de politiek speelde. Lie's vader aardde naar hem en WILS
een zeer bekwaam jurist, die een lIIooie carrière maakte en algemeen om zijn energie en kunde geacht WltS.
Lie's moeder was de dochter van een gefortuneerd koopman
in Trondhjem, en hij gelooft dat met haar Finnehbloed in zijn
geslacht, ~ekomen is.
Hij zegt in "de Ziener" ongeveer het volgende: "In het bewustzijn der Scandinaven zijn Finnen en toovenaars verwant.
Wanneer we in de oude sagen vermeld vinden, dat de beste
boerenfamilies op Helgoland van zeespoken of bergkabouters
afRtammen, dan beteekent dat, dat zij van finsche afkomst
zijn. De noorsche koningsgeslachten st,amden van Finnen af.
Haraid Haarfagre en Erik Blodöxe huwden met finsche meisjes, aan wie een mystieke bekoring werd toegeschreven. Dit
alles wijst op een vroegere samensmelting van twee volken:
de blonde, blauwoogige, kalme Noor, die van buis uit groot
van ziel WitS en de donkere, vlugge, fantastische Fin, vol natuurmystiek, maar met zwakker karakter."
Lie verkiltart uit deze vermenging verscheidene eigenschappen van het noor8che volk.
Zijn moeder was klein, donker, lel'endig; zij had zwarte
oogen en een buitenlandsch uiterlijk. Zij was buitengewoon en
veelzijdig ontwikkeld: fnmsch, duitsch en engelsch was zij
volkomen meester en zij bestudeerde den oorspropg en de
ontwikkeling van deze talen. In g(1schiedeni8 en botanie had
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zij grondig gewerkt en tuin arbeid was een van haar liefste bezigheden. "'ij interesseerde zich zeer voor literatuur, las veel,
declameerde en schreef gedichten. Op haar 60ste jaar leerde
zij latijn en op haar 70ste hield zij zich met wiskunde bezig.
Ook de studie vltn de filosofie was haar niet vreemd.
Zij kleedde zich zonderling, in schelle, bonte kleuren en
hield van goud en pracht en glans. ,,1<ir was iets van een clltirvoyante in haar; soms deed zij aan een waarzegster denken",
vertelde Jonlts Lie van haltr. Ze hezat een merkwaardige menschenkennis, wat uit een correspondentie blijkt, die van haar
bewaard is, en heeft haar zoon Jonas door cn door gekend en
hem met helder begrip van zijn persoonlijkheid en groote liefde
in zijn ontwikkeling gevolgd.
Uit het huwelijk van zulk een vrouw met den afstammeling
van een krachtig, nuchter, practisch boerengeslacht kan een
zoon geboren worden als Jonas Lie, de dichter van het dagelijksch leven, èn van de zeemist en Jlnsche bovennatuurlijke
mltchten.
In Jonlts Lie en in zijn werk zijn die twee schijnbaar tegenstrijdige machten \·ereenigd. Ik zeg: .schijnbaltr tegenstrijdig". 'Vant wat is er niet veel ondoorgrondelijks mysterieus
ook in 't meest alledangsche menschenleven. Daarvoor had
Lie een scherp oog en hij vcrtolkte dat als niemand anders.
Z\jn fantaisie werd gevoed en ontwikkeld in Tromsö; van
zijn le\'cn en omgeving daar geeft hij een beeld in "de Ziener".
Hij liep vrij rond in die woeste groot.sehe natuur; hij luisterde nltltr de spookgeschiedenissen in de bediendenkamers,
tot hij rilde van angst. Hij zag en bewoog zi('h onder allerlei
vreemden, die in Tromsö hun waar kwltmen verhandelen. Aan
boord van de russische schepen zag hij de wonderlijkste zaken. Finnen op sneeu\vschoenen met hun rendieren, de Nordhtnders zelf, tmng aan Iltnd, maal' rap en vlug in hun booten,
7.onderlingen en zielszieken stoffeerden zijn omgeving in die
jaren.
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Was het wonder, dat de knaap een droomer werd? - Als
leerling op de kinderschool liet de onderwijzeres hem droomen
naar hartelust. Hij woonde tien minuten van de school, maftr
had twee uur noodig om er te komen: er was zooveel onderweg, dat hem bezig hield en verbaasde en waar hU bij moest
blijven kijken en over denken. Ook had hij zijn vrienden, die
hem opwachtten met bonbons, pruimen en drop.
Een sterksprekende karaktertrek hij hem was onderzoekende
nieuwsgierigheid. Toen hij aan boord van een russisch schip
een tammen beer vond, stak hij zijn voet in den bek van het
dier, en was zeer verrast toen de beer hem kalm door de laars
hE'en in de teenen beet. Toen later de lucifers voor't eerst
Trondhjem bereikten, gebruikte hij zijn heele vermogen om
die vreemde wllar te koopen, verborg zich achter een steen en
streek alle lucifers een voor een aan. Hij was zeer verbaasd:
Zou nu iemand hem wijs willen maken, dat dit lIatuurlijk toeging?
Voor boeken voelde hij niet veel. Al wat practisch was:
mekaniek, techniek, enz. trok hem aan. Spelen en kattekwaad
namen zijn tijd in beslag.
Hij werd bevorderd nam' de groote school, waar jongens en
meisjes samen gingen; maar veel leerde hij ook dftar niet.
Zijn gedachten waren overal, behalve in de school. Hij had
uitnemende leeraars, maar hun methode was de oude: met
slagen en straf secundeerden zij hun onderwijs. Hij werd schuw
en liep steeds rond met een knftgend geweten, maar leeren
deed hij niet.
Hij zelf beschrijft zijn schooldagen als een voortdurende roes
en angst: vroeg op, zéér tegen zijn zin; dnn een bad, dat hem
wakker maakte, gauw de kleeren aan en aa.n zijn lessen. Een
ontbijt in haast en dnn naar de heet gestookte ~chool. Angst
voor den meester, want hij leerde zijn lessen bijna nooit.
Geen wonder. Want nadat hij om één uur uit school kwam
(in Scandinavië zijn de schooluren van 8-1 of van 2-ï,) had
hij het overdruk gehad, of met een gevecht op de sneeuwves-
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ting, waar blauwe oogen en bloedneuzen bij te pas kwamen,
of hij moest schnatsen rijden, of sneeuwschoenen loopen, of
naar de vogelstrikken zien, die uitgezet waren, of op den
pakhuiszolder spelen, of visschen aan den steiger, of levertraan
maken, of met kruit spelen, liefst met kruit en lucifers in den
zelfden zak, of onder hard loopen naar de ton slaan. En 's avonds
op straat spelen met alle kameraden. Tegen bedtijd kwam. een
duister gevoel van angst, omdat het werk niet af was; maar ...
"het opstel kon je wel gauw overschrijven in 't vrije kwartier
en je les ... nu ja ..•
Zoo heeft Lie zijn jeugd doorgebracht met een slecht geweten. En hij, die van nard even heftig als conscientieus was, heeft
levenslang een zeer ge\'oelig en onrustig geweten met zich
omgedragen, dnt soms zulk een sterken, nerveuzen nngst bij
hem wekte, dat hij er met alle kracht tegen strijden moest.
Zijn ouders z!tgen eindelijk in, dat hij op de schoolbanken
niet op zijn plauts was, en toen hij 12 jaar oud werd, zonden
zij hem naar het kadet-instituut te Frederiksvrern, in de hoop
een marineofficier van hem te maken, maar na een jaar werd
hij ontslagen wegens bijziendheid.
In dien tusschentijd was zijn vader nuar Bergen verplaatst.
Hij liet Jonas thuis komen en zond hem naar het gymnnsium
te Bergen. Daur wus hij ten uchter bij de jongens van zijn leeftijd
en zijn kameraden vonden hem "rauI''' . Hij vertelde van wut
hij gezien en beleefd had en zijn levendige funtasie kleurde
zijn verhalen; - tot de jongens lor,t roken en hem voor een
leugenaar uitmaakten. Van toen af zweeg hij en genoot zijn
fantasieën alleen.
In dien tijd begon hij gedichten te schrijven, maar ook die
vonden !1:een genade in de oogen van zijn schoolmakkers. 'De
leeraren waren niet met hem ingenomen, en na vier jaar op 't
gymnasium te hebben doorgebracht, werd hij naar de beroemde drilschool te Christiania gezonden, die de "studentenfabriek
van den ouden Heltberg" genoemd werd.
De voortreffelijke leider van die school gaf zulk levendig en
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aanschouwelijk onderwijs, dat Lie na een half jaar zijn admissie-ex·amen als student met goed gevolgd aflegde. Hij koos de
rechtswetenschap als zijn studievak.
In die dagen ontmoette hij Björnson, die toen reeds als jong
student als leider optrad van een groep, die zich om hem heen
gevormd had. Lie werd een van de "Björnsonianen" en sloot
zich met warme bewondering bij den jongen genialen student
aan. Björnson beantwoordde zijn genegenheid en had een
grooten invloed op Lie's vorming. In die dagen verkeerde J·onas in de "sturm und drangperiode" die elk jong mensch van
beteekenis heeft door te maken. "Ik was toen te Christiania
als jong student", schreef hij later aan Björnson, "onontwikkeld, onklaar, een soort dichterlijke ziener, een Nordlandsche
schemeringsnatuur" .
Björnson ontdekte wat nog niemand gezien had, dat Lie een
dichter was en wees hem de richting aan, die hij nemen moest.
Hij versterkte hem in zijn geloof aan zijn roeping. "Streef
naar eenvoud en innigheid", was zijn raad, en jaren lang hielp
hij Lie zijn ontwikkeling in die richting sturen, tot hij eindelijk
zich zelf bewust geworden was.
Maar dat kostte tijd.
Lie studeerde niet veel. Zijn examens deed hij laat en ze
waren niet schitterend, behalve het laatste. Misschien heeft
de omstandigheid, dat hij toen verloofd was, hier wel schuld
aan.
Ame Garborg vertelt hoe hij en zijn nichtje Thomasine Lie,
de zuster van de later zoo beroemde pianiste Erika Nissen,
elkaar in 1851 ontmoetten. Lie was toen 18 jaar. Thomasine
was bekoord door zijn groote bruine oogen, zijn lang zwart
haar, zijn breede kragen en zijn prachtige Heine·das. En dan
was hij zoo zonderling, zoo levendig, vol invallen en vreemdsoortige ideeën, die de anderen dwaas vonden. Men hield hem
voor den gek; maar hij bleef bij zijn opinie en trok zich den
spot van zijn kameraden in 't minst niet aan.
Dat maakte indruk op 't jonge meisje en op eens voelde
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zij het: "H ij moest het wezen
als iemand 'tooit wezen
zou."
Hun verloving kwam ook op echt Lie'sche manier tot
stand. Zij hadden samen een zomer buiten gelogeerd bij familieleden.
Jonas zou met zijn vader op reis gaan en moest daarom
vroeg op. Plotseling voelde hij, dat hij niet weg kon gaan vóór
zijn lot beslist was. Thomasine moest geroepen worden, hoorde
hem aan, gaf haar jawoord - en weg was hij. 't Was op den
eersten Mei. "Jonas Lie was er zeer verbaasd over, dat z~i hem
hebben wilde".
Na dit laatste examen vestigde Lie zich als advokaat te
Kongsvinger en kort daarna werd zijn huwelUk gesloten. Het
ging het jonge paal' goed in hun eerste huwelijksjaren. Lie
kreeg een groote praktijk en verdiende veel geld. Hij werd
vertegenwoordiger van een paar banken in de hoofdstad en
zijn huis was spoedig het midden punt van het handelsleven
en de conversatie van het stadje. Weinig vermoedden toen de
jonge man, die zich geheel flan zijn juridisch werk wijdde en
die jonge vrouw, die met lust haar huishouden verzorgde, dat
zij eenmaal samen beroemde werken zouden scheppen.
Toen barstte een geweldige krach los in de handelswereld,
een der ernstigste, die ooit in Noorwegen voorkwam, en waarvan we de sporen ook in Björnsons en Kjellands werken vinden. Jonas Lie werd meegesleept, en eer hij zich helder bewust was, wat er gebeurde, stond hij met leege handen en
een schuld van ongeveer een millioen kronen. Zijn juridische
werkzaamheid was afgeloopen. Geen kans op werk in die
richting stond hem meer open. Hij was vijf en dertig jaar oud
en had een gezin - een vrouwen drie kinderen.
Toch voelde Lie zich niet geknakt. Reeds had hij in 1866,
juist even vóór de crisis, een bundel vcrzen in 't licht gezonden, - een klein, eenvoudig boekje, meest gelegenheidsgedichten, maar die toch hier en daar al een meesterhand
verraadden. En nu wordt de fantastische Fin in hem wakker.
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Hij wij zijn sehuld afbetalen tot den laatsten penning, - Met
zijn pen zal hij het geld daarvoor verdienen! Jaren lang heeft
hij in die illusie gewerkt en gezwoegd, - tot v!'l'stalldige
menschen hem bewogen hebben het op te geven.
"Wat hem dat gekost heeft - den eonscientieusen, rechtschapen map.- daarvan zwijgt de historie," zegt Arne Garborg.
Hij vestigt zich in den herfst van 1868 te Christiania. Daar
vat hij zijn journalistische werkzaamheden weer op. Van uit
Kongsvinger had hij vaak politieke artikelen naar de bladen
gezonden en deze hadden hem een zekere reputatie bezorgd.
Aan de "Morgenpost" lev!'rde hij nu wekelijks een artikel
voor twaalf kronen en ook andere hladen namen stukken van
hem op. Een leeraarspost aan de .studentenfabriek" werd
hem aangeboden, manr reed!'; na enkele. maanden zng Lie in,
dat hij voor het onderwijs geheel ongeschikt was en gaf
het op.
Intusschen werkte hij in nlle Htilte aan zijn eerste boek. En
toen dat in 1870 verscheen, was zijn naam gemaakt.. "I) e
Zie n e r" beleefde in een half jaar dJ' i e uitgaven.
Geen wonder, dat dit boek insloeg: de schrijver gaf du.arin
een stuk \'an zichzelf. In die moeilijke jaren doken al zijn
kinderherinneringen uit NOr<lland weer in hem op, en toen h~j
op een winteravond, terwijl voor hem de nood op het hoogst
was, door Christiania liep, trof hem een venster "dat zoo eenzaam en geheimzinnig uit een grooten huismuur keek". Wie
zou daar wel wonen? Dien avond werd de gestalte van David
Holst, den eenzamer ziener uit Nordland, in zijn ziel geboren.
Een klein bescheiden boekje is dat eerste werk van Lie;
slechts 146 bladzijden groot.
Maar er spreekt zulk een groote liefde voor N ordland uit.
Heel de fantastische natuur daar, 't leven van die eenzaam
wonende menschen, die worstelen met de natuurmachten, die
ze zich voorstellen als wondere, vreemde wezens, geheimzinnige spooksels, woeste reuzen of listige, wraakzuchtige geesten
- ' dat alles staat voor ons met de aanschouwelijkheid van
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een schilderij vol kleuren en gloed. Op het zieleleven van die
menschen werkt de onbegrijpelijke grootschheid van de natuur
om hen heen in. En Lie, die den eenzamen ziener teekende, gaf
daarin een stuk \'an zijn eigen innerlijke geschiedenis en de
omgeving waar hij opgroeide, dat ons een licht doet opgaan
over zijn persoon en zijn latere werken.
Wat ons al dadelijk treft is, dat zijn eerste vrouwenfiguUl'
niet de conventioneele .klimop" is. Suzanna is frisch en krachtig, de steun en kamerttad van haar vriend David Holst, en
toch zich !tan hem wijdand met een groote en teere liefde.
Ibsen en Hjörnson beide hadden hun eerste vrouwen figuur nog
niet boven het cOllventioneele verheven. Lie daarentegen debuteert met een heel nieuw type. Hij had toen zijn failliet
reeds achter den rug en het ligt voor de hand aan te nemen,
dat Thomasine hem in die dagen de vrouw in een ander licht
heeft doen zien.
Met dat eerste boekje begon het samenwerken tllsschen Lie
en zijn vrouw. Hij liet haar zijn manuscript lezen, en aan haar
critiek onderwierp hij zich. En die critiek was krachtig. Hij
had heel wat meer over zijn geliefd Nordland geschreven, dan
nu in "de Ziener" te lezen is, maar 'J.'homasine zag het gevaar
in van "te veel van het goede" te geven.
Zij schrapte en knipte uit, tot het manuscript ongeveer tot
op de helft teruggebracht was.
Zij had goed gezien. 't Publiek was verrukt, de eene uitgave
volgde op de andere en de algemeene aandacht, ook van de
regeering, werd op Lie gevestigd. Dat bleek, toen hij reeds een
paar maanden na het uitkomen van "de Ziener" een reistoelage kreeg van 250 rijksdaalders, om in Nordland en andere
afgelegen streken van Noorwegen nieuwe studies te gaan maken, En eer hij die reis nog aanvaard had, volgde een nieuwe
reistoelage voor een verblijf in het ~uitenland.
Hij reisde eerst langs de noorsche kust en bestudeerde het
leven daar tot in de kleinste bijzonderheden, van alle zijden,
keerde toen naar Christiania terug en trok met zijn gezin naar
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Rome. Daal' richtten zij zich zoo eenvoudig mogelijk in. Zij
vrouw stond hem trouw ter zij. Zij deed zelf het huishouden,
zonder dienstmt'isje, ofschoon zij viel' kleine kinderen had, en
vond bovendien nog tijd om hem bij zijn literair werk te
helpen.
Met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid ondernam
Lie die reis. Zijn teer geweten voelde 't diep, dat hij verplicht
was te zorgen, dat die toelage, hem door zijn volk gegeven, zoo
goed mogelijk besteed werd.
Het. eerste werk, dat h\j in Rome schreef: "D e d l' ie m a st er: D e Toe kom s t" draagt daarvan de sporen. Hij geeft
daarin interessante beschrijvingen van het leven in het noorden; maar de menschen, die hij laat optreden, grUpen ons niet
in de ziel. Hier is niet als in "de Ziener" een stuk menschenleven in 't werk gelegd. Het publiek voelde dat en ontving
het boek koel. Zoo ging het ook met zijn "Vel' teIl i n gen
u i tNo l' d I a n d". Toch wal'en er daaronder, die even hoog
staan als de beste stukken uit zijn eerste werk.
Een nieuwe overwinning was "D e 100 d sen zij n v rou w",
waarin hij een aangrijpend huwelijksdrama schildert, op zijn
kalme, innige manier. In één jaar waren van dit boek drie
nieuwe uitgaven noodig; manr de critiek was niet onverdeeld
gunstig. Toch stond het Storting hem in 1874, eenstemmig en
zonder debat, een jaarlijksche dichtertoelage toe, even groot als
aan Björnson en Ibsen waren toegekend.
Maar 't was alRof Lie, telkens als hij iets uitnemends had
voortgebracht, behoefte aan rust kreeg. Na "De loods en zijn
vrouw" volgde een tijd van verslapping, die bijna vijf jaar
duurde. In dien t,ijd verschenen "T hom a s Ros s", "A d am
8 eh rad e r" en andere minder beduidende werken, waarin
hij meesprak over de problemen, die zijn tijd bezig hielden.
Maar zijn stem klonk niet door. De wereld was te roezig, te
fel bewogen om Lie's rustige, gedempte stem te hOOl·en.
Hij heeft veel geleden in dien tijd. Zijn overgevoelig, in den
schooltijd te vnak opgeschrikt geweten speelde hem parten.
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Bijna elk werk, dat uitkwam, voelde hij als een nederlaag. De
couranten wedijverden om hem onaangename dingen te zeggen;
Zij veI zekerden hem, dat hij eigenlijk niet veel meer dan journalist was en dat vertellingen schrijven boven zijn krncht ging.
Zelf voelde hij zijn verslappen en streed er tegen. Hij nam
angstvallig nota van de critiek - wat hem steeds verder van
de wijs bracht; hij spande zieh in en deed zijn uiterste best,
maar 't hielp niet.
Eerst met "R u th I a n d" begon zijn frissche, vaste teekening van den noorsehen zeeman de harten te winnen, en in
zijn volgend werk: "V 0 0 r u i t I" (Gaa paal voelt men, dat Lie
zich losmaakt van het juk van de critiek. Hij breekt met het
oude; hij heeft iets beters gevonden en gaat voortaan zijn
eigen weg.
In dat laatste werk teeken t hij een fjord, door hooge rotsen
ingesloten. Alles is er uud ; de menschen hebben oudachtige
gezichten met vreemd vergroeide trekken. Een frenoluog zou
dadelijk zien, dat de schedels van de vrouwen geheel vervormd
zijn en de menschen zijn er jaren lang enkel met familieleden
getrouwd. 't Zelfde is het geval met de dieren en de planten.
Alles is er uitgeleefd en krachteloos. Invoer van frisch bloed
en frissche gedachten is hroodnoodig. - Een krachtige aanval op Noorwegen lag in die klassiek geworden beschrijving.
Van nu af aan zingt Lie zooal" hij gebekt is, onbekommerd
om de critiek en haar voorschriften.
En toen verschenen ze slag op slag - bijna geregeld ieder
"jaar een nieuw - die werken, kracht.ige grepen uit het volle
menschenleven, uitmuntend en aangrijpend door hun fijne
teekening, hun rustig, eenvoudig vertoon en van de werkelijkheid, die Lie tot in de diepste diepten doorzag. Zij werkten
vaak krachtiger dan de heftigste strijdschriften.
Een van de eerste werken, waarin we Jonas Lie te voorschijn
zien komen, zooals hij van dat oogenblik wezen zou: sterk en
vast en z'O'lfbewust, is doe kleine vertelling ,,81 ach ter T 0 bias."
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Kort, sterk en pakkend geeft Lie daarin een beschrijving
vtm de ellende van den arme, die na een heftigen strijd om 't
bel:!taan, na hopelooze pogingen om niet armlastig te worden,
door het armbestuur naar Amerika gezonden wordt. Verder
werkt hij dat thema uit in "D e Ie yen ss I a a f." Nooit was
zó6 sterk, zoo scherp en toch zoo natuurlijk en eenvoudig het
leven van een arme, een paria, geteekend. Het is de geschiedenis, die telkens weer nieuw is - die van het onechte kind.
Zijn moeder komt als min bij een vermogende familie en wordt
daardoor van haar kind vervreemd.
Stil, alleen, langs donkere wegen gaat hij door 't leven. Tot
eindelijk zijn hnat tegen den man, die hem als kind zijn moeder ontstal en als volwassen man het meisje, dat hij liefheeft,
hem brengt tot een misdaad, die hem tot levenslange gevangenis doemt.
Herman Bang zegt \'an dit boek in de voorrede voor "Onder
't juk" het yolgende:
"De Levensslaaf" kwam uit en Henrik Ibsen en Bjiirnson
hadden een bondgenoot.
Juist in dien tijd vloeiden alle boeken over van meeningen;
en nooi~ opende een romanheld zijn profetische lippen, of
hij sprak een probleem uit, dat nimmer in zijn hart of levenslot eenig spoor achterliet, En ieder stemmetje sehreeuwde
hard, als een van Holbergs disputaties en bulderde in den roman-katheder. Men plakte maatschappelijke vraagstukken
buiten op cie boeken, nIs goudpapier op de vastenavondstokjes.
Zoo wilde men de maatschappij hervormen en men zag niet,
dat het maar een vastenavondsvertooning werd.
Ongeloof had het geloof van den kansel verdrongen . Welig
tierden in de letterkunde Rocialistische stellingen, als in een
sociaal-democratische vergaderzaal - toen "de Levensslaaf"
kwam en het probleem levend werd. - Voor mij verjoeg dat
boek de nevelen, als licht, dat door de wolken breekt.
Hier was het groote vraagstuk in de kleine levens neergelegd en hier brandde het, als beslissend over eens menschen
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lot. Hier geen "woorden". Stil gaat het verhaal voort. Geen
enkel ophelderend dispuut. Het geheel is niets anders dan de
levensstrijd van den armen Nicolaï.
Hier is niemand, die rondloopt met een socialistisch hart,
vuurrood en buiten op zijn vest gespeld. Hier wordt in alle
bescheidenheid een menschenleven afgespeeld.
Maar dat alles, waar de ouderen jaren lang over gepraat
hadden, waarbij zij zich de handen tot bloed hadden gesla.gen
op de kurkdruge katheders, - dat hebt gij gemaakt tot het
licht, wat over een leven valt, tot de tmlie8 in de kooi, de
mazen in een net, waarin een mensch gepijnigd wordt.
Ik zou het kunnen begrijpen, nIs dat boek, naaRt drie of vier
anderen, als een stichtel\jk boek op de spreekgestoelten der
socialist.en lag, wltar men immers geen kerkboek of bijbt'l
duldt. Want een roode gloed straalt er uit van den band:'
Lie's volgend werk "D e fa m i I i e 0 p Gil j e" won hem
voor goed het hart van het publiek. Dit kwam uit in 1883, en
maakte een st.erken indruk.
De llguur van "i\I~t", die huismoeder, die in haar gezin voor
allen alles en alles tegelijk moet zijn: vader, moeder, huishoudster, eeht.genoot, opvoedster en gastvrouw, zij, door geen van
allen volkomen begrepen, door haar man niet gesteund, die
"Ma" pleit zonder woorden sterker voor de rechten der vrouw,
dan een ellenlange polemiek. lila moet zorgen rond te komen
met het karig tractement vltn haar man. Ma moet hem leiden
en steunen, alleen uitmaken wat goed voor de kinderen is
en dat zien gedaan te krijgen door geduld en tact en list. up
Ma's hoofd komen alle zorgen neer; Ma is altijd bezig, heeft
nooit ontspanning, nooit één zorgeloozen dag. Toch heeft zij
haar kinderen niet kunnen geven wat zij noodig hadden. Een
van haar doehters bewaarde na haar dood een zilveren vingerhoed: "als een moment van Ma, een gedachtenis aan al de
vermoeiende steken, - die zij gedaan - en gekregen - had,
in haar eerlijk, zwoegend opofferend ... zullen wij het ,Leven"
noemen?
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Toch voelt men, dat Lie ook haar man begrepen heeft en 't boek
niet als een aanval op hem bedoeld is. Maar ook de dochters,
Thinka, die om den broode tot een huwelijk met den ouden
burgemeester gebracht wordt, Inger Johanna, die door een tijdig
en krachtig verzet zich voor een dergelijk lot vrijwaart, zij
spreken krachtig yoor de emancipatie der vrouw. De leiders
der vrouwenbeweging namen dan ook zijn boek op als een
wapen in hun strijd. Maar dat was Lie's bedoeling niet. Hij
bereikte wat de besten in zijn tijd onbewust zochten. H\j greep
in het volle leven en teekende het met het volkomen begrijpen van een dichter. Herman Bang zegt het zoo juist: "Lie
laat menschenlevens binnen den kring van het debat treden."
Lie spreekt niet mee over het recht van de vrouw, de vrijheid
van den wil, enz.; maar hij laat ons een menschenlot zien,
waarin deze problemen leven.
't Was ook niet om mee te praten in 't debat, dat Jonas
Lie de familie op Gilje geschreven had. En waarschijnlijk .inspireerde dit misverstand der feministen hem tot de twee uitnemende vertellingen: "de alligator" en "de kippenkop" tintelend van ondeugenden humor.
Wat hij meende werd duidelijker toen: "D e do c h ter s
van den 0 ver s t e" uitkwam.
Daarin teekent hij den verongelijkten echtgenoot, den man,
door zijn HOUW onderdrukt en gebroken. De dochters ook
worden geestelijk door haar vermoord. De jongste, Martha,
verweert zich tot Ïlet uiterste en neemt vastbesloten en met
volle bewustheid het geluk, wa.arop zij voelt reeht te hebben.
Hoe hemelsbreed verschillend is haar houding van die van
hen, die vOOr hun lichtzinnigheid de "vrije liefde" als dekmantel gebruiken. Maar haar zuster Cecilia begrijpt dnt niet,
en verschrikt over wat haar zuster deed, schuurt zij zich aan
de zijde vun haar moeder. Als eindelijk Martha sterft, gebroken door al huar leed, komt Cecilift tot inkeer:
"Zoo konden dus mer.schen elkua,r onwillekeurig pijnigen,
elkaur trappen op 't hart, tot de oogen werden neergeslagen
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en de rug gebogen. - 't Kon zelfs een eigen zuster zijn, waar
men zoo mee omging: - in kleine dingen zoowat mee babbelde en "lief" voor was, en die men toch in 't groot zoo mishandelde."
Zij doet boete, door na Martha's dood baar kind tot zich te
nemen. Zoo had ze tenminste iets om voor te leven: "de kruimels, dip. van de tafel van de arme Martha overbleven."
En weer wuren het de vrouwen, die dit werk geheel verkeerd begrepen, die op hopelooze wijze conventie met moraal
verwarden, die voor een verhouding tusschen een man en een
vrouw niet als Illaatstaf van beoordeeiing namen de \Taag of
hun liefde hoog en rein en diep was, muur alleen toezagen of
hun vereeniging wel in den geijkten vorm gegoten was.
Lie was daarop voorhereid en teekende in Cecilia, Martha's
zuster, de vrouw, die niet door de conventie heen kon zien.
Malt\' dat hielp niet. Hij werd op velerlei manier verkeerd begrepen. Arne Garborg vertelt hoe op veel jonge meisjes dat
boek een verkeerden invloed had. Zij werden er door "vergrofd." Zij konden het woord "vrije liefde" niet begrijpen. Ze
onthielden alleen het woord: "vrij" en legden dàar allen nadruk op. En ze vergaten dat oude, ernstige; zoo veel beteekenende woord "liefde." En 't geheele boek spreekt alleen over
1 ie f d e, - niet o\'er lichtzinnigheid.
"Zij, die niet echt kunnen liefhebben, moesten niet eens over
vrijheid babbelen," zegt Garhorg zeer terecht.l
Lie zou lichtzinnigheid in bescherming nemen!
Garborg vertelt in zijn boek over Lie, die sinds 1882 in Parijs
woonde, hoe er in dien tijd een werk uitkwam, dat het
leven in de "Bohême" kringen te Christiania beschreef. Garborg had zich over dat boek geërgerd en ging naar Lie. H\j
vond hem bleek en geheel onder den indruk:
,,'t Is een verschrikkelijk boek!" zei hij. ,,'t Is geschreven
door iemand, die een revolver voor 't hoofd houdt...... Daar
heeft de stumper zijn heele bestaan, zijn leven op 't spel gezet
om dat alles tP. zeggen - neen, uit te schreeuwen, waar wij
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ons te goed voor achten om 't ook maar aan te raken! 't Is
een noodkreet! - een schreeuw mn uit de diepste, leelijkste
ellende van 't leven, een gil van ontzetting van een, die er in
verzinkt. 't Is een grootsch werk! ...
Wie zelf zonen heeft, die er op uit moeten en probeeren te
zwemmen in de wereldzee .....
Nooit heb ik dat geweten of 't zóó gezien .
. . . . . 't ~Ioet ieder vader en moeder wel tot in de ziel
schokken."
ZÓÓ ver stond die man af van ook maar de geringste poging
om onzedelijkheid goed te praten.
En toch, toen hij met kracht opkwam tegen het door de
politie connskeeren van datzelfde hoek, omdat hij dit een onmogelijk iets vond in een vrije maatschn.ppij en omdn.t hij 't
waanzin vond een gedachtenstl'ooming door de politie te willen
tegenhouden, omdat hij de eenige veilige dam t€'~€'n het slechte
zocht in de publieke opinie, - toen barstte de pers tegen hem
los met een ruwheid, die bijna de bittere woorden van Henrik Ibsen rechtvaardigde, die hij in 1858 schreef over "het
beetje verniste halve beschaving, die bij ons den naam "intelligentie" draagt." Weer een bewijs hoe iemand alleen geheel
begrepen kan worden door wie iets in zich heeft, dn.t met hem
verwant is.
Aan "de dochters yan den Overste" waf< .,E e n maal s t.roo m"
voorafgegaan. In dit werk behandelt hij den tijd, waarin de
groote tinancieele krach plaats had, die ook hem bijna te
gronde richtte en geeft daarvan een meesterlijk geteekend beeld.
Kielland behandelt hetzelfde onderwerp in zijn "Fortuna",
Björnson in zijn drama "Een failliet". Beiden doen dat met
groote kracht en ernst. Maar bij Lie voelt men het zelf doorleefde. het onheilspellende, griezelige, angstige, he~ pijnlijke van
het achteruitgaan, dat zich verbergt achter steeds meer onechte praal, steeds meer kleingeestige leugens. Men heeft dat
alles zelf mee doorleefd, als men het boek sluit. En wat voor
alle drie schrijvers karakteristiek is: bij Björnson is de faillee-
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rende een hrn 11 f, te optimistisch mlln, die zich na 't failliet
aangrij pt en van voren af aan 't werk weer opvat. Bij Kielland is hij een ellendige huichelaar, maar bij Lie eenvoudig
een gedegenereerde. Hij heeft yele goede eigenschnpp(m en is
beminnelijk; maar hij heeft geen wil: hij is hol en onwaar. Hij
is de man van eonverilatie en feesten; hij knoeit en dranit(en
meent., dat dit z\jn plieht is) om zijn fnmilie te redden. En als
alles om hem heen is ineengestort en de storm overgedreven,
leeft hij even genoeglijk voort met zijn sigaartje en een goed
glas wijn en is heel tevreden. lJe heele figuur is geteekend
met weemoedigen humor.
In 1887 kwnm "E e n huw e I ij k" uit, een van zijn eerste
boeken over dat onderwerp .
.-\rne Garborg noemt het "de tmgedie van het ware huwelijk."
Een vreemd, heel eenvoudig en toch zoo boeiend boek is
dat, die geschiedenis van Jacob l\Iiirck en zijn vrouw, die elknnr zoo liefhebben en niet anders willen dan elkaar gelukkig
maken, en die toch van elkaar glijden, zood at ze op den dag
van hun zilveren bruiloft bijna als vreemden tegenover elkaar
staan. Jacob heeft het druk op zijn kantoor, zijn werk neemt
hem meer en meer in be~lng, De kinderen vragen voortdurend
meer zorg: en man 'en vrouw hebhen ten slotte geen tijd meer
voor elkaar, ,Hij houdt uit liefde zijn vrouw buiten zijn zorgen
en bekommeringen, en zij voelt een leegte nu ze zUn vertrouwelijkheid mist. Ze leeft meer en meer voor de kinderen en
trekt zich van hem terug. En op hun zilveren bruiloftsfeest
ontdekt ze door een toast yan een hunner vrienden, dat haar
man een heel ernstige financieele crisis gelukkig heeft doorworsteld. Zij heeft het, nie't geweten, En eerst daardoor gaat
hun beiden een licht op over wat hen in hun huwelijksleven
heeft gedrukt. Hun bunrlllan, de oude Krabbe, een zonderling
die grooten invloed op de ont.wikkeling van hun dochter heeft
gehad, zegt op dezen gedenkw:tardigen dag, die tegelijk de
bruidsdag van het jonge meisje is: "Voorwaar, er is meer noo!lig dan een lauwe liefde \'001' een samenleven, dat een levende
XXXIX·
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ontwikkeling wezen zal. 't Is een kunst vnn 't hart en het verstand. De knoop zat hem in 't oude: .niet alleen nemen,
maar ook geven."
En als de gasten z~jn vertrokken en het ~ilveren bruidspaar
alleen is, vraagt zij droevig peinr.end: .Hoe is het toch zoo
tusschen ons gelvorden ? Wij begonnen toch ook eens als zij.
Er was geen gedachte in ons, die wij niet wilden, dat de
ander zou weten. Daar is het nu ver, ver vnn af. Is dnt mijn
schuld? Of ben jij 't, die me weggestooten heeft?"
En haar man antwoordt: "Misschien ben ik 't, die dom geweest is, héél dom. Je hebt het 'lok niet goed bIj llIij gehad.
Dat zie ik nu, stakker! maal' . . . , ik kwam zoo vaak met
mijn hart vol - op mijn manier - om mijn hoofd tegen je
aan te leggen en een of andere zorg of blijdschap te uiten.
En dnn had je geen tijd, of je gedachten waren door nlJm'lei
andere dingen ingenomen. En dan wen je ann 't alleen rondloopen. . . En op die manier wordt je samenleven bedorven."
Is dit nint de droeve geschiedenif' van meer dan één huwelijk, dat in vollen lentegloed begon? Dit eenvoudig ,'erhaal is
een greep uit het leven. Wij allen kennen Jacob Mörek en
zijn vrouw. Herman Bang vertelt hoe hij eeus in een grooten
kring over dit werk van Lie sprak en bij 't naar huis gaan
een paar bloemen in zijn rijtuig vond met een briefje waarop
stond: "van Alette Mörck".
Op "Een huwelijk" volgde .Ma ï s a Jon s". De critiek had
beweerd, dat LiE:'s pen niet geschikt was voor een Christianiaroman. Het stadsleven was zijn eigenlijke domein niet.
Maar Maïsa Jons speelt in Christiltniit; de hoofdpersoon in
dit werk is een jong huisnaaistertje, en om haal' heen geeft
Lie een interieur uit de gegoede kringen van de hoofdstad.
Doch de ChristÎitnia-burgers waren juist niet bekoord door het
licht, dat hij op het stadsleven vallen liet en ze ontvingen
Lie's roman niet bijzonder vriendelijk. Toch is dejonge .\Iaïsa,
die rechtschapen, ernstige werkster een klassieke tigu\])' geworden in de Noorsche letterkunde.
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Het volgend werk van Lie is van heel anderen aard. In den
schrijver van ~Booze Machten", dat in 1890 verscheen, is
de Fin weer aan 't woord. De ru;;tige noorsche boer, 1I11-1t zijn
open oog voor het werkelijke leven, had hem een poos op den
achtergrond gedrongen.
Hiervoor WitS een bijzondere aanleiding.
Een deelBche uitgever wilde in de "Kerstrozen", een KerstbInd, dat elk .iltar te Kopenhagen, Stockholm en Christiania
verschijnt, een rij Jl()orsche sagenfiguren voorstellen in tekst en
illustraties. Hij verzocht Jonas Lie den "Drang" voor zijn rekening te nemen, een zeemonster, dat in een hah'e hoot vaart.
Hij n,ttn dat a,tn en zon,l een schets, die hij "T rol d" doopte.
Wat is nu een Trold? Ja, wie dat. nu eens precies zeggen kun! 't \-VoOl'd is on vertaltlbaar. l\leestal is een Trold
een geweldig leelijke reus, die met allerlei tooverkunsten
omgaat, zóó sterk, "dat hij den levensstroom kan verleggen
lllet zijn wil", en zoo dom, d,tt een kind hem kan bedriegen.
l\<Iaar stroomgeesten, heksen, elven, dwergen, kabouters,
bergrellzen, zeespoken, enz., enz., zij allen behooren tot de familie van de Trolde. Misschien is "hekserij" nog wel de beste
vertaling van het woord "Trolddom".
Over die Trolde is Jonas Lie gaan nadenken, en hij zegt:
"Dat er Trolde in de llIen~chen zijn, dat weet ieder, die voor
zulke dingen oog heeft. ZU liggen diep in de persoonlijkheid
en binden die vast als een onbewegelijk stuk rots. 't Zijn
groote en kleine ondieren, van de geweldige berg- of zee-trold
af tot elven, dwergen en kabouters toe. In dezen tijd leeft dat
Trolllgedoe in de mensClhen in den vorm van temperament,
natuul"\vil, explosiefKracht. 'i Zou zeer interessant en leerzaam
zijn na te gaan, hOtwer dit troltl-stadium den menschen bijblijft ook in het beschaafdc leven. )Iisschien zou het wel wat
verrassend wezen.
De angst voor het leren, dat groote, onbekende om ons
heen, dil' de grundslag is ook voor ons godsdienstig gevoel,
neemt onophoudelijk :tndere vormen en namen aan, op de
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verschillende tmppen van ontwikkeling. Die leeft in den mystieken experimentist :tls tafeldans, geestenklopperij en dergelijken, en in geleerden onder luidklinkende wetenschappelijke
benamingen als "de vierde dimensie", die nu zoo half en half
de pruIIemand geworden is, waar men alles in stopt, wat men
niet vel klaren kan. Er is zeker van allerlei in ons verlicht en
beschaafd leven, dat uit elkaar zou sprirtgen voor een helderen
zonnestmal." (Dit is n, I. een eigenaardigheid van Trolde. Zij
kunnen geen zonlicht verdragen).
\Velnu, zoo'n Trold teekent Lie ons in »Booze machten".
Het is de afgunst van directeur Bratt, een sterk, werk- en
levenskrachtig "selfmade man", tegenover Johnston, den fijn
beschaafden en voornamen vertegenwoordiger van een oud geslacht, Bratt voelt voortdurend Johnston's superioriteit en hij
gebruikt zijn macht om hem te schaden en te gronde t':l
richten.
Niet financieël. Wel komt hij een oogenhlik in de verzoeking
bij een grooten boschhmnd het blnsschingswerk zoo te leiden,
dat de b()s~chen van zijn vriend in vlammen opgaan, maar dan
overwint toch zijn betere natuur. Want die man is zijn vriend
en hij heeft hem lief, m:laf zijn .,trold" is sterker dan zijn
vriendschap. Hoewel hij telkens, door zijn liefde voor Johnston gedreven, hem steunt en helpt, dwarsboomt hij zijn plannen zoovaak hij anderen met lof over zijn vriend hoort spreken.
En hij lom niet laten met ruwe hand in diens zieleleven in te
grijpen en zijn zelfvertrouwen te schokken. Hij weet niet wat
hij doet, als hij, de grovere, met een zooveel minder fijn gemoed~~evt>n dan dat vun zijn vriend, bij dezen twijfel wekt aan
zijn eigen rechtschapenheid. Dat breekt JohnsLon. Al zijn voorspoed wordt hem tot een steen voor zijn voet, nu hij niet
zeker is of hij dien wel volkomen eerlijk verdiend heeft. Eerst
bij Johnston's sterfbed ziet Bratt helder in, wat hij gedaan heeft
en zijn hetere natuur komt boven.
Hij is wanhopend en voelt zich als een moordenaar, maar
reeds dienzelfden dag krijgt z\in Trold weer macht over hem,
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all:! zijn vrouw een paar woorden van warme bewondering
voor den overledene uitspreekt.
Hij kan niet verdragen Johnston te hooren prijzen en het
boek sluit met een woord van afkeuring over een van de meest
sympathieke daden van zijn vriend, die hem vroeger tot in
het diepst van zijn ziel heeft bewogen.
Fijner en juistel' teekening van de jalousie, de gevaarlijkste
aller Trolde, zal men ver moeten zoeken. En echt karakteristiek voor Lie is het, dat het beeld van Bratt zoo echt menschelijk is, dat we hem volkomen begrijpen en daardoor zacht
beoordeelen.
,,1-lij is geen 'rrold; maal' er is een Trold in hem", zegt
Henrik Jaeger.
De gedaehten aan al die verborgen maehten in den mensch,
die nu en dan plotseling opduiken en macht over hem krijgen,
als hij niet met volle bewustzijn tegen hen strijdt, heeft Jonas
Lie niet losgelaten. In zIjn latere werken zien we die telkens
terugkeeren in schitterende variaties, en voortdurend van een
andere zijde bekeken. Het is alsof hij ons niet alleen onze medemensehen, die bezwijken voor een ofanderen 'rrold, wil doen
begrijpen en vergeven, maal' ook ons leeren op onze hoede te
zijn voor onze eigen Trolde. Want ze komen onverwacht uit
een of anderen donkeren sehuilhoek te voorsehijn en vallen den
mensch in den rug, zoodat hij in hun maeht is eer hij 't weet.

***
In 1891 werd Lie ziek. Hij had zich al lang zeer onwel geyoeld. De doktoren verklaarden, dat hij buitengewoon normaal
en gezond was, maal' dat bijna 20 jaar lang jaarlijks een boek
schrijven en soms twee, iets was, wat iemand niet ongestraft
doen kon. Ten minste voor menschen, die als Lie schrijven
met hun geheele ziel, "met zijn hltrtebloed", gaat dit niet. In
den winter van 18\)1 werd het hem te veel. llij kreeg een he-
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vige ijlende koorts, die hem een paar weken te bed hield.
Dieren en Trolde uit zee en lucht en wolken meende hij om
zich heen te zien, en toen hij beter werd was hij zoo zwak,
dat hem werd voorgeschreven naar Berchtesgaden te gaan.
Daar verwerkte hij zijn koortsfantasieën en schreef twee bundels sprookjes, die hij "T rol d" noemde, en die in 1891 en 18\Jt
uitkwamen. 't Zijn korte verhalen, zeldzame juweeltjes van
vorm en inhoud. Trolde, dieren en menschen treden beurtelings
als hoofdpersonen op. Wie ze geheel genieten wil, moet ze in
't oorspronkelijke lezen. Verrukkelijk is in dit" werk Lie's tintelende humor, de schitterende prn.cht van zijn besrhrijvingen,
zijn aan alle kanten opbruisende, vonkelende fantasie, zijn
fijne teekening en zijn diepe blik in 't menschelijk hart. 't Is,
als men die sprookjes doorbladert, alsof men in een kaleidoscoop ziet, dat heerlijk speelgoed onzer kinderjaren. Dat was
een kijker, waardoor we een menigte bont gekleurde stukjes
glas zagen, los liggende in een afgesloten ruimte in den kijker,
die goed verlicht worden moest. Als we dien kijker langzaam
rond draaiden, vielen die glasstukjes telkens door elkaar en
vormden een eindeloos wisselend kIemenspel, dat in spiegeltjes
weerkaatst, steeds harmonische figuren maakte.
:Een wereld vol kleurenpmcht en sterk leven gaat in die
sprookjes voor ons open. Ze zijn een en al beweging en gloed:
nu eens enkel natuurpoëzie, dan w~er tooneelen uit het zieleleven der menschen, nu eens vol uitgelaten scherts en humor,
dan aangrijpend tra.gisch, nu eens heel fijn en teer, dan reusachtig en demonisch.
We vinden verschillende zijden van Lie's talent in die sprookjes
terug: b.v. Satire over man,tschappelijke toestn,nden, zooals :
"I n B 0 r g gem een tee n Sc h u I tI - dis tri ct"; over allerlei doms en kleingeestigs in de com'ersatie, zooals in
"Een kippekop" en "de zeven heksen in Styggedalsur"; over menschelijke fouten, als in "Ik ben het"
(égoisme), "d e win d t rol d" (hoogmoed), "L i n cl e I i n" (co()uetterie), enz. - In "ct esp ie gel t r () I d" t<:'ckent hij een
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genie, dat te onzaliger unr in een achterhoek geboren werd en
daal' volkomen onbegrepen en eenzaam leeft. MY8tieke gymboliek vinden we in "D e a:t r de tI' ek t", een aungrijpend,
sober verteld vt'rhnal van een jongen m:m, rlie toevullig bij de
"onderaard~('hen" komt en van dat oogenblik af elk jaar tegen
Kerstmis door h('n gelokt wordt, niettegenstaande hij 't allerliefst bij vrouwen kinderen zou blij\·en. Eindelijk weerstaat
hij de bekoring met behulp van zijn nou\\'; maar als hij dien
Kerstavond thuis viert., wreken de ondenuudsehen zich door
hem te dooden. - Wanneer Trolde eemnaal I:'en mensch in de
macht hebben, lflten ze hem niet meer los.
Maar 't allerbeste, prachtig van vorm en inhoud, is het
sprookje van lId e Wat er mol e TI", bij den watenal hoog op
de eenzame rotsell gelegen. In negen bIndzijden geeft Lie een
natuurtafereel vol my~tieke WOt'ste groot~chheid. Een jager doolt
er alleen rond en komt onder den indruk van de mnjestueuze
natuur om hem heen. Bij den watermolen blijft hij staltn staren
naar de dr:utiende wielen in 't sehuim van 't bruisend en
wervelend water. Een hoosaardig lachen dringt tot hem door
als hij verder wil gann en boeit hem aan de plaats. Een stem
zingt en schatert daar beneden in 't water, steeds woester,
steeds meer onheilspellend. Die stem spreekt van een meü'je,
dat daar den dood heeft gezocht, een die hij wel kende, een,
die hij eens liefhnd, en die hem liefhad. Die stern zingt altijd
door, al luider en sterker, steeds meer doordringend onder 't
bruisen en 't klotsen van 't schuimende water; die stem zingt
van haar eindeloos eenzaam wachten, hnar martelend verlangpn, haar bitter lijden, haar verterende wanhoop en haar dood
in den wen'elenden wnterval.
Dat alles, de aangrijpende, aandoenlijke woorden, de wilde,
bekoren de maeht van natuuromgeying en herinneringen, die
eindelijk den jongpn man hal8 over kop in den waterval doen
springen, weergegeven in een rhythmus en een woordmuziek,
dil:' zi('h volkomen bij den inhoud aansluiten, dit alles mnakt
die negen klpine bladzijden tot de diepste tragedie. Wie dat
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sprookje eens gelezen heeft, vergeet het nooit weer. En won·
derbaar heerlijk moet het wezen dat te hooren voorlezen door
een noorsehen spreker, die de kunst van verzen zeggen verstaat.

***
Lie werd in Berchtesgaden niet zooveel beter, dat 'hij naar
Parijs durfde terug keerlln. Hij reisde naar Italië en bleef er
den winter over. Hij leefde daar zeer stil en afgezonderd, om
zijn geschokt zenuwgestel tot kalmte te brengen. Na dit rustjaar keerde hij naar Parijs terug. 't Was toen twnalf jaar geleden, dat hij in Noorwegen geweest was, en h\j besloot tot
een bezoek aan zijn vaderlnnd. Daar had hij al meermalen
plannen voor gemaakt, die telkenR verijdeld werden.
Een van zijn dochters vertelde, hoe zij in dien tijd eens met
haar vader een bezoek bij noorsche vrienden in Parijs brachten. Daar was juist een plant uit Noorwegen aangekomen, dus in noorsehen grond geplnnt. Toen Lie meende, dat niemand op hem lette, ging hij naar de plant, keerde het gezelschap den rug toe, nam la.ngzaam een handvol "noorsche
aarde" en bracht die aan zijn lippen. "Vader zag er zoo aandoenlijk plechtig uit, terwijl hij dat deed, dat ik begreep hoe
innig hij dien grond liefhad."
Hij trok naar Holskogen bij Chril'tianssfLnd, waar zijn familie
een huis voor hem en zijn gezin inrichtte voor een zomerverblijf. In den zomer van 1893 aanvaardde hij de reis daarheen.
Hij schreef hLter aan een vriend:
:0 . . . Nog voel ik het als iets onklaars, iets verwards, het gevoel, dat over me kwam, toen ik wist dat het hout onder
mijn voeten aan boord van de boot in Freuerikshaven werkelijk noorsche grond was, dat ik weer als zoon des huizes en
burger onder de wetten en het recht van mijn land stond ... ,
En naar 't noorden, naar Noorwegen ging het. 't Schagerrak
was als een blauwgulden, glanzende vloer in den zonneschijn
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geen branding, geen windstoot op dien heerlijken, stillen zomerdag,
Dwars over de wereldbaan der schepen, die de Oostzee in
loopt, voeren we, .. "
Allerlei herinneringen uit. zijn jeugd werden in hem opgewekt, En dan schrijn hij verder:
"Zachtkens, zachtkens dook het land van Noorwegen op.
We naderden den vuurtoren van ûxö. In den mist en den
nevel daarachter zonk de zon in den zomemvond, rood en
rond als een globe. Nooit heb ik zoo iets gezien. Ze was niet
vlak als de maanschijf. Ze hing als een kogel met gebogen
vlakken, klaar oml\jnd, rond aan alle kanten boven dat wonderlijk, wonderbaar vaderland, dat ik wddra binnen zou gfilm
Ik had er mij zoo dikwijls ingedacht in dat thuiskomen in al die jaren had ik dien weg zoo d'kwijls gevaren •... had
den een en vuurtoren na den anderen te voorschijn zien komen,
zoowel bekende gezieltten ontmoet. Ik had gedroomd als allen
doen. die daarbuiten rondzwcl'\'cn en yprlangcn, ik had het, op
zoo velerlei manier gezien; - en el' k')ll immers veel gebeuren
onder de wisselingen van het lot.
:\Iaar nooit had ik het mij zóó yoorgesteld, - als door gewijd
licht omschenen te worden in zulk een stillen hooggewelfden
zomeravond, , . "
Hoe heeft hij genoten dien zomer, in die omgeving, vol van
herinneringen - ook nan den g:ooten noorsehen dichter
Wergel:tnd, die daar in den omtrek gewoond heeft.

*

*

*

In 't najaar \'an 1893 kwam E en nieuwe roman, .N i 0 b e",
een verhaal uit den tegenwoord'gen tijd. Lie behandelt daarin
de verhouding tusschen ouden en kinderen. 't Boek is een
dringende waarsehl1\\"ing tot ·le jeugel gericht, een ernstig
woord, niet uit bitterheid of uit gehrek aan sympathie van
een man die oud wordt, maal' een friseh en krachtig woord

26

JONAS LIE.

in naam van jeugd en gezondheid, een aanwijzen van wat er
ziek en oudachtig in de jongelieden van zijn tijd was. In de
kinderen van Dr. Baarvig teekent Lie in dit werk de uitwassen van de kultuur der jongeren: de oudste zoon is een boschspeculant in het groot, een eehte moderne figuur, waarin Lie
het oude thema van houthandel en speculatie varieert; de
tweede, een ongedurige ledigganger, die zich verbeeldt artist
te zijn, maar volstrekt de volharding mist, die de eerste voorwaarde is om het in de kunst, zoowel als in iets anders, ver
te brengen. De oudste dochter valt in handen van een spiritist en wordt een willoos werktuig in zijn handen, en haar
zuster loopt. gevaar den verkeerden weg op te gaa.n. Alleen
de twee jong~te kinderen ontwikkelen zich in een richting,
die hoop geeft dat ze gezonde, werkzame menschen zullen
worden.
l\Ievrouw Baarvig, die in 't begin meende de kinderen zich
vrij te moeten laten ontwikkelen, en met ontzetting ziet welke
richting die ontwikkeling neemt, verliest na den dood van
haar man allen levensmoed en laat het huis, dat zij met haar
oudste kinderen bewoont, met dynamiet in de lucht springen.
Vreern<! doet dit slot ons aan bij een schrijver als Lie. Hij
heeft ook gestaan voor dat groote, bijna onoplosbare vraagstuk: de opvoeding vlm een geslacht, dat komt, door een
geslacht, dat heengaat. Niets is moeilijker voor ouders, dan te
weten in hoever hun kinderen geleid moeten worden of vrijgelaten. Dagelijks wordt er in deze richting gezondigd. En
kinderen opvoeden is een werk vol vemntwoordelijkheid.
Vast omlijnd en naar het leven geteekend zijn vader en
moeder beiden, die ieder van zijn standpunt de zaak zoo ernstig
opnemen en toch zoo mistasten te goeder trouw.
Dr. Baarvig zoekt naar de redenen waarom zijn kinderen op
zulke zonderlinge wegen gaan.
"Je hebt een gevoel van iets abnormaals, Vfm een mistig
waas over alles,. . . een algemeene hersenverzwakking in
dezen tijd, die zich uit in allerlei zenuwziekten. . . Ik zou
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wel graag nog wat jonger zijn, om die zaak eens te onderzoeken en helder in 't licht te stellen.
Zeker een gevulg van de overweldigende massa ingrijpende
uitvindingen en ontdekkingen vlm onzen tijd. De hersenen
kunnen dit niet opnemen en verwerken. De gevolgen van elk
npal't veranderen zóó zeer al onze begrippen, dat eerst een
volgende generntie en misschien eerst een, die d:ulrn,t komt
en in deze vreemde toestanden geboren is, in staat zal zijn zich
in dat alles geheel in te leven."
Dlèn 6den Xoyember van dat jaar vierde Lie zijn 60sten
verjaardag. Op dien dag werd hem door zijn volk hulde ge:bra(~ht. Had de grijze dichter in de eerste helft van zijn leven
nlle recht gehnd om zich te beklagen over gebrek aan sympathie voor en juist begrip van zijn werk, nu stroomden hem
van alle zijden bewijzen van dankban.rheid en wam:deering toe,
ook vanuit Denemarken, waar zijn werken zieh een weg gebaand hadden. Toen hij kort na zijn verjaardag in Christiania
kwam, was er een eindeloos gejubel om hem heen. Feesten
en fitkkeloptochten wisselden elkaar af. De autoriteiten der
stnd boden hem een feestmaal aan en de studenten kwamen
met een optocht en met enthousiaste toesprnken. lIlaar den
stt'rksten indruk maakte zeker de groote optocht ,·an de arbeiders, die op een donkeren Zondag met fakkels optrokken
naar zijn hotel. De ~Karl Johan~gnde," de groote hoofdstraat
van Christiauia, die steil oploopt en waar op het hoogste
punt 's konings pttleis zieh verheft, baadde V/ln onder tot bo·
ven in roodell fakkelschijn . Zij kwamen tot Jonas Lie, de
noorsehe arbeider~, omdat ze voelden, dat deze diehter ook
hun leven gezien en begrepen had.
't Waren geen cOIlventioneele feestphrasen, die hem in die
dagen omringden. Warm en echt was die hulde, die hem door
allen gebracht werd, en toen hij Christianilt verliet, om over
Kopenhagen naar Parijs terug te keeren, werd hij ook in de
Deensche hoofdstad met hartelijke ovaties ontvangen, en bood
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men hem onder anderen een feest aan, waar Georg Brandes de
feestrede hield.
Eerst tegen :Nieuwjaar kwam Lie in Parijs terug.
In 1894 verscheen een klein levendig tooneelstuk van hem,
getiteld "V l' 0 0 I ij k e V rou wen", dat half schertsend een
ernstig thema behandelt. De schrijver laat een rij vrouwenfiguren aan ons voorbijgaan, die in allerlei amusementen afleiding zoeken, als vergoeding over de teleurstelling, die haar
huwelijk haar gebracht heeft.
.
VlLn meer belang is de roman, die in 1890 uitkwam en die
tweemaal in het hollandsch werd vertaald: eens onder den
titel: "Grootvader", en een onder dien van "Als de
zon 0 n der g a a t." Hier werkt hij het thema van een ongelukkig huwelijk verder uit. Vooral op het lot van de kinderen, di6 in zulk een huis zonder liefde opgroeien, laat hij
het volle licht vallen. Ook dat boek sluit met een moord. De
ontrouwe echtgenoote, die haar huis verwaarloost, en de fantasie van haar kinderen bezoedelt, wordt door haar man met
vergif uit den weg geruimd. Hoe zonderling dat woeste slot
ons voorkomt bij een schrijver als Lie, toch ligt dit geheel in
het onderwerp en in de ijzeren consequentie waarmee het.
behandeld is.
Met al zijn groot en teer begrijpen van der menschen zonden en zwakheden stelt Lie toch zijn eischen niet laag.
Wie anderer leven vergiftigt, heeft geen recht op het leven.
't Onverbiddelijke Leven zelf werpt hem uit en doemt hem
tot stofI'elijken of geestelijken dood. Ze worden geïsoleerd.
De figuur val1 die huismoeder, die al die ellende veroorzaakt,
is 't minst geslaagd. Zij is de booze geest van het gezin, een
echte Trold. Latcr werkt hij haar beter uit in het tooneelspel
nL i n del i n". Twee andere figuren treden meer op den \'oorgrond 1'11 werken sterk duor hun teerheid en eenvoud.
't Zijn Thea; de oudste dochter van 't gezin en haar grootvader, wel twee van de meest sympathieke beelden die Lie
heeft geteekend: die oude man, die alles ziet en begrijpt en
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zacht oordeelt, omdat hij begrijpt., en 't jonge meisje, dat lijdt
onder de ellende, die hUUl moeder over het gezin brengt, en
haar troost bij grootvader zoekt. Echt menschelijk is ook de
vader, die zijn kinderen redt, door zijn vrouw te dooden, -- dat
doet na rijp beraad en met volle bewustheid, maar aan die
daad sterft.
In 1896 kwam "D."y I' eRe i n", een werk, dat even aan "de
familie op Gilje" doet der;ken. Het geeft eveneens een rij
tooneelen uit het leven van een noorsch alI1btenaar~gezirJ.
Maar dit laatste werk is fantastischer, en er gaat een zeer
hijzondere bekoring van uit. De huisvader is een fijne schuwe
natuur; zijn zuster, tante Ra, hestuurt zijn huis en wil de
tradities van de familie ophouden ten koste Y!tn de kinderen.
In dllt gezin komt Dyre Rein, de assistent vlln den vader,
inwonen. Hij is een eenzame, hartstochtelijke peinzer, die onder den druk leeft van de sombere overtuiging, dat zijn geslacht boeten moet voor een misdtlad, door eeh zijner voorvaderen gepleegd. Die geduchte vervolgt hem overal. Een oogenblik is het alsof zijn liefde voor l\Ierete hem "edden zal. Zij
worden verloofd en zijn hoop op de toekomst wrjaugt de
sombere overpeinzingen. De lezer wordt meêgesleept en hoopt
met hem.
De dag van zijn huwelijk nadert, maar zijn melancÈlolie wordt
hem toch te machtig en kort voor zijn huwelijksfeest vindt
men zijn lijk in den waterval.
Machtig werkt dit boek door de consequentie, waarmee Dyre
Rein geteekend is en door den gloed en de kracht, waarmeê
het onderwerp is behandelt!
In zijn volgend werk "Lindelin" teekent Jonas Lie de
coquette, sphinx en slang te gelijk, een echte Trold, koud en
trouweloos, die mannen om haar vinger windt en met hen
speelt als de kat met de muis. 't Boek is gebouwd op het
sprookje van dienzelfden naam uit een der bundels "Trold".
Zooals Henrik Jn~ger terech taanmerkt: nonder zijn half schertsende, half zinnebeeldige inkleeding verbergt dit sprookje meer
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werkelijkheid dan menige ~oliede en ûrnstige, realistische roman."
In ] S\)(j veraeheen "F ast e F 0 I' I lt n d" waar ook het motief vltn een zijner sprookjes nnder wordt uitgewerkt: "de
spiegeltrold" .
Faste Forland is het genie, dat in een klein noorsch stltdje is
geboren uit arme ouders. In armoede iR bij opgegroeid, het
hoofd vol onrust en plannen. Hij wil van zijn geboortestad
een badplallts mllken, en een oogenblik schijnt het, dat hem
dit zal gelukken. En li.ls met een tooverslag is ûjn verhouding
tot zijn medeburgers veranderd. Zij zijn één en al bewondering,
beleefdheid, welwiJl(~ndlH'id, lIlaar nauwelijks hlijkt het dat
zijn plannen mislukt zijn of hij is ()lllringd door een verontwaardigde menigte, die hallr geld terugeischt en hem allerlei
kwltads toewemcllt. Forland begrijpt niets van dit alles. Hij
WilS toch ldtijd dezelfde. :\faar een jong mei~e in zijn omgeving doorziet het. Zij heeft van den beginne af geweten, dat
hij een diehter W~ts. In de wereld der fantasie hoort hij thuis.
Daar is Illj hepr en meester.
Lie heeft in Faste Forland half schertsend een zelf-portret
willen teekenen.
D>ln volgt ,,\V u I ffi e &; Co." in H100, een tendenz-roman,
met een krachtigen an.nnLÏ op de zaken moraal. Onwillekeurig
denkt men bij den naam: ,,\Vulffie" >lan ons woord geldwolven. Het leven en het huis nm den geld man, "c1ie ûch voelt
als een roofdier in functie, die het recht aan zijn zij heeft uit
kracht van de wetten Vltn natuur en samenleving", zooals
Jreger het uitdrukt, is het onderwerp van dit werk. De familieleden leven in weelde en overdan.d, zonder er zich over te bekommeren van waar het goud in hun handen 3troolll t. Eu zij
stellen hun geweten gerust door nu en dan a'tl1 de weldadigheid te offeren. - Het boek eindigt met een krach. - De
ontdekking, dat dit duizelingwekkend inkomen ontstaat uit
aandeel en in een fabriek van vervltlschten wijn, verstoort de
huiselijke idylle. De vader worut kl'l1nkzinnig en het fnmiliele\'en valt uiteen. Dit is een Vlm Lie's zwak~te werken.
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't Werd geheel verdrongen en overschadu wd dool' het volgende. dat in 1901 verscheen: "A Is het sc her m v ft 1 t",
een greep uit het leven, vol gloed en kleur, eeuroman, levendig en dmmatisch nis een tooneelspel. Opzet en vorm zijn
even eigennardig. Het yerha:t! verplaatst ons aan boord van
een groote moderne stoomboot en loopt af in negen dagen.
't Begint met de teekening vun de verschillende passagiers, die
zich in groepen bijeenvoegen, elka:tr naderen en afstooten,
ieder met zijn eigen geschiedenis in 't verleden en zijn eigen
plannen voor de toekomst. Meesterlijk zijn al die verschillende kamkters, al die levens geschetst in hun bonte verscheidenheid, soms maar in enkele trekken. Zij leven en bewegen
zich voor onze oogen met een echtheid, alsof 't menschen
zIjn, die we lang gekend hebben. En ieder verbergt voor de
anderen wat hem 't meest tel' harte guat - zoonis wij allen
doen, zoodra we ons onder veel vreemden bewegen.
i\Iaar de dichter laat ons achter de maskers. die ze dragen,
de werkelijkheid zien.
Door een misverstand, een mystificatie van een krankzinnige
komt dat geheele gezelschap onder den indruk, dat de boot
vergftan zal, -- dat dus hun laatste uur nabij is. )Ieesterlijk
teekent Lie den geweldigen indruk, dien dat bericht op allen
maakt. ~Iet den dood voor oogen valt alle veinzerij weg. 'Vat
in 't diepst van de hltrten is, komt boyen en barst uit,levensgeheimen worden verraden, misverstanden opgelost; valsche
schaamte verdwijnt en voorgewende liefde en deugd smelten
als aneeu w voor de zon.
Alle "erhoudingen wurden uit hun voegen gerukt en in één
enkel oogenblik worden tragedies nfgespeeld en schurken ontmaskerd.
Dan komt plotseling 't bericht dat :t1le gevaar voorbij is, en
langzamerhaud komt alles weel' in de oude sleur terug; maar
't is of de doodsltllgst gewerkt heeft als een voorjaarsstorm.
Allerlei wat dood en versleten WItS, is weggevangd en \'elen
onder de reizigers beginnen een nieuw leven.
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Een geheele se ne romans heeft Lie in dat· eene boek samengebracht en toch allen - al is 't muar met een enkelen omtrek - zóó vast geteekenu, dat ze klaar en helder voor ons staan.
"Uit 's levens comedie" is de ondertitel, dien de schrijver
:tan dit werk gaf. En we leggen dit boeiende, tintelende werk
neer met een droeve_n glimlach bij de gedachte, hoe véél, véél
mooier het leven toch worden zou, hoe 't zou winnen aan
diepte en echtheid, itlS niet sleur en conventie dc menschen er
toe brachten allerlei rollen te spelen - waar ze vaak zoo slecht
voor gcschikt zijn.
Toen dat frissche, eigenaardige, van geest en leven vonkelende
boek uitkwam, was Jonas Lie 67 jaar!
Nog twee werken zond hij na dien tijd de wereld in. Eerst
"d e U I fv u n ge r s" .• Een blad uit het boek der hal·tsto<;hten .,
noemde hij het. 't Is de heerschzucht, die Lie schildert in den
persoon van Kunt Ulfvung, reed er, groothandelaar en consul
in een kleine noorsche stad. 0, die kleine steden, hoe goed
kent Lie ze; die plaatsjes waar één. mensch zulk een ontzettende macht krijgen kan. Vol verzoeking zijn ze vuor den
heerschzuchtige. Kunt Ulfvung doet ieder voor zich buigen.
Geen égards voor anderen houden hem terug; hij kent geen
genade - geen ontzien van wat of wie hem in den weg staat·
Wie zich niet buigt, wordt gebroken. Zclfs zijn dochters ontziet
hij niet. Op den voorgrond treedt zijn oudste dochter Margrete.
Zij heeft het onbuigzame karakter van haar vader en zet hanr wil
tegenove~ den zijnen. Mnar ook zij wordt geknakt. De man,
dien zij liefheeft, wordt door haar vader, die hem geen plaats
voor zijn streven en werken gunt, uit het hmd verdreven.
En dan komt eindelijk zijn laatste werk, met den zonderlingen
titel: "T e n 0 s ten van de zon, ten w est e n van d e
m a a n e n ach ter de 11 tor en van 13 a b y Ion". 't Is
alsof hij ten afscheid heel zijn kunst en zijn dubbele natuur
nog in hun volle pracht wil vertoonen. Twee verhalen loopen
naast elkaar en toch innig verbonden door dit boek, in afwisselende hoofdstukken, zelfs met verschillende lettertypen ge-

°

33

JONAS LIE.

drukt. 't Is een zonderling', en toch voor wie Lie kent en verstaat, een machtig bekorend werk. In de dieren en menschenwereld !:tat hij dezelfde tragedie afspelen. 't Is alsof hij zeggen
wil: Zie, de in~tincten der dieren drijven nog hun volle spel
in de Illenschen. \Vee hem. wie zich dnt niet bewust is.
1\let merkwaardig vaste hand zijn al die tl\fereelen geteekend.
Er zijn zeker niet veel schrijvers, die zóó sterk en scherp omlijnd al hun figuren zien ai~ Lic. Ze zijn zoo levend, we worden
zoo met hen vertrouwd. als gingen ze ons huis jaren lang uit
en in.
De dichter van het werk~liike leven en de sprookjesverteller
uit ,,'1rold" "ertoonen ziel! hier in hun volle krncht. 't Is weer
de geschieden iR nLn de Illadlt van de jalousie, die versehrikkelijk.'lte aller '1'1'old\', die ab een booze ~pin haar offer in onzichtbare draden verwart, tot het eindel~ik geheel verlamd is,
zonder te begrijpen wat ht!t eigen lij k is, dat zijn kru.cht uitzuigt, zijn levensmoed ,., teel t. De lezer leeft mei! tot benauwen,;
t;oe. Nog juist bUtijds komt. de klaarheid. De jonge Jllan, die
aan alle lmnten lll!t leven om ûeh heeu voelt weg ebben, untdekt. plot;;eling wat er eigenlijk getll'llrt. Hij redt. zich. door
een list uit het spinneweb. Hij mankt zieh yoorzi(~htig uit de
genwrlijke olllgc,ving' los en trekt zich terug naar een klein.
onmmzienlijk plaat3je. Daar ontwikkelt hij zieh in ~tilte en bereikt dntgene, WHar hij jnren lang te vergeefs nanr streefde.
.Een ~eh:1t van mellilehenkennis ligt er in dat boek, en van
den eigPllalL1'digen vorm gaat een wondere bekoring uit.
,~

*
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Zuo!n.ng Lie in Parijs leefde, was zijn gastvrij thuis het middelpunt, waar de Scal1dinavii;r~, die da:.tr hun studietij.1 doorhmchten, zich gaarne vereenigden en genut.en van de gezellige
huiselijkheid, die hen daar gdJOden werd - wanL ill zijn hnrt
was en bleef l . ie de e(~hte Noor. Zijn lnatste len·mjnren braellL
hij dan ook in hijn v:vlerl:mcl door. In 1!l06 liet hij een huis
XXX:X"
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bOliwen te Frederiksv~rn en vestigde er zich voor goerl. In zijn
gezin vond men een familieleven, dat gedragen werd door een
huwelijk in den echten zin van 't woord.
Wanneer men met Jonas Lie over zijn werken sprak, zegt
Arne Garbol'g, bracht hij meestal het gesprek op zijn vrouw:
"Ja, ja", placht hij te zeggen, "als ik wat goeds geschreven
heb, dan heeft mijn vrouw daar even veel a'ln gedaan als ik.
Zonder haar was 't niet \'eel bijzonJers geworden.".
Volgens Mevrouw Lie had haar medewerking niet zooveel
waarde. Zij hield niet bijzonder van dames, die romans sehreven. Zij was bijna altijd in huis bezig.
Lie schreef over haar aan een zijner vrienden:
"Ze plant in onzen tuin allerlei struiken uit het bosch, en
bekleedt de rotsen met groen! Ze zaait en wiedt en legt den
tuin aan; ze behangt de kamers, versiert de wanden, zet geschilderde ruiten in de vensters, enz. En onder dat alles cOl'rigeert ze voor me en lc('st mijn werk met mij door."
Ze !J,td een moederlijke zorg voor Lie, die in alle dingen
v,m het dagelijksche le\'en 1H>l'el()()~ onhnndig en onpractisch
was, maal' zij begreep hem dool' en door, ook den kunstenaar
in hem, Zooals zij met hem zijn eerste werk doorbs en cl'it.iseerde en verkortte, zoo ging bet met al zijn werken. Hij sc;hreef
en las voor, zii sprak cl' met hem over en bewoog hem telkens tot schrappen en verkorten. Daarna zag8n zijn manuscripten er bijna onleesbaar uit, VIJl doorhalingen en veranderingen. Maar .Mevrouw Lie schreef ze over en ze kwamen
keurig bij den druk keI', Vancbar kreeg Lie ze als boeken
terug, want proeven corrigeerde hij nooit,
Ook voor zijn persoonlijke ontwikkeling was de omgang met
zijn vrou \\' van de grootste beteekenis. Zij ving het eerst de
nieuwe denkbeelden en slrGomingen op en bracht ze onder
zijn aandac;ht. Hij nam ze langzaam in zich op, na veel twijfel
en nadenken, Iets aannemen op gezag kon Jonas Lie niet,
zelfs niet van Tholllasine.
,,'t Z:11 wel een beslissend uur in hun huwelijk geweest zijn";
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zegt Arne Garborg, "toen Lie, gebroken en gehogen naar zijn
huiskamer moest, om zijn vrouw te vertellen, dat zijn zaak
failliet was. Hij had misschien uit ouderwetsche "ridderlijkheid" en mannelijke ijdelheid, zooals Mörck in "Een huwel\jk"
haar zoo lang mogelijk willen "sparen" voor zorgen en angst,
nu moest hij haar - die niets vermoedde - die zich rijk
waande, zeggen, dat ze niet eens bezat wat ze aanhad en wna!'
ze in leefde. Dat zal hard geweest zijn voor zijn jongen trots.
Maar dat was ook het oogenblik, dat hij zijn vrouw zag zooals ze was. Ze nam het volkomer. kalm op. Er kwam geen
klacht over haar lippen, Zij zag in hun wisselend lot een vingerwijzing, die ze dankbaar aannam en rustig volgde. En de
groote steun' van haar vertroostend geloof is van zóó grootp.
beteekeniS' voor 't dichterleven van Jonas Lie gel\'ee~t, dat dit
feit vermelding verdient. We hebben gezien hoe diep de indruk was, dien hij tuen kreeg. Hij hnd een nieu we wereld ontdekt: de edelmoedigheid van de \TOUW, en die \'Înden we terug in 't eene werk na 't andere: de armzalige "riddl'rlijkheid"
van den man tegenover den grooten Illoed tot offeren yan de
vrouw, die liefheeft. Vul \'!'ijmoedige \Teugd vergezelde zij hem
op den meeRt gewaagden tocht, dien ooit een man in dit lanel
olldernalll. Ze hielp hem de groote overwinningen behalell,
steunde hem llIet haar onvenettelijk vertrouwen in de ernstige nederlagen, en ~ehil'l) hem in den \Teemde dat heerlijke
thuis, van waar zoo\'eel schoonheid en glans uit~traalde'"
Zij is kort voor hem heengegaan. En toen wi8ten allen, die
hen kenden, dat ook Jonns Lie niet lang meer leven zou.
Hij was bijna blind, den laatsten tijd van zijn leven, en daardoor nog meer dan ooit voortdurend door de zorg van zijn
vrouw omringd,
Arne G<trborg schreef na den dood van Lie in 't noorsche
.Dagblad": "Thomasine moest hem op allerhoogst bevel verlaten. En zijn vreugdevol thuis was uiteengeslagen,
Jonas Lie was opnieuw een zwerveling, niettegenstaande
alles wat hij nog over had; zonder Thomasine had hij geen
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rust. En zijn verlangen naftr huis werd een verlangen haar
weer te vinden. Aan dat verlangen is nu voldaan. Na zijn
lange, lange levensreis rust nu Jonas Lie. Hij is thuisgekomen,
Illaar hij behoort niet tot hen, die stenen kunnen. llij leefde
in zijn arbeid en hij leeft voort in zijn werken. Daarin blijft
hij zijn volk bijstaan in den lcve"nsstrijd."
Rijswijk, Dec. 1908.

Margaretha Meljboom
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KONINGIN AMELIE VAN PORTUGAL.
Dien, qll'il fait bon la regm'der
La graeiclIse ct bonne ct belle;
Pour les grands biens qui son t en clIe,
Chaclln est pr~t à la loner.
EÇA DE QUElROS.

Wij leven snel in den tegenwoOI'digen tijd; het is geen
nieuwe opmerking, doch wel eene, waarvan men bijna dagelijks de waarheid ondervindt en moet erkennen. En als 't ware
met verbazing, pijnlijke verbazing wel eenigszins, omdat er uit
blijkt hoezeer de tijd ons went aan emoties en (lns voor bijna
niets meer doet stilstaan. Met zoo eene verbazing herdachten
wij het enkele dagen geleden, dat reeds weer een geheel jaar
nehter ons lag sedert zich op het schoonste plein van Portugal's
hoofdstad het drama afspeelde van een dubbelen yorstenmoord;
drama, dat zelfs door de velen, die een einde als dit niet onmogelijk hadden geacht voor het tijdperk, waarin zich het
kleinste Rijk van het Iberische Schiereiland toen hcvond, niet
werd ingeroepen als een uiting vlm zoekende rechtvaardigheid
en vergelding tegenover de Vrijheid, die aan de plaats van
den aanslag haal' naam had gegeven, maar terecht werd verafschuwd als een der gruwelijkste aanvallen, welke oe gesehiedenis van het moderne Europa kent. Een del' gruwelijkste
niet daarom, wijl dit moordstuk zoo meer dan één trof, doch
wel, omdat het kennelijk en duidelijk was beraamd met een
XXXIX'
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laag en listig opzet; omdat zij, die zich daarmede de redders
der natie wilden duen heeten, zich richtten tegen diegenen, van
wie zij wisten, dat de dool' hen verfoeide maatregelen niet
waren uit.gegaan, van wie hunne partijgeno, ,ten zelfs aannamen,
dat de werkelijke toestand van land en volk hun onbekend I\'as.
Het is een lange reeks van moorden op St<l:ttshoofden, die
zich in de laatste twintig jaar hebben voorgedaan, een lange
en tevens een droeve reeks. Sadi CaI'Dot, getrof-ren te Lyon,
temidden van een volk, dat in hem een eerlijk president begroette; keizerin Elisabeth mn Oostenrijk, de edele en in vele
opzichten zoo ongelukkige vrouw, voor wie de dolksteek van den
anarchist misschien meel' een uitkomst was dan een werelds('he
straf, welke hij bedoelde te voltrekken; Umberto van Italië,
wien men het laatst van alle F,llropeesche sou vereinen een
mikpunt voor de t·heorie del' daad had gedacht; Alfonsus nm
Spanje, de koelbloedige en daardoor niet in het millst zoo
sympathieke monarch, die door zijn rust en kalmte twee misl.ukte bomaanslagen bijna van een tragische gebeurtenis deed
veranderen in een lyrisch gelwel van cliehlerlijken belJenmoed; Alexander van Servië, wiens grove fouten, zoo hij ze
werkelijk in zoo hooge mate en zonder verontschuldiging had
als men hem toedichtte, tallooze malen te ellendig er, te zwaar
gestraft. zijn door het bestiaal uiteinde, dat hpm was beschoren
en dat deed denken a~tll de Yl'ee~elij bte palei,;-revolu ties, die
de lVIiddeneeuwen kennen - deze allen lIloglm als schimmen
oprijzen, en toch ven'ult wat hen geschied is, niet met zoo
felien afschuw als het dmlJla, dat ten eeuwigen dnge een
schandvlek zal blijven in Portugal's historie. S"handdek bovendien, welke door alles. wat er om en bij het feit was, zoo
tragisch mogelijk werd gemaakt.
Allereerst het vreeselij k sl'!lOli wspel zelf, dat dezelfde vrou IV
tegelijk trof als gema.lin en nis llloeder, dat een zoon en een
kleinzoon tegelijk ontnam aan eene vor,tin, die l'ped,; h:tar
broeder door het. sch'Jt van een anarehist. had zien vallen.
Dan de noodlottige overeenkomst, die dit feit vert.!londe mpt
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een andere gebeurtenis uit de recente geschiedenis van het
koninkrijk, den gelijktijdigen en zeer geheimzinnigen dood, dien
Jall VI en Pedro V in 1861 stierven, nllar men toen fluisterde,
te wijten aan vergif, en die ook destijds een tweede zoon Dom Luiz I, de zeer artistieke en goedhartige, maar minder
tot regeeren voorbereide vader van Dom CaIlos I - den troon,
dien hij zich nimlller Ills zetel had gedroomd, deed bestijgen.
Ten slotte, niet het minst, de lachende en verkwikkende zonnestralen, di" Li~sabon dien morgen beschenen; de betrekkelijke opgewektheid, waarmede de vorstelijke familie na haar
verblijf buiten de stlld was ontmngen; de bloemen, aId hulde
aangeboden, en welke eene koningin als eenig wapen, dat haar
in handen was, moest neerslaan met felle kracht en zonder
een oogenblik naar eigen ge,-aar te uagen, op de ~ezichten
der moordenaars, die zich reeds twee slachtoffers hadden gemaakt en aanlegden om te mikken op een derde!
Men is in de laatste jaren gewoon geweest in de woelige
binnenlands!'he politiek der Europeesche Rijken, welke daartoe
trouwens gelegenheid te over schonk, vergelijkingen te maken
met de dngen der Fninsche revolutie. Toen Alfonsus in Spanje
zelf het bewind aanvaardde, wees men op de overeenkomst,
welke zijn land in die dIlgen bood met het Frankrijk van 1789.
Toen in Rusland een bloedige Zondagmorgen de aunvnng werd
vun een tijdperk van sehrik en vree ze, zag men uit naar den
Mirabeau van het Czurenrijk en vroeg men zich af of Witte
zulk een rol zou kunnen en willen spelen. Toen Franco i,n
Portugal met vaR te hand zijn dietatullr doorzette, sprak men
van hem als vun den Necker, die politiek zou beproeven wat
meer dan honderd jaar geleden zijn voorganger financieel moest
tot stand brengen. Waarom, zoo zou men willen vragen, aan
deze reeks nog niet een enkel beeld toegevoegd en de heldhaftige Amelie van Orleans vergeleken met :Marie Antoinette,
wier zelfbewll~te moed de op haar gerichte geweerloopen deed
neerzinken en een oproerig volk, samengekomen om haar
te hU0nen, haar deed huldigen als koningin?

***

4

KONINGIN AMEI,IE VAN POR'rUGAL.

Want waarlijk, de vergelijking moge ietwat vreemd schijnen,
omdat het banale van het dagelijksche en tegenwoordige leven,
waarin de Vorstin-weduwe van Portugal tegenover ons verschijnt, zoo geheel afsteekt bij het ideëele en historische beeld,
dat vooral Hunolstein en Feuil\et de Couches van Marie
Antoinette hebben ontworpen, - el' zijn vergelijkingen, die
minder kracht van beweren en minder recht van uiting hebben
dan deze, ttl is ze door de omstandigheden ook beperkt te
achten. Maal' meer dRn één parallel valt er toch te trekken.
Amelie van Orleans kwam naar Portugal als eene vreemde,
als de dochter uit een vorstelijk geslacht, waaraan de Portugeezen der negentiende eeuw moeilijk vriendelijke herinneringen
alleen konden hebben; zij stond in dit opzicht gelijk met de
dochter van Maria Theresia, in wie men aan het Fransche
Hof in den aanvang, en in de kringen van het volk tot aan
het uiteinde toe, alleen en voornamelijk de "Uostenrijksche"
zag. Zij deed als kroonprinses hare intrede in een land, welks
geschiedenis haar even onbekend moest Zijn als zijn taRI en
zijn gewoonte, en evenals de dauphine aan het Hof van
Lodewijk XV zou zij er vele dingen vinden, die haar konden
verbazen, die haar misschien konden ergeren. Amelie van
Orleans behoefde niet als Marie Antoinette te vreezen inbreuk
op de etiquette te zullen begaan; in de omgeving van het
vorstelijk ouderlijk huis was zij onder de meest nauwgezette
vormen groot geworden; doch zij moest zich leeren heenzetten
over wat in die vormen als aangeboren was en datgene, wat de
rfdderlijke doch overdreven, al te graag dikwerf op adel pronkende Portugeezen daarvoor uitgaven. Amelie werd in Portugal
begroet als de gemalin van een aanstaand koning, van wien
men een inslaan van nieuwe banen verwachtte in gelijke mate
als de Fransche natie het eens van Lodewijk XVI hoopte en
verlangde. Zij was schoon, al was zij het misschien niet in die
mate als Marie An toinette, van wie Horace Walpole schreef:
"Bij haal' vergeleken is een Hebe of een Flora, een Helena of
eene der Gratiën een ordinaire schoonheid!" Zij was jong, al
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was het ook op lange na niet zoo jong als Marie Antoinette.
Doeh zij had hare verwanten op alle denkbare vorsten tronen,
en zij besehikte over een persoonlijken moed, die wortelt in
een bewustzijn van geen vrees te kennen, als deze.
Met zoodanige meer uiterlijke trekken eehter houdt veel van
de vergelijking op. Marie Antoinette was een kind v!ln veertien
jaaf, toen zij dauphine werd; een kind zoozeer, dat zij, die
aan het Hof van haren sehoonvader diende te reeipieeren, die
tank aan de schoonzusters overliet en laehend wegRchool Illet
meisjes van gelijken leeftijd, om de oudere dames te bespotten,
die straks nederig voor haar zouden moeten buigen. Amelie
van Orleans was ouder toen zij Portugal betrad, doch zelfs al
ware ook zij veertien jaar geweest, dan nog zou grooter ernst,
meer opvatting van wat der koningin was, haar ongetwijfeld
hebben gekenmerkt dan met Marie Antoinette het geval kon
zijn. Geenszins opgevoed aan een Hof, dat baadde in weelde,
en van hetwelk macht en glorie en glans uitstraalde over
geheel de wereld; integendeel grootgebracht in een milieu,
waar de druk heersehte, die op de afzetting eener koninklijke
familie, op het eentonig uitzien en verwachten van het eeuwig
pretendentsehap wel moet rusten, leerde zij vroegtijdig den
ernst van het vorstelijk leven verstaan, gevoelen, dat aan hooge
rechten ook hooge plichten nauw zijn verbonden. De dochter
vlm den graaf van Parijs, die den koningszoon huwde, waarop
veler vorstelijke oogen waren gevestigd, had geen raadsman
noodig als de knappe geznnt de Mercy Argenteau blijkens
zijne Inter openbaar gemaakte correspondentie voor Marie
Antoinette is geweeRt. Vanaf het oognnhlik, dat zij hanr
moeilijke plaats innam, deed zU het met tact en met beleid,
en men kan dit niet als zoo geheel licht eene bijzonclerheid
tellen, wanneer men bedenkt wat het zelfs een Bourbon van
deze dagen moet kosten om tot cle erkenning te komen, dat
de vorsten er zijn voor het volk en niet het volk voor de
vorsten. Koningin Amelie heeft, niemand die met Portugeesche
toestanden op de hoogte is ontkent dit, zeker niet nagelaten
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den invloed te gebruiken tegenover den koninklijken gemaal,
dien zij kon aftnwenden; zij was er de vrouw niet naar om
staatkunde buiten haft\' sfeer te rekenen. Maar ze hnll(lelde
ook in dezen naftr haar plicht; z(\ zou niet als Marie Antoinette
uit willekeur van een oogenblik drijven naar eene benoeming,
welke even vreemd als onverwacht was; zij zou een lijn volgen
van logische gedachten. De geschiedenis heeft het geleerd, dat
Marie Antoinette niet van de macht ontbloot was om haar
vorstelijken echtgenoot tot hooger en krachtdadiger leven te
brengen dan gewoonlijk het zijne was; zij had echter nooit geleerd in deze richting systematisch en conseqllent te arbeiden,
om een doel te bereiken, en zij liet het alleen dan niet na, wanneer het haar toescheen, dat vorstelijke waardigheid 's konings
flauwhartigheid niet duldde. In dit opzicht was het voor Amelie
gemakkelijk zich anders te toonen, maar welk deel ten goede
en ten kwade voor hftar in Carlos' regeeringsdaden zal moeten
worden geboekt, dat is eerst door de geschiedenis rechtvaardig
uit te maken.
En toch, ZOIi men juist hier niet kunnen wijzen op een
kenmerkende gelijkenis tusschen deze beide vorstinnen uit
heden en verleden, die wij naast elkander stelden! Carlos I was
in vele opzichten een goed man, een souverein, dien Europa
zich nu eenmaal te veel en te uitsluitend als het type van
een welgedaan en sportlievend gentleman voor oogen stelde
om hem anders au sérieux te nemen dan in de momenten,
dat, door zijn naam gedekt, anderen het kwaad bedreven, 't
welk hij niet kon tegengaan; een souverein, van wien ten onrechte veel en onnoodig kwaads is gezegd, en van wien evenzeer ten onrechte veel goeds niet is geloofd, omdat men gewoon
is \'an vorsten veel en gauw goeds te zeggen. Doch met alle
kwaliteiten een vorst, die, uitsluitend op eigen kracht aangewezen, evenmin als Lodewijk XVI, in staat zou zijn geweest
veel te redderen van wat hij in wanorde bij zijn troonsbestijging aanvaardde. De Fransche monarch had zulk een steun
niet; den man, dien de historie hem daarvoor heeft aange-
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wezen. 1\Iirabi'au, vertrouwde hij niet; de vorstelijke vrouwe,
die hem terzijde had moeten stann, ge\'oelcIe in hure kinderlijke speelschheid niets voor politiek, liet zich alleen door een
tijdelijke bevrediging \'an rwrwonlijkheden er toe brengen om
den koning nog meer van den goeden weg te helpen, zou
alleen dan een greintje vun vorstelijke energie in hem wakker
roepen, wanneer het te laat was, wanneer enkele troUWE:
Zwitsers stonden tegenover een woedende menigte. Innerlijk
was banr de kracht ten goede niet vreemd; de ondervinding
leerde haal' alweer en helulls te laat hoe die aun te wenden.
Amelie van Portugnl mocht zich gelukkiger rekenen; van
den aunvang af kon haar een plicht in scherpe omtrekken
voor oogen stnan, en kon zij zich een vorst terzijde stellen
bij het uitvoeren v!tn wut een programma mocht heeten.
SIlInlend heeft men bij zijn dood op zijn vorstelijk leyen
neergezien, en alleen zijn tlllgiseh uiteinde deed de beoordeplingen over koning CI1r!os I zachter en milder klinken dan
anders het geval ware geweest. 1\lnllr heeft me,n wel eens
eerlUk nllgegaan in welken toestand hij zijn Innd vond en in
welken hij het achterliet, eerlijk zich nfgevraagd wat persoonlijk initiatief van den koning bijbracht tot de verbetering
van lllndbouw en hundel, van nijverbeid en verkeer, van
leger en vloot, van koloniën. DI' oVl'rleden souverein was
geen reus, kon dns ook geen reuzenwerk volbrengen, mllnr
zijne ambitie, die van den kant der gemalin stelselmatige ondersteuning vond, wekte hem tut veel op, wnt nnders zou zijn
nagelaten, waartoe zeker de parlementaire haarkloverijen en
de hevige godsdienstige twisten yun zijn land hem niet hadden
opgewekt. Koningin Amelie heeft \'001' wie meer van haar
leven weten dan buitenstaanders, nooit de koninklijke verantwoordelijkheid in moreelen zin nfgewezen, en zeker niet
in de laatste dagen, toen meeningsverschil in den vorstelijken
kring niet vreemd was. Eene fiere vorstin als zij, kon zich,
alleen op grond van die macht zelve, met een dictatuur
als Franco die voerde, onlllogelijk vereenigen ; de zoo patlw-
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tisch klinkende woorden, waarmede zij, naar het gerucht wilde,
Franco op de lijken van koning en kroonprins heeft gewezen,
waren meer dan een uitroep, waren een teek en van opvatting
van strijd.
Juist daarin, in dat aa.ngeboren koninklijk bewustzijn, vindt
men het karakteristiek synonieme tusschen de ongelukkige
Marie Antoinette en de niet zoo gruwelUk ten einde gekomen,
maar daarom misschien niet minder ongelukkige Amelie,
grootendeels terug. Het zijn de omstandigheden, waaraan de
nauwkeurige beoordeelaar de schuld moet geven, zoo niet
geheel, dan wel voor een overheerschend groot gedeelte. De
omstandigheden niet bedoeld in dien zin, dat we bij Marie
Antoinette alles "zien in den schemer van het verleden, 't welk
scherp onderscheiden onmogelijk ma.akt, terwijl de KoninginMoeder van Portugal voor ons staat als eene vrouw, die wij
kennen uit beschrijving en verhaal, die wij misschien den een
of anderen dag zullen zien, van wie een vriend of kennis ons
uit persoonlijke ervaring kan spreken. Omstandigheden evenmin
bedoeld zoodanig, dat wij daardoor alleen willen aangeven het
verschil in tijdperk, waarin beide vorstinnen leefden, het tijdperk, dat haar zoo geheel andere eischen en gewoonten voorschreef. Maar wèl de omstandigheden aangeduid in den geest
van de opvoeding, waaraan deze beiden als prinses waren
onderworpen, van den kring, waaruit en waarin zij kwamen,
van de feiten, die haar koninklijk leven beheerschten. Hoe
menigeen, die niet tot de slechtste kenners van het leven der
Fransche koningin behoorde, heeft haar tot grooter daden in
staat gerekend dan zij nu mocht volbrengen, heeft in haar
hart en haar gemoed krachten ontdekt, welke ontwikkeld
hadden kunnen worden, indien men het maar gedaan en gewild had! Vorstinnen als Amelie van Portugal en Elisabeth
van Rumenië verbazen door de stiptheid van plichtsopvatting,
waarmede zij haar taak volbrengen en doen wat haar hand te
doen vindt. Doch, wl1nneer wij dan hooren en lezen hoe nauwgezett.e zorg aan hare opvoeding is besteed, hoe in die op-
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voeding een Idem is gelegd voor latere vruchten, dan voelen
wij iets van wat er spontaan spreekt uit de overbekende figuur
van Carl Heinrich in l\Ieyer-Förster's misschien wat sterk sentimenteel gekleurd, maar daarom niet onwaar boek. Dan voelen
wij iets vnn vorsten-eenzaamheid en onbereikbanrheid, die Marie
Antoinette nooit geleerd had, en die zij vertrapte tot op de
bals der Opéra!
Er gaat ongetwijfeld een groote kracht uit van voorbeelden
als dat van Marie Antoinette, te veel kracht wellicht, omdat
zoo licht de aandacht daarheen getrokken wordt op minder
dienstige en minder historisch rechtvaardige wijze. Er is verandering tusschen toen en nu, verandering tussc};len de koningin
van toen, die slechts rekening had te houden met de kleine
schare der persoonlijke uitverkorenen, en de koningin van
thans, die er is voor allen. Verschil oOK in de taak, die tegenwoordig naar troosten van de meest hulpbehoevenden het
eerste vraagt. Doch op welke wijze die taak zich zehoe uitoefent, en welke uitgestrektheid zij dnnraan geeft, daarin is het
verschil der persoonlijkheid gebleven. Persoonlijkheid zelve te
zijn, is daarb\j misschien wel de grootste verdienste, dit temeer,
wanneer dan het oordeel niet ongunstig behoeft te luiden.
"Beklagenswaardig -- aldus schreef een onzer beste geschiedschrijvers zijn slotoordeel over :1Ilarie Anfoinette neer - is
het lot nm een koningin, die van den troon in de gevangenis
wordt geworpen en op het schavot het leven laat; maar beklagenswaardiger nog is de menseh, die nooit heeft geleerd,
door opvoeding of door eigen nadenken, dat rechten op plichten
rusten en in het graf zinkt zonder te weten, dnt zelfontwikkeling en zelfveredeling de eisch des levens is". In onzen tijd
behoeft zelfs de meest on populaire vorstin het 8cha\"Ot, door
ontrouw geworden onderdanen opgericht, niet meer te vreezen ;
deze tijd kent andere en misschien scherpere wapenen dan de
guillotine. Of daarom nog niet vorstinn(ln er zijn, op wie
dit oordeel van toepassing zou kunnen worden geacht, ook
in rijken, welke beschaafd heeten, is een vmag, die onbeant-
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woord mag worden gelaten om voldoende in het licht te stellen, dat el' in eene figuur als die van Amelie Vlm Portngal iets
bijzonders gewis niet te ontkennen valt.

***
Zou men werkelijk de verhalen mogen gelooven, die in binnenof buitenlandsche pers der betrokken rijken van tijd tot tijd
de ronde doen, dan mocht men tot de ontdekking komen,
dat ongelukkige vorstelijke huwelijken in het moderne Europa
zijn uitgesloten, dat daar in de huishoudens van de hoogsten
op aarde eene overeenstemming in gemoeds- en zieleleven
heerscht, welke de tegenwoordige romanlileratullr voor hare
figuren uit het klein-burgerlijk leven uitgesloten meent te
moeten achten. Waarheid en verdichting, waar kunnen wij
tusschen haal' grenzen vinden op dit terrein, waar stoutmoedige
fantasie zich alle denkbare beelden kan scheppen! Hoevele
malen zou het gaan als in Couperus' roman "Majesteit", waarin
de droomerige kroonprins Othmar en zijne aanstaande gemalin
de oogen tot elkaar opslaan en droevig zich de wederzijdsche
gedachten afvragen, wanneer zij daar in de courant lezen, dat
hun huwelijk een huwelijk uit Iiefäe alleen is? En hoevele echtverbintenisl!en van gelijke omstandigheden hebben de redacteuren der buitenlandsche rubrieken in de laatste jaren niet
onder de schaduw van de machtigste tronen als gelukkig doen
sluiten!
Amelie van Orleans heeft het als iedere vorstendochter geweten, dat niet uitsluitend de stem des harten hare keuze van
den gemaal zou kunnen aangeven; bij huar, prinses van katholieken bloede, stammende uit een der oudste en rijkste vorstengesIachten der wereld, maar voor meer dan één kroonprins
bezwaren in zich bergend van politieken aard, minder dan bij
eenige andere standgenoote. Te beweren, dat haar huwelijk
een huwelijk was in liefde geboren, wij laten het een mondain
en salonfähig biograaf als de Comte de CollevilJe gaarne over;
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er is niets in dit geval, dat zijne bewering weerspreekt, veel
zelfs, dltt haltr waarschijnlijk, maltr daarom nog niet vaststaand
maakt, De toenmalige hertog van Brnganza was, nadat hij
een degelijken proeftijd als leger- en marine-officier zoowel nis
in de ndministrntie i'e rangen. hlld doorloopen, eene aan menig
EUI'opeesch hof zeer geziene figuur, tegelijk een elegant cavalier,
bekend met alle sporten, een onderhoudend geleider, thuis en
te spreken over al wat de verschillende stroomingen op kunsten literair gebied in zijn land en daarbuiten aanging, prins
van hooge afkomst en erfgennam van een kroon, die slechts
naar energie en werkelijke ontwikkeling in zijn dmgel' vroeg,
om voor een kroon van een rijk en dankbaar land te kunnen
gelden, En vnn zijn kant was bij den drie-en-twintig jarigen
prins Carlos zeker werkelijke liefde in het spel, toen hij zijn
trotsche moeder verklaarde uit de rij der prinsessen, wier hand
hij mocht vragen, slechts eene te willen kiezen, de oudste
dochter van den grnaf van Parijs, den toenmaligen pretendent
voor de Fransche royalisten, Het Portugeesche koningspall,f
stemde met deze keuze ten volle in, en vond prinses Clementine
van Orleans, hen zeer verwant, bereid hare "ermogende relaties
in de vorstenkringeu en haar alom bekenden tact ten dienste
te stellen voor de onderhandelingen van dit huwelijk, Zoo
werden de protocollaire en anclere officieele moeilijkheden,
welke zoo licht eene vorstelijke verbintenis in den weg staan,
tot een minimum teruggebracht en kon reeds spoedig de jonge
prins zelf de definitieve toestemming der schoonouders komen
vrngen,
In de eerste maand van 1886 begaf prins Carlos zich daartoe
naar Parijs; hij dejeuneerde er bij den hertog van Nemours,
en vertrok den volgenden dng naar Chantilly, waar de hertog
van AunutIe te zijner eere een groote jachtpartij had georganiseerd, waal'llan nlle prinsen en prinsessen uit het huis van
Orleans zouden deelnemen, Amelie was onder deze allen de
schitterendste en de uitverkorene, Jong en mooi, elegant als
geene tweede, was zij ':>ekend als een stoutmoedige jaagster,
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als een uitnemende amazone. In de omgeving van het oude
slot van Chantilly, even imposant door zijn uiterlijk als eerbiedwaardig door zijn ouderdom en zijn herinneringen, leerde
de Portugeesche kroonprins haar kennen op de meest flatteuse
manier; hij had gehoord van haltr goedhartigheid jegens de
armen in den omtrek, aan wie zij dikwerf zelve de versterkende
middelen bracht; hij zag haar in al de glorie van hare schoonheid en bevalligheid. Het uitgebreide gezelschap wist zeer wel
met welke beweegredenen deze jachtpartij was ontworpen; ongestoord konden Amelie en Cm'los elkanders gezelschap zoeken,
en onder de eeuwenoude boomen van dit beroemde woud, in
de meest poëtisch denkbitre omgeving dus, werd hier het
jawoord gevraagd en verkregen. Een dag daarna besliste een
langdurig onderhoud van den prins met den graaf en de gravin
van Parijs over zijn toekomstig geluk; een tientnl dagen daarna
had in de hoofdstad, in de ouderlijke woning der prinses, het
verlovingsdinel' plaats, wanI" een schitterend gezelschnp van
veertig gasten aanzat en waaI" wederzijds dronken werden uitgebracht op de toekomst der nu vereende Huizen. Toen bleef
slechts de schriftelijke kennisgeving aan de Hoven over, en
de bekendmaking der verbintenis aan het Portugeesche volk,
welke in het Parlement door den premier Fontès geschiedde. Het
jeugdig paar vertrok ter zelfder tijd nafLr Cannes, waar het
ongestoord zich kon bewegen en bevrijd was van de mondaine
plichten en nieuwsgierige blikken, die vorsten anders volgen
tot zelfs in de meest intieme oogenblikken van hun leven.
:Meer dan twee maanden duurde het gelukkig yerblijf aan
de kusten van de Middellandsche zee; een veertien dagen tevoren vertrok de prins naar Lissabon om alles voor het huwelijk, dat op ~2 ]\Iei was vastgesteld, in gereedheid te brengen, en Amelie met hare ouders keerde voor een kort verblijf
naLLr Frankrijk terug, om er eerst in de omgeving van het
kasteel Eu, daarna in de aristocratische kringen te Parijs afscheid te nemen van haar vroeger leven. Daarbuiten waren
het duizenden uit aen omtrek, die de prinses zoo goed ken-
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den en die kwamen van Treport, Abbeville, Dieppe en· andere
plaatsen, van meer dan twintig mijlen uit het departement;
in Parijs was het de bloem van den legitimistischen ltdel en
het intellect, welke zich tot eene op eene manifestatie gelijkende hartelijkheid jegcns ouders en bruid uitte, Meer dan
vijfduizend personen defileel'den in het korte tijdsverloop vnn
negen uur des avonds tot een uur des nachts voor den chef
van het Fransche koningshuis en zijne familie; in vierdubbele rij stonden geheel den avond de elegante equipages langs
den boulevnrd, en alles wat titel vlm beteekenis droeg, naam
had op gebied van letteren of wetenschap, de meerderheid
van het corps diplomatique met den Apostolischen Nuntius
vooraan, betrad dien avond het schitterende paleis aan de
Rue de Varenne, waftr het scheen alsof een werkelijke som'erein recipieerde, In de kringen der royalisten was men over
deze éclatante gebeurtenis niet weinig verheugd en dreef men
den spot met de republikeinsche regeering, die haren officieren
belet had, zich hierheen te begeven, Toen reeds toonden de
hertogen van Aumale en van Broglie zich wantrouwend en
minder verheugd dan de anderen; zij vreesden eEl!1 maatregel
van het goU\'ernement, die hun Huis zou bedreigen, En zij
zouden geen ongelijk hebben, het bleek al spoedig!
Het vertrek naar Lissabon, dat twee dagen daarna plaats
had, gaf opnieuw aanleiding tot uitingen van de zijde der
Parijsche bevolking, die ondanks hare zeker niet te ontkennen
democratische gezindheid, een onweerstaanbare neiging naar
de charme van vorstelijken glans en praal nimmer geheel ter
zijde kan stellen, En de reis naar de 8tad aan de boorden
van den Tnag, midden door het schoonste deel zoo van Frankrijk als van Spanje, was een tocht van onvergetelijken triomf
voor degenen, die hem meemnakten, van triomf voor den grijzen prEltendent, die terecht mocht verklaren, dat er nog gehechtheid aan zijn Lelievatm bestond, van triomf voor de schoonheid, die in prinses Amelie van Portugal afstond het beste wat
een Franschman af te staan weet, Reeds aan de grens der door
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de Pyreneën gescheiden landen wachtte den vorstelijken reizigers eene verrltssing, het telegmm, dat der gravin van Parijs de
geboorte meldde van den tegenwoordigen Spaanschen Koning
Alfonsus XIII, haal' nauw verma!tgschapt. In Salamanea vooral
was de menigte overweldigend en de studenten brnchten der
bruid van den naburigen pring een enthousiaste serenn.de. Nauwelijks op Portugal's grondgebied, aan het kleine station t.e Pampilhosa, waal' hij meer dn.n een uur met zijn gevolg had moeten
wachten op den zeer vprlnten trein, kWltm Carlos zelf zijn
bruid begroeten, en 7.00 verward toonde hij zich hij het wederzien, dat alle etiquet.te een ougenblik werd vergeten en het
grafelijk ouderen paar eprst eerbiedig welkom werd geheeten
nadat eene meer hartelijke en natuurlijke begroeting tussehen
de jonge verloofden was afgeloopen. In Lissabon zelf, waarheen de reis nog slechts kort WILS, liet de ontvangst niets te
wenschen over; aun het station begroette de geheele koninklijke familie de reizigers, die er de gelukwenschen van talrijke
deputaties uit de burgerij, van adel en geestelijkheid in ontvangst namen; om daarna in een langen stoet van rijtuigen
de residentie binnen te rijden, die dien dag een aaneen:iehllkeling geleek van vlaggen, guirlandes en eerepoorten.
Den 22sten :Mei was de 'voltrekking van het huwelijk, waarvan de aankondiging fLan den burgerlijken stand van het kleine
dorpje Eu had geluid: »Zijne Koninklijke Hoogheid dom Karel
Ferdinand Lodewijk Marie Victor :Miehiel Raphaël Gabriel
Gonzague Xavier François-van-Assises Joseph Simon van Braganza-Savoye-Bourbon-Saksen-Coburg en Gotha, hertog van
Braganza, Koninklijk Prins van Portugal, oud ~3 jaaT, wonende te Lissabon in het paleis van Adjuda, met Hare Koninklijke
Hoogheid prinses :Marie Amelie Louise lIelene van Orleans,
wonende met haar vader en moeder op het kasteel te Eu."
Nadat des ochtends de Fransche gezant in bijzondere audientie de ditmaal zeker zeer kiesche taak van een gelukwensch
namens zijn land had volbracht, had des middags de kerkelijke
plechtigheid van het huwelijk met gl'ooten luister plaats. In
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statigen optocht verliet de prinselijke bruidegom zijn paleis en
terzelfder tijd zette zich vanaf heL paleis der N ecessitades,
waar zij intrek had genomen -- het paleis, dat sedert niet
het minst door zijne heerlijke ligging en zijn uitgestrekte parken voor koningin Amelie het lievelings\"erbl\jf harer Lissa·
bonsehe woningen was en waar het vorstelijk ge7.in dan ook
bijna immer resideerde - de stoet in beweging, die de bruid
en hare oudcrs naar de hoofdkerk bracht, waar de kardinaalpatriarch van Lissabon te midden zijner bisschoppen het huwelijk inzegende en de ringen deed omruilen. De historische
kOlJinklijke koets bracht het echtpaar te midden van de toejuichingen van het volk naar het Belem-kasteel, van waar het
na een kort oponthoud terugkeerde naar het paleis vnn den
koning, om er aan het gala, diner deel te nemen. En doof het geillumineerde Lissabon, dat dan - ooggetuigen verzekeren het
<Jm strijd - schooner is dan eenige andere stad der wereld;
door de straten, die als het beeld uit een sprookje het vorstelijk rijtuig deden verschijnen, en langs de kaden, welker guirlandes van lichten zich mysterieus weer8piegelden in den Taag,
reden zij 's a\'onds naar het slot!
De huwelijksfeesten \'erliepen zonder stoornis. Op den dag
van de plechtigheid der handkus veroverde de beminnelijkheid der prinses veler harten, en het bleef niet onbekend,
dat zij bij die gelegenheid tot den Franschcn ambassadeur
beteekenisvol sprak: »Al zal ik nooit vergeten eene Fransche
van geboorte te zijn, van heden af is Portugal mijn vaderland«. Er was dien avond gala-voorstelling in de opera, er
was den dag daarna militaire revue, er kwamen officieele cours
en banketten, er werd naar 's htnds traditie een stierengevecht gegeven en de opvoering van het geheel voor de
omstandigheden passende »Promessi spoei" van Mazzini besloot de feestelijkheden. Toch zou hct einde een wanklank
brell~en voor de bruid, omdat plotseling en onverwacht haar
oudpI's Lissabon moesten verlaten. De zoo verschillend beoordeelde maatregel van de Fmnsche l'egeering, welke de uitban-
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ning uit het geboorteland beteekende voor de Orleanistische
en Bonapartistische pretl'ndenten was het antwoord der republikeinen geweest op wat z~j, en misschien niet ten onrechte,
als eene manifestatie beschollwden bij het afscheid van prinses Amelie. De graaf van Parijs werd er het gevoeligst door
getroffen, temeer, daar hij dit uiterste niet had verwacht; hij
moest spoedig handelen \'001' zijne belangen, En bovendien
verbood de tact jegens de nu verwante Portugeesche koningsfamilie hem om langer in Lissabon te blijven, wijl zijne tegenwoordigheid daar licht tot stnatkundige eomplicaties had kunnen leiden, In betrekkelijke stilte vertrok hij van Lissabon,
en moest daardoor een ~chaduw werpen op de eerste dagen
van het verblijf van zijne dochter in haar nieuw land, Was
het een voorteeken, dat reeds waarschuwend toen den vinger
opstak?
Om hierbij een klein denkbeeld te geven van wnt de bruidscadeaux beteekenden, alleen deze enke.le vermeldingen, Koningin Maria Pill. schonk eene rivière van diamanten, dool'
haarzelf uitgezocht en nu nog bekend als een meesterstuk in dit
genre j de bruidegom gaf een P!lrijsch artistieke samenvoeging
van diamanten en saphieren in een collier; de graaf van
Pnrijs stuurde zijn dochter een kroon; de hertog vnn Oporto
bestemde een tooneelkijker met diamnnten van het zuiverste gehalte tot geschenk; de koning van Itnlië zond eene
parure, door Marchesini samengesteld; prinses C10tilde gaf
een gouden ring, die een historisch voorwerp was, De dames
der Seine boden een kostbaren waaier, beschilderd met de
tafeI'eelen van een jacht te Eu ten tijde van :Madame de
Montpensier aan, en de vcreenigde consuls van Portugal in
Frankrijk vestigden hunne keuze op een beeld vnn de Heilige
Amalin, En dit waren slechts de meeste opmerkenswaardige
voorwerpen uit den rijken schat, dien de dames vnn Parijs
hadden te bewonderen

***

KONINGIN

A~IELIE

VAN PORTUGAL.

17

Koningin Amelie werd den 28 September 1865 te York House
in Engeland geboren als de oudste dochter van prins Louis
Philippe, graaf van Parijs en prinses Isabella, van zich zelve
eene gravin Mont.pensier, evenals Amelie in Engeland geboren
en eerst zeventien jaar oud, toen zij, twee dagen na huar verjaardag, aan haar doehter het leven schonk. De Portugeesche
koriingir. was de eerste uit ne rij van zes kinderen, van wie
vier dochters en twee zoons, de oudste drie alle geboren in
li:ngeland ten tijde vall de eer~te ballingschap der vorstelijke
familie, de jongste drie geboren op 't kaateel te Eu. Amelie's
oudste broeder is prins Louis Philippe van Orleans, het tegenwoordig hoofd der familie en de erkende pretendent der OrIeanistische aanspraken; haar oudate zll~ter is de hertogin Helena
van Aosta, gehuwd met den neef van den Italiaanschen koning
en daardoor weel' een nicht van koningin Maria Pia van Portugal, die de schoonmoeder van hare zuster is. Van hare broeders en zusters is zeker Amelie de erkend meest schitterende
verschijning, niet voornamelijk wat aangaat hare koninklUke
positie, maar veel meer wat betreft haar intellect en haal'
vorstelijk, nimmer, in geen enkele omstandigheid zich verloochenend savoir vivre. Reeds zeer vroegtijdig toonde zich Amelie's
buitengewone bega:tfdheid op eene wijze, die zelfs in den kriug
der Orleansen, waar anders eene uitnemende ontwikkeling geene
uitzondering is, opmerkzaamheid verwekte. Een groot deel van
de opvoeding van zijn dochtertje leidde de graaf vau Parijs,
wien geen souvereine plichten in de eenzaamheid en de rust
noch te l'wickenhalll noch te Eu daarvan afhielden, zelf en van
haren vader heeft Amelie dan ook een aangeboren liefde voor
de geschiedenis en de wiskunde geërfd. Vooral de eerste
trok haar geest, romantisch en vol van de heldhaftigheid
del' dagen, dat hare voorvaderen zich een troon veroVl'rden
anders als door stillen strijd en diplolllatiek geschermutsel,
ten allen tijde Illachtig aan: en hierin is dan ook voor een
groot deel de verklaring te vinden van het feit, dat zij, ~neller
en zekerder dan iemand het kon verwachten. de Portugeesclle
XXXIX'
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volksziel leerde kennen tot, in de diepste diepten en wist te waardeeren het vele goede, dat daarin zonder twijfel onder den
dekmantel van oppervlakkigheid is te vinden. Immers, in
Amelie's bibliotheek n:tll1en de historische werken een eerste
plaats in; de oude kroniekschrijvers als Gargia de Resende of
Fernando Zoyes werden door haal' als boeiende vertellers geprezen, die het oude Portugal, het Portugal van Hendrik den
Zeevaarder en andere roemruchte koningen voor haar hadden
doen opleven, en haar den toegang tot het hart, van het nieuwe
Portugal hadden vergemakkelijkt. "Jugez si je leur dois de la
reconnaissance!" zeide zij zelf eenmaal glimlllchend.
Als kind ook reed" in den familiekring beweeR Amelie hare
Hoegrijpheid. Als te Chantilly haar vader, die zeer wel thuis
was in wat de denkers en dichtel·s van vorige eeuwen hebben
geschreven, met de hertogen van Aumale en Broglie en andere
ge7.aghebbende personen vraagstukken van beteekenis besprak,
kwam het meermalen voor, dat het jonge prinsesje zich daarin
mengde en haar meening tegenover deze mannen van hooge
ontwikkeling in zoo gelukkigen vorm ten beste gaf, dat men
er naar luisterde niet meer om wie het zeide, doch om wat
gezegd werd. En tegelijkertijd waakte hare moeder er voor,
dat aan haar godsdienstige opvoeding niets ontbrak; de traditie maakt trouwens vtm ulle leden der uitgebreide familie
Bourbon-Orleans getrouwe en zorgvuldig de plichten nakomende kinderen der Katholieke Kerk, zoodat, al is Amelie nimmer
van de pieuse kracht harer schoonmoeder geweest, zij toch
vaster tegenover haar geloof stond dan haar doorluchte gemaal,
liberaal in zijne opvattingen gelijk dat alle souvereinen van
Portugal sedert den t,ijd van markies Pombal zijn geweest. Op
bijna dertienjarigen leeftijd deed de prinses haar eerste communie, waarbij niets haar in de rij der dorpsmeisjes, met wie
zij tegelijk deze kerkelijke daad verrichtte, onderscheidde dan
hp,t enkele woord van den priester, die haar om deze bescheidenheid prees. Na dien tijd begon voor haar het leven in de
groote wereld, in dezen kring te afwisselender, omdat de familie
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van den gruaf v/tn Parijs zich verplaatste her en der. Te Randan hij den hertog van 1vIontpensier en te Chantilly bij haar
oom, c1en graaf van Chartres, was zij bij voorkeur; bij den
ha ste misschien het liefst, omdat zij er in de prinsessen
Marie en Marguerite, de oudste nu gehuwd met prins Waldemar van Denemarken, de jongste met Patrice de 1vIac Mahon,
hertog van Magenta, twee vriendinnen vonel, die tot hare heste
behoorden. Later ondernam zij onder geleide van gravin Butler
een uitstapje naar het Oostenrijksche Hof, om der invJoedrijke
prinses Clementine p.en bezoek te brengen en door haar aan
keizer Frans Joseph te worden gepresenteerd; haar verschijnen
in de uitgaande kringen der WeenAche aristocratie wus een
evenement in het seizoen der Donaustad, waar de high life niet
moede werd hare schoonheid te roemen. Het bezoek aan
Weenen deed meer dan eene huwelijksvraag tot het grafelijke
Parijsche paar komen; alle werden echter afgewezen zonder
di~cussie; de ouders hadden voor hunne dochter hooger eischen
dan deze achtereenvolgende pretendenten konden inwilligen.
Cm·los van Portugal was de eerste, die zoo gelukkig was in de
oogen èn van dochter èn van ouders genade te vinden.
De ouders hadden er het recht toe zoo hoog de oogen op
te slaan; deze dochter was een geboren konings vrouwe. In de
opvoeding werden voor haar de kiemen gelegd, die haar gemakkelijk de vruchten van het heerschersschap zouden doen
plukken, maar in zichzelve droeg zij vooral datgene, wat het
ham mogelijk moest maken zich in elk land, waar zij als vreemde
prinses ware binnengekomen, te verheffen tot een werkelijke
landsvrouwe. Ongetw\jfeld hadden hare persoonlijke kwaliteiten
het voordeel als uitgezocht te zijn om over een zuidelijk ras,
onvermlscht gelijk het Portugeesche dat is, te gebieden; in
dit land, dut met Frankrijk zijn verwantschap toont alleen
reeds door den invloed dien het uiterlijk er op de menigte
kun hebben, werd de gave des hemels, welke Amelie in hare,
door bevalligheid en goedheid zoozeer verzachte schoonheid
is geschonken, meer dan eene uiterlijkheid, werd zij iets, dat
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heerschte door zich te vertoon en; iets, dat voor deze in ph ysie k
en moreel opzicht zoo gevoelige natie op eene sociale deugd ging
gelijken. Eene der eerste tijdschriften van Lissabon besprak dit
destijds in een opmerkenswaardig artikel, dat kort, maar in
duidelijke lijnen de vorstin teekende zooals hare omgeving
haar als waar kent. De koningin - aldus deze schrijver - is
juist onvergelijkelijk in hare innerlijke waardigheid, welke haar
immer zichzelve doet zijn, hoe ver hare attenties zich ook
mogen uitstrekken, hoezeer haar zachtmoedig karakter zich
mag aangetrokken gevoelen tot het lijden der meestnederigen.
Zij is in dit opzicht als een statige boom, die zich zou nederbuigen om van zijn frischheid en zijn geur aan minderbedeelden iets mede te deel en en zich daarna in oude statigheid zou
oprichten. Voor ons Portugeezen, gehuld in onze wijde mantels,
de zoo woest uitziende sombrero diep in de oogen gedrukt,
maar zacht in wezen onder een harde schil, is juist die vriendelijke drang van belangstellend medeleven, dat wakend oog
voor alle denkbare belangen, die gevoeligheid, welke de ziel
weerspiegelt gelijk een glimlach het gelaat teekent, in den aaIivang een reden tot wantrouwen geweest, want onze geschiedenis had ons majesteit en onbewogenheid als synoniem doen
beschouwen. Doch wij hebben het weldra gevoeld, dat dit charmeerend uiterlijk eene teruggave van het echte innerlijk was,
dat deze leliën stengel den wortel zoo diep in onzen geboortegrond
had !{eschoten, dat kleur en wezen zich vermengden met die
van de Portl1geesche roos. En de kor.ingin met hare groote,
heldere oogen heeft haar nieuwe volk doorzien en verstaan,
tusschen haar en dat volk doen wegvallen de muren van etiquette en bewaking. In eene beeldspraak als deze, die voor
zuidelijke journalistiek fhww mag heeten, kon Amelie;s beeld
niet beter worden geschetst.
Juist deze zich nimmer, noch uiterlijk noch innerlijk verliezende vorstelijke waardigheid zou inderdaad niet nalaten
Amelie bij dit volk populair en bemind te maken. Ook Marie
Antoinette was verwonderlijk schoon, maar zelfs het licht
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daarvoor ontvankelijke Fransche gemoed beoordeelde zijne
vorstin naar betere gegevens, dweepte met haa.r vooral omdat
zij vriendelijk was en haar goed hart telkenmale toonde. Bij
een hertenjacht gebeurde het eenmaal, dat het opgejaagde
dier in dood~angst een boer aanvloog en doodelijk kwetste;
de vrouw van den ongelukkige kon nog even om hulp roepen en zonk daarna bewusteloos neder. De koning, die er
bij was - nldus verhaalt ons prof. Jorissen, - gela!ltte zorg
yoor haar te dra~en en verwijderde r.ich toen; de dauphine
echter !>tapte uit haar ca.lèche en gaf zich persoonlijk moeite
om de arme vrouw bij te brengen. En toen dit gelukt was, deed
zij hnar met degenen die haar: vergezelden, in het rijtuig plaatsen en naar haar hut terugbren~en. Ook de dauphin had het
zUne gedaan om de slachtoffers te troosten met geld en met
goede woorden, doch het was ten slotte zooals de hertogin de
Beauva,u zeide: "Madame la Dauphine suivait la nature, et
Monsieur Ie Dauphin suivait sa femme!" Een bon mot, dat
in soortgelijke omstandigheden zeker ook op koningin Amelie
en wijlen haar gemaal toe te passen geweest zou zijn. Want
al mocht Oarl08 J een goed hart bezitten, juist de natuurlijke
eell\'oud, die in zijn gema.lin aantrok vanaf het eerste oogenblik dat hare nieuwe onderdanen haar zagen, gelijk deze haar
beste charme WitS in de tijden, dat zij als prinsesje in de
omstreken van Eu en Ohantilly rondliep, kon niet zoo sterk
een karaktertrek van den meer in vorstelijke eenzaamheid
opgevoed en prins zijn. Talloos zijn dan ook de verhalen en
:mecdotes, die in dit opr.icht van de vorstin de ronde doen;
of ze alle waar zijn en betrouwbnar, valt natuurlijk niet na te
gaan, maar het feit alleen. dat men ze mogelijk oordeelt,
spreekt voor haar, die er het onderwerp van was. Iemand, die
Portugal meermnlen bezocht, zag haar eens voorbij gaan in de
omstreken van het heerlijk Ointra, berijdende haar Hongaarsch
lievelingspaard, vergezeld slechts van een heer van het hof en
een pikeur. Eensklaps deed zij stilhouden, steeg midden op
den weg af en hegaf zieh naar een nrme vrouw, bedekt met
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lompen en op haar knieën een klein kind, die tegen de hel~
ling een rustplaat.s had gezocht. De koningin sprak met ha!>r
en trachtte haar op zachten toon te troosten; haar beurs
gnf zij aan de vrouwen voordat zij weer te paard steeg, drukte
zij een kus op het voorhoofd van het slapende kind. In geheel
dit tooneeltje vindt men de spontaneïteit der Fransche koningsdochter terug; is het wonder, dat hij, die dit aanschouwde,
dit beeld van een werkelijk koninklijke aalmoes zoo diep in
zijne herinnering grifde, dat de naam der l'ortugeesche voratin
hem altijd de slanke amazone van dien dag voor oogen toovert, al zag hij haar later ook meer dan eens in haar groot
ornaat, omgeven duor de pairs van het Rijk!
Spontaan in allen deele zeer zeker is deze merkwaardige en
belangwekkende vrouw. Ook een ander, meer bekend verhaal,
getuigt ervan. Het geschiedde te Cascaës, de badplaats aan
de Westkust, waar de koningin bij voorkeur toefde; het Portugeesche Trouville of San Sebastiaan, waar op het strand het
koninklijk paar zich altoos bewoog temidden der onderdanen
en er met de fine fleur der aristocratie niet vertrouwelijker
omging dan met de plaatselijke visschersbevolking. Het was
een dag, dat een felle storm zich deed gelden; in het paleis
een der minst weelderig en uiterlijk schitterende van de woningen der vorstelijke familie, en alleen 's zomers oplevende
onder den glans van de bals, die de koningin er gaf, deed het
weer zich zoo dreigend aanzien, dat men der vorstin ernstig
ontraadde haar dagelijksche wandeling te ondernemen. Maar
zij schudde lachend het houfd, zeide dat ze niet zou wegwaaien,
en ging uit zonder hofdames. Het gezicht op de onstuimige
zee was dien dag bijzonder mooi, maar spoedig werd Amelie's
aa.ndacht van da.ar getrokken door een visscher, die wanhopige
pugingen aanwendde om zijn eigendom in veiligheid te brengen. Juist op het oogenblik, dat zij haar lakeien wilde zeggen dien man te hulp te komen, zag zij den visschel' in zee
vallen en zich niet boven de schuimende golven weer oprichten. Zonder een oogenblik te aarzelen, liep ze naar de plaats
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des onheils, sprong geheel gekleed te w:lter, bereikte zwemmende den zeeman, die zijn bewustzijn reeds verloor, en
kon hem zoo redden. Druipnat, doch lachend en opgewekt
betrnd zij het paleis; de betuigingen van schrik en deelneming wees ze kalm af, en al wat men uit haar kon krijgen
was een uiting van dankbaarheid jegens de Voorzienigheid,
welke haar dezen uitgang had geïnspireerd. Maar eene indiscretie van den ,"isscher, die de koningin had herkend, bracht
het verhaal naar buiten; de kanselarijen der legaties namen
er kennis van en bijna tegelijkertijd zonden de Duitsche
keizer en de koning van Zweden aan de moedige vorstin de
reddingsmedaille van hun land, die Amelie kostbaarder decoraties waren dan eenige der vele orden van den hoogsten rang,
hlutr geschonken, en die bij ofj-jcieele plechtigheden naar den
wensch van koning Carlos, getrouw op haar borst prijkten
Baast de meest doorluchte dnmesordes van Oostenrijk of van
Pruisen.
Persoonlijke moed op een wijze, zooals die zich bij vorstinnen
maar zelden openbaart en openbaren kan, is Amelie, die voor
enkele jaren under veel gevaarvollel' omstandigheden haar
tweede reddingsdaad volbracht, zeker niet vreemd. Ook niet
in moreel en zin, ook niet, waar het 't zoo nauw grenzende
terrein der uiterste bedaardheid en zelfbeheersching betreft.
Een bijna klassiek getint verhaal is daarvan in omloop. Thomas da Costa, een Portugeesch beeldhouwer van naam, had
Ran de koningin vergunning verzocht en verkregen om hare
buste te maken; ze zou er zelve voor poseeren. Eindelijk
naderde het kunstwerk zijne voltooiing en op een dag in de
Januari-maand van 1891 werd de laatste séance vastgesteld. De
koningin was er voor bekend, dat zij nimmer naliet den regel,
volgens welke J'exactitude fait la politesse des roi~, in practijk te
brengen, en niet geheel zonder verwondering wachtte de kunstenaar meer dan een half uur op zijn koninklijk model. Wat
was de reden? Telegrammen uit Oporto, de tweede stad van
het koninkrijk en beroemd zoo door haar hoogeschool als
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door .... iets anders, hadden het bericht gebracht, dat een aanRlag der revolutionairen daar tot formeelen opstand had
geleid; na vlug beraad waren koning en koningin besloten
zichzelf daarheen te begeven, teneinde door hunne tegenwoordigheid te trachten invloed te oefenen. De koning deed ter mededeeling daarvan den ministerraad bijeenkomen, en de koningin
ging, als ware niets bijzonders te wachten, hare belofte aan
den beeldhouwer volbrengen, zich tegenover hem nog verontschuldigend voor het onwillekeurig oponthoud. Kalm en ;:prpkend over kunst en kunstwerken, poseerde de \'orstin, en dil.
Costa vermocht in geen enkel opzicht te hemerken, dat eenige
zorg haar verontrustte, dat ze eenig gevaar vreesde. En nog
had hij het paleis niet '·erlaten of de rijtuigen reden voor,
om het vorstelijk paar naar het station te brengen. Vreeselijk
was de ontvangst in Oporto, de kreten van haat lagen op
aller lippen, maar de rust tegenover het in menig opzicht
doodelijke en angstwekkende, dat dreigde, wekte eene bewondering, die haar invloed deed gevoelen. Evenals het Parijsch
gepeupel. dat in de dagen der revolutie naur VersailIes trok
en er de koningin wilde zien, gereed scheen te staan hllar
te vermoorden, wisselde ook in Oporto, niet meer dan honderd
jaren later, de stemming, toen men het vorstelijk aangezicht
niet zag verbleeken, en de kreten van haat werden betuigingen van aanhankelijkheid en trouw.
Voor zoo eene vorstin, die bovendien eene stoutmoedige
amazone is, moet de uitspanning van de jacht met al hare
opwinding, wel tot eene geliefdkoosde hehooren. Niet de jacht
zooal!! deze, omdat ze nu eenmaal tot de vorstelijke vermaken
is te rekenen, aan menig hof wordt gedreven met eene voorbereiding en zorgvuldig wegnemen van alle gevaar, die er
voor den werkelijken liefhebber ook al het piquante aan ontrooft, doch van de werkelijke jacht. Wanneer in de wintermaanden de gravin van Parijs naar het kast.eel van VillamanrifJue in de Spaansche provincie Andalusie trok met haar
jongsten zoon en dochter, dan kwnm er immer ook de hertog-
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pretendent en nam het Portugeesche koningspaar er even zoo
intrek. En in de wildrijke wonden, die b\j het domein vlm
riit slot behooren, jaagden dan de vorstelijke gasten nanr
hartelust: trouwens prins Louis Philippe gold en geldt nog
voor een der beste geweren van Europa, terwijl lllen Carlos 1
in alle opzichten zijn gelijke prees. Koningin Amelie en haar
zuster Louise deden in jachtlust niet onder en met de karabijn
in de hand vervolgden ook zij de wilde zwijnen tot in alle
schuilhoeken. Dan weer leverde de gansche familie ware stierengevechten, alleen met deze uit.zondering van de kunstmatige
arena-gevechten der steden, dat zij er slechts toe overging,
wannper oe dieren in den omtrek wild dreigden te worden en
hunne afmaking een daad van nut voor de gansche streek
beteekende. Als dan de wintermaanden ten einde liepen en de
prinses-weduwe Isabella nan,r Randan terugkeerde, ging Amelie
met haar gemaal en haar broeder naar Portugal om daar,
vooral op de koninklijke hezittingen Vfm Villa Viçosa, de
geliefkooRde sport voort te zetten.
Wie uit dit een en een ander, in strijd overigens met wat
reeds geschetst werd, zon willen concludeeren, dat koningin
Amelie eene min of JlIeel" ruwe, geyoelloozeintnitie bezit, hij vergist zich geheel. De sport is in haar leven - voor ons 1101lanoen', oie Nimro(l nimmer groote hewondering hebben toegedragen, klinkt dit, yoor wie ook. nu eenmaal vreemd - een
deel van de opvoeding geweest, en is haar natuurl\ikerwijze
eene hehoefte gebleven. waarU!tn haar volk zich niet stoot.
Doch anderzijds kan men Amelie zeker niet verwijten zich
te onttrekken Han de plichten der liefdadigheid en menschIievendheid, welke tegen wooroig terech t tot het eerst betreden
terrein een er vor~tin worden gerekend. Zeker, het is waar,
mille I'ont fait et lIlille pourraiellt Ie faire, niemand ontkent het,
maar het is hier ook al weer de wijze, waarop het gedaan wordt.
Ji::n koningin Amelie geeft zich aan die taak met geheel haar
hart.. Uit eigen middelen heeft zij in Lissabon het uitnemend
ingerichte gesticht voor de armste kinderen der hoofdstad tot
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stand gebracht; daar, in die ruime z,den, worden den kleinen
niet !tlleen geneesmiddelen en voedsel verstrekt, maar zij
krijgen er ook een zeker zakgeld, dat voor hen wordt opgespaard tot aan het oogenblik van hun weggaan. Het initiatief
der koningin is het ook geweest, dat in Portugal met kracht
den strijd tegen de tuberculose deed aanvaarden. De "Assistencia Nacionale dos Tuberculos", het Iicha.am, dat de medewerking der geheele natie geniet, is met hare medewerking
opgericht, en den Hen Juni 1899 zag de zaal van den Staatsraad het zeldzaam schouwspel aan, dat eene niet re~eerende
vrouw er het woord voerde. De belangrijke redevoering, die
Amelie daar uitsprak, bevatte het schema voor het werkprogram der vereeniging, dat berustte op de inrichting van ziekenhuizen aan zee en een groot sanatorium in de bergen, op het
leeren kennen der ziekte en het weren ervnn bij llltre eerste
verschijnselen door de bevolking zelve, op het afzonderen van
de ongeneeslijken . Het sanatorium is reeds lang geopend;
uitnemende ziekenhuizen zijn er te Qutao, waar het voormalig
koninklijk slot daarvoor werd afgestaan, te Carcavellos en
Itndere plaatsen, enkele door de koningin zelve geopend. Wat
bereikt werd, blijkt reeds voldoende, wanneer men slechts
weet, dat van hare opening in 1901 tot twee jaren daarna de
inrichting te Lissabon alleen 132916 consulten verleende aan
12021 zieken. Zulke cijfers spreken voor zichzelf.
En wil men anderzins den zachten aard der koninklijke
vrouw bewezen zien, men vindt dit bewijs gemakkelijk terug
ih de belangstelling, die zij, hierin hand aan hand gaande met
wijlen haren gemaal, toont voor alle8 wat tot het gebied
der kunsten behoorde. Carlos I was in zekeren zin zuiverder
wetenschappelijk ontwikkeld, en het was meer dan een formaliteit alleen, dat hij in 1898 bij de Vasco-de-Gamafeesten
het internationaal geographisch congres daadwerkelijk presideerde; het was meer dan beleefdheid ook, die hem bij zijn
bezoek aan Parijs de zitting van het Instituut voor Natuurlijke
Geschiedenis, waar Becquerel phosphorosceerende proeven gaf,
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mevrouw Curie het radium, Lippmann de uitvinding der photographie in kleuren en Moissan de bewerking van kunstmatige
diamanten delllonstreerden, als het. meest merkwaardige deed
prijzen. Koningin Amelie daarentegen houdt vooral van de
litteratuur en in die van haar tweede vaderland is zij ten zeerste
thuis. Ge{'n wonder, waar deze inderdaad in menig opzicht
belangstelling verdient. Buiten Portugal kent men zelden meer
dan Camoëns, den gl'ooten dichter van het Portugeesche tijdperk
der Renaissance, zijn de "Luisades" het bijna uitsluitend aangehaalde werk van beteekenis. En toch is veel daarna geschreven
wat een eigen kunst verraadt. Het vorstelijk echtpaar heeft
llIeer gedaan dan belangstelling daarvoor toonen alleen; het
heeft ook getracht het volk tot die belangstelling op te wekken,
gepoogd bovenal jonge en talentvolle krachten te steunen. :\-1et
aandacht volgden A.melie en haar gemaal dan ook den woedenden literairen strijd, dien Castillho eenerzijds en Braga en de
Quental anderzijds tusschen oude en nieuwe richting streden;
de tra.gische dood van den laatste trof hen, die van zijne
romantische werken warme bewonderaar::! waren en zelfs in
zUne zwaarmoedige sonnetten dichterlijke schoonheid niet ontkenden, ten zeerste. En daarnevens bleven zij op de hoogte
van al wat verscheen, van het roman werk van een Branco of
realisten als Julio Diniz en Eça de Queiros, van de poëzie van
een Léal, van een Luiz de Magelhaës, van een Fernandes Costa,
en deze allen, zij mochten anti-clericaal of atheïstisch zelfs in
hunne uitingen zijn, zij mochten behooren tot de persoonlijke
tegenstanders der monarchie, konden immer op de vorstelijke
belangstelling rekenen, wanneer zij als kunstenaars zich aanmeldden en vertoonden.
Evenzoo ging het al spoedig in de schilderkunst, hier met
temeer gezag, omdat zoowel Carlos I als zijne gemalin zei ven
bekend stonden als verdienstelijke en artistieke artisten. POl·tugal had na de overheersching van den bekenden Manuelino-stijl,
waaI van nog heden ten dage de overblijfselen talrijk aanwezig
zijn, ltlle artistieke originaliteit langen tijd verloren, zich met
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Italiaansche opvattingen in beeldende en andere kunst schijnhaar geheel vermengd. Feitelijk was het eerst Silva Porto, de
InndschapRchilder, die dit gemis van kenmerk geheelophief,
en die zich een school van t.alrijke en talentvolle leerlingen
schiep, waarin Pinheiro met. zijne zonsondergangen, Malhoa
met landelijke tooneelen, en Cnrlos Rez met uitnemend col~
riet uitblinken; waaronder ook dit koninklijk paar kan gerekemt worden. Reeds in haar jeugd toonde prinses Amelie aanleg te over in deze richting, een artisticiteit, die in het hnis
Orleans niet vreemd anndeed. Portugal met zijn machtig natuurschoon, met zijn wisseling van kleur en teekening, met
zijne pittoresque tooneelen en bevolking, opende voor de koningin een nieuw vetd van werkzaamheid. Terwijl de koning
zich bij voorkeur tot zeegezichten bepaalde, die meer dan eens
in den Parijschen 8nton een plaats innamen, trok haar aandacht naar volksscènes, naar dat ook, wat de geschiedenis van
het Rijk aan monumenten heeft overgelaten. Haar "Vrouw
uit Beja", haar .Bosschen van de Estramadura", haar "Olijvenoogst", haal' machtig "Koningsslot", dat aan Canaletto herinnert, het zijn alle werken, die opvatting toonen en, ftl zijn ze
zeker niet alte meester~tukken, karakter en t'rischheid van
denkbeelden laten doorschemeren. In een enkel opzicht was
Amelie ten allen tijde een slechte nrtiste; jaloezie op anderer
werk was hanr vreemd, daarvoor stond ze, niet alleen als koningin,
te hoog. Doch juist daardoor kon ze zuiver zien in de verdiensten der jonge talenten en kon zij van den beginne af haar
gemaal tot stenn zijn in zijn nimmer naar rechte waardeering
geschatten arbeid om Portugal physiek en moreel te heffen
uit den toestand, waarin hij het had gevonden. De kunst za.]
in Portugal aan de Koningin-Moeder een ijverige heschermster
behouden!
En voor eene artistiek aangelegde vrouw als Amelie bood
het Portugeesche hof niet geringe charme. Reeds toen zij als
bruid het paleis der Necessitades betrad en er de inrichting
met kostbare antieke voorwerpen opmerkte, kon zij zich een
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voorstelling maken van de rijkdommen, die op dit punt de
hofhouding aan den Taag bezit. Prachtige karossen uit den
tijd vltn 1tIarie van Savoye, van Anna Victoria, of van Paus
Clemens XI, meest dateerend uit de zeventiende eeuwen niet
minder rijkdom schenkend alln goud- en zilverwerk dan ann
Watteau-schilderingen; het zeldzaam goud en zilvergerei, waarvan vele stukken stammen uit de dagen van Vasco de Gama
en dat zelf8 het Oostenrijksche tafel werk overtreft; geheel de
schilderachtige luxe der hofhouding was wel in staat om de
jonge prinses te boeien. Maar als een zuinige huisvrouw heeft
zij, vooral na de inperking van het vorstelijk budget, die luxe
zeer doen verminderen, en alleen bij de groote plechtigheden
schitterde het hof in de fastueuse weelde, welke de Portugeezen
zoo gaarne zien en nog immer als verwant rekenen aan macht
en grootheid. Bij hen lachen we er gaarne om, spotten
ook met hun begeerigheid naar titels en orden, maar zijn andere
volken eigen lUk anders, i8 er verschil anders dan in de nuance?

***
Tot zooverre het meer innerlijk leven der koningin; uiterlijk
mocht het niet minder schenken van de oppervlakkige afwisseling, waaraan een vorstelijk leven allicht rijk is. Toch staan
op dit punt de Portugeesche souverein en wel eenigszins ten
achter bij andere gekroonde hoofden; hun land ligt in een
bijna vergeten uithoek van Europa, bovendien alleen te bereiken over het grondgebied van een anderen Staat, zoo men
althans niet den direct en zeeweg kiest. Prins Carlos en zijne
gemalin betreurden in de eerste weken vun hun huwelijk die
eenzaamheid in geenen deele; juist daardoor ontkwamen nadat eenlllaal de gasten der feesten waren vertrokken - zij
aan representatieve plichten, welke anders zelfs den jonggehuwden kroonprins van een land niet worden gespaard. Het
slot van Belem, niet ver van Lissahon aan de boorden van
den Tnag zich verheffend, eertijds een klooster en uls vorstelijk
paleis een bouwwerk van erkend schoone Portugeesche urchi-
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tectuur; dit slot, dat thans met zijn fraaie tuinen meestentijds
ongebruikt wordt gelat.en en voornamelijk dient om de hoogste
gasten der vorstelijke familie te herbergen, werd voor het
kroonprinselijk paar een werkelijk nestje van huiselijkheid. De
etiquette zag er zich in die dagen geheel ter zijde gesteld;
de officieren van dienst en de kamerheeren waren slechts (lan
aanwezig, wanneer zij inderdaad niet gemist konden worden;
Carlos en Amelie gingen te zamen uit, schilderden hetzelfde
landschap of lazen hetzelfde bock; kwamen meer dan eens
des avonds incognito in de opera, om er in een loge grillée de
voorste)ling bij te wonen, en dan bij thuiskomst te soupeeren,
elkander bedienende zonder hulp van eenigen dienaar. De oflicieele plechtigheden, waaraan zij moesten deelnemen, waren
weinige, en zoo verliep in ongekende kalmte deze eerste tijd,
waarin zij vrij konden zijn als gewone menschen, althans zoo
deden. Hij duurde kort, maar hoevelen in hunnen kring kenden zulk een tUd nooit!
Inderdaad, spoedig nam datgene, wat een droom scheen, een
einde; prins Carlos moest als regent optreden en leeren de
teugels van het bewind in handen te houden. Zijn vader,
koning Luiz I had als goed constitutioneel vorst zijn taak waargenomen; het noodlot, dat tegelijk diens vader en ouderen
broeder ten grave sleepte, had hem nooit op den troon moeten
brengen. Want Koning Luiz bezat er geen aanleg voor, en
J:Lanleg behoort er toch eigenlijk voor deze zware taak te zijn,
al vraagt geen enkele Grondwet daar naar; meer nog, zijn
opvoeding was in die richting niet geleid. Hij was een goed
musicus en heeft tijdens zijn koningschap zijn volk literair een
weldaad bewezen met een keurige vertaling van ShaKespeare's
werken, doch een vorst van beteekenis, een vorst ook maar
van werkelijk gezag, stak er niet in hem. Zijn ministers waren
eigenlijk oppermachtig, Rtelselmatig keuren zij goed wat zij
deden. En eigenaardig trad hierin het groote verschil in
karaktertrekken met zijne gemalin, de fiere Maria Pia van
Savoye, aan het licht, toen in 1870 maarschalk Saldanah met
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behulp van het Lissabonsche garnizoen brutaalweg het paleis
omsingelde en van den koning op politieke gronden het ont~lng van het ministerie en zijne eigen benoeming t.ot president
van den nieuwen ministerraad eischte; de koning vond geen
reden om ook maar verstoord te zijn, de koningin voegde
echter den maarschalk met vlammende oogen toe: "Als ik uw
lot in handen had, werdt gij morgen gefusilleerd; u weet nu,
hoe ik over uw daad denk!" Manr ook Maria Pia leerde aan
de zijde van dezen gemaal haar gedachten veranderen, ging
zelve niet meer tellen wat hllar vroeger het voornaamste had
kunnen toeschijnen, werd vorstin vooml in innerlijk denken
en gevoelen. Meer dan ooit verlan.~de Dom Luiz in dezejal'en
naar rust, en toen zijn zoon zich eenmanl bekwaam getoond
had zijn opvolger te worden, besloot hij, in overleg met de
koningin, samen te gaan reizen. Het denkbeeld een groot deel
van Europa te aanschouwen, waar zij nooit waren geweest,
concerten te kunnen bezoeken te Parijs, te Ween en en te Berlijn, tentoonstellingen te zien, maakte hen gelukkig nis kinderen en in dit geluk konden Carlos en zijne jonge vrouw een
deel van den troost vinden, dien ze noodig hadden, toen ze uit
dat besluit yernarl1!m, dat hun rustige tijd voorbij was.
VO(ll"bij wns, en voor goed. Want al mocht het hier een
regentschap gelden, dat zich schijnbnur in den vorm der Portugeescbe Grondwet niet langer uitstrekte dnn voor den duur
der vorstelijke reizen noodzakelijk was, in werkelijkheid bleef
de koninklijke t.aak op Carlos' schouders drukken, ook nadat
zijn vader was teruggekeerd; en in werkelijkheid niet minder
bleef prinses Amelie de leiding der hofhouding, die hare schoonmoeder haar maar 111 te gnarne overliet, met onbetwist gezag
voeren. Trouwens, reeds betrekkelijk spoedig en hoewel nog
jong, werd koning Luiz op het ziekbed geworpen, waarvan hij
niet meer zou opstaan; den 19 October 1888 gaf hij den geest.
Enkele dagen daarna had met groote plechtigheid de vorstelijke
begrafenis plaatR, waarbij tal van buitengewone gezanten de
Hoven van Europa vertegenwoordigden. Bijna een maand later
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gaf koningin Amelie, wier toestand in deze dagen v~el zorg
had gebaard, het aanzijn aan den kleinzoon, dien Dom Luiz
zoo gaarne had begroet, doch niet meer mocht zien; den kleinzoon, die, 1geboren twee jaren ruim na den ouderen broeder
Louis Philippe, slechts den titel van hertog van Beja ontving,
maar niettemin, !tI was hij nimmer, gelijk zijn grootvader, een
hertog van !Braganza, evenals die grootvader plotseling tot
regeeren zou worden gèroepen. En weer een groote maand
later had, den 28 Decem ber, te Lissabon de kroning van
koning Uarlos I plaats, waarbij naar de oude traditie de koningin slechts in de zaal van den Cortez haren gemaal begeleidde
en aan zijne zijde stond toen, nn den eed, de koninklijke standaard werd ontplooid en de eerste pair het gebruikelijk: "Real,
real, real; roem en eere aan den grooten, machtigen en trou·
wen koning van Portugal, Dom Carlos I!" uitriep - doch zich
met haar gevolg in het koninklijk paleis terugtrok, terwijl in
de hoofdkerk den koning onmiddelijk daarna de sleutels van
Lissabon werden overhandigd als een bewijs van trouw van
de inwoners der eerste stad des Rijks. Des avonds bood Lissabon weer den tooverachtigen aanblik van hare verlichting,
en was er galavoorstelling in de opera. Maar ook nu, evenals
bij 't huwelijk, zouden plotseling de feestelijkheden worden
verduisterd, wijl de keizerin van Brazilie, wier troon de revO'lutie had omvergeworpen, stierf in deze dagen, dat het land,
waar zij een schuilplaats had gevonden, zich feestelijk tooide.
De festiviteiten werden afgelast: alleen de wapenschouwen de
diplomatieke receptie gingen door; dat was alles.
Gelukkig zijn de vorsten, die geen geschiedenis hebben.
Carlos heeft in zijne twintigjarige regeering over de acht
schoone provinciën van zijn vaderland, waar de vrouwen niet
minder lieftallig zijn dan in Spanje, de waarheid van dit
woord kunnen ondervinden. Zijne regeering was er eene van
heftige beweging op bijna elk gebied. Reeds in 1891 brak het
woedende republikeinsche oproer in Oporto uit, hetwelk de
Koning door zijne tegenwoordigheid bedwong, maar hetwelk
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hem - liberaal regent, die onmiddellijk na zijn troonsbestijging d:tarvan blijk had geschonken - er toe bracht allerminst
toe te ge\'en :tan den drang nanr wetswijziging; in tegendeel
voorloopig de vrijheden van pers, vereeniging, kiesrecht en
locale zelfstandigheid deed beperken, om eerst in 1896, toen de
rust geheel was wedergekeerd, te besluiten zelf eene verandering in de Grondwet voor te stellen. Naast de binnenlandsche
deden zich ook de buitenlandsche moeilijkheden gevoelen.
Al tijdens het leven van Dom Luiz was Portugal met Engeland in twist geraakt betreffende de Congo-affnire, Inter met
Duitschlalld aangnande de grenzen tusschen Mozambique en
Angola en van de daarnaast gelegen Duitsche protectoraten
In 1890 deed een nieuw geschil met Engelnnd, he treffende
Rhodesia, zi0h gevoelen en zelfs werd toen van uit Londen
een ultimatum tot Portugal gericht; Koning Carlos wist het
gedeelte ten Noorden van de Zambesi voor zijn land te behouden en stond daartegenover andere vrijheden toe, Na
enkele jaren kwam weer het conflict betreffende den spoorweg
van de Delagoabaai, tijdens den Boerenoorlog zoozeer op den
voorgrond getreden, de verhouding troebleeren; eene s('heidsrechterlijke uitspmak redde Portugal van een nieuwe vernedering. Doch erger dan dit alles beheerschte de tinancieele crisis
de toekomst van het land; toen alle aangewende middelen
niet hielpen en de koning zelfs een deel zijner civiele lijst had
opgeoff'erd, volgde in 18H2 het bankroet, dat de Staat in
groote moeilijkheden met de buitenlandsche gouvernementen
bracht en hem voor langen tijd alle crediet en aanzien deed
verliezen, Thans is reeds veel veranderd; een beter gevulde
schatkist en een meer geregeld muntwezen, ui is dit ook nog
niet algemeen aanvaard, liet de overleden koning aan zijn zoon
nn, Hij had dit weten te bewerkstelligen, terwijl de clericale
onlusten in 1900 en later hem met de geestelijkheid en het
Vaticaan in botsing brachten en dwongen tot herziening van
het Concord:tat; terwijl libertados en regenerados hunne kleinzielige twisten voortzetten en noodzaakten tot een ingrijpen,
XXXIX'
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hetwelk Franco misschien te forseh, daarom zeker nog niet
ongerechtvaardigd· volbracht.
Koning Carlo!l bleef constitutioneel, de traditie vun het huis
Braganza was hiervoor een waarborg. MaRl' de kO!Jing mocht
als zooveel souverein en van zijn tijd, gaarne den diplomaat spelen en heeft in dit opzicht zekere verdiensten door den uitslag
zijner pogingen, die Portugal in nauwere relatie brachten met
de Latijnsche Unie van Frankrijk, Spanje en Italië. De wijze,
waarop hij in 1900 aanving den vriendschapsband met Engeland
aan te halen, vermocht niet sympathiek te zijn en speciaal in
Holland, dat toen het conflict-Pott uit te maken had, kon de
ontvangst van het eskader onder Ralston te Lissabon weinig
aangename gedachten wekken; erkend moet worden, dat hiermede eene volgehouden politieke manoeuvre werd begonnen,
welke in koning Carlos' bezoek aan Londen en het daarop
gevolgde Britsch-Portugeesche permanente tractaat van arbit.rage de bevestiging eener ongeschreven alliantie heeft gevonden. Tegelijk wendde de vorst zich naar de zijde van de Fransche Republiek, toen en nog Brittanie's trouwste bondgenoot,
en wist president Loubet er toe te bewegen, geheel in de lijn
van' minister Delcassé's internationale staatkunde, de reis, die
hij naar Madrid ondernam om koning Alfonsus een contravüdtE! te brengen, uit te strekken tot de oevers van den Taag.
Den 27sten October 1905 kwam het Fransche staatshoofd in
Lissabon aan, was er gedurende twee dagen het voorwerp van
de meest hartelijke ovaties, werd er door koningin Amelie zelve
gephotographeerd en wisselde er bij het afscheidsdejeuner aan
boord van de "Leon Gambetta" met den koning toasten van
niet te ontkennen beteekenis. Een maand later beantwoordde
de Portugeesche souverein dit bezoek en deed voor de eerste
mRal zijns levens officieel zijne intrede in de "ViIle Lumière",
die hij officieus evengoed kende als koning Edward van Engeland en koning Leopold van België. Er waren ook bij dit
bezoek vele schoone momenten, het merkwaardigste wel toen
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dankte voor de ontvangst en met opmerkelijke voorliefde
als de zoun zijns vaders en de vorst van zijn volk, sympathie
toonde \'001' Franschen geest en Fransche kunst. De entrevues,
die daarna de Spaansche en POl'tugeesche vorsten in hunne
hoofdsteden samenbrachten, hebben de te Parijs geknoopte banden met het Latijnsche ras nog deugdelijk versterkt en Portugal
uit zijn politiek isolement, dat zeker niet zijne kracht was, uaar
voren gebracht.
Terwijl koning Uarlos zijn regeeringsprogram uitvoerde; terwijl hij trachtte het leger te \'erbeteren en de vloot althans
zoodanig te versterken, dat Portu~al bij de groote revues een
eenigszins dragelijk figuur kon maken; terwijl hij de uitglwen,
hiervoor benoodigd, zocht te vinden in hoogere opbrengsten
v:tn den landbouw, in ontwikkeling van handel en nijverheid,
vooral waar deze lnatste den belnngrijken wijn uitvoer betrof;
terwijl hij den Portugeezen wilde leel'en welk een betrekkelijken
rijkdom zij nog bezitten in hlln koloniaal beût, al heet men
dit terecht een schaduw vnn vroeger glorie; terwijl de vorst
met een ernst, die in Europa blijkbaar nimmer erkend is geWOl den, werkzaam was" wist Amelie haal' plicht te doen door
hem in deze moeilijke tank te steunen voorzooverre haar dit
mJgelijk kon zijn. In zware tijden toonde de koningin zich immer aan de zijde van haren gemnul, en alleen op die wijze iH
zij erin geslaagd voor de Portugeezen eene vorstin te worden,
vau wie zij zich alles nu kunnen voorstellen, behalve dit eene,
dat zij eens voor hen eene vreemdelinge was. Zij was, men wist
het, eene zorgvolle gade, die zelve twee dagen achtereen aan
Carlos' ziekbed waakte toen typheuse koortsen, door drinken
van slecht water aan boord van een der schepen opgedaan,
hem op den rand van het graf brachten; eene goede moeder,
die aan de opvoeding harer twee zonen den besten t,jd besteedde.
En toch vond zij nog gelegenheid om ook in het volksleven
haar artistieken zin te doen spreken door de bevordering van
de kantwerkerij, die in de arrondissementen benoorden den
Taag een zeel' speciaal knrakter heeft, dat Mme Rattazzi de
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Rüte, de bekende prinselijke schrijfster van Napoleontischen
bloede, als uiterst schoon roemde en waarvan zij in haar .Portllgal à vol d'oiseau" den omzet alleen voor het schiereiland
Peniche, dat het centrum der beweging zou kunnen heeten,
schatte op meer dan honderd duizend francs per jaar; een
omzet die er zeker niet op verminderd zal zijn sedert de koningin zich bij voorkeur Portugeesch kantwerk aanschafte. Te
zamen toonden Amelie en Carlos vooml hun belangstelling in
de visschersbevolking, die in Portugal met zijn vischrijke kusten een veertigduizend visschers telt, met een aantal schepen
van minstens zes duizend, en een jaarlijksehen omzet naar het
buitenland van anderhalf millioen gulden. De visschel's vormen het meest nationaal trouwe deel der bevolking; in de
vissehershlltten vooml was het koningspaar bemind en in weinige ontbrak na Amelie's redding van een eenvoudig zeeman
haar portret. Aan de kust dan ook voelen de leden der vorstelijke familie 7.Îch immer geheel thuis, en yoor de weezen der
marine, voor de weduwen van op zee omgekomen visschers
deed koningin Amelie meer dan voor wie ook.
In zekeren zin, hoe bezet de dagen er ook mochten zijn,
moest het leven aan het hof te Lissabon en daarbuiten eenigermate eentonig ~chijnen, waar de Portugeesche sonvereinen
veel misten van datgene wat de vorsten in andere deelen van
Europa wel genieten. De bezoeken van buitenlandsche vorsten
waren als reeds gezegd zeldzaam te Lissabon; dat van den
Duitsehen keizer op reis naar Tanger in 1905 maakte een uit7.ondering. Te beantwoorden vielen ze dus niet en reizen deed
zoodoende het koningspaar bijna nooit; wel bezocht koningin
Amelie vele malen hare vorstelijke verwanten en was zij vooral
in Engeland een gaarne geziene gast; wel ook trok koning
Carlos in de laatste jaren naar enkele Hoven, maar de officieele uitstapjes, die voor de gekroonde hoofden a.an de orde
van den dag zijn, werden door hen te zamen niet gemaakt;
politieke overwegingen leidden mede daartoe. Alleen een langdurig verblijf op de eilanden der koloniën in den Atlantischen
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Oceaan kon wIk een meer officieele reis gelweten worden.
En in den winter van 1903 ging Amelie met haar beide zonen.
alvorens hunne opvoeding voltooid te rekenen, aan boord van
het koninklijk jacht, dat hnar naam draagt, reizen langs de
kusten der Middellandsclle Zee en de ruïnes bezoeken der steden,
van welker geschiedenis zij hen verhaald had. De reizigers hezochten Cartago, Griekenland en Constantinopel, zij dwaalden
rond in Egypte en in de streken van het Heilige Land Op
de terugreis deden zij Napels artn en kwamen de prinsen naar
Rome; de koningin bleef hen wachten in het pa.!eis te Palermo, daar haar gevoelenR van eerbied jegens het Vaticuan
eenerzijds en haar verwantschap met het Quirinaal anderzijds.
huar een gang naar de Eeuwige Stad zeer moeilijk martkten.
Het was niet de eerste keer, dat zij haar godsdienstige geyoelens offerde aan de politiek; ook in de woelige dagen
van het najaar van 1900 en het voorjaar van 1901, toen de
vurige golven van anti-klooster- en anti-jezuiëten-stemming
van Sprtnje naar Portugal oversloegen, kon zij onmogelijk homogeen zijn met oe liberale en rtnti-clericale staatkunde van
den koning. Toch liet zij dit in niet" blijken en niemand
verheugde zich zeker meer dan zij in de enthousiaste ont,·angst,
die den monnrch ten deel viel, nadat hij door zijn sluitingsedict der kloosterseholen getoond hnd de stemming der bevolking te verstann.
Het is niet moeilijk op een vorsten leven critiek, scherpe
critiek zelfs, te oefenen. Hier in het bijzonder zeer zeker
niet, omdat :wn Carlos I de tijd niet is gelaten geworden
te voltooien, wat men zijn werk mrtg heeten, omdat bovendien
Europa alleen het Portugal van heden kent en zich niet
afvrangt hoe dat Portugal voor twintig- jaren was. Voor een
herleving van zijn Rijk, VOOI· een hernieuwden bloei van handel
en industrie, VOOl" eene ontwikkeling van het wereldverkeer, dat
Lissabon en de omgeving, met hnar zaeht en gelijkmntig klimaat, tot een winterverblijf zou kunnen maken, waartegen
zelfs Caïro het zou moeten afleggen; voor dat alles heeft de
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overleden koning zijne krachten werkelijk en met ijver gegeven.
Amelie's grootste roem mag het zijn hem hier ter zijde tp
hebben gestaan zonder pretenties, maar met eene volharding,
die in de komende jaren veel van haar beleid doet verwachten ....
-)f

*

*

.Inderdaad, niet licht en niet scherp omlijnd tevcns is de
taak, die thans op hare schouders rust; een tweede voorbeeld
daarvan zouden wij niet spoedig weten te vinden. De leeftijd
van den ruim negentien-jarigen koning Manuel sluit alle gedachte aan een regentschap buiten, maar de ,omstandigheden
maken ~venzeer een gedurig indirect en alleen dan van merkbaren invloed zijnd raadgeven noodig. De jonge koning komt
niet geheel onvoorbereid tot de taak, die het noodlot hem
heeft opgedrongen, komt er alleen toe onverwacht; want al
konden zijne ouders een gebeuren als het drama op de Plaats
der Vrijheid moeilijk voorzien, in geen enkel opzicht hebben
zij, zooals anders dikwerf het geval is, de opvoeding van den
tweeden zoon bÜ die van den troonopvolger doen achterstaan.
Koning MallUel toonde zich reeds als kind in vele opzichten
het tegenbeeld van zijn broeder; Louis Philippe, die naar zijn
grootvader uit het Huis van Orleans werd genoemd, was gelijk
deze, vriendelijk doch ernstig, zoozeer zelfs, dat h\i bij zijn
regentschap op achttien-jarigen leeftijd den ministerraad daarmede verbaasde; Manuel daarentegen, opgevoed gelijk hij en
grootgebracht onder een regime, dat zonder Spartaansch te zijn,
toch ferm genoeg was VOOI prinsen van koninklijken nuize, is
veel meer uiterlijk vroolijk, geeft zich meer aan zijn omgeving
en richt zijn geest ook meer naar kunst. Juist door dit alles
schijnt hij, symphatiek reeds door zijn nog kinderlijk en fijnbesneden zacht uiterlijk, wel in staat zijn volk te boeien, eerste
vereischte voor de Portugeezen teneinde hen om zijn troon
te zien geschaard.
En dat js noodig, naar buiten en naar binnen. Nnar buiten,
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omdat Portugal's positie, vooral in financieel opzicht, nog verre
yan rooskleurig is, omdat het aanhalen der banden met oe
groote Rijken van het Continent, met Engeland en met ZuidAmerika alleen dan voordeel en voor de zoo noodige commercieele expansie kan opleveren, wanneer oe vorst een natiouaal sÜ'e\'en daarbij vertegenwoordigt, zijn volk achter zich
weet. Naar binnen, omdat de republikeinen hier als in Spanje
hun gevaarlijk spel blijven spelen en niets onbeproefd laten
om te herwinnen de macht,. die zij na den moordaanslag zeel'
zeker, moreel ook bij daadwerkelijke altnhangers, hebben verloren. Zij beschikken over grooten invloed op de massa'p, zij
kunnen het zuidelijk bloed doen opborrelen, maal' zoolang de
monarchalen zich energiek verzetten tegen Machado en de
zijnen, zoolang behoeft hun drijven niet met schrik te vervullen. Want ieder intelligent man in Portugal weet het, dat
eene republikeinsche regeering vanzelf zou leiden tot anarchie;
het land elke gelegenheid zou benemen om zijne nog onontgonnen levensbronnen rendabel te maken. Alleen door zich
eendrachtig te stellen naast den jongen koning, dezen te
schragen in de voortzetting yan zijn arbeid om de vruchtbare
streken van Portugal tot ontwikkeling te brengen door uitbreiding van het spoorwegnet, dool' wegenaanleg en irrigatie,
door ernstige exploitatie van mijnen en koloniën, alleen dattrdoor valt van de naaste toekomst iets te hopen, een periode
van voorspoed voor het oude en roemruchte Rijk te verwachten.
Koningin Amelie is er de vrouw naar om httar zoon te steunen zonder dat hij merkt gesteund te worden, te raden zonder
dat het yolk meer dan nooelig is haar raad vermoedt. Zij heeft
tact. zij heeft ele Orlettnistische noblesse d'ame, zij heeft het
vertrouwen en de liefde van het volk, waarover hij regeeren
moet, zij heeft ten slotte de ondervinding van twintig jaren
en de betrekkingen, die haar met bijna alle vorstenhuizen
verwant doen zijn. En dan, nietwaar, de laffe schoten der
moderne Balthazar Gerards' hebben haar slechts één zoon meer
gelaten om al haar aandllCht te wijden, al haar toewijding te
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offeren. Onmerkbaar is haar rol, officieus thans meer dan ooit,
dan ook niet gebleven. Men gevoelde h~re raadgevingen in
de keuze der ministers, die Manuel naast zich riep en met wie
hij niet ongelukkiger is geweest dan vele zijner voorgangers
dit tegenover de verwarde Portugeesche politiek waren; in de
vertrouwelijke samenkomsten, welke hij met zijn koninklijken
en bijna even jeugdigen Spaanschen buurman had en welke
reeds duiden op eene nauwereSpaansch-Portugeesche alliantie,
die Amelie steeds heeft voorgestaan; in de keuze van zijn
bruid eindelijk, welke, bevatten de geruchten inderdaad waarheid, door zijne verbintenis lIlet het machtige Britsche koning;;huis hem politiek groute voordeelen biedt. En moest eens de
dag komen, wnl!'rop -- wat de loop del' historie moge verhoeden - duidelijker nog dan op den Slsten .Januari 1908
de juistheid zou blijken der profetie, die het Huis van Braganza noodlottig meer dan eene regeering meldde, dan zal
zeker niemand zich meer onverschrokken en fierder aan zijne
zijde toonen dan zijne moeder. Dan zal zij, misschien reeds de
haren vergrijsd, spreken als Maria Pia tot den oproerigen maarschalk, zijn tegenover het volk als eene moderne en innerlijk
geadelde !lInrie Antoinette!
Of wij daarom alleen Amelie van Orleans eene vrouw van
beteekenis in deze dagen achten? Niet daarom, maar daardoor. De Marie Antoinette's zijn er niet vele in onze dagen;
de vorstinnen, vooral de niet-regeerende, die zich op den troon
een persoonlijkheid weten te doen gelden, ook wanneer geene
rampen haar aanleiding geven haar gevoel van mededoogen
te uiten of van hare liefde voor een nieuw volk te getuigen.
zijn evenmin talrijk. Amelie behoGrt zeer zeker onder de beste
van hen, en wordt er in Portugal dankbaar voor geroemd.
Vrouw van beteekenis is zij er zeker temeer om, waar zij in
alles het sentiment der echte vrouw verraadt, bij elk harer
ha,ndelingen vooral daarom weldadig aandoet, omda.t die
handelingen in zich houden dat onzegbare wat ten allen tijde
het hoogste del' vrouw is geweest.
Februari 1909.

HENRI VAN

Dim MANDERE .

GABRÜ;LE D' AXl'iUKZlO.
(Gui,;:olli en Bossi p!IOt.)

GABRIELE D'ANNUNZIO.
Ieh Iiehe den Süden, als cine grosze Sehu!e der
C<cuesllug, im Geistigsten und Sinnliehsten, als
eine unl:iindigc Sonnen-Fülle nnd Sonnen-VerkliiI'llug, welehe Sieh über ein selbstherrIiches, an
,ieh glanbendcs Dasein breitet.
XIETZSCHE, J enseits von Gut nnd Böse: Völkel'
\lnc! Vutcrliiniler.
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PLAATS EX TIJD VAN GEBOORTE. DE OUDHEID. -

HEIMWEE NAAR

GESPHEK :\IET GIACOSO.

ÛPVOEDEXDE INVLOEDEN.

Neen, gij behoefdet mij niets in het bijzonder over uw leven
mede-te-deelen, noch data of aanduidingen van uwe omstandigheden, noch de diepste geheimenissen uwer ziel. Want die
geheimenissen, hebt gij ze ons alle niet blootgelegd onder het
goddelUk Jicht der al-beschijnende zon, en die data en omstandigheden zijn ze ons niet alle bekend, voorzoover ze ons
eenig belang kunnen inboezemen?
Wanneer zijt ge geboren? Gij leeft en i k leef. Wij zijn beiden geboren in de 1ge eeuw, omstreeks het jaar 60, ik iets er
na, gij vrij wat er voor. Maar we hebben het beiden beleefd
dat Richard Wagner kwam te sterven, gij alleen maar van wat
dichterbij. Ik las el' slechts van in de courant, en in "de Gids"
het verhaal dat Viotta, die haal' zelf had meegemaakt., van
XXXIXB
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zijn uitvaart deed. Gij waart in Venetië en zaagt zelf den
heros in de laatste van zijne dagen-op-aarde; gij zaagt hem
zelf vallen onder den greep van den dood en hiel pt hem
mededragen in de gondel, die hem bracht tusschen de zwijgende paleizen over het stille water, in zijne woning om te
sterven. Maar laat deze herinnering nog even wachten tot
zoo aanstonds.
Waar was het dat gij werdt geboren? In Italië; in het bergland der Abruzzen, onder het stoere volk der Marsen en Sabellen.
Dat land, het is mij zoo bekend. Hoe dikwijls heb ik er niet
vertoefd, er henen geleid door Vergilius en Horatius, de schatmeesters van uw eigen onsterfelijke taal; Horatius die el' henen
verdwaalde, door de Muzen en zijne eigen droomen buiten zijnlandpalen gelokt, Vergilius, die er ons zong, mij en n, van
Italië, de machtige Moeder van mannen en vee.
Uw vuder en uwe moeder? Heb ik u niet zelf hem hooren
toespreken, wiens zware gebeente toen reeds rustte in het
Sabellische land, wien gU danktet voor het stevig gestel uwer
pezen en nerven; en uwe Moeder, heb ik haar u niet zien
verschijnen, daar ze zat met uwe drie zusters, pratend wellieht
van den verren zoon in den stillen avond onder het dak, dat
druk van vogel-stemmen en nestjes, uitzag naar de Adriatische Zee?
En uwe opvoeding? Hebben wij niet beiden in hoofdzaak
dezelfde opvoeding gehad? Maar hoe veel beter hebt gij geprofiteerd. De gansche oudheid heeft ons beiden kunnen
leeren. En wat gij er van hebt geleerd, hebt gij der wereld
geopenbaard.
Dit doet mij gedenken die ééne wandeling, dut ééne bezoek,
waarop gij mij u hebt laten begeleiden. Ik bedoel dat bezoek
bij uwen bijna stervenden vriend Giacoso. Het was in Sept.
1906 en gij hadt vernomen dat zijn toestand hopeloos was en
gij wildet hem voor het laatst nog éénmaal bezoeken.
Vol van herinneringen aan uw oude vriendschap spoedt gij
u door het volkenrijk Rome van heden; ge herziet den ouden
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vriend, nog de oude krachtige gestalte, maar met de veege
teekenen van den naderenden dood gemerkt. Ge begeeft u
beiden in het laatste onderhoud, niet in ijdele klachten over
de kwellingen der ziekte, de broosheid des levens, over het
verloren geluk: gij begeeft u in de altijd levende verlangens
der kunst.
"Gelooft ge", zoo sprak de ten doode gedoemde u toe:
"gelooft. ge dat men het weder-verschijnen mag verwachten
der dichters-musici?"
Gij antwoorddet hem: "De geometrische trits der kunsten,
die zich in de ruimte kenbaar maken, streeft er naar zich
weder te herstellen. In geenen anderen staat vermenigvuldigt
zich zoozeer als in den democratisch en het aantal der openbare gebouwen. De paleizen en schouwburgen van het volk
zullen wedijveren met de oude kathedralen. De beeldhouwkunst, de bouwkunst, de schilderkunst, zullen weder met
elkander vereenigd worden in blijvende harmonieën. Op het
tooneel zal zich noodzakelijkerwijze de rekenkunstige trits der
kunsten weder moeten samenstellen, die zich kenbaar maken
in den tijd. Het opera-ballet is een grof, afgeleefd, reeds
verrot monster, bestemd om te verdwijnen. Welke eenvoudige
of ingewikkelde vorm zal er geboren worden uit de muziek,
den dans en de dichtkunst? :Een enkele ziet dien vorm reeds
van verre, maar zonder haar· te kunnen bereiken. Het staat
vast dat zij niet het resultaat zal zijn van eene ongelijke
samenwerking. Het genie van een enkelen artiest, in de drievuldige kunst bedreven, zal haar kunnen scheppen, wanneer
hij maar zijne inspiratie put uit de echtste bronnen van den
volksaard. De openbare sCHouwspelen zullen in den democratiRchen staat wederom opnieuw het karakter aannemen van
een feestelijken dienst."
En toen Giacoso volhield dat in Petrarca's poëzie alle mogelijke muziek reeds in zat, zeidet gij: "Maar zoo ge de rijkste
stanza van een canzone van Petrarca, voldongen in haar voorhoofd en in haar voeten, in haar aangezicht en in haar slot,
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zoo ge haar vergelijkt met eene logaoedische strofe van Pindarusof met een koor-lied van Aeschylus, dan wordt u voelbaar al
het verschil, dat er bestaat tusschen de stijve constructie van
den rijmer en de vrije rhythmische schepping van den zanger.
De Grieksche strofe is een levend schepsel, waarin klopt de
pols van het meest intense leven, dat zich ooit heeft vertoond
onder het licht der zon. Het is moeielijk te zeggen welk, rmder
alle natuur-voortbrengselen, haar evenaart in de oneindigefijnheid en nauwkeurigheid van haar samenstel. De won.derbaarlijke overgangen der bewegelijke rhythmen doen u meermalen denken aan het wonder van den regenboog, waar gij
ook niet den overgang kunt gewaarworden van de ééne kleur
in de andere, hoewel ge met het oog de menigvuldigheid ervan
kunt opmerken. De stanza daarentegen, zelfs die welke CaselIa op den Louteringsberg voor Dante inzet, is, daarmee
vergeleken, maar een orgel-deuntje, ongevoelig afgedraaid."
En na nog eenige tegenwerpingen van den lijdenden vriend
hoorde ik 11 zeggen:
"En toch lijdt de dichtkunst, die kunst, die toch zooveel
mogelijk van het leven der ziel, van het leven der wereld,
wil omvatten, zij lijdt van de nauwe grenzen van hare vormen
en zij haakt er naar om de banden, die haar reeds eeuwen
binden, te verbreken."
Door dit gesprek, dat ge me veroorloofd et af te luisteren,
deedt ge u al dadelijk kennen als een broeder, zij het ook een
oudere, een veel r\jker broeder in de kunst. Het zelfde verlangt gij als wij. Gij voelt u benauwd, als wij; door de enge
banden van de hedendnagsche kunst. en van dat wat zij afspiegelt, het hedendaagsch leven. Naar bevrijding ziet ge uit en
ook gij meent die te vinden - in het verleden, in de oudheid.
Neen, wie u tot de oudheid bracht, ge behoeft het ons niet
nog afzonderlijk mede te deden. De duitsche geleerden hehben
dan toch niet voor niet geleefd en gewerkt. Hadt gij het dan
ook niet zonder dezen gekund, hadt gij niet zelf uwe ziel
kunnen openzetten voor dat altijd levend verleden?
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Neen, het is nu eenmaal zoo. Dat verleden jn, het leeft.
l\faar het is niet een boek dat men maar open behoeft te
slaan; een tuin, een lusthof, waarvan men de poort mnar
hoeft door te wandelen om er binnen te komen en er alle
heerlijkheden van te genieten. Het is eerder een mijn, een
geheel van diep-liggende mijngangen en spelonken, dat met
veel behoedzaamheid moet worden opengegraven en toegankelijk gemaakt, voor men het rijke metaal, dat er verborgen
ligt, kan opdelven, voor men uit het gevonden erts de edele
deelen kan te voorschijn halen. En dit is niet het werk van
één menseh, niet van één generatie. En door velen is daarin
gewerkt voor u. Maar gij wist het werk van anderen vruchbanr te maken.

Ir.

EERBIF:D VOOR NmTZSCH:':. -

ODE BIJ ZIJN DOOD.

Dat gij met al uwe gedachten, met uw ziel en zinnen teruggingt tot de Oudheid, wat anders is het dan die profetische
sympathie, die zoovelen - ik mag toch ook uit eigen ondervinding spreken - er henen trok. De bedevaartgangers, zij
trokken van alle oorden der wereld naar Rome; het is toeh
niet alleen de heerlijkheid der Kerk, de eerbiedwaardigheid der
relikieën, die hen trekken, het is ook de eeuwenheugende oudheid der stad. De barbaren trokken over de Alpen; het wns
toch niet enkel de vetheid der aarde, de mildheid der lueht,
die hen trok, het was toch ook de eeuwenoude roem vnn de
plek, die de heerschers der aarde had gedragen. Telkens hadden
zich echter op den zoo geliefden, den begeerden bodem nieuwe
spoken en monsters en duivelen, ook nieuwe goden, maar toch
vooral nieuwe schaduwen en duisterhissen gesteld tusschen
den begeerigen naznat en heL altijd weer lokkend, weel' deinzend Pamdijs van het Verleden. Het Christendom, wat is dit
niet voor Italië geweest? Ik spreek niet eens van de kern,
het innerlijke Christendom, de teedere maar toch duurzame
kern, maar het uiterlijke, het wereldsche Christendom, lllet zijn
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mythologie, met zijn Pausdom. Zoo eerst is die haat tegen
het Christendom te verklaren, die zoo wel u als uwen leermeester Carducci bezielde. Zoo eerst kunnen we begrijpen
dat Carducci een hymne zong op wat hier in het Noorden de
vooruitgang wordt genoemd, de uitvinding der boekdrukkunst,
de hervorming, en hij noemde hem een .Hymne aan Satan as".
Het is dus niet een afkeer u alleen eigen, die u deed uitvaren
tegen den Galileër als tegen den afzichtelijken god aan het kruis,
die als een spot en een vloek was van het schoone leven en het
zonnelicht, van het schoone leven, mogelijk voor menschen, die
de natuur lief hadden en volgens hare wetten trachtten te leven.
:Maar wèl was het uwe hand, die het duistere gordijn verscheurde, was het uw kracht, die u deed zeggen: "Het leven
der Hellenen het kan weer het onze worden" maar vooral .De
zon die hen bescheen, kan ook ons nog beschijnen in een
gansch ander leven, dan geleid ,werd door onze vaderen en
voorvaderen; de zee, die Italië en Griekenland scheidt en verbindt, het is dezelfde zee, die van de grootheid der antieke
wereld getuige was". Het is ook deze kracht, deze inllerlijke
drang, die u bij Nietzsche's dood deze woorden deed spreken:
,,0 Leven, hij weet niet, dat aan de zangerige kusten woont
een zoon van den bloeienden stam. Ik werd geboren in eIken
dageraad, die opkomt. Ik weet, ik weet, hoe men u drinken
moet, 0 Leven. En wie beminde u op aarde met dezen
waanzin? Wie had er ooit breeder wonden in uwen oorlog
en wie sloeg er met zwaarden van scherper staal. Wie genoot
van u altijd alsof hij altijd ware op het punt van u te scheiden 't
al zijne thyrsiln 1 schudde mijn verlangen te u-waart, 0 Leven
met de duizend en duizend aangezichten, bij elke van uwe
verschijningen, gelijk een optocht van rosse Thyiaden in ruigbewassen bosschaadjen schudt al zijne thyrsen!
Ik werd geboren in eIken dageraad, die opkomt. Elk ontwaken van mij, is als een onverwacht geboren worden in het
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licht: verwonderd kijken mijne oogen in het licht en in de wereld.
Hij weet niet hoe mijn hart overloopt, gelijk aan den grooten
stroom. Wat zal hij mij onderwijzen, 0 Leven? Ik weet hoe
men dan!!t over de afgronden, en hoe men lacht wanneer het
gevaar nabij is, en hoe men onder het gedruisch van den
storm het gestrenge werk vervult, en hoe men strijdt met
klauwen met sna~el, en hoe men dood slaat, en hoe men de
de kransen vlecht na de gevechten."
Toen hoorde ik u spreken de woorden van erkentenis van
verwantschap, van vreugde over het vinden van den gelijkgestemde en van vreugde voor wat dien anderen ook werd
geschonken door uwe Moeder Italië, die ook de zijne werd:
"Maar ik herkende zijne broederlijke gedachten, als de verlangende zeevaarder de lusthoven van Italië van verre herkent aan den geur, dien de winden hem brengen. Uwe zon,
uwe zon, 0 Italië! verfde hem het voorhoofd, rijpte zijn kloeke
wijsheid, verkeerde in goud het ijzer van zijne pijlen. Onder
uwen alcyonischen hemel leerde de Barbaar, die van verre
kwam, den zang van het gewiekte koor uwer geurige wouden.
o Italië, hij dronk den nmbrosischen wijn van uwe wijnstokken; hij gaarde den honing van uwe zuivere raten, de
rozen van uwe rozeboschjes, die zwaar zijn van bijen en duiven,
zUne voeten werden Iieht ep uwe weiden van viooltjes.
De juweelen-hemel die zich welft boven de ijsvelden der
eenzame Alpen bedaarde zijnen waanzin. Raadselen gaven
hem op de rotsen, die in de zee van Ligurië zich uitstrekken
als slinxen met bloemen bekransd.
Als een nieuwe Herrnes droeg hij op zijn schouder het kind
Dionysus, in de thermen van Caracalln, op het Forum, op het
Colosseum. Gelijk Heraklitus in den tempel van Efese, overpeinsde hij zijne leer, verlicht door de gouden spitsen van San
Marco op het overschaduwde water. In den frissehen wissel-wind
zwollen zijne zeilen op de zomer-middllgen, tusschen Sorrento
en Cuam, op de golf, waar de Vesuvius woont."
o laat ik u nog even mogen aanhooren, daar gij, in heugenis
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verzonken aan den grooten barbattl', die zijn geweldige alleen ...
spraken of samenspraken met geheimzinnige machten hield
naar de maat van Italië's zee, aldus de trouwe zuster des overledenen toespreekt:
"Hier, 0 treurend evenbeeld der Grieksche Antigone, innige
ziel, die hem geleide waart in den blinden nacht, hier breng
het lichaam vun den heros, aan den golf, die maanvormig is
en groot als de boog, dien hij spande. Wij zullen hem een en
grooten grafheuvel oprichten, daar waar de kusten het meest
worden gebeukt en de golfslag het meest weerbauwt in de
meest verholen grotten, met de eeuwige antwoorden op de
eeuwige vra.gen. Wij zullen hem kransen geven van den wilden
olijf en met de ontstoken fakkels plengen als bij de altaren.
Wij zullen hem in kool' toezingen een koor, gemeten naar den
ademtocht der zee.
Zingen zullen wIj: "Hier slaapt, in het heilig Italië, ann de
zee der Sirenen, a&.n onze zee, in het gezicht van den Oumeischen
burcht, waar Venus' zoon Aeneas aankwam brengende de
Penaten van Rome, hier slaapt in 't gezicht van het vuur, dat
verdelgt en dat schept, dat losbarst uit het hart del' aarde, bewaakt door de antieke Moiren, dochters \'IW den nacht, aleenige
beschiksters van geboorte en dood, 0 kroost der Hellenen,
hier slaapt, met de driften gesust na zooveel warrigheid, de
boven-machtige Barbaar, die de lichte goden der Hellenen
weder oprichtte op de ontzaggelijke poorten der Toekomst."
Zoo hebt gij hem ons dus toegesproken en begroet, beweend
en uitgeluid, den barbaar, die u hielp mede den weg te vinden
naar uwe eigen goden terug.
lIl.

ZlJN HOOFDWERK: LAUS "nAIè.

Hoe kwam ik el' toe den Dichter aldus, als een goeden bekend':!, als een vertrou wd vriend toe te spreken?
Door de manier, waarop ik met, zijne werken kennis maakte.
Hij deed mij in een tijd van ~omberheid de wereld in een
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nieuw licht zien, in het licht dcr \Tcugde, en \\'el eene vreugd,
die gewonnen is op smart: in hetzelfde licht dus waarin de
Hellenen, dool' hunnc tragedie-dichters geleerd hadden de
goden van hunnen Olympus te zien.
Het eerste !naukte ik kennis met het eerste deel van zijn
hoofdwerk "Le Laude, het lof-dicht van den hemel en de zee,
de aarde en (Ie heroën", waarvan de zeven deelen genoemd
zijn naar de PI ei aden .
In één van zijne romans, "Il Piacere" (Het Genot), schijnt de
dichter reeds dit groote dichtstuk te voorspellen. Hij laat daarin
zijn held, (in wien Illen veel van den schrijver zelven herkennen
kan), wanneer hij herstellende is van eene zware ziekte, en in
een schoone en liefderijke omgeving zich als tot een nieuw
leven voelt ontwaken, onder allerlei plannen voor de toekomst,
zich ook voornemen om een groot gedicht te maken. waarvan de
inhoud zoude zijn "de geheele hedendaagsche wereld". Welken
dichter heeft dit plan niet voor oogen gezweefd, hoe weinigen
is dit geJukt? Van d' Annunzio kan men zeggen dat hem dit
wel gelukt is in zijn Lof des Levens, "Hoe!" zal men zeggen,
een gedicht dat ccne reis nultr Griekenlttnd beschrijft en voorts
's Dichters terugkomst in Italië, zijne wandeling dool' het Hedendaagsche Home en zijn bezoek aan de Sixtijnsche kapel? Is
dit eene besehrijvillg \':tn het leven der hedendaagsche maatschappij"? Ja zeker is het dat, geen gedicht van de laatste
honderd jaar dat zoozeer het tegeulVool'di!/c ons voor oogen stelt.
Immers waartoe onderneemt de Dichter deze reis naar Hellas?
Niet om de nieuwsgierigheid van eenen geleerde, van een oudheidskenner te voldoen. Ook niet voor de bevrediging van zijn
sehoonhcidszin, als de fijne kenner n.n wat in alle eeuwen
schuon is geweest. Niet nJs de literator, die 't tooneel wil zien
vnn de voon'allen, welker geschiedenissen door hem met zooveel belangstelling in de uude geschriften zijn gelezen, of
plnatsen wil opzoeken, hem dierbaar door poëtische herinneringen. Neen, hij gaat :tls de menseh, die het geluk zoekt
voor zijn geslacht; die weet, die voelt wat zijnen tijd ont-
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breekt; die meent, dat hij daar in de oudheid, in het blijvend
tooneel van het voor altijd verloren verleden iets kan vinden
yan krachten, van een geluk die dit geslncht is kwijt geraakt;
zoowel het geloof en het vertrouwen van den mensch in eigen
kracht, maar ook 'het geloof in de groote machten, die den
mensch kunnen helpen, die zijne vijanden kunnen zijn maal'
vooral toch zijne vrienden, die machten, die voor den Helleen
geene onzichtbare machten waren, maal' zichtbaar als personen,
als goden, met menschelijke gestalte, met menschelijke schoonheid, met menschelijke liefde en menschelijk hart, met eischen
door goden den menschen gesteld.
Het is als mensch - dat de dichter in den heiligen nacht te
Olympia bidt tot Zeus, Zeus die vader is van alle kracht en
alle daad, die niet weet van kleine gewetensbezwaren, die
alleen vraagt wat moet en wat kan; het is als mensch dat
hij bidt tot Hermes, den vinder, den vluggen bode die alle
verkeer en alle leven mogelijk maakt, den vinder van citheren snarenspel maar ook van alle die middelen, die leiden tot
stilling van 's menschen behoeften, maar op hunne beurt den
mensch wederom maken tot slaaf, van die machten, die hij
had willen beheerschen, maar die hij, veelal tot zijn eigen
onheil, tot eigen overheersching heeft ontketend; het is als
mens eh dat hij op Delos de wetten ontvangt van Apollo, den
god der waarheid en der zuiverheid; den god van het leven
en het licht, den wreker van :tlJe onrecht. den handhaver van
alle recht, die geen leugen duldt.
De reis naar Hellas, ondernomen door d'Annunzio en eenige
"cari compa~ni", dierbare metgezellen, neemt dus de grootste
helft van dit gedicht, de Lof des Levens, in beslag.
Wel gaat er als inleiding vooraf de "Annunzio" de aankondiging, welke de dichter der menschheid brengt van de nieuwe
mogelijkheid op nieuw, gedurende zoovele eeuwen v~ll'\v:orpen
geluk, doordat de mensch de hem eigene krachten, de hem
omgevende machten heeft miskend.
Men kent het verhaal, dat in de eerste eeuwen van het
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Christendom z~evnnrders, de Grieksche eilanden aan Griekenland's Oostkust langs varende, eene stem over de zee hoorden, welke zeide: "de. Groote Pan (Pan, de algod der nlttuur
de Oroote Pan is dood".
Het is om die boodschap te logenstraffen dat d' Annunzio
zich zelven door de godheid gezonden voelt. Het gedicht, waarin
hij dit doet, laat ik hier volgen.

IV
AANKONDIGING.
1

Hoort, hoort, zonen der Aarde, hoort de groote
Konde, die ik u breng over den klltpperenden wind
met mijnen krachtigen mond!
Hoort, akkerlieden, recht staande in de reçhte voren,
en gij, die tegen de kracht der stieren in, 0 ploegers,
spant de gedraaide t00111 en ,
gespannen nIs de snaren der muziek op de lieren der oudheid,
en gij, vrouwen, krachtig in arbeid van werken en baren
recht-staande ann de deuren,
en gij, bloeiend in het licht en gekromd in het duister,
snappende kinderen, zwijgende ouden,
o Leven, 0 Dood.
2

Hoort mij, hoort den Aankondiger van verre,
die de konde brengt van het wonder bij klaar-lichten dag,
waarvan vervuld was gnnsch en al
de hemel in de brandende ure! Ik zal \l vervullen met verwondering,
ti doen ontbranden van vreugde; u trekken van de wenkbrauw
èn lachen èn geween.
Er zal oprijzen uit de diepe harten een eindelooze kreet
als diegene, die onvóórziens donderde in de stilte
Van den heiligen dag.
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3
Siert met purperen linten het wichtige juk,
lil et. frissche kruiden de haard-ijzers, waaraan het vuur heeft
geknaagd
in den gloeienden oven;
hangt alm den dorren balk de geurende bloemslingers,
bekranst het voorhoofd van den stier, het glanzende vaatwerk
en den steen van de akkergrens .
De ingeslapen schoonheid der wereld ontwaakt
en mijn zang roept u tot een goddelijk feest;
in uwe doodsche aderen, zie, giet mijn zang
een goddelijk bloed.
4
Hoort, hoort, 0 zonen der Zee, hoort de gro0te
konde, die ik u breng over den jubelenden wind
met mijnen luidruchtigen mond,
gij die naakt staat in de kleurige schaduwen der zeilen, terwijl
als in het woud, het kromme hout trm, door elke vezel
van voorsteven tot plecht,
en de ontlooverde pijnmast, die over 't diepe Zûut voort-reist,
ook vast uitweent, in lange tranen, de wilde
hars, wanrnaar het hart hem riekt,
hoort mij! Ik zal u zeggen wat van u wordt verwacht,
uwe hooge lotsbestemmingen, de godheid, die in u straalt
en de Zee, die nog goddelijk is.
5
Gooit de netten over de gaarden der Zee,
waar gulzige rozen opengaan te midden van het golven
der warrige kruiden;
plukt den levenden tak in het woud der koralen,
wanr snuiven recht-opgericht, de zeepaardjes, de kleine
rossen, en de zeekwallen
voorbij-trekken, in weeke zwermen als in luchtige wolken;
plukt de zeebloemen, die zacht zijn als vederen,
en lieflijk als gesloten oogleden;
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bebloemt er mede allen mitst, bebloemt er mede alle ra,
den stuurman aan den stuurstang, den marsgast in de marssteng
en den loods, die de hemelen kent,
en de tanden van het anker, dat de afgronàen kent,
en de wachten, die de oogen zijn van het schip,
geopend en vastgericht
op de verre zeilen,
of waar zich schuil-houdt het zalig eiland of de storm!
Mijn zang roept u tot een goddel\jk feest,
de ingeslapen schoonheid del' wereld ontw~lakt
als op wolkenlooze da.gen.
7
Ze loog, ze loog, de stem van voor de getltnde
Echinaden, donderend door de kalmte des zomers
naar het schip. De dag
doofde weg tusschen die wateren, walmend als een brandstapel
brandde Paxos; de Acheloäs, peinsend op Deianirtt
en den hoorn, hem ontrukt
door de kracht van Heracles in de herhaalde worsteling,
ademde uit door zijnen ontzaglijken mond in de zee, en alleen
zijn verlangen was rondom.
8

Maar vol was de dag, maar op den top van zijnen cirkelgang
was de Zon, de meester der uitstekende werken, de
onvermoeide spiegel der stervelingen,
de minnaar der bronnen, het helder gelaat, het reine
oog, dat ziet alle dingen (hoort, hoort!); en gansch
het stilzwijgen der vlakten
aanbad hem, offerende ann zijn vuur de voedende
oogsten del' volksstammen, de geknielde maaiers
met de gewijde hnnden,
9

en de schrikkelijke zichten, en de leemen vazen,
voorovergehouden,
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waaruit het water doorsijpelt, als voorhoofden nat
van vermoeienis,
overgedragen door de vaderen in de onsterfelijke gedaante,
en de roode karren, wachtend het Cerealisch wicht
stilstannde bij de opgestapelde koren-schoven;
en de lokken der meegaande. vrouwen, en de manen
der paarden, woedend onder de wreede zweep,
en het schuim van die woede, en de gebeden,
de groote over het oude werk.
10

Vol was de dag, 0 zonen, en de Zon
en gansch het stilzwijgen der zeeën aanbad hem, offerende
aan zijn vuur het aroma
van het reinigende zout, de weelde del' golven
der onverwegelijke rots, van het zwervende wier,
van de stalen voorsteven,
het vaalroode yoorgebergt, als een leeuw op de loer
met voorgestoken klauw, de golf beheerscht
door de stad, die treurt
in hare muren beëngd, en de glazige kronkelingen
der stroomen, en de juweelen omzoomingen der grotten
welke nlleen de wind doorzoekt.
11
Alles was stilte, licht, kracht, begeerte.
De verwachting des wonders deed zwellen dit
mijn hart, als het hal t \"an de wereld
Dit sterfelijk vleesch was ongeduldig
te stmlen, als of van een bliksemend bloed
de Zon zijn zwaarte doOl"v loeide.
De substantie der Zon was mijne substantie
Om mij waren de eindelooze hemelen, de overvloed
der vlakten, de diepe Zee.
En van de nok der hemelen tot de wortelen der Zee
bliksemde, weergalmde het Zonnewoord:
"De gl'oote Pan is niet dood."
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'l'oen trilden mijne aderen, mijne haren en de bosschen
cle oogsten, de wateren, de rotsen, de vuren, de bloemen,
de wilde dieren,
"De groote Pan is niet dood."
12
I<jn de heilige verschrikking plantte zich voort tot aan de
grenzen
des Heelals. Maar niet trilden de menschen, gebogen
onder de gewone lnsten.
Alle de creaturen hoorden de le\'ende
stem, maar niet de menschen, wien een schaduw van een kruis
het voorhoofd yerduisterde.
En ik, die het alleen hoorde, stond met de trillende
creaturen, stom. En de god zeide tot mij: ,,0 gij, die zingt,
ik ben de Eeuwige Bron.
Zing mijne eeuwige lofzltngen." Het leek me dat ik stierf
en weder werd geboren. 0 Dood, 0 Leven, 0 Eeuwigheid!
En ik zeide:
"Ik zal zingen, Heel'."
13
Ik zeide: nIk zal zingen u we duizend namen en uwe ontelbare
ledematen, omdat de vlam en het zaad,
de bijenkorf en de kudde,
de oceaan en de maan, de berg en de boomvrucht
zijn uwe leden, Heer; en het werk des menschen
wordt bestuurd door uwe wet.
Zingen zal ik den menseh, die ploegt, die vaart, die strijdt,
die uit de rots het ijzer, uit de borst de melk tijgt,
en den zang uit de. rietpijpen.
14
Zingen zal ik de grootheid der zeeën en der heroën,
den oorlog der volksstammen, het geduld del' runderen,
de oer-oudheid van het juk,
de pmchtdaad van hem die het, meel weekt
en v:tn hem, die olijfolie in de kruik giet,
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en van hem, die het vuur ontsteekt;
omdat de harten der menschen, nIs in een lange ballingschap,
hebben vergeten deze uwe gloriën, Heer, en dat de leliën
der velden zijn een eeuwige blijdschap." En de god zeide tot
mij: "Zoon,
Zing ook uwen eigenen lauwer".

V.

ODYSSEUS, DE HELD VAN D'ANNUNZIO.

Na eenige herinneringen van hoofdrnomenten uit eigen jeugd
en uit de ontwikkeling van zijne persoonlijkheid, zet de dichter ons midden in zijn verhaal.
Op eenen, winderigen zomermorgen gaat hij onder zeil van
de kust van Apulië. Daar ontmoet hij op de wateren, die
Italië en Leucas scheiden, den eersten Heros, Odysseus.
Om deze ontmoeting goed te begrijpen, moet men echter
eerst weten wnt Dante van Odysseus vertelt en in welk gedeelte van de Hel hij hem plaatst.
We zijn in den achtsten omgang van den Helletrechter. Gij
weet immers dat Dante zich de Hel voorstelt als een trechtervormigen afgrond, al nauwer toeloopend tot aan het middelpunt der ook dOOl" Dante rond gedachte Aarde. Negen ommegangen gaan er langs dien ontzaggelijken rotswand in zijn volle
rondte. :Met groote behoedzaamheid dikwijls moet Dunte met
zijnen gids Vergilius afklimmen, over afbrokkelende rotsen,
langs steile rots-paden om van den eenen ommegang tot den volgenden te geraken. De achtste ommegang is de breedste,
immers verdeeld in tien buidelen, die men zich moet voorstellen als tien geulen, allen ook weer de gnnsche rondte
omloopend en gevuld met zielen van verdoemden. In dezen
achtsten Buidel ziet Dante neder als in eene groote vallei,
waarin dwaallichtjes branden a.ls in de boven-wereld wel gebeuren mag in eenen korten zomernacht; en in elk lichtje
huist één zondaar.
'l'wee van die lichtjes vormen ééne vlam, met twee toppen:
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daarin worden gebrand, zooals Dante van zijnen gids Vergilins
verneemt, Diomedes en Ulisses.
Ulisses, de kloeke held van Ilias en Odyssee, de nooit
vertsagende, de altijd vindingrijke strijder tegen al de moeielijkheden, waarmede Poseidoon hem den terugtocht van hem
zelven en zijne tochtgenooten wil onmogelijk maken; Diomedes,
wien b\j Homeros door Pallas Athena's gunst het verblindend
vuur vnn den helmknop bliksemt, de godgelijke held, - zij
zijn hij latere dichters twee doortrapte, voor niets terugdeinzende schurken geworden. Ik beilOef u slechts te herinneren
ann den Pnhulledes van onzen Vondel, om die voorstelling
voor n levendig te maken. Daarin roepen zij de helsche geesten
op, die hen beschermen en stijven in alle kwand; daarin zijn
zij het vooral die den onschuldigen Oldenhnrneveldt-Pnlanlf'des
ten val brengen.
Deze twee nu zet Dante in een dubbele vlam. En uit die
vlam doet Ulisses zijne helijdenis van wat hem op (lie plaats
heeft gebracht. Ieder, die de Odyssee gelezen heeft, zal wel
eens dp Haag gesteld hebben: wat heeft die held, die tien
jaren zich voor Troje heeft geweerd, die tien jaren op zee
heeft gezworven en met steeds nieuwe moeielijkheden te kanipen
heeft gehad, die eindelijk niet dan met de grootste omzichtigheid; sluwheid en moed zich zijn plaats in zijn huis weer veroverd heeft, wnt heeft die held verder in zijn leven uitgevoerd,
heeft hij zich niet, toen hij weer vreedzaam thuis kon leven,
heeft hij zieh toen niet verveeld, of heeft hij weer nieuwe
llIoeielijkheden opgezocht. Dante laat hem op deze vraag het
volgende antwoord geven: »Ik genoot slechts negen mn.anden het vredige tehuis-zijn. Dat alles, mijn vrouw, mijn
oude vader, mijn beminde zoon", zegt hij tot Dante, "kon niet
binnen in mij de brandende begeerte overwinnen, welke ik'
had om ondervinding van de wereld op te doen, zoo wel van
de mensehelijke gebreken als va,n hunne deugd: maar ik begaf
mij op de hooge, opcne zee alleen met ét\n hulk, en met dat
kleine gezelschap, waardoor ik niet werd verlaten.
XXXIX.

2
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"De ééne en de andere kust zag ik tot aan Spanje, tot aan
l\farocco en het Eiland Sardinië, en de nndere eilanden,
welke die zee omspoelt.
nIk en mijne tochtgenooten, wij waren oud en traag, wanneer wij kwamen, waar Hercules zijn grenssteen en zette, opdat
de mensch zich niet verder begeve: »0, broeders,« zeide ik,
»die door honderd duizend gevaren tot het Westen gekomen
zijt, wilt niet aan dit korte wakker zijn van uw zinnen, dat 11
nog rest weigeren de kennismaking, achter de zon, met de
wereld zonder menschen. Beschouwt uwe afkomst: gij waart
niet gemaakt om te leven als redelooze beesten, maal' om
deugd en kennis na te jagen. Dan vertelt Odysseus hoe hij
verder ging met zijn mannen, hoe zij reeds de sterren zagen
van het andere halfrond - »wanneer ons een berg verscheen,
donker door den afstand, en hij scheen mij z6ó hoog, als ik
el' nog nooit één en gezien had. Wij verheugden ons, maal' dm
verkeerde die verheuging in klacht, daar uit dat nieuwe land
een wervelwind geboren werd, die den voorknnt van het schip
schudde .... totdat de zee zich bm-en ons sloot."
Men ziet het: het geheele vergrijp, waarom Odysseus in de
Hel terecht kwam, is het opzoeken van wat den mensch dool'
God verborgen was gehouden: de wereld buiten de zuilen
van Hercules, maar ook een ltnderen weg om tot weten, misschien
wel tot geluk, tot zaligheid te komen. Immers die berg, dien
Odysseus zag oprijzen, het is de Louterings':Jerg, de berg, langs
welks steile hellingen, door allerlei louteringen (stmffen, kwellingen, zware werken) de menschen zich opwerken tot het
aardsche en dan het hemelsch Paradijs. Die berg, zooals Dante
dien zelf besehrijft, hij rijst op juist op het punt van de aarde
dat tegenover het toppunt van den Helle-trechter is gelegen.
Deze is het ook, om welken te bereiken Odysseus vijf maanden
over den verboden oceaan reisde, maar toen hij er was, moest
hij vergaan. Dante moest hem dus tot~de verdoemden rekenen,
omdat hij had hestaan wat, naar D.'s meening, God en de Kerk
verbood, maar toch voelde D. in zijn diepste binnenste sympathie
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voor hem. Dit verraadt Dante aldus. Wanneer zij in de geul,
waarvan ik zooeven sprak, de lichtjes zich zien voortbewegen,
staan Dante en Vergiliu8 op een brug over die geul. En Dante's
nieuwsgierigheid wordt zóózeer gaande gemaakt door de lichtjes
"dat", zegt hij, "indien ik geen rots-punt had gegrepen, ik
naar beneden zou zijn gevallen, zonder een zet te hebben
gekregen."
Deze neiging om alles te willen wagen, alles te willen onderzoeken, door Dante in zich zelven onderdrukt en in Odysseus
door hem veroordeeld, is het juist welke Odysseus aan d'Annunzio dierbaar maakt, hem Odysseus tot zijnen held doet
verkiezen, en hij is het dan ook dien hij ziet op zijne reis,
.a18 den lHlg levenden heros van het oude Hellas.
DE ONTMOETING MET ULISSES.
Aldus zeilde ik
eindelijk naar Hellas, gebeeldhouwd
door den god in het licht
van den hemel en in de diepe zee
als eene afbeelding,
welke zichtbaar maakt aan den mensch
e wetten der volkomene
:racht. En wij ontmoetten eenen Heros.

Wij ontmoetten dengenen,
dien de Latijnen noemen Ulisses,
in de wateren van Leucas, onder
die roestige en witte rotsen
die neerliggen op de gulzige kolk,
nabij het eiland, mager
als 'n liehaam van geweldige
onverwrikbare knoken gebouwd
en alleen met een zilveren gordel
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omgord. Hem zagen wij
op het uitgeholde schip. Hij stuurde
met in de vuist de schoot,
bespiedende de wisselende winden,
stilzwijgend; de smoddige
toppershoed des zE'evaarders
dekte hem het grijzend hoofd,
de kiel de stalen
knie, het ooglid een weinig
het scherpe oog; en wakker in elke
spier was de onvermoeide
kracht van het grootmoedig hart.
,,0 zoon van Laërtes" zoo riepen wij
en het hart danste ons in de borst
als bij de Corybanten van de Ida
door een razenden moed
en onze lever brandde van vuur.
,,0 Koning der menschen, verwoester
van steden, loods voor alle
zandbanken, waarheen vaart gij? Tot welke
wondervolle gevaren
leidt gij uw zwart schip?
Vrije rnenschen zijn wij
en, gelijk gij uwe schoot,
zóó houden wij ons leven in de vuist,
bereid het te "ieren
of nog meer te spannen.
Maar zoo wij een koning wilden hebben,
dan wilden wij u alleen
tot koning, gij, die weet duizend wegen.
Neem ons op in uw schip,
uwe getrouwen tot aan den dood!"
[draaien.
Hij verwaardigde zich niet het hoofd om te
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Als op gekakel van ijdele
kinderen, draaide hij niet
het grijze hoofd; en de roode franje
van zijn muts wapperde
in den wind op zijn droge keel,
die de tijd en de smart
doorvoord hadden met eerbiedwaardige
voren. "Hoor mij," riep ik
boven het geroep mijner dierbare gezellen:
"Hoor mij, 0 koning rter stormen!
Onder dezen ben ik de kloekste.
Stel me op de proef. En zoo ik span
uwen grooten boog,
dan neem mij mee als uw gelijke.
Maar, als ik hem niet span,
dan steekt mij naakt aan uw steven.
Hij draaide zich minder minachtend
tot dien jeugdigen trots,
die beldèr klonk door den wind;
en de bliksem van zijne oogen
trof mij op het midden van het voorhoofd.
Toen spande hij de schoot voor de kracht
van den wind; wij zagen het koninklijk zeil
weggaande over de stralende zee,
wij te zamen in stilzwijgen vereend.
Maar mijn hart was voor altijd
gescheiden van de dierbare gezellen;
en zij hieven het hoofd
of zij vermoedden dat een juk,
een onduidbaar, stond neer
te dalen op hen. En ik zweeg
mij van hen wendend, en ik was alleen,
voor altijd was ik alleen op de zee.
En in mij alleen geloofde ik
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ik, een menseh, geloofde niet aan andere
deugd dan aan die
onverbiddelijke van een machtig
hart. En aan mij alleen getrou w
was ik, aan mijn oogmerk alleen.
o gedachten, vonken
van de Daad.
Dit geloof in zich zelven, dit gevoel van eene hooge lotsbe-stemming, hij draagt het mee op de reis door Hellas, bij den
terugkeer te Rome.

VI
DE REIS DOOR HELLAS.
De reis door Hellas. Men zou haast bang worden om zelf
ooit die reis te maken. Zal ik ooit zóó gestemd kunnen zijn
om mij te midden van zulk een door goden bewoond zee- en
berglandschap te bewegen?
De goden, zij zijn de eigenlijke bewoners van dat land, niet
de menschen die daar nu ploegen en zaaien of handel drijven.
Gruwelijk is de tegenstelling, die de Dichter voelt tusschen
de hooge aanwezigheid der goden op berg en zee en de ontaarde bevolking, het schuim der natiën, te zamen scholend in
de havenstad Patras. Maar na een kort verblijf van eenen
nacht ontvlucht hij de verdorvenheid der stad, voert hem de
reis naar
de heilige stad van Olympia,
den tempel van Zeus Kronides,
met de offerande geborgen in het hart.
Ik heb Hellas nooit bereisd, ik ben nooit in de Peloponnesus geweest, ik heb nooit Olympia, de oude schouwplaats der
Helleenl!lche wed spelen bezocht - maar toch is het mij of ik
dat alles heb aanschouwd, omdat ik het gedicht van d'Annunzio heb gelezen.
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Van den zeekant waren zij gekomen aan de heilige stad van
Olympia tot den tempel van Zeus Krunion. Ik laat hier de
dichter nog zelf aan het woord.
»De weg was stil, de zon neeg zich naar de gol ven ten ondergang.
Wij wnren zonder een woord, zwijgende, maar vlln eene hemelsche melodie het sterfelijk hart vervuld. En te dier stonde
kwamen van de hernelhooge bergen boodschappers door de
lucht; en wij 8pitsten het- oor, overweldigd, ~aar de klanken
van Pan. En een der dierbare gezellen zeide: "Bij de volle
maan volgende op den zonne-stilstand des zomers, heeft het
feest een begin." En - het gezegde is als eene betoovering
die werkt, die wekt het verleden op uit den dood.
En on\"oorziens, daar weergalmde de gansche vallei als van
geratel, als werd ze vervuld door wateren, door het binnenbarsten van watervallen geopend op Elis. En het geroep der
ma.nnen, het gehinnik der hijgende pnarden, luide klonk het
uit boven dit geraas:
"Ter overwinning, ter overwinning!"
Om wendden wij ons en we zagen in een glinsterende stofwolk
een eindelooze menigte menschen, paarden, wagens, geleid
door duizend godinnen der Overwinning, die de lucht vervulden van een geruisch als van adelaren, een wolk van vleugelen, lange gewaden, haarlokken, onstuimig voortvliegend op de
lucht.
"Ter overwinning, ter overwinning!"
Hier zien zij de bloem van alle de Grieksche stammen die
de n u eenzame vlakte een oogenblik voor hunne yerbeelding
bevolken. Maar is dit visioen geweken, dan bevinden zij zich
weer te midden van al de overblijfselen der oudheid, doch ook
dat alles wordt vergeten voor den grootschen indruk der dit alle8 omgevende natuur. In het Oosten rijzen de bergen van
Arcadië, Noordoost de Achaische Alpen, ten zuiden de táppen
van l\Iessene. ,,0 omsluiting der heilige vallei," zoo spreekt de

dichter, dit alles rondom zich ziende in zijne herinnering, "te
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leven scheent gij mij. Een melodieuse :tdemhaling scheen de
lijnen in het rond te bewegen, en :tls door een geopenden
mond scheen de zichtbare klank nanr de Cyparissische golf
toe te rollen in den yorm 'van de neerstroomende rivier en
de Alfeos onstuimig, als dronken van liefde, neder te st.ormen
om zich, plotseling den snellen loop vergetend, met Arethusa,
in ééne bedding te vereenigen."
Den avond ziet de dichter dan vallen in dit dal. boven het
Kronion (de hE,luvel waarop zich de tempel van dcn ouden
Kronos bevindt) dat van de st:tl'l'en als een diadeem op het
voorhoofd krijgt. De opgegrnven gevnarten, al die brokken
van beelden, zuilen en tempels rondom hem, dit. geeft als een
getiikker van slapeloos in ·den n:tcht geopende oogen rondom
hem; van huivering beefde hem de ziel in de borst, daal' hij
voortging, zoodat hij vreesde met den onbehoedzamen voet te
stooten op dat heroen-leven dat daar neerlag, zinnende onder
den aanblik der starren, op de krachtinspanning, die hem
wachtte yoor den morgenstond, die zou komen.
Verleden en heden zijn hier voor hem één. De kracht der
antieke helden voelt hij hem de borst tot nieuwe inspanningen
pantseren; maar ook - de strengheid van dltt marmer schijnt
zijn sterfelijk lichaam te oyerheeren. Hij beziet zich de bloote
hand en die leek hem nIs van bleek marmel' bij het schemerlicht des hemels.
Een herdersknaap, die daal' met zijne kudden zich te rust
beeft gevlijd te midden der bouwvallen - het gezicht van dien
knaap, die daar rustig slaapt, als het beeld der eeuwige jeugd,
herinnert hem aan het leven, Mn het heden, het oogenhlik.
Hiel' dan spreekt hij uit dat gebed tot den eeuwigen Zeus,
waarvan ik zoo even sprak, wanrin hU Zeus n,n,nbidt vooral
als dengene die gelijk had tegenover Prometheus. Voor (!Us
leeft Promet.heus, zooals Aeschylus hem heeft ten tooneele gevoerd in zijn Prometheus geboeirl, als de Titan die opkomt
als weldoener voor het menschdom. Hij heeft hun de kunsten
des levens gegeven zoodat zij werden maatsch:tppelijke wezens
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in plaats yan de holbewoners, die ze vroeger waren, en voor
alles heeft hU het V u u r, het bijzonder bezit van Hephaistos
alleen, aan dezen voor hen ontstolen. Het tweede stuk, de
Prometheus Verlost, wllHrin de Verzoening vanPrometheu~
met Ze 11 s tot stand kwam, i~ n'r1oren gegaan. SheUey heeft
in zijn Prometheu., verlost op geheel eigene manier den myst.hus vervormd en Prometheus op Zeus doen zegevieren, in
Zeus' val den val van :tlle trmnnie over het verdrukt mensehdom profeteerend.
d'Annunzio's vool'stelling gaat hier recht tegen in. Zeus is
voor hem de god der kracht; hij had het menschdom willen
verdelgen om cr pen beter, een krachtiger voor in de plaats
te stellen, een dat hem geleek, voor wien elke begeerte een
daad wordt, wiens aard het is te scheppen met vreugde, voor
wien de lijdende Prometheus eene ontheiliging was van den
trotschen, eenzamen herg-kop, in het azuur oprijzend; voor
wien het kruis was het symbool van het scheppend en verdelgend vuur, maar dat later door de menschheid was gemfiltkt tot het zinnebeeld van smadelijke onderworpenheid.
:M aar genoeg. Ik kan dit niet alles navertellen, niet het gebed tot Zeus, met de herinnering gewekt door Laodamia, de
moeder der Atriden, staande midden op het gevel-veld van
den tempel; niet het gebed tot Hermes, wien h\j alle nooden
van dezen tijd belijdt.
Nog één oogenblik wil ik trachten voor uwe oogen en ooren
te doen herleven.
Het is wanneer de Dichter en de zijnen de Golf van Corinthe doorvaren van west naar oost. Eén voor één hebben ze
de bergen en voorgebergten herkend, voelen zij zich omgeven
door de onsterfelijke Mythen die het land bevolken.
~ 'Ve hebben Naupactus ter linker, Aegaea ter rechter hand
laten liggen, het voorgebergte Andromaché verschijnt over de
wat.eren als een leeuw ingesluimerd in het goudgeel van zijne
manen. De wind kwijnde. Groote windstilte was rondom. We
hooren van tijd tot tijd het slappe zeil slaan en beven als een
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stervend hart, het hout door al zijn vezels droog :door de
droogte van den hemel antwoordt met gerekt gezucht, de
dolfijnen spartelen onder den voorsteven, de valken klepperen
tusschen de holen der gulden rots. - - En de stem aan den
voorsteven slaakte een kreet:
.De Parnas!"
En allen sprongen we op, om te zien de gestalte van Apollo,
die was verschenen: omdat boven den zwijgenden waterspiegel de Castalische: berg, hoog-rijzend en rose-klcurig,
beheerscher van alle andere grootheid en toch zacht, als had
de eeuwige golving des gezangs er de aardsche massa van ontsteend voor onze oogen; overweldigend en rein, leek hij de verschijning-bij-dag van den de Muzen ll.anvoerenden god, levend,
niet zooals hij in de aderen van. parisch marmer door de
kunstenaars is gebeeld naar de gelijkenis van een mensch,
maar zoo als wellicht te eenen tijde hem zagen op het groene
grenspad der weiden de eerste herders, daar hij beschermde
stieren en paard, geheimnisvolle schoonheid opgerezen tot een
lichtend bestaan.
De wind viel. Wij allen waren zonder woord gericht op het
groote wonder.
Stil hangend was de dag boven ons hoofd. Alle dingen
zwegen met een aanblik van eeuwigheid. Het oog alleen was
levend en ziende. 0 Apollinische stil-stand, Middag! Welk
koor had zijnen zang besloten, teruggetrokken in de wedergalmen der zee? Welk koor haalde adem om te beginnen met
zijnen zang? Een koor van Sirenen of Parken? Van Thyiaden
of Muzen? De stilte was als de stilte die volgt of vóórgall.t de
stemmen del' boven-menschelijke machten.
Het gansche leven was voor ons als een lichte tempel zonder schaduw, dien wij binnen gingen om niet meer te sterven."
Voorts wordt de reis beschreven over de Eilanden van den
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Archipel, te veel om hier na te vertellen, Alexandrië, die laat~te schepping van de HeIleensche wereld, wordt aangedaan en
dan cle terugkeer in Rome. 1)
Als proeve van de wijze waarop de dichter het moderne
Home ziet, deel ik het volgende mede:

VII
DE SCHRIKWEKKENDE STEDEN.
Len te-avonden,
Zomerschemeringen ,
eerste regens van den Herfst
kletterend op het stoffige
vuil, dat zwart
gist onder den gespleten
bodem, waarop zich vertoont
de lLrmzalige voet
van den menseh als een door pijn
verwrongen wortel,
die losgerukt is; dikke opborreling
van al het vuil in de schaduw
van den goddelijken avond,
gedrang op de voIle straat,
waar alle die hongeren
en dorsten zich verdringen in strijd
van beestachtigen lust,
door de kracht die heerscht
en verdeelt de goederen methetzwaard,
van ti zag ik oprijzen
ik weet. niet welke gruwelijke glorie.

1) Voor de tweede helft YlLll dit ee,.,te deel llloet ik volstaan lllet te ver·
wijzen naar hetgeen ik er ove" heb medegedeeld in ~. G. Jan. 1907.
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GloJ'ie der schrikwekken(le
steden, wanneer in den avond
stilhouden de tiendui;r,endtallen
paarden-krachten,
die nooit moede den ganschen dag
zwoegend dreunden in de ontzaglijke
machines,
en ontstoken worden de witte
bollen, als hangende manen
tusschen de onverschillige rijen
platanen langs
de wanstaltige huizen
met de honderd en honderd oog-holten,
en de karren op de schenen
snerpen, bevracht met menschelijke
ellende, vonkelend
met een licht, dat schooner is
dan het licht der starren
en in de rossige luchten
doemen op in eenza.me grootschheid
de koepel-daken en torens.

Koorts der schrikwekkende
steden, wanneer de zon
als een monster getroffen
door den zeedrietand
siddert aan de grenzen der wateren,
stervende in eene onmetelijkheid
van bloed en van gal,
en in de smart van den diepen hemel
de groote wonde blijft
loodblauw als van koudYllUr
en men den toethoorn hoort
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\"lUl het schip, dat aankom't
warm van warmere zeeën
en de vuurtorens worden ontstoken
op de hooge rotspunten,
en de vreemde bemanningen
zich storten in den feestroes,
waanzinnig :tls bacchanten,
en de haven weergalmt van zangen,
van grofheden, uitdagingen, van slagen,
liederlijkheid en verkwisting 1

Morgenstond der schrikwekkende
steden, dagerIlad, die schettert
met duizend koperen trompetten
boven de omhulde stilte der daken,
oproepende de slapenden ten strijde,
eerste schicht, die de zon slingert
om te treffen de gouden bollen
op de nog nachtelijke koepels
en de steile toppen der schoorsteenen,
mededingers del' torens, en de witte
standbeelden del' triU/nfbogen;
Hoop vliegende op vleugels,
die nieuw zijn als bloemen geboren
onder de hemelsche dauw-droppen;
tred der :tIllhachtslieden, ontwaakt
tot de werken, luid-hoorbaar als
het gest:1.1I1p eener groote heirschare,
gedreun, dat zich verspreidt van de
[huis,
in beweging gezette werktuigen door het glazen
o morgenstond, 0 ontwaking van den Mensch
verkoren tot de heerschappij over de Wereld!
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HET TWEEDE DEEL DER LAUD!.
In het tweede Deel der Ll1udi, "Elettra" genaamd, is het of
men bij het lezen van elk gedicht eene algemeene plechtigheid bijwoont, hetzij een volksfeest, waar de dichter als redenaar optreedt, hetzij eene uitvaart, wnar de dichter den doode
toespreekt, hetzij een groote viering in schouwburg of tempel,
waar de dichter naar antiek gebruik voor het koor den zang
heeft gedicht en den zangers de dansen heeft voorgeschreven.
Zoo eert hij de groote dooden en profeteert hij tevens de nieuwe grootheid, die Itl11ië wach t, waarvoor hij een waarborg ziet
in die herdachte dood en zelf. Te \"eel is het hier, ze allen op
te noemen; Vl1n de levenden spreekt hij toe den jongen koning,
die op zee zijnde door den dood zijns vaders onverwacht tot
den troon werd geroepen. wien hij eerbiedig begroet, maar tevens toel'oegt: "Zoo de schade en schande duren, wanneer de
ure is gekomen, zult ge onder de re~ellen nabij u zien, dengene die nu u begroet." Vun de dooden zijn het Verdi en
Bellini, Segantini, Victor Hugo, de Italiaamche marine-soldaten, die in China den dood vonden en in "de Nacht van
Cnprera" Garrihaldi; Gnrribaldi, dien h\j terug ziet keeren, na
het volbmchte werk, na den koning een koninkrijk te hebben
gegeven en die nu weder bij zijn moeder het oude land werk
van zaaien en maaien hegint.
Dan verschijnen hem, in een reeks van Sonnetten, de steden des stilzwijgens en des doods, het gnnsehe verleden van
Italië.
Elke stad wordt gekarakteriseerd; de oude bewoners, de trotsehe edelen, de Iloeste artisten die haar beroemd maken", ons
voor Dogen getooverd.
Het derde Deel "Aleione" wordt door den Dichter ook la
Tregna, de verpoozing geheeten. Hier verpoost hij zich in
de natuur, in de heerlijke natuur vnn Italië, in liederen zoo
zangerig als ze weinig in andere talen te vinden zijn."O Heer"
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zoo spreekt hij tot den god, die hem heeft uitgezonden, "0
grootmoedig Heer, gun uwen goeden strijder de schaduw der
laurier dat hij hct gras voele onder zijne bloote voeten, ..... .
o Heer, nog eenmaal zal hij jong zijn. geef hem de beken,
de wourlen, de weiden, de bergen, de luchten, en hij zal nog
eenmaal jong zijn."
Het is niet mogelijk, in proza V:ln al deze muziek, deze uitgelatenheid, deze melancholie, dit heimwee, dezen hartstocht,
deze joligheid, deze dartelheid, deze grootsche zangen, deze
fantasiën, deze dansen, dit zweven, dit mijmeren, dit tieren,
dit weenen, dit lachen, ook maar het flauwste begrip te geven:
het is een bad in khterend w:tter, ma'tl' ook in storm en
regen bnien .
Niet zonder reden heb ik zoolang stil gestaan bij die "Laude".
Zijn gansehe ;del heeft (Ie dichter daarin uitgestort. Voor ons,
die niet zijne landgenooten zijn, is het geloof ik genoeg, deze
werken te leeren kennen en te genieten.
Wat hij daarvoor heeft gesehreven (uitgezeid dat eene treurspel, geheel uit. het leven van het eenvoudig, bijgeloovig, maar
nan alle hartstochten prijsgegeven boeren-volk gegrepen drama "la Figlia di Iorio",) vind ik belangrijk als voorstudie.
Zelfs die twee boeken, il Piaccre en il Pueco.
Men heeft het woord "ijdel" wel eens van onzen dichter gebruikt. Ik geloof, ten onrechte. Indien met recht, dan is het
de ijdelheid van het Hwr, dat niet kan leven dan in zijn eigen
gloed, van de zon, die geen watcrvlak kan zien zonder er zich
in te weerspiegelen. IJdel, ja de auteur van il Fucco is ijdel,
die ecn gehee!e stad, de schoonste, de schilderachtigst.e van
Italië ncemt om er zich zelve lllee tc verheerlijken, en dc cdelste tragische kunstenares, om voor haar als duiRteren achtergrond het vuur en licht van zijn eigen verlangens en streven
dan t.e doen uitkomen, Venetië en la FoscarÏna.
Venetië viert het feest van den herfst, het feest van haar
eigen schoonheid, in den luister van haar cigen kleuren, die
haar bijgebleven is ook na het sterven van haar macht en
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rijkdom. Het hoogte-punt van dit fee~t, het is een rede, die
uitgesproken moet worden ter eere van de stad zelve, in die
zaal, die zelf getuige is van lfaar vroegere grootheid, in de
Senaatszaal van het Paleis der Dogen. En wie zal de rede uitspreken? Het is de dichter zelf. Ik kan niet gelooven dat dit
een historisch feit is, dat d' Annunzio daar die rede heeft gehouden. Ik vind het kinderlijk van jeugdige ijdelheid, de meest
vergeeflijke van alle ijdelheden om zich te dróomen als het mid·
delpunt van zulk een feest der zinnen en der schoonheid.
Het is een wondere, geheime kracht, die van d' Annunzio
uitgaat. Hij weet het zelf. Hoe had hij zich anders zoo kunnen schilderen als hij gedi\.an heeft in "Het Vuur"? Het is
een omgeving van heroën en heroïnen, die hij om zich schept.
Zonder hen, wat ware hij, zonder hem, wat waren zij? Voor
de tragische artisten, la Foscnrina of Perdita (zooals h\j zelf
haar noemt, omdat hij gevoelt, dat zij geheel zÏ<;h zelve in hem
verliest) was de kunst vlm het tooneel de hartstocht, het noodlot haars levens. Zij leed onder het geweld der rollen, die
haar geh eel overmeesterden. Maar toch vergeet zij haar g'eheele vorige leven voor de persoonlijkheid des dichter;;, die
nieuwe rollen voor haar schept, vindt zij in hem het eigenlijke
doel, waarvoor haar leven bestemd is. En dat terwijl zij voelt
dat zij zelve voor den dichter alleen het schoon van den
herfst heeft, er naast haar eene andere is die voor hem de
lente is.
"De Herfst - eerst hadden zij, toen zij op de Lagune voeren,
hem gezien als de rij van gondels, boordevol geladen met de
kleurige groenten en vruchten, vooral granaten, gelijkende op
groote drijvende korven, die den geur verspreidden der tuinell
op de verre eilanden, over het WItter, waar het dichte woud
zich weerspiegelde van de torens en spitsen en kapiteelen del'
stad; de Herfst - als een god doet de dichter hem verschijnen voor de oogen zijner toehoorders en toehoorderessen in
de groote Dogen-zaltl - als een god die neclerllnnlt op Venetië, dat hem wacht, Venetië die zelve een godin lijkt uit de
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wateren opgerezen; - de herfst - hij lijkt hem het eigenlijke
beeld van de onvel'gankelUke schoonheid van Venetië.
En zijn vriend, Daniele Glamo, wanneer de dichter, de bezieler, hem een klein glimpje heeft doen zien en voelen van
zijne tragedie "De Doude Stad", hij bekent hem zelf: r. Wanneer ik bij u ben, verruimt zich mijn ademhaling en voel ik
mU leven met een sneller leven."
Maar niet deze eene uiting bewijst de bezieling die van hem
uitgaat. Zij allen zien door z\)n oogen en leven zijn vreugden
en begeerten mede. Zuo is het een electrische st.room, die
van hem uitgaat; op zijn vrienden, zijne omgeving. - maar
ook over de geheele wereld.
Men kan dus niet onverschillig voor hem ûjn; slechts twee
dingen zijn mogelijk; de bezieling gevoelen of er koud voor
blijven.
"TI Piacere", het Genot. aldus noemt de dichter het andere
boek, waarin hij het meest van zijn eigen leven als bekentenis
heeft gegeven. In vorlll is dit boek eene schildering van het
schitterend IIlondaine leven te Rome - het is onder het lezen
of lIwn in de stad zelf leeft, in de atmosfeer vau de eeuwige
wereldstad - IIlaar inderdaad is het de tragedie van 's dichters
naar geluk zoekend hart, voor hetwelk hij bevrediging zoekt in
het genot en vrouwen-liefde; maar te vergeef~, de eenige blijvende t.roost komt hem van de kunst. Hoe moeielijk het den
kUI1&tenaar valt de waarheid in te zien en er ook naar te leven, valt te begrijpen uit het tooneelstuk "la Gioconda."
IX
LA CITTA MORT A.

In "Het Vuur" vraagt een vriend aan den Dichter: "Kent la
Foscarina reeds den opzet van uw werk".
t, }4~enigzins. ~,

"En hoe zal haar rol daarin zijn?"
XXXIX"
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"Zij zal blind zijn, reeds overgegaan in een andere wereld,
reeds half levend aan gindsche zijde van het leven, zij zal
zien dat wat de anderen niet zien, zij zal de voeten
hebben in het duister, maar het voorhoofd in de eeuwige
waarheid. De strijd der karakters en de tragedie zullen in haar
duister een weergalm vinden als de donderslagen in de diepe
afgronden tusschen de rotsen. Naar de wijze van Tiresins, zal
zij alle dingen begrijpen, alle dingen, die veroorloofd en die
verboden zijn, de hemelsche en aardsche en zal zij weten,
"hoe hard het is te weten, wanneer het weten nutteloos is." (1)
0, wonderlijke woorden zal ik haar in den mond leggen en
poozen van stIlzwijgen, waaruit oneindige schoonheden zullen
geboren worden."
Zoo schetst de dichter Illet weinige woorden die ééne persoon uit het treurspel. De durstige zandvlakte vlm Argolis,
waar de l'Uinen zijn der oude paleizen; met de oude koningsgraven, is het toonee!. En de tragedie is de strijd van Leonardo, die door een wondere macht gedreven wordt naar het
goud en de graven der Atriden, en naar de zuster, die haal'
leven hem geheel heeft toegewijd. En de blinde, Bianca Maria
zij is het die <len geweldigen strijd moet aanzien met de oogen
van haar geest, terwijl hij voor de anderen verborgen blijft.

x
DE ODE OP

B}l~LLINI.

Groot verschil is er tusschen den kunstenaar, die zijn eigen
kracht voelt en de kunstenaar, die zijn kracht overschat. Voelt
h\i zUn eigen kracht, dan deelt hij die aan anderen mede. Zoo
hij in "het Vuur", zóó in zijn "Lof des levens." Wanneer hij
bij den dood van zijn geliefden en vereerden leermeester Carducci zegt: "ik aanvaard zijn erfenis", dan nemen wij dit
gaarne aan. In zijne 'latere werken: nhet Schip", "M.éér dan
1) Uit Koning Oedipus.
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de Liefde" is er echter een overschatting van zich zelven, die
op eees de kracht, die van hem uitgaat, vernietigt. Is het, om
dat hij ons idealen voorhoudt, welken het zuiver menschelijk
gevoel ontgaat: de grenzenlooze ondernemingszucht, de grootheid van Italië, die de zee haar moet gevpn ?
Het zekerst werkt hij, WltTllleer hij de heerlijkheid der kunst
bezingt) vooral der kllllRt zooals Italië die voortbrengt als voortzetting der Oudheid.
De schoonste uiting van die vereering voor Italië's kunst
hebben we in de Ode op den honderdjarigen gedenkdag van
de geboorte van Vil1cenzo Bellini. Sicilië, Bellini's geboorteland wekt de herinnering aan het verleden van dit land; aan
Pindarus, die de overwinningen bezong, door de oude tirannen
in de Olympische en andere kanipspelen hehaald; aan de dichters,
van herdersz/tngen, uit de Oudneid en uit de ~Iiddeleeuwen:
aan Zeus, die op de Etna heerschend, den bewoners schrik
en ontzag inboezemde en zijne liefelijke dochter Proserpina
hare jeugd liet genieten om weldra de buit te worden van zijn
Broeder, die de onderwereld beheerscht ; aan Arethusa, die onder
zee door uit Hellas kwam gevloden en in onverminderde
schoonheid daar weer het zonlicht aanschouwt.
"Zangen", zoo spreekt hij zelf zijne liederen toe, naar het
voorh'eeld van Pindartl~: " Zangen , snelle zonen van de geestvervoering en v/tn het vuur, welken der goden, welken heros, welken mensch zullen wU heden vieren, ten aanschouwen van
het god~dienstig verzamelde volk, d/tt een gebed doet opgaan
tot de m:tcht, die uit zijn midden was opgestaan?
.. "Den god", zoo heantwoordt hij zijn eigene vraag, »den
god, den heros en den mensch in eene zelfde gestuite van
jeugdi!!e schoonheid, welke telkens nuur de hooge starren ons
wordt ontvoerd, mMr Itltijd op uarde terugkeert gelijk de
lente."
Dun zendt hij zijne gedachten terug naur de Oudheid:
"Gelijk de zee, die den grooten toevloed der wateren, haar
door <Ie' rivieren gebracht, terugbrengt nltar hunne verheven
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oorsprongen op de bergen, zoo stuwe de vloedgolf des gezangs
deze mijne smachtende ziel terug naar den oorsprong VHn mijn
geslacht.
Daar waar Pindarus Hiero, den koning en stichter der stad
Etna met zijn zang verheerlükte, waar Theocritus te midden
der zangerige herders de Gratiën met den frissehen bosch-adem
bracht - danr, onverwacht na de lange ballingschap verscheen
weder de Dorische Muze bij het volk, dat harer niet gedacht,
onverwacht bezielde zij de fluit van den verscholen Pan, die
fluit, aar. welke het was den geur van honig had gegeven en
aan welke de lippen der menschen het ween en hadden geleend; en de liefde der menschen en de blinde hoop en de
schoonheden des levens en des doods, zij hadden allen nu in
in dien zang een nieuwe reinheid gekregen. 0 melodie. die
in de lucht opsteeg, naakt en eenzaam, als in den tempel de
dorische kolom.
De Italianen popelden in nieuwe afwachting, toen zij die
jeugdige stem in de zuivere lucht hoorden oprijzen, en de
olijf. die de bochtige heuvelen langs de zeeën bekroont, leek
wederom heilig, en nog heiliger de laurier, omdat zij, sombere
slaven, in die stemme herkenden hunne vroegere jeugd en de
wondervolle maagdelijkheid der vroegere ziel, die in het licht
schiep de onveranderlijke rij van zuilen en door de tusschenruimten ervan het koor aanleidde .
"Hij is dood, de Dorische Orpheus is dood! Sikelische Muzen, heft den doodenzang aan! 0 nachtegalen, meldt uan
Arethusn dat hij dood is en dat de zllng met hem is gestorven, en dat de melk niet meer stroomt, noch de honig der
raten en dat hij van smart is v,ergaan in het wns ; en de groene
thym kwijnt en de geurige dille; en zwijgend zijn de bergen,
en de bronnen in de wouden weenen, en, Sikelische Muzen,
heft aan den dooden-zang! De Dorische Orfeus doet den tocht
over de zwarte rivier."Hilversum.
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JHR. lVIR. A. F. DE SA VORNIN
LOHl\IAN.
Er zijn mensl!hen, die meen en dat de vr\jheid op staatkundig
gebied in handen van hen, die aan een bijzondere openbaring
gelooyen, van nature altijd iet.s minder veilig is dan in handen
van hen die dit geloof niet deelen. Ook al mogen de eersten
met de beste bedoelingen bezield zijn, hun verzekerdheid een
absolute waarheid in bezit te hebben maakt hen, zoo meent
men, toch meer vatbaar voor de verleiding tot geestesdwang.
Hun geloof vormt een prikkel in die richting.
De stelling is op meer dan één grond aanvechtbaar. Reeds
op dezen dat, wanneer een element van die absolute waarheid
juist is, dat zij slechts door vrijheid kan gediend worden en
slechts waarde heeft voor wie zich vrijwillig aan haal onderwerpt, de grondslag der redeneering wegvalt.
Hoe dit zij, - in de volgende bladzijden zal het beeld geteekend worden van een belijdend Christen, wiens leven en
werken tegen de genoemde stelling één doorloopend protest
vormen; een mlm, wiens staatkundig denken men geneigd zou
zijn, met eerbiedvolle toespeling op een heerlijk Bijbelwoord,
aldu", te vertolken: "Nu blijft Gezag, Recht en Vrijheid, deze
drie; doch de meeRte van deze is de Vrijheid."
1
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Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman werd te
Groningen geboren den 29sten .Mei 1837.
Zijn vader, die aldaar ontvangm' del' directe belastingen was,
verloor hij reeds op betrekkel\jk jeugdigen leeftijd. Zijn moeder,
een jonkvrouwe de Ranitz, bleef hem tot in zijn studententijd
gespaard en oefende, als ernstige, hoogstaande en innig vrome
vrouw, een grooten en blijvenden invloed op hem uit.
Na op 11 Maart 1861 aan de Groningsche universiteit in de
rechtswetenschappen gepromoveerd te zijn, vestigde de jonge
jurist zich als advocaat in zijn geboortestad, en werd reeds het
volgend jaar, 19 December 1862, benoemd tot rechter in de
rechtbank te Appingadam.
Van hier v(,rtro!,;: hij in 1866 naar 's-Hertogellbosch, waar hij
eerst lid van de rechtbank, daarna lid van het Hof was.
Tot ]884 heeft Mr. Lohman dit laatste ambt bekleed. In
dat jaar verliet hij de rechterlijke loopbaan om op te treden als
hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Een beslissende gebeurtenis in zijn leven, die van ingrijpende beteekenis geworden is voor zijn verdere geschiedenis, en op haar
beurt het uitvloeisel was van wat in de laatst voorafgegane
tien jaar was voorgevallen en waarop nu eerst in korte trekken de aandacht zal worden gllvestigd.
De heer Lohman voelde zich van huis uit weinig aangetrokken tot de politiek. Stille studies, voornamelijk in het civiele
recht, namen hem aanvankelijk in beslag. Als geloovig Christen koesterde hij sympathie voor het streven van den heer
Groen van Prinsterer, met wien hU persoonlijk in aanraking
kwam en op wiens aanraden hij o.a. de werken van Vinet bestudeerde, den schrijver die van duurzamen invloed werd op
Lohmltn's denkrichting. Doch dat hij eenmaal het rustig studeervertrek voor het politieke strijdperk zou verlaten en aan
de spits zou komen te staan in het openbare leven, daarvan
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-had hij in zijn eerste Bosscher jaren nog niet het geringste besef.
Wat Mr. Lohman op politiek terrein heeft gebracht, is de
schoolquaestie.
Wat hem met lijf en ziel zich op die quaestie heeft doen
'werpen, is zijn hartstocht voor vrijheid en recht.
In Den Bosch zelf werd hij concreet voor het vraagstuk geplaatst. De openbare school was er half katholiek. Een protestantsche diaconieschool werd door den modernen kerkeraad
.opgeheven, omdat men vreesde dat ze later onder orthodox
bestuur zou komen en ook omdat, bij het toenemend verzet
in het land tegen de openbare school, de vrijzinnigen de eer
van het openbaar onderwijs moesten hooghouden en niet den
indruk moesten wekken, alsof dit onderwijs inderdaad ergens
in ons land niet • voor allen bruikbaar" was. Aan de zijde van
zijn vriend Ds. H. Pierson, den éénigen orthodoxen onder de
Her\"Ormde predikanten in Den Bosch, werd door Mr. Lohman
tegen die opheffing de strijd gevoerd.
Naar aanleiding van deze quaestie vcrscheen in 1875 van
zijne hand de eerste dier felle, scherpzinnige, recht op den
man afgaande schoolstr\idbrochures, die, naast zijn latere redevoeringen in de Kamer, meer dan iets hebben bijgedragen om
de publieke opinie in den lande om te zetten en de schoolwet
van 1889 voor te bereiden.
"De Staatsschool en de Roomsche Kerk", aldus werd dit
eerste geschrift betiteld. Toen de vrijzinnige bladen er onmiddellijk bU wltren om de strekking als antipapistisch voor te
stellen, alsof het meer tegen de Roomsche Kerk dan tegen de
schoolwet gericht was, werd het nog in hetzelfde jaar gevolgd
door een tweede brochure: .Aan Neerlands anti-clericalen",
waarin de juiste bedoeling nader werd uiteengezet.
De schoolquaestie liet den heer Lohman geen rust. Hij is
er mee naar bed gegaan en mee opgestaan, jaren lang. Van
Staatswege voor de ouders te willen uitmaken, in welke richting zij hun kinderen behoorden op te voeden, althans wàt
"voor allen", dus ook voor hen, "bruikbaar" was, en dan de
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ouders, die zich bij dat Staatsdecreet in geestelijke zaken niet
neerlegd<èn, in hun beurs te straffen, - dit was hem te meer
onduldbaar, nu het uitging van zich vrijzinnig noemende landgenooten. In 1876 verscheen van :3Ir. Lohman's hand: "De
neutraal-christelijke Staatskerk voor Nederland", een persiflage
van een onderwijsrapport uitgebracht door een Nutscommissie.
In hetzelfde jaar de brochure "De school waaraan de natie
gehecht is". lri 1877 een breede studie, getiteld "De vrije school",
waarin, naast een teekening van het ideaal der bijzondere
school als regel, uiteengezet werd wat onder het bestaande
stelsel alth,ms tot waarborging der gewetensvrijheid moest gedaan worden. In 1878 een open brief aan minister Kappeyne
over de "grondwettigheid een er neutrale openbare school". In
1881 een résumé van eenige Kamerdebatten onder het opschrift:
,,\Vaarheids- en wetsverkrachting ter instandhouding van de
openbare school onmisbaar." In 1883 "Wat wil de anti-revolutionaire partij ?", een algemeene toelichting van het anti-revolutionair program van beginselen, waarin weder een machtig
pleidooi voor rechtsgelijkheid op schoolgebied.
"Protéger, persécuter, ne sont que les fonnes d'une idée et
les conséquences d'un principe". Deze woorden van Vinet zijn
den heer Lohman uit het hart gegrepen. Hij vertolkt ze zelf
in één zijner brochures aldus: "Bevoorrechting van overheid~
wege is ongelij kheid voor de wet; belemmert de vrijheid; is
in haar wezen vervolging". Het feit, dat deze gedachte -- ook
blijkens tal van zijn latere uitingen en daden op ander gebied
- in het diepst van zijn ziel leeft en een stuk van zijn wezen
vormt, maakte zijn aandeel in den schoolstrijd zoo volkomen
zuiver; deed hem met onvermoeibare kraeht elke nieuwe stelling, waarin de tegenpartij zich verschanste, aanvatten; stempelde hem tot den anti-school wetridder sans peur et sans reproche, die geen oogenblik twijfelde aan de rechtmatigheid en
de heiligheid vtm zijn strijd, die alleen voor overmacht, nooit
voor argumenten behoefde te deinzen.
De schoolstrijd bracht 1\11'. Lohman in aanraking met
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Dr. Kuyper, ever.n,]s met andere vóórmannen uit de toenmalige
antirevolutionaire partij en \lit de vereeniging voor Chri~telijk
Nationaal Schoolonderwijs. :Men streefde er naar, bij de aanvallen op de heel'schende richting, tevens ophouwend te werk
te gaan en formuleerde daarom, hoewel in de zeventiger jaren
weinig knns op praktisch resultaat bestond, zijn denkbeelden
tot in concrete wetsartikelen. "Vat in die dagen praktisch
verlangd werd, werd kort aangeduiil als het "restitutiestelsel" ;
d. w. z. het stelsel van teruggave door de gemeente (vóór '78
de voornaamste kostendraagster van het openbaar onderwijs)
aan de pnrticuliere scholen vnn wnt deze lnatste haar uitspaarden. Dit stelsel was o.a. belichaamd in het ontwerp, door
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs aan de Regeering aangeboden in Juli 1876. :Men wees als parallel op het feit, dat
in de groote steden het gemeentebestuur aan de Israëlietische
armbesturen, die huar eigen armhuis en ziekenhuis bekostigen,
terugbetaalt wat de gemeente daardoor uitwint.
"Het is dus slechts geld dut gij verlungt, roept lllen met
zekere voorname minachting uit", uldus de heer Lohman in
één zijner brochures. "Wij untwoorden: juist, en gij die dit
zoo minacht, waarom houdt gij het zoo vast? Geef ons terug
wat gij door onze inspanning uitspaart,; ziedaar den eisch, dien
men het restitutiestelsel noemt. Ik acht dat stelsel vooral
hierom uitstekend, omdnt het niemand verplicht zijn inzichten
aangaande het onderwijs nan die vun een ander op te offeren.
Alle partijen zijn er mee gebnat" .
Intusschen kwam in ]878 de schoolwet-Kappeyne tot stand,
die aan alle verwachting op een spoedige bevredigende regeling,
voorzoover die bij optimisten nog bestond, den bodem insloeg.
De ergernis \verd niet weggenomen, maar vergroot. Om een
indruk te geven van het standpunt, dat destijds door Mr.
Kuppeyne en de zijnen werd ingenomen, - een standpunt dat
thnns reeds zoo héél ver nchter ona schijnt te liggen - zij
hiel' geciteerd wat de minister van binnenhtndsehe zaken in
de Tweede Kamer sprak aan het eind van de algemeene be-
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schouwingen over zijn wet. Zich wendende tot de rechterzijde"
der Kamer en sprekende over de beweging in het land, zeidede heer Kappeyne, dat het denkbaar was dat men voor die
beweging op den duur zou moeten "bezwijken", maar "wat mij
betreft, wijken nooit". ~ Want op het oogenblik, dat die zegepraal zou worden gevierd, zouden de mannen, die ons de
grondwetsherziening en het constitutioneele stelsel gebracht
hebben, tevergeefs hebben geleefd; op dat oo,genblik zou het
gedaan zijn met de liberale partij; op dfit oogenblik zou het
staatsverdrag verscheurd zijn, in de vorige eeuw door alle gezindheden onder gejubel geteekend, en de hoeksteen verbroken
van onze nationale eenheid, dat geloofsverschil staatsgemeenschap niet wegneemt. Op dfit oogenblik zou onze vaderlandsche
geschiedenis niet meer in hare zuiverheid worden geleerd ...•
De worsteling voor de vrijheid zou te vergeefs zijn geweest,
want de consciëntievrijheid op den buitenlfindschen vijand
veroverd, zou zijn vernietigd door de twisten van de binnenlfindsche factiën. Priesterheerschappij en kerkelijke oO\'e1'draagzaamheid zouden dan in ons land den boventoon voeren.
Daartegen, mijnheer tie Voorzitter, zal, niettegenstaande alle
yerschil omtrent ondergeschikte punten, de onverdeelde en in dit
opzicht O1lt'erdeelbal'e partij, die zich gaarne de libm'ale noemt,
waken; want ook zij voert in haar schild het devies, wa.armee
de grondlegger onzer vrijheid ons een vaderlandsche historie
geschonken heeft: Je mfiintiendrai".
W fin neer men bedenkt, hoe reeds elf jaren nadat dit namens
de onverdeelbare liberale partij werd gezegd, de schoolwet~:1ackay met liberalen" steun is aangenomen, en hoe nog elf
jaren later - nadat intusschen al de booze dingen, door
minister Kappeyne voorspeld, achterwege waren gebleven een man als minister Goeman Borgesins, die in '89 nog tegen
de schoolwet-Mackay had gestemd,.openl\ik in het parlement
verklaarde dat de oude schoolwetpartij zich vergist had, dan
gel'oelt men den reusachtigen omkeer, dien het beginsel der
"liberale partij" in betrekkelijk kort tijdsbestek ondergafin heeft.
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Als machtig gangmaker tot dien omkeer bleef de heer
Lohman, naast Dr. Kuyper en anderen, ook na de aanneming
der wet-Kappeyne werkzaam. Na in 1878 deel genomen te
hebben aan het vcrmaarde "Volkspetitionnement" - MI'.
Lohman was lid der deputatie, die het smeekschrift der 300.000
hij monde van den heer Elout van Soeterwoude aan den
Koning op het Loo aanbood, - werd hij in het volgend jaar,
,Juni 1879, te Goes tot lid der Tweede Kamer gekozen. Uit"
gezondcrd de jaren 1890 tot 1894, toen hij minister en later
lid dcl' Eerste Kamer wa~, heeft de heel' Lohman dertig jaar
lang onafgebrokcn ditzelfde district vertegenwoordigd. In later
jaren maakten het zuiver rechtsgevoel, de groote scherpzinnigheid, de smettelooze eerlijkheid van dezen afgevaardigde hem
menigmaal tot méér dan partijleider, tot leider der Kamer,
wien men in moeilijke quaesties gaarne oor en vertrouwen
verleende. ]n die eerste jaren maakten dezelfde eigenschappen
hem tot den aangewezen leider der anti-schoolwetpartij, den
leider, die soms met wit-schuimende heftigheid, die altijd van
top tot teen gewapend, den strijd aanbond voor het recht en
de gewetensvrijheid der christen ouders, voor het geloof hunner
kinderen.
Dat men in dien strijd, zoolang hij niet gewonnen was, van
de zijde der voorstanders van rechtsgelijkheid ooit zou mogen
versagen, was voor Mr. Lohman volkomen uitgesloten. Toen
de heer Pické in 1881 in de Eerste Kamer den strijd voor de
gelijkstelling een "volkswaan van den dag" noemde, die wel
spoedig zou worden opgegeven, schreef mr. Lohman in zijn
brochure: "Wat wil de antirevolutionaire partij t" dat deze
uiting van den Zeeuwschen afgevaardigde opnieuw toonde,
"waartoe vooroordeel en bekrompenheid kunnen leiden". "Hoe!
in een klein land als het onze wordt, met steeds toenemende
veerkrncht, een halve eeuw lang strijd gevoerd; een strijd niet
enkel tegen het bestaande, maal' ook vóór de opbouwing van
iets nieuws en iets beters; een strijd die niet slechts het stemmen
bij verkiezingen en het bijwonen van vergaderingen vordert,
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maar tevens millioenen schats kost, meerendeels opgebracht
door den "kleineren man"; een strijd, waarin duizenden en
nogmaals duizenden onderwijzers om des gewetens wille afstand
gedaan hebben van de geldelijke en andere voordecien, die
hun de overheidsschool aanbood; waarin van overheidswege
en van de zijde der gegoede standen bijna nimmer steun,
meestentijds tegenwerking, ntak zelfs felle vervolging ondervonden werd; waarin het volk langen tijd stond tegenover de·
meeste, waaronder zelfs geliefde, predikanten van zijn eigen
kerk. Gedurende dien heftigen kamp met (lIlgelijke wapens
is, ondanks dat alles, eene organisatie der volkssehool tot
stand gekomen, die zich nu reeds met die der zoo bevoorrechte overheidsschool kan meten. Dat alles is geschied door
Gods genade, ik weet het; daarop te roemen past dus niet.
Maar het is dan toch gescnied. }<':n bij dat alles blijft, onder
applaus van een regeeringslichaam, even verblind als hij zelf,
de Zeeuwsche nfgevaardigde onverschillig en koel, en terwijl
hU, die voor zieh en zijne riehting stdeds de puhlipke kaR uitputte, zich en de zijnén bij uitsluiting een brevet van verdraagzaamheid en liberaliteit toekent, is de heidenstrijd z\jner
tegenstanders voor hem nietR dan een "olkswaan van den dag!"
Eenige jaren later liet de heer Lohman in een openbare
vergadering, kort vóór algemeene verkiezingen, zich zolfs het
woord ontvnllen, dat de antirevolutionairen den schoolstrijd
hunnerzijds niet zouden mogen opgeven, al was te voorzien
dat deze bij langer voortduren tot een god.~diel1stuudu!J kon
leiden. Een woord dat alms, door de tegenpartij tot "gevleugeld woord" gemankt, in Rtrooibiljetten werd rondgedl'llgen,
tot waarschuwing tegen den woordvoerder en zijn medestanders.
Over 't algemeen kreeg de Goesche afgevaardigde ruim z\jn
deel van den afkeer, dien de vó6rmnnnen der antirevolutionaire
partij in den schoolstrijd bij de linkerzijde opwekten. De gedachte van menigen liberalen kring werd vertolkt in het versje
van een Groningschen hoogleeraar :
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"Geen dweepzieke Alexanders,
"Geen Brammen vol venijn,
"Verdienen Nederlanders
"Te heeten of te zijn".
Intusschen kwam langzaam maar zeker de kentering. }<~erst
waren het verspreide libera len, dip zieh in milder geest begonnen uit te laten. Onder hen ~Ir. C. Pijnneker Hordijk,
gedurende korten tijd :Minisler mn Binnenlandsche Zaken.
Allengs kwamen er meer. En toen in 1888 de rechterzijde
een meerderheid bij de verkiezingen behaalde en het kabinetlUackay optrad, was de hoop niet uitgesloten, dat, mit!'! met
de noodige matiging werd te werk gegaan, met hulp uit d,'
linkerzijde - welke in de Eerste Kamer nog volstrekt onmisbaar was - een oplossing zou zijn tot stand te brengen.
Ook in die dngen heeft Mr. Lolmum een heteekenisyolle rol
veri'uld. Niet sleehts werd het hem vergund, de vrueht van
zijn rusteloozen ij\'er te plukken, manr naa.st minister Mackay
was het voornamelijk lUln hem te danken, dat: zij toen reed~
geplukt kon worden. Als voorzitter der commissie van rapporteur~ over het ontwerp-Mackay wns hij de loods der Regeering in de Kamer, en heeft in die hoednnigheid aan het ontwerp, door tactvol en beslist. optreden, waardeyollen steun
verleend. De beide liberale leden der eommissie van rapporteurs,
de heeren lW ell en Verniers van der Loeff, hebben dan ook
ten ~lotte gunstig voor het ontwerp geadviseerd en zijn bij de
eindstemming door vijftien hunner geestverwanten in de Tweede
KanH'r gevolgd.
Door dit votum was het pleit ook in de Eerste Kamer beslecht, De wet van 188() kwam tot stand, dnigend een nieUlI',
vruchtbaar beginsel in de wetgeving, ja in het rechtsbewustzijn
der nntie. Ze wns VHn heel wat verdere strekking dan haar
materiëele inhoud, Het beginsel, \\'naryan zij de draagstel' was,
moest, zoodra het eenmaal in een \\'etsdaacl helichaamd was,
noodzakelijk om zich heengrijpen, gelijk de oliedek het papier
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doorweekt. Dit heeft het, blijkens de ervaring, dan ook gedaan.
De oppositie, welke in '89 nog bestond, smolt straks weg, ja
nam, als in de wet-Borgesius van 1~01, later zelve het inititttief tot uitbreiding. Dit kon, meende de heer Lohman, aan
den tijd worden overgelaten. Nu de rechtsgelijkheid in principe
erkend was, bleef de rest een vraag van toepassing, waardeering
en gevolgtrekking. De schoolstrijd, in zijn acuten, brandenden
vorm, was beslecht. Hij werd, nog in hetzelfde jaar, door Mr.
Lohman uitgeluid in zijn brochure "Pacificatie".
Slechts éénmaal is er sinds dien een oogenblik geweest,
waarop hij scheen te zullen herleven. Het was in de dagen
van de schoolwetnovelle-Kuyper. In de argumenten, waarmee
die novelle in pers en Kamcr door de linkerzijde bestreden
werd, meende de heer Lohman de echo te hooren van de
oude pleitredenen, die hij twintig jaar geleden zoo moeizaam
en volhardend had moeten bestrijden. Onder dien indruk
schreef hij in 1905, na de aanneming der novelle en vóór de
algemeene verkiezingen, zijn brochure "De schoolstrijd heropend". Betoogd werd daarin, dat totdusver geen part,ij zich
ooit tegen de verdere ontwikkeling van het in 1889 Ilangenomen beginsel verzet had; dat op initiatief der liberalen de
bouwkosten der bijzondere school in 1901 gedeeltelijk ten laste
van het Rijk ware~ gebracht; dat met hun instemming de
Staatspensioneering voor bijzondere onderwijzers was inge\'oerd; dat het beginsel zelfs ten aanzien van gymnasia en
hoogel'e burgerscholen, met goedkeuring der vrijzinnigen, begon door te werken; dat, toen in )Iei 1901 de Kamerleden
KuypeJ', Mackay, Lohmlln, van Alphen en de Visser een motie
indienden, de wenschelijkheid uitsprekende dat de wettelijke minima-jaarwedden ynn openbare en bijzondere onderwijzers ten
laste van het Rijk zouden komen, dallrtegen in het land geenerlei
protest WilS gehoord; en dat dus de storm tegen de wetsvoordracht, welke den inhoud dier laatste motie wilde verwezenlijken, niet alleen onverwacht kwam, mallr ook een
allerbedenkelijkst symptoom was van dreigende relletie tegen
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het beginsel van '89. De heer Lohman zou ongetwijfeld deze
brochure niet geschreven hebben, wanneer de bestrijding der
wet-Kuyper zich bepanlel had tot de quaestie der waarborgen
en andere puntpn, waaromtrent zakelijk verschil van gevoelen,
ook op den grondslag van het beginsel der wet-Mackay, mogelijk was. Doch èn bij een deel van de linkerzijde der Kamer,
èn vooral daarbuiten, klonken de oude leuzen van .front voor
de openbare school"; vltn de "begeerde buit" die de "sectescholen" wilden "binnenhalen"; van de "eenheid des volks"
die door het bijzonder onderwijs in gevaar werd gebracht.
Alles schon dageUJe8en. De vrucht, vooral de moreele vrucht,
van den ouden schoolstrijd scheen een oogenblik in gevaar.
Vandaar de noodkreet, die intusschen, Mr. Lohman wel
het meest tot vreugd, na de verkiezingen van 1905 geen bevestiging in de feiten gevonden heeft. Het vuur der oude
schoolwetpltrtij bleek wel stevig te zijn uitgedoofd. Wat in
1905 knetterde, was een kortstondig stroovuur.

* **
Had de schoolCJuaestie den heer Lohman in de politiek gebracht, het bleek al spoedig, dat hij, ook buiten dit vraagstuk,
geroepen was daar een eer~te plaats in te nemen. Reeds in
1875 had hij in een merkwaardige studie over "Gezag en Vrijhe1d" van zijn liefde voor st.aatsrechtelijke quaestie~ blijk gegeven. Nog betrekkelijk jong lid der Kamer, werd hij, op 11
Mei 1883, benoemd tot lid van de Staatsco.nmissie tot grondwetsherziening. Tevoren had hij reeds een werkzaam aandeel
genomen aan de behandeling van het nieuwe strafwetboek.
Het scherp oordeel van Mr. Lohman, zijn volledige toewijding
aan datgene waarvoor hij gesteld is, bovenal zijn opvallende
onbevangenheid en l'echtschapenheid, verzekerden hem al vrij
spoedig ook onder politieke tegenstanders invloed.
De politiek is voor den heer Lohman steeds gebleven, wat
zij mn nature behoort te zijn, muar waltrmn zij in de praktijk
zoo licht het kenmerk vel'liest: een dienen van het volksgeheel ;
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een onbaatzuchtig ter beschikking stellen van kracht en tijd
ten bate van de openbare zaak; een onpartijdig nfwegen van
het recht te midden van strijdige belangen. Ook dit laatste.
)1r. Lohmnn heeft zich nooit beschouwd of gedragen als vertegenwoordiger uitsluitend van een bepaalde groep. Hij heeft
ook st.eeds vermeden, vooropgezette theorieën of vooroordeelen
als schild tegen argumenten te bezigen. Hij hleef voor elk
eerlijk betoog toegankelijk, poogde het. te begrijpen en te doorgronden, wa'lr noodig te weerleggen. Hij is danrdoor rein gebleven van de politiek als sport, en heeft elk publiek vraagstuk nnar zijn innerlijke beteekenis en met den ernst dien het
verdiende beoordeeld.
Het valt niet te ontkennen, dat dit soms aan de houding
van Mr. Lohman bij een bepaalde nangelegenheid iets onzekers,
ja iets wisselvalligs gaf. De woorden van Erasmus: "Wanneer
men in de gelegenheid is, eene zank van alle zijden te beschouwen, dan is het niet altijd gemakkclijk, eene bepaalde zijde te
kiezen," zijn bovenal WHar voor wie zich op staatkundig gebied
beweegt.. Er is een middel om de moeilijkheid te ontloopen.
ook zoo men "in de gelegenheid is een zaak van alle zijden
te beschouwen." Dat middel is: van die gelegenheid geen gebruik te maken en zich stevig in te prenten dat men de zaak
alleen van den partij kant mag zien. Doch dit middel heeft de
heer Lohman steeds geschuwd. Hij liet alle licht, dat hij over
een onderwerp krijgen kon, op zich inwerken en doorwerken,
en had juist danrdoor voor partijmenschen soms iets "onberekenbaars", al verhoogde deze onbevangenheid in 't algemeen
het gezag nn zijn woord.
Een der merkwaardigste staaltjes vnn de onzekerheid, waartoe MI'. Lohman's nnuwgezetheid kon leiden, was in de jongstverloopen jaren het in de Tweede Kamer voorgevallene in den
"nacht van Staal". Aanvankelijk onder den sterken indruk,
dat minister Stani, onder politieke pressie van de partijen waaruit het Knbinet- de Meester was voortgekomen, lichtvaardig
met 's lands defensie omsprong, geraakte de afge\'aardigde van

JHR. )IR. A. F. DE SAVOBNIN LOllilIAN.

13

Goes tijdens het debat over de oorlogsbegrooting ernstig aan
het twijfelen. De mogelijkheid kwam hem voor den geest., dat
de oppositie .in het leger ten deele inderdaad uit ongezond en
corpsgeest zou voortkomen en dat minister Staal minder als
slachtoffer van partijprogramma's dan als wezenlijk hervormer
zou zijn te hesehouwen. Voor een leek was het, ook met den
besten wil en den meesten ijver, moeilijk zich een juiste voorstelling van den toestand, door inperking van het blijvend gedeelte in het leven te roepen, te vormen. De late, mondeling
gedane mededeelingen van minister Staal klonken geruststellend, maar van a.ndere, deskundige zijde werden ze nog hangende het debat ten deele onjuist, ten deele door onvolledigheid misleidend genoemd. Bovendien sprak de bewindsman
zichzelf soms tegen, en maakte hij in elk geval den indruk,
met zijn afbrekende maatregelen begonnen te zijn vóórdat datgene, wat er voor in de plaats moest komen, niet alleen voldoende voorberèid, maar ook aan hemzelf volkomen duidelijk
geworden was. Door een reeks van vragen nnn den minister,
in niet te vriendelijken geest gest.eld, trachtte de heer Lohman
in den tweeden termijn van het debat zichzelf nog meer licht
te verschaffen. Het antwoord van Zijne Excellentie was tamelijk
bevredigend. De twijfel duurde voort.
Wat de afgevaardigde van Goes op dien spannenden dag
bovenal vreesde, was zijnerzijds zich schuldig te maken aan
datgene wat door hem en anderen aan het Kabinet-de Meester
was verweten: de defensiezaak te vertroebelen door politiek.
Zeer verbreid was het gevoelen, dat minister St.aal gehandeld
had onder den invloed van een lichtvaardig stembusprogmm.
Door wisselwerking kreeg ook de nnti-Staal-beweging, althans
binnen de Kamer, een sterken politieken bijsmaak. De minister van oorlog scheen, nlt al wat er in 't land over zijn maatregelen was voorgevallen, een dankbaar revanche-mikpunt voor
de geslagenen van 1905. Door een bijzondere constellatie had
de parlementair.e minderheid den bewindsman feitelijk in haar
macht. Er gloeide een soort anti·St.aal-élan, nog verhoogd door
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het ondoelmatig ingrUpen in de discussie door den Premier
van het Kabinet, en door de tartende politieke redevoeringen
van enkele vrienden van het Ministerie.
In die omstandigheden was het uiteraard moeilijk, zuiver
zakelijk te blijven oordeelen naar de gegevens waarover men
beschikte, en zoo noodig tot de erkentenis te komen dat de
minister zijn gedragslijn beter verdedigd had dan men aanvankelijk voor mogelijk had gehouden. In 't bijzonder moeilijk
voor den heer Lohman, die, impressionistisch als hij van nature
is, zijn aanvankelijke meening allerminst onder stoelen of banken had gestoken, maar integendeel ZOO wel mondeling als
schriftelijk fel had geuit.
Het was moeilijk, maar het was tevens Lij uitstek noodzakelijk, jnist omdat het de defensiequaestie betrof, welke niet
door politiek beheerscht mocht worden, en men ntet mocht
doen datgene waarvan men den tegenstander verdacht had.
Aldus werd in het schemerlicht, waarin minIster Staal, wat
de zaak zelve betrof, de Kamer phlatste, het vinden van den
juisten weg nog moeilijker "gemaakt door de politieke voetangels die gezaaid lagen.
Dien strijd heeft de heer Lohman doorgemaakt op 20 en 21
December 1906, eindigend in den "nacht van Staal". De afloop
is bekend. De heer 'l'ydeman heeft, met medeweten van den
Goeschen afgevaardigde, vóór de eindstemming een paar vragen
over later tijdig te verstrekken inlichtingen aan den minister
gesteld, van welker bevredigende beantwoording de stem van
den heer Lohman en, in overleg met dezen, van een aantal
andere leden der rechterzijde afhankelijk was gesteld.
Men is onder de parlementaire minderheid der Kamer allerminst algemeen ingenomen geweest met de rol, door den heer
Lohman dien avond vervuld. Hem is zelfs zijn "wankelmoedigheid" verweten. Een uitlating minder hoffelijk dan op dat
oogenblik verklaarbaar. Doch weinigen zullen ontkennen, dat,
onverschillig of men de tenslotte door Mr. Lohmall aangeno. men houding goed- of afkeurt, dit een wankelmoedigheid van
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edel allooi is geweest, het beeld van den staatsman, die zoo
vaak voor zijn overtuiging onwankelbaar up de bres heeft gestaan, in te sympathieker licht pI8,atsend.

***
In 1884 trad, gelijk gezegd, de heer Lohman op als hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De schoolstrijd en de politiek hadden hem in nauwe verbinding gebracht
met Dr. Kl1yper, voor wien hij, t\jdenR diens verblijf wegens
ziekte in het zuiden, eenigen tijd de redactie van "de Standa.ard" had waargenomen en wiens in 1878 ontworpen program
van beginselen voor de anti-revolutionaire part\j mede aan hem
het eerst ter beoordeeling en onderteekening was tOegezonden.
Tusschen deze heide mannen ontstond een persoonlijke band
van vriendschap. Toen in ]880, op krachtig initiatief van Dr.
Kuyper, de Vrije Universiteit werd geopend, liet de Bossche
Raadsheer zich een benoeming tot curator welgevallen. Niet,
evenwel dan na een merkwaardige schriftelijke gedachten wisseJing met Directeuren over den grondslag der Universiteit, een
gedachten wisseling welke, achteraf bezien, het beeld van de
lichte morgenwolk vertoont, die later tot donderkoppen zou
aanzwellen. Daarvan had men intusschen in die dagen nog
geen flauw besef. De hemel scheen helder. De heer Lohman,
de rechtsphilosoof uit de historische school, de leerling en
geestverwant van Grat:tma, de ruim-geloovige en ethisch denkende Christen, werd :tl dichter naar het neo-calvinistisch centrum getrokken, waar het machtig genie van zijn vriend Kuyper den toon aangaf en aan sluimerende volkskracht op velerlei
gebied nieuw leven inblies. Het was zoo volkomen begrijpelijk. Men had in die dagen elkander broodnoodig. Tweeërlei
bedding kon de stroom der. christelijke actie zich nog
nauwelijks uitgraven. En Lohman was er niet de man
naar om half mee te doen, of om ergens op een flank steun
te bieden. Zijn krachtige o\'ertuiging, zijn hartstochtelijk
temperament, zijn buitengewone bekwaamheden, - alles dreef
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hem naar de voorste gelederen, prikkelde hem tot volledige,
alzijdige actie. Die actie was bij den anti-revolutionairen geneI'ulissimus. Aldus werd Lohman, hoewel hij vele dingen anders
bedoelde dun Kuyper, diens intieme strijdmakker, diens tweelingbroeder, met wien hij jarenlnng voor het oog der natie
ver bonden is geweest als Castol' met Pollux. Vnn zijn standpunt trouwens met te minder bezwaar, waar dit standpunt
r.ooveel doenlijk samenwerking op elk gebied eischte tusschen
belijdende Christenen, met eerbiediging van elkanders afwijkende gevoelens.
In 1884 werd de curator del' Vrije Universiteit, nadat hem
gebleken was dat de katheder op geen andere wijze bezet kon
worden, hoogleeraar in het staats- en strafrecht. Het verlaten
\'an het rechterlijk ambt wns voor :Mr. Lohman een "payer
<ie sn personne", een offer gebracht uit innige liefde voor de
jonge Universiteit. Ook nu weer werd de benoeming niet anngenomen dan nadat in een schrijven aan Directeuren eenige
reserves waren gemaakt omtrent het artikel der statuten dat
over den grondslag der instelling handelde.
Op 6 Juni 1884 werd het hoogleernltrsnmbt aanvaard met
een rede over "Het hoogste gezag".
Ruim drie jaar later werd deze orntie gevolgd door eene over
"De hoogste vrijheid", gehouden op 20 October 1887 bij de
overdracht van het rectoraat. Eigenaardig met het oog op
latere gebeurtenissen, zijn de volgende woorden uit de aanspraak van den redenaa.r tot den hem opvolgenden rector, Dl'.
Kuyper: "Drie en een half jaar zijn er verloopen, sedert ik,
door de aanvaarding van het professora!tt, met. deze stichting
en dus ook met U persoonlijk in nauwer annraking kwam.
Het is hier niet de plaats om dam'over uit te wijden, of te
verzekeren. dat ik Uwe groote gaven en Uwe vriendscha.p
steeds meel' ben gaan waardeeren, naarmate ik U van naderbij
leerde kennen; maar verzw\jgen wil ik het toch niet, dat de
droeve voorspellingen, die vele welrneenende en bezorgde vrienden mij, vóór ik aan <leze Universiteit nis hoogleeraar optrad,
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hebben gedaan, tot dusver niet in vervulling zijn gp-gaan. Leven
en latcn leven, - mits zonder verzaking of verberging of verzwijging \"Itn eigen leYensbegin~el -- was steeds ook Uwe leuze".
De hartelijke verhouding met Dr. Kuyper stond in dien tijd
dan ook in het- zenith. Zij aan zij hadden beide mannen het
moeilijke jaar 1886 dOOl'gemaakt, het jaar van het kerkelijk
conflict, waarin Mr. Lohman weder, ook nu niets ten halve
doende, zich in de voorste gelederen had geworpen, waar de
felste slagen werden ontvangen en toegebracht. ln 1886 schreef
hij met den hoogleeraar Dr. Rutgers een studie over "de rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken." In hetzelfde jaar verschenen twee scherpe strijdbrochures van zijn hand: "Ontoerekenbaar" en "Waar is het misdrijf der geschorsten?" Op 11
Januari 1887 hield Mr. Lohman een referaat op het Gereformperd Kerkelijk Congres onder het opschrift: "Door wnt schuld
de tweede Hiërarchie opkwam." Later in dat jaar richtte hij
per open brief "Een ernstige wedervraag" aan den naar annleiding van de doleantie 11fgetreden hoogleemar Dr. Hoedemakl'r.
Bekend is de rol, die Mr _ Lohman vervuld heeft bij den
zoogenaamden "aanyal op de Nieuwe Kerk" op 6 JanUlui 1886.
Xaar het be~ef \-nn de "nanyallers" was hier eigenlijk evenmin
van een aanval ~prake als wanneer een zaaleigenaar, die zijn
zaal aan anderen tcr vergadering heeft afgest!tan en den volgenden ochtend bemerkt dat de vergaderden bij het weggaan
de zaal hebben gebarrikadeerd, een smid roept om die belemmering weg te ruimen. Onder de door het Classikaal Bestuur
geschorste kerkemadsleden waren mannen, die tevens kerkvoogd waren. Het Classikaal Bestuur beschouwde hen ook als
zoodanig geschorst, waartoe het volgens de getroffenen reglementair niet het recht hnd. Na afloop van een vergadering
van het Classiknal Bestuur doende wat des kerkeraads is in
de Nieuwe Kerk, deed de voorzitter de deur van de consistoriekamer van een Amerikaansch vleugelslot voorzien en over de
paneelen pantserplaten aanbrengen_ Tevens werd aan den koster
opdracht gegeven, geen order uit te voeren "van een hem als
XXXIX'
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geschorst bckend ouderling of diaken die als zoodallig ook
niet meer als kerkmeester fungeert" en werden twee bewakers
aangesteld om den toegang te beletten. Den yolgenden oeh tend
verschaften zich de kerkvoogden, vergezeld door Mr. Lohman
als rechtskundig adviseur, met tussehenkomst mn de politie,
die aanvankelijk niet wist hoe te handelen, doch tenslotte op
de bewakers zijdelingschen drang tot heengaan oefende, toegang
tot de Kerk. Daarna deden ûj de aan de consistoriekamer
aangebrachte belemmeringen verwijderen (o.a. doordoorzagillg
van een paneel), en legden den koster boete op wegens het
toelaten van vertimmeringen zonder hun toestemming . .
Kerkvoogden meenden met dit alles slechts hun plicht te
doen, daar zij in de handeling van het Classikaal Bestuur
storing van den wettigen en feitelijken bezÏtstoestand zagen,
een storing die zij, als beheerders van het goed van anderen,
huns inziens niet vrij waren te aanvaarden.
Ziedaar het· kort verhaal vltn de "paneelzngerij", het slagwoord, dat tot een dolkstoot geworden is en nog "ele jaren
later den heer Lohman giftdragend heeft achtervolgd. Deze
heeft daal' zelden op geantwoord. Alleen heeft hij, toen tijdens
zijn ministerschap de heer F. Domela Nieuwenhuis in de
Kamer de zaak beleedigend ter Rprake bmcht, - ter verdediging van eigen revolutionaire denkbeelden, - openlijk
meegedeeld. dat hij totdusver, als particulier persoon, gemeend
had van den laster geen nota te moeten nemen, maar dat,
wanneer voortaan, zoolang hij minister en dus vertegenwoordiger van het gezag was, een dergelijke aantijging buiten het
parlement door iemand herhaald zou worden, een klacht bij
den officier van justitie zou worden ingediend. Kort daarna
is dit werkelijk geschied, doch daar gedurende de instructie
de beklaagde krankzinnig werd verklaard, heeft de strafvervolging geen voortgang gehad.
lntusschen waren er velen, ook onder de staatkundige geestverwanten van den heer Lohman, die de overdreven voorstelling van het Nieuwe-Kerk-incident niet noodig hadden om dit
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incident ten zeerste te betreuren. Hun afkeurend oordeel trof
het wezenlijk voorgevallene. Tot hun tolk maakte zich o.a.
het toenmalig Kamerlid Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van
Blokland in een schrijven in het "Handelsblad". De vrijzinnige
pers poogde namelijk uit het gebeurde munt te slaan tegen
de antirevolutionaire staatspartij. De heer Beelaerts kwam
daartegen op; hij deed uitkomen, hoe onbillijk het was een
staatkundige partij in haa.r geheel verantwoordelijk te stellen
voor wat sommigen harer leden deden op niet-staatkundig
terrein. Was de spits Vl1n dit stuk gericht tegen ben, die
reeds toen de politiek door de kerkelijke ~eschillen poogden
te vert.roebelen, de schrijver maakte toch tevens van de gelegenheid gebruik, o\'er het gebeurde zijn besliste afkeuring
te doen hOOl·en.
Aan de politieke samenwerking tusRchen dit invloedrijk
Kamerlid en den heer Lohman heeft de hieruit ontstane ged:tehtenwisseling nooit afbreuk gedaan. In lat·er jaren, na de
scheuring yan 1894, kwamen beide staatslieden zelfs dichter
dan ooit tot elkaar.
:àfen heeft, vooml in later tijd, meermalen de vraag gedaan,
hoe iemand als Mr. Lohman, wiens godsdienstige denkrichting
vaak gebleken is allerminst samen te vallen met die welke de
doleantie beheerschte, met de kerkelijke beweging van 1886
heeft kunnen meegaan. Met 't oog op de krachtige persoonlijkheid van den betrokkene achtte men de omgeving, waarin
hij destijds verkeerde, terecht een onvoldoende verklaring.
Het antwoord ligt voor een groot deel in het feIt, dat deze
belijder lange jaren had doorgebracht in 's-Hertogenbosch,
waar de verwoesting, die het modernisme naar zijn rechtzinnige opvatting in de Kerk aanrichtte, hem van nabij was
bekend geworden en hem met klimmende ergernis had vervuld. Voor een ander deel in zijn staatsrechtelijke liefde voor
de "vrije kerk", zooals die ook door Vinet gekoesterd werd,
cn zijn hartgrondigen afkeer van rechtstreeksehen of zijdelingechen dwang der overheid in kerkelijke of geestelijke aan-
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gelegenheden. Het modernisme in de kerk was den heer
Lohman een bron van smart. En van de staatskerk-idee was
hij een overtuigd tegenstander. vit tweeërlei motief strengelde
zich hiet· dooreen. Nnar het bosef van :Mr. Lohman toch
heerachte het modernisme in de Hervormde Kerk ten gevolge
van de organisatie die de wereldlijke overheid haar had opgelegd. Daardoor viel het doleantie-zaad bij hem in vruchtbare
aarde, niettegenstaande zijn afwijkende dogmatische opvattingen. Wanneer men bovendien bedenkt, dat voor den
mystieken, min of meer vroom-dwependen annleg van den
heer Lohman, uit verscheidene van zijn geschriften blijkend,
o.a. treffend uit het naschrift van zijn in 189IJ verschenen
brochure "De waarheid bovenal", de leus del' doleantie: "niet
de Besturen, maar Jezus Koning over Zijn Kerk" groote aantrekkingskracht moest hebben en nog in bekoring moest
winnen, toen allengs duidelijk werd dat de doleantie in stoffelijk
opzicht de lijdende partij en van de wereld verlaten was, dan schijnt men wel de juiste ontleding te hebben van de
volkomen toewijding, waarmee Lohman zich aan de an~isyno
dale beweging gaf en die hem op 11 Jnnuari 1887 op het
kerkelijk Congres zelfs aldus deed spreken:
"Gehoorzaamheid aan den Heer schijnt met behoud van
eigen goed nog steeds on vereenigbaar. Tot dusver trad de
wereldlijke Overheid, gelijk te verwachten wns, ann de zijde
van huar eigen creatuur. Zelfs ontzag . zij zich niet een dienaar
des Woords, die zijn ambtsplicht moedig vervuld hn.d, op
gansch lichtvaardige gronden voor haren rechterstoel te dagen.
De tijden der vervolging en der berooving zijn nangebroken!
"Doch wij klagen daarover niet; wij buigen ons hoofd. Ziende
op ons zelven, op onze gemeenten, op onze opzieners en leeraars,
roepen wij allen uit met den profeet Daniël: wij hebben gezondigd; wij zijn goddeloos geweest.
"En wanneer de gemeente, wanneer de leeraars en opzieners,
wanneer wij allen zonder onderscheid ons geplaatst zien voor
tmctementen en kerkgoederen; voor eer en aanzien; voor onze
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rust en de toejuiching der wereld, en de Heere der Gemeente
rieht ook tot ons, tot driemaJen toe, de vraag: hebt gij mij
liever dan deze, dnn gevoelen ook wij onze Christusverloorhening en wordt onze ziel in ons bedroefd. Doch lnat ons dan
ook daarna opstaan en, in de kracht en in . de aanbidding
onzes Heeren, met Petrus antwoorden: Heere! Gij weet alle
ding-en; Gij weet, dat ik U liefheb".

* **
'Wij keeren tot het profes~oraat van Mr. Lohman terug. Had
het Lotdusver evenwijdig geloopen met zijn politieke loopbaan,
zonder dat het érn storend op het nnder inwerkte, in het begin
van 1890 kwam daarin verandering. De Eerste Kamer had de
begrooting van minister Keuchenius verworpen. De heer Mackay
trnd in diens plaats op als Minister van Koloniën, en }Jr.
Lohman werd, 17 Februari 1800, benoemd tot Minister vnn
Binnenlandsche Zaken. Hij heeft dit ambt slechts gedurende
korten tijd bekleed. Bij de verkiezingen van Juni 1891 geraakte de rechterzijde in de minderheid, zood at het KnbinetMackay aftrnd en de meeste der door minister Lohman voorbereide wettelijke maatregelen, waaronder een herziening van
het gemeentelijk belastinggebied, de invoering van den persoonlijken dienstplicht en de beperking van den vaccinedwang,
onafgedaan bleven.
De oud-hoogleeraar vatte nu zijn taak aan de Vrije Univer~i
teit weder op en hield twee j!tar later, 20 October 1893, bij de
overdracht van het rectoraat zijn derde oratie, ditmaal over
"Volk en Overheid". Deze rede vond, evenals de beide vorige,
warme hulde bij Dr. Kuyper, die in de "Heraut" schreef, dat
zij "door de Gereformeerden in den lande ongetwijfeld met
ingenomenheid" zou worden ontvangen en aldus be~loot:
"Niet zelden is geklaagd, dat men het onderscheid niet Yfitte
tusschen de rechtsbeginselen van de Vrije en van de overige
Universiteiten. Hier, in deze omtie, treedt dit onderscheid
thans in helder Jicht".
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Het was de laatste uiting van die strekking, doOl' Dr. Kuyper
aan zijn collega gcwijd.
De jaren, die nu voor den hoogleeraar Lohman aanbraken,
behooren tot de pijnlijkste en bitters te van zijn leven. Vel('n
hebben hem in die jaren toegejuicht en bewonderd, een hoogen
dunk gekregen van zijn karakter, zijn zedel\jke krucht geëerd
als een nobel moment in de geschiedenis van geloof en wetenschnp beide, En misschien heeft die waanleering ook wel eenige
7.Oete droppels in zijn lijdensbeker gemengd, hoewel hij daarvan
nooi t veel heeft doen blijken. Mnar overigens, voor den hoog·
leeraar-zelf was dit Itlles zoo geheelltnders. Wat nndm'en belnng
in boezemde, was hèm ~chrijnende levensermring, vernielde
illusie, ruïne van wat eenmaal, niet zonder zelfverloochening,
met blijde verwachting en warme liefde was aanvanrd. Zijn
geschriften uit die dagen zijn met tranen geschreven. Ze doorlezende, gevoelt men ja bewondering, mnnr toch bovenal weemoed over deze tragoedie van misverstand en ontgoocheling.

De geschiedenis van het ontslag van Prof. Lohman vindt
haar aanleiding, .misschien ook haar oorzank, in de politiek.
Na de aftreding van het kabinet-Mackay was allengs eenig
geschil van gevoelen aan den dag getreden tusschen de straks
genoemde "tweelingbroeders". Dr. Kuyper meende te moeten
sturen .in democratische richting". De heer Lohmnn, die hiertegen op zich zelf geen bezwaar had en meende, in den gezonden zin van het. woord, steeds democraat geweest te zijn,
zag echter in de wijze, waltrop dit stnren zich bij zijn vriend
uitte, eenige bedenkelijke symptomen. Het kwam hem voor,
dat minder naar "volksinvloed", een zijns inziens te waardeel'en goed, waarvoor hij o.a. in den schoolstrijd was opgekomen, dan naar • partij macht" gestreefd werd. Den eisch van
het antirevolutionair beginsel zag hij ter wille van aanslniting
aan een radicale democratie niet Itltijd voldoende hoogge-
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houden. En bovenal scheen hem gevaarlijk, dat door het in
verdenking brengen van de I/Iotieren, waarop nu en dan van
de persoonlijke inzichten van den leider werd afgeweken, met name dool' het in verband brengen van deze motieven
met de maatschappel\jke positie der afwijkenden, - in de
partij een begin van klassenstrijd werd ontketend.
Reeds in de, in 1892 van Mr. Lohrn:ln's hand verschenen,
hrochure "Partij of begimel?" klinkt misnoegen over de leiding
van Dr. Kuyper 0001'. Onder meel' werd daarin gewaarschuwd
tegen de begeerte zich .desnoods met behulp van de stemmen
der ontevreoenen, der frondeurs", te versterken. "Men vergete
niet, dat, I:Jlijkens de geschiedenis, vooral die van het protestantisme, de edelste der partijen niet tegen die vermenging
bestand is gebleken. De "frondeurs" zijn voor eene beginselvaste partij wat het .aangroeien" is voor een zeeschip".
In Juni 1892 werd Mr. Lohman, die sinds den zomer van
het vorige jaar buiten het actieve politieke leven gestaan had,
door de Staten van Gelderland tot lid del' ]<~erste Kamer gekozen. Dl' Kuyper juichte in de "Standaard" die keuze nog warm
toe en schreef, dat de gekozene "een halve partij waard" was.
In hetzelfde jaar diende minister Tak van Poortvliet zijn
kiesrechtontwerp in. Dool' Dl'. Kuyper werd het terstond luid
geprezen, aanvankelijk zelfs voor een stap in de richting van
het eigen ideaal van huismanskiesrecht aangezien. Door 1\11'.
Lohman werd het, o.a. in de "Protestantsche Noordbrabanter",
een antirevolutionair weekblad waarin hij destijds schreef, op
verschillende gronden bestreden, beslissend evenwel slechts op
dezen, dat het met de grondwet streed. Wanneer dat bezwaar
werd opgeheven, adviseerde de heel' Lohman, o.a. in zijn rede
in de Eerste Knmer van 26 Januari 1893, tot àalmeming.
De Februari-maand van ]894 bracht den oud-afgevaardigde
van Goes, na het overlijden van 1\11'. Keuchenius, in de Tweede
Kamer terug. Inmiddels had de strijd over de kieswet-Tak
daar het hoogtepunt bereikt. De openbare behandeling had
het vorig ja:l!' reeds geschorst Illoeten worden wegens de in-
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diening van ingrijpende amendementen, die nieuw afdeelingsonderzoek noodig maakten. Op 13 Februari van dit jaar begon
ze opnieuw. Het was al spoedig te zien, dat geen overeenstemming tusschen Kamer en Regeering zou te verkrijgen zijn.
De meerderheid der Kamer achtte het stelsel-Tak in ~trijd met
de grondwet. En minister Tak, meenende het land achter zich
te hebben, bleek niet van zins water in zijn wijn te doen. Ten
slotte kwam, den üen Maart, het conflict door de aanneming
van het amendemen t-de Meyier. Het kiesrechton twerp werd
ingetrokken en de Tweede Kamer ontbonden.
In den stembusstrijd, die toen uitbrak, kwam het tusschen
de heeren Lohman en Kuyper tot een openlijk conflict. Eerst
op de Deputatenvergadering, waar de leider een resolutie liet
aannemen van o.a. dezen inhoud: "de vergadering verstaat de
beteekenis van de nu komende verkiezingen in dien zin, dllt
het geldt eene worsteling tusschen het COll .•el·vatisllle van alle
gading eenerzijds, en anderzijds tusschen hen, die voor het vol/,'
achter de kiezel's opkomen". In zijn brochure "Eene valRche
leuze" - een open brief aan Dr. Kuyper - heeft Mr. Lohl1l:111
deze resolutie aan scherpe critiek onderworpen. Hij betoogde,
dat de tegenstelling onjuist was; dat tegen de kieswet-Tak
bezwaren bestonden ook voor velen, die allerminst conservatief
waren en voor het volk achter de kiezers gnarne wilden (jpkomen; dat dit bovenal gold voor de grondwettelijk bezwaarden,
waaronder de schrijver der brochure zelf. Hij herinnerde, van
den aanvang af, en ook na zijn terugkeer in de Kamer nog,
bij minister Tak aangedrongen te hehben op intrekking van
het ontwerp en wijziging van Artikel 80 der Grondwet, opdat
althans deze onoverkomelijke hinderpaal zou worden uit den
weg geruimd. Doch liever dan dit stuurde men op ontbinding
~an, ten einde de kiezers uitspraak te laten doen over een
grond wetsuitlegging . Vooral dit laatste vond de schrijver bui·
tenmate ergerlijk. De kiezers werden gesteld voor een vraag
- aldus het kort betoog van Mr. Lohman - waarover in
sommige landen de rechter, waarover in ons land, bij de
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bekende "onschendbaarheid der weL", de Staten-Generaal, maar
waarover in geen geval (Ie kiezers te oordeelen hebben, waarover zij ook niet l':UJlueJt oOl'deelen, en wnarover zij, nHar de
~peculatic van minister Tak, ook niet zullen oordeelen, daar
zij hun oordeel immers nfhankelijk zullen stellen van wat ziJ
over de finale kiesrechtuitbreiding denken. »Wie nog twijfelde
of hij wel vóór finale uitbreiding mocht stemmcn, werd gepaaid
met de redeneering : waar meerdere knappe menschen verschillen
mn gevoelen, mag ik immers vrijelijk kiezen u'at mij het beste
yemlf. Voor den eerlijken wetsllltlegger eene verfoeilijke ketterij; voor de arme kiezers de eenig mogelijke ratio dccidendi.
de eenige uitkomst! En zóó kwam feitelijk d~ wil der partijen
in de pInnts van de door den Koning va:;tgestelde GroJ/d,~·tf /"
De strijd nam in de verkiezingsdagen een scherp karakter
mln. De heer Lohman had met op vier na alle anti·revolutionaire Kamerleden vóór het amendement-de .i\Ieyier gestemd.
Enkelen dezer legden zich bij de resoluties der Deputatenvergadering neer ..Maar met negen collega's richtte de Goesche
afgevaardigde een manifest aan de anti-revolutionaire kiesvereenigingen, waarin de gebreken rler wet-Tak, in verband met
het grondwetsartikel, vlijmseherp werden blootgelegd. Dl' Kuypel' trok zich dit manifest zeer aan. HU schreef in de "Standaani", dat het een pijnlijken indruk maakte, en kwam er
meermalen op terug.
De positie van den heer LohllHll1 was onder dit alles een
eigenaardige. Terwijl de "Standaard" en een groot deel der
kleine anti-reyolutionaire pers met seherpte op het haar "conservntief" schijnend deel der kamerclub aanviel, daarbij ook de
mot.ieven harer tegenstanders niet onaangetast latend en het
voorstellend alsof dezen zich aan "schild verheffing van het
egoïsme", aan het deelnemen aan "een coälitie van machthebbellden tegenover het verdrukte volk", ja altn veronachtzaming
van het voorbeeld van den Heiland, die immers bovenal
voor armen en nooddruftigen placht op te komen, schuldig
maakten, werd doorgaans juist de leider dezer groep zachter
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hp.oordeeld en gepoogd hem van zijn vrienden los te maken.
Hij, met zijn vele gunstige antecedenten in de voorafgaande
jaren, kon niet zoo conservatief zijn als de overigen. Zijn fout
was maar, dat hij steeds "in de vuurlinie ging stnnn" als Dl'.
Kuyper op "de Beelaertsen en Hubers" wilde vuren. De hepr
Lohman schreef hierover in "Eene valsche leuze": "Herhaaldelijk is door U en door. sommige onzer vrienden gepoogd,
mij af te zonderen van het tiental ten doode opgeschrevenen.
Ik heb echter geweigerd mij van ben "los te maken", niet
omdat die heeren mijne persoonlijke vrienden zijn, want dat
zijn de meesten hunner niet: ook niet, woals Gij vermoeddet,
uit zeker "gevoel van ridderlijkheid", maar eenvoudig omdat
mijn gevoel vnn reeh t in verzet kwnm tegen de bijkanR unanieme en m. i. onrechtvnnrdige verourdeeling van die mnnnen,
en ik niet begreep waarom, zoo die veroordeeling juist was,
voor mij eene uitzondering mocht wonlen gemaakt."
Opmerkelijk is, dat zij, die Mr. Lobman wegens zijn "Kuyperiaansche" antecedenten boven de anderen wilden begun&tigen, mits hij dan maal' niet. in de vuurlinie ging stnan, niet
inzagen, dat hetzelfele beginsel, het.welk Lohman indertijd,
ondanks verschil yan opvattiiIg, in den intiemsten Kuyperkring gebracht had, bern tbans deed toornen tegen de uitwerping van een deel der partij. Dat heginsel was: zich niet
door muurtjes van vooroordeel, van welke zijde ook opgericbt.,
van natuurlijke medestanders laten scheiden.
Merkwaardig uit dit oogpunt" zijn de volgende woorden, in
bovengenoemde brochure tot Dr. Kuyper gericht: "Dit verwijt" - namelijk het verwijt, het vuren op Mr. Ruber en
anderen te belemmeren - .,het zij in parenthesi gezegd, bracht
mij de menigvuldige verwijtingen te binnen die mij gedaan
zijn in een tijd toen het llOg geen eer was tot Uwe partij te
hehooren, en men mij telkens euvel duidde dat ik U tegen
onbillijke aanvallen 'durfde yerdedigen: eene hebbelijkheid die
ook toen mij de YJ'iendsehap van velen die ik liefhad heeft
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De heel' Lohman had dus reeus meer in een vuurlinie gestaan!
Een eigenaardig incident uit den verkiezingsstrijd was ook het
nanbod van Dr. Kuyper aan den Goeschen afgevaardigde, om,
nu deze last had van gronuwetsbezwaren, zich tijdelijk voor
hem door het district Goes te laten afvaardigen, ten einde
straks, na afhandeling del' kieswet, den zetel weder voor Mr.
Lohman in te ruimen. Dit zou hetzelfde zijn, schreef Dr. Kuyper, als wanneer een Joodsch generaal, ziende dat het nuttig
was Zaterdags slag te leveren, maar daartegen gewetensbezwaar
hebbende, tijdelijk het commando aan een ander overdroe~.
De heer Lohman heeft dit aanboo. Ilfgeslngen .• :Hij door U te
doen vervangen," schreef hij in zijn open brief, "ware in mijn
oogen !\"eweest het in de hand werken van eene inconstitutioneele regeeringsdnad. Bovendien ben ik vnn meening dat om mij te houden aan de bekende cloor U gebeûgde vergel\Jking - de joodsehe genel'Hal slechts dan op Zaterdag het
r.ommando mllg overdragen, wanneer hij meent dat hij niet,
maar een ander n-el op dien ring slng mag leveren."
De uitslag der ontbindingsverkieûngen is bekend. Het ministerie verloor den strijd en trad af. Aan anti-revolutionaire
zijde werden ongeveer evenveel vóór- als tegenstanders van
minister Tak gekozen. Hoewel de kies\'ereenigingen zich bijna
eenstemmig aan de resoluties der Deputatenvergadering gehouden hadden, keerde ~Ir. Lohrnan met een redelijk aantal
geestverwanten in de Kamer terug. grootendeels gekozen lllet
den steun van gedurende de verkiezingen in het leven geroepen
plaatselij ke comité's.
De scheuring in de anti-revolutionaire partij zou van duurzamen aard blijken. Wel was het znkelijk kiesrechtgeschil op
zichzelf niet ingrijpend en kon het in elk geval nu als afgedaan
beschouwd worden. )IanT het gebeurde had een schel licht geworpen op de eigenaardige pinats door Dr. Kuyper in de
partij ingenomen, een plants welke het voor hen, die voor een
gezond partijleven voortdnrende gelegE'nheid tot openbare gednchtenwisseling ook tusschen geestverwanten onmisbaar oor-
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deelden, op den duur binnen de organisatie, door dezen leider
beheerscht, te eng maakte. »La partie c'est moi", kon Dr.
Kuyper met recht zeggen. Openbare tegenspraak tegen wat hij
schreef werd beschouwd als verzwakking van de partij; eene
van de zijne afwijkende meening als een bewijs van mindere
zuiverheid in de leer.
Veel meer dan in het kiesrechtgeschil, dat ~lechts aanleiding
was, ligt in deze eigenaardige verhouding de oorzaak der
scheuring. lIIr. Lollllllm werd van een groot deel der dissidenten
de erkende leider. Zij wisten, dat dit niet inhield dat zij nu
"Lohmaniuan" werden in den zin waarin naar hunne meening
de anti-revolutionaire partij eene "Kuyperiaansche" geworden
was. Zij wisten en ondervonden, dnt deze staatsman ruime
denkbeelden had omtrent de mogelijkheid en natuurlijkheid
van verschil van opvlLtting ook tusschel! lllannen die uit hetzelfde beginsel leven, en dat hij ook allerminst bevrèesd was
van zuik verschil, waar noodig, in 't openbaar te doen blijken.
Daar het raarlzaam scheen, dat ook deze groep van ,,\"l'ije
anti-revolutionairen", gelijk zij later genoemd werden I, een
orgaan te barer beschikking had, aanvaardde Mr. Lohman kort
na de verkiezingen bet helll aangeboden hoofdredaeteurschap
van het dagblad "De Nederlandcr". Een geheel nieuwe werkkring ontsloot zich hierin voor den reeds 5ï-jarigen staatsman,
een werkkring, die voortaan op een mmzienlijk deel mn zijn
tijd beslag zou leggen, die hem zorg en bemoeienis van allerlei
aard zou veroorzaken, maar die tevcns een nuttig en onmisbaar element zou blijken in het ven'ulien der nieuwe roeping
waarvoor de gebeurtenissen hem hadden geplaatst: eenerzijds
tot handhaving van de positie van die anti-re\'olutionairen, die
het "iri dubiis libertas" in den ruimsten zin wenschten hoog
te houden, anderzijds tot voorkoming van vcrdere verbrokkeling, ja tot saambinding vall gelijkgczinden, voorzoover zij in
1) Een naam die na de latere fusie llwt een undere groep vun uit de antirevolutionaire partij uitgewekenen, werel gewijzigd in "christelijk-historischen."
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1894 of reeds vroeger door misverstand in verschillende richting
waren uiteengegaan.

***
Het politiek conflict werkte in de Vrije-Universiteitswereld
na. De trouwste aanhangers V:ln Dr. Kuyper op politiek gebied waren grootendeels tevens de mnnnen, op wier liefde en
stoffelijken steun de Vrije Universiteit rustte. Zij, die tijdens
en na de scheuring zich in politicis rondom den heer Lohman
~cha!l,r<len, hadden zich meerendeels tevoren reeds zocnvel van
de kerkelijke als van de wetenschappelijke beweging van Dr.
Kuyper op een afstand gehouden. Mr. Lohman kwam daardoor als hoogleeraar in een min of meer geïsoleerde stelling.
Nnar de opvntting, die hij zelf yan de Vrije Universiteit had,
deerde dit ook niet. Hij zag in haar een insteJling van hooger
onderwijs nIs elke andere, met dit onderscheid sleehts, dat z~j
gebonden was aftn Gods 'Voord naar de opyatting der gereformeerde belijdenissehriften. "Het gebonden z\jn aan Gods Woord
is voor den geloovige even weinig een belemmering van de
vrijheid", schrijft hij ergens, "als voor den natuuronderzoeker
het gebonden zijn aan de yer8chijnselen in Gods Schepping".
Een anderen band erkende hij niet. Dltt twee hoogleeraren op
politiek gebied openlijk uiteen gingen, wns voor Mr. Lohman
met de roeping en de beteekenis der Vrije Universiteit dan
ook allerminst in strijd. Ook die Universiteit immers had slechts
de waarheid te zoeken.
Doch anderen verstonden dit anders. De Vrije Universiteit
was voor hen één der pijlers van een algemeene beweging in
kerk en slaat, die hoven alles aan eenheid van handelen behoefte had. Zij moest "wetenschappelijk tot uiting brengen
datgene wat in het calvinistisch volk leeft". Zij moest opdiepen en tot "erheldering brengen het "calvinistiseh type". Het
scheen onduldhaar, dat daarbij twee hoogleentren elkander op
politiek gebied bestreden, vooral waar één dezer twee zijn stel-
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hngen in dien strijd doorgaans als "calvinistisch" alLndiende,
waaruit dus wèl bleek dat het geschil met de diepere beginselen
verband hield,
Reeds gedurende de ontbindingsverkiezingen werd ann Prof.
Lohman door één zijner ambtgenooten, met herinnering aan
de geschiedenis der Leidsche Academie, te kennen gegeven,
dltt als twee hoogleeraren !tan eenzelfde universiteit het niet
ééns waren, één moest verwijderd worden.
Op 26 Juli IS!).! werd Jonr 16 leden der "Vereeniging voor
hooger onderwijs op gereformeerden grondslag" een schrijven
altn Directeluen gericht, wnarin werd medegedeeld, dat onder
het gereformeerde volk "reeds oveL' lang gefluisterd" werd, dnt
in de juridische faculteit reden tot bekommerdheid lag'.
Het "fluisteren" en
cn de "gerllehten"
"gerllchten" waren in de daar()pvolgende maanden niet van de lucht. Op 2 Febl'llari IS\)5 schreef
de redacteur van de .Zuid-Hullandsche Kerkbode": "Er broeit
wat bij het calvinistisch volk dat spoedig M geblu:;cht moet
worden, (jf in vlam slaat. In elk geval zal er lucht moeten
komen op de aanstaande jaarvergadering der Vrije Universiteit". En verder: "Tot op onze eilanden en afgelegen boerenhofsteden toe, kunt gij deze
dezc geruchten hooren bespreken door
onze calvinistische mannen. Want zij hebben verstand van
deze dingen, al kunnen zij ze niet in woorden brengen, en a.\
leven zij in ambacht of in boerenbedrijf. De wetenschap uitwerken is hunne taak niet, maar de beginselen, ook der
wetenschap, p"oeveti ze .... En nu komen deze geruchten. En
het openlijke verschil in de praktijk, in pers en politiek, t.usschen Prof. Kuyper en Prof. Lohman voegt zich hierbij. Die
twee, dit gerucht en dat verschijnsel, vallen voor ons volk
samen. En ons volk trekt zijne conclusie."
Op de jaal'\'ergadering der Vrije Universiteit, 27 Juni 1895
in Seinpost te Scheveningen gehouden, barstte de bom los.
Voorgelezen werd een schrijven van 34 leden del' vereeniging,
waarin dezen, na uitvoerige motiveering
moti\"eering \'anhun
\"anhun tw\ifel omtrent de overeenstemming van het
hct onderwijs V:lll Prof. Lohman
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met de gereforllleerde beginselen, op grond van Artikel 11
van het huishoudelijk reglement voorstelden een commissie
van enquête te benoemen.
Het aanhooren van dit requisitoir is voor den heer Lohman
een zeer harde zaak geweest. Aan de hand deels van eenige
door hem geschreven dagbladartikelen, deels van uitingp.n die
reeds van 18U2 - dus van vó6r zijn laatste, nog warm geprezen rectorale oratie - dagteekenden, werd een reeks opzien barende beschuldigingen, althans verdenkingen, tegen zijn
onderwijs ingebraeht. Dit ten aarlllOoren van honderden geestverwanten, wier vertrouwen helll jarenlang tot 1l1Oreelen steun
was geweest; namens 34 mnnnen, die hij grootendeels als onbevoegd tot oordeelen over de onderwerpen in het stuk behandeld moest beschouwen; en ingeleid door de mededeeling,
dat bij de handhaving van Artikel 2 der Statuten, waarvan
hij blijkbaar was afgeweken, de eer gemoeid was van de universiteit, van de helijders der gereformeerde religie, van de
lIlannen die aan de hoogesehool arbeiden, en boven alles" van
Hem, die ons de gereformeerde beginselen door de opening
van Zijn heilig Woord geleerd heeft. en wiens eere in de uitwerking dier beginselen in het onderwijs onzer Hoogeschool
gezocht moet wonlen".
In zijn brochure "De aanval op Seinpu::<t en mijn antwoord"
bleek de hoogleeraar diep gewond. "Deze beschuldiging, alsof
ik de eere onzes Gods, om van al dat andere nu maar te
zwijgen, te na ware gekomen, is mij in het openbaar in het
aangezicht geslingerd, zonder dat o(lk maar één der aanklagers,
onder wie er zijn met wie ik persoonlijk bekend ben .. vóóraf
mij, 't zij in 't privaat, 't zij in 't openba:tr, hun bezwaren
tegen mijn ondel'wij.q oJl eenigerlei wijze kenbnar gemankt of
om opheldering gevraagd hndden..... Over den smaad mijn
persoon do~r deze bejegening aangedaan znl ik zwijgen, het
oordeel daflrover httende Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt.
Maar de daad der 34 aanklagers treft niet alleen mijn persoon,
maar geheel onze stichting. Het zal daarom aan hem, die het
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voorrecht gehad heeft wcllicht meer dan iemand anders zijne
liefde voor de stichting dool' daden te kunnen betoonen, niet
euvel worden geduid, dat hij allereerst zich beklnagt over het
onheil doo!' de roekelooze daad dier mannen over onze nniversiteit gebracht, en daarbij die klacht niet enkel op zich
zelve, maar ook in verband met de algemeen bekende feiten
heschouwt".
De schrijver ontwikkelt drrn in den breede drieërlei grief:
1°. dat de klagers geweld hebben gepleegd tegen de constitutie
(lel' stichting; 2°. dat de nn.nklacht datgene waarom het te
doen is (het politiek geschil) verzwUgt, en daarvoor iets anders
in de plaats stelt; 3°. dat in de aanklacht de gereformeerde
beginselen, wnarvnq Artikel 2 der Statuten spreekt, voortdurend met "calvinistisch stnatsreeht." vereenzelvigd worden
en dat afwijking van wat "men" calvini~tisch staatsrecht noemt
(lerhalve geacht wordt met afwijking mn Artikel 2 gelijk te
stann.
Aan het eind van dit betoog zegt hij onde!' meer: "Hoewel
mijn liefde voor de Vrije Universiteit, als instelling niet verminderd is, wordt toch na al het leed door mij ondervonden
het geven yan onderwijs mij te moeilijk. Om zich aan een
zoo gewichtige en inspannende tnak te blijven wijden, is weder"
zijdsch volkomen vertrouwen
noodig, en dat vertrouwen is door
hetgeen geschied is te zeel' ondermijnd, dan dat ik niet zou
verlangen, dat mijn taak werd overgedragen ann mannen die
men beter vertrouwt dal! mij. Intnsschen aeht ik het voor de
toekomst zelve van onze Hoogeschool zeer wenschelijk, dat
duidelijk en onomwonden worde uitgesproken, of het door
mij verdedigd standpunt ten aanzien van de beteekenis mil
Artikel 2 al dan niet wordt aanvnnrd nIs het juiste". Zoo wel
om die reden als om niet den schijn op zicn te laden, zich
aan de ingel'ltelde enquête te onttrekken, zal hij het indienen
van zijn ontslagaanvrage uitstellen.
De schrijver verklaart vervolgens, aan de r-()lllllli~~i(' alle inlichtingen te zullen \'erstrek ken die zij moe~. \'l.rlangen, en
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besluit met de in het stuk der 34 ingebraehte beschuldigingen
punt voor punt te beantwoorden. Daarna leest men:
"En hiermede ben ik gekomen aan het einde van mijn
antwoord.
"In het belang der zaak heb ik gepoogd duidelijk, beslist,
zonder omwegen te spreken. Mocht ik daarbij verder gegalm
zijn, dan den Christen betaamt, dan vmag ik daarvoor verschooning.
"Een stuk te moeten annhooren, lezen en beantwoorden als
dnt van de 34 aanklagers is eene harde z::.ak.
"Ik had gehoopt mijn leven te zullen kunnen wijden aan eene
instelling die ik lief heb. Aan die hoop is de bodem ingeslagen.
"Wel wist ik, toen ik mij als hoogleeraar aan de Vrije
Universiteit verhond, dat mijne krachten gering waren. Maar
er was niemand, die komen wilde. En die na mij ,":omen zullen
heter zijn dan ik, zoo hoopte ik.
"En dat is nog mijn hoop.
"l\Iogen dan zij, tot loon voor hUJlnen arbeid, nimmer ondervinden wat ik heb ondervonden op Seinpost!"
Op (Ie volgende jam'vergadering, in den WIllel' van 1896 te
Leeuwarden gehouden, werd het ingekomclll'Upport der enquêtecommissie behandeld en een motie :langenomen, waarin werd
uit.gesproken, dat op het standpunt van Prof. Lohman "de
gereformeerde beginselen nanr den eisch van Artikel 2 der
Statuten als grondslag van zijn onderwijs, niet tot hun recht
komen".
Mr. Lohman woomle deze vergadering niet bij. "Eene her·
haling van het schouwspel op Seinpost stuitte mij te zeer tegen
de borst", schrijft hij in zijn latere uitgave van "De correspondentie over mijn ontslag". Hij bepaalde zieh tot het indienen
van een breed gemotiveerd "protest", dat ter vergadering werd
voorgelezen en op verzoek van den schrijver in het jaarverslag
opgenomen.
Korten tijd daarna vroeg en verkreeg Prof. Lohman eervol
ontslag.
XXXIX'

S
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Het valt voor wie het ~Ielangwekkend dossier van deze geschiedenis nagaat, niet te ontkennen, dat tllsschen den heer
Lohman en zijne bestrijders inderdaad een zakelijk geschil
bestond - afgescheiden van de politiek dus - omtrent de
beteekenis van Artikel 2 der Statuten. De hoogleernar aehttEJ
zich aan niets gebonden dan aan Gods Woord naar de opvatting der belijdenisschriften. Zijn tegenstanders oordeelden
in "de gereformeerde beginselen" mee begrepen een stel
menschelijke tradities, overgeleverde dogmatiek, historisch zich
vastgezet hebbende meeningen. De onbehjndheid daarvan
maakte voor 1\1r. Lohman zulk een band te hatel\jker en te
onwetenschappelijker, omdat. zij er feitelijk toe moest leiden,
dat de inhoud der gereformeerde beginselen, d. w. z. de grondslag mn het onderwijs, afhankelijk werd gesteld van de toevallig in zekere~ kring heèrsehende denkbeelden, of van de
gevoelens van den man die zulk een kring aan zijn oordeel
wist te onderwerpen. Een drietal aanhalingen moge dit geschil toelichten.
In zijn brief van 4 Februari 18!J6 aan de enquêtecolllmissie
schrijft Prof. Lohman: "Men had in Artikel 2 der Statuten
evengoed kunnen schrijven: alle onderwijs berust, op Gods
Woord. Doch door te gewagen van "Gereformeerde beginselen"
heeft men ter voorkoming van misverstand allen willen uitsluiten, die op de eene of a.ndere wijze tornen aan de Schrift
als grondslag van ons weten, of naast de schepping Gods en
Zijn Woord nog iets anders aan de wetenschap ten grondslag
willen leggen.... Men is niet Gereformeerd, omdat men het
ééns is met Calvijn of in der Gereformeerden zienswijze is ingedrongen, maar men handelt Gereformeerd, zoodm men enkel
steunt op Gods Woord en zich door dat Woord laat bezielen".
In het ter vergadering van Leeuwarden ingebracht "proteRt"
zegt de hoogleeranI' : "Datgene waartegen ik opkom, en ter
wille waarvnn ik bereid ben ook mijne tegenwoordige betrekking neer te leggen, is dit: dat mijn onderwijs, hetwelk der
waarheid dienen nlOet en der waarlleid alleen, zou mogen worden
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gebonden door leeringen en uitspraken van menschen en niet
uitsluitend door Gods openbaring in schriftuur en natuur. Ik
wil geen ander mijne consciëntie bindend gezag erkennen, dRn
de Goddelijke openbaring, en elk onderwijs, dat zich eerlijk
cn te goeder trouw aan dat gezag houdt, be1"u.~t op gerefonneerde
begineell'1l, ook al vet'valt het soms in een dwaling."
Nog in den brief, wnarin ontslag wordt nangevraagd, vuurt
<Ie scheidende hoogleemar aldus op het door hem veroordeelde
standpunt: "Het is mij om waarheid te doen. niet om propaganda
voor zekere opinie~, ook niet voor zoogenaamd calvinistische.
De bewering door de commissie van enquête herhaaldelijk geuit, 0.11.. op blz. 2ï: "de gereformeerde beginselen ten aanzien
"nn eenig vak \'an wetensellnp dienen gekend te worden uit
Gods Woord zelf, en uit hetgeen onder de leiding des Heiligen
Geestes reeds dnaromtrent zoowel in geschriften nis in daden
die op Gods Woord gegrond zijn, met name ~n de kringen vnn
het Calvini~me open haar geworden is," acht ik Of de toekenning van een gezag aan menschelijke daden en gedachten als
alleen ann het Woord Gods toekomt, Of eene cirkelredeneering. daar de onderzoeker niet vooruit weet of aan uiterlijke
kenteekenen kan onderkennen, wat "onder leiding des Heiligen Geestes" geschied is; of welke "geschriften en daden op
Gods Woord gegrond" zijn; of wie in u'aa1"heid "tot de kringen
van het Calvinisme" behoort; zoodat hij toch altijd weer op de
toetsing van zUn pel"8oolllijlc oordeel aan de Heilige Schrift en
flun deze alleen moet terugkomen, zonder zich aan de uitspraken van anderen te kunnen onderwerpen."
Het verschil van inzicht omtrent de beteekenis van Artikel
'2 der Statuten was praktisch van te grooter beteekenis, omdat
Mr. Lohman's denkbeelrlen in meer dan één opzicht inderdaad
van de in calvinistische kringen heerschende tradities afwijken.
Evenals Prof. Gratama en Mr. Groen van Prinsterer is hij een
man van de historische school en plaatst hij de studie van het
staatsrecht meer de historische dan de dogmatische methode
·op den voorgrond. "M!l.atschappij en Staat," schreef hij ergens,
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"worden niet opgebouwd naar stelsels uit het menschelijk
brein voortgekomen; zij zijn historische verschijningen, die
zich ontwikkelen naar zekere wetten, en die wetten kunnen,
evenals die der natuur, in hanr gewone werking door menschelijk overleg een weinig worden gewijzigd; die ter zijde stellen
kan men niet ... Hij, die de mltatschappelijke wetten opspoort,
heeft ze met de uitspraak van Gods Woord in verband te brengen." Deze zinsnede, geciteerd in het requisitoir van Seinpost
deed de 34 klagers bekommerd vragen, of dit niet "heel iets
anders" is, dan wat de Vrije Universiteit "aan de verderfel\jke
pantheïstisch-naturalistische rechtsphilosophie van onzen tijd
heeft over te stellen."
"Het recht is in zijn wezen," aldus liet de hooglceraar zich
elders uit, "even onveranderlijk als God zelf. :Manr de tijden
en omstandigheden wijzigen zich voortdurend. En daar nu het
menschelijk recht, datgene waarmee de recht~geleerde in aanraking komt, de toepas"i,,!} is v!tn het recht Gods, dnt wij uit
de Schriftuur kennen, op die steeds Il'i~;;elellde en zich ontlt'ilckclende toestanden, zoo is d!tt reeht ook voortdurend aan vemndering onderhevig" .... "Er zijn zeer zeker absolute, ten allen
tijde en oveml geldende beginselen en geboden in Gods Woord
geschreven, en het valt voor den geloovige, die bij de Heilige
Schrift leeft, niet moeil\jk die te vinden" ... ' ~rnar "een VOOl'
alle tijden en plnatsen pasklaar gemaakt reehtssysteelll is met
de leidingen Gods niet bestaanbaar."
Toen dan ook eenige jaren na Seinpost, ·in "Ons Tijdschrift'
van 1899, de oud-hoogleeraar een panr artikelen schreef over
"Verband tusschen godsdienst en recht", ter verdediging van
de denkbeelden van Prof. Gratama, welke kort tevoren van
calvinistische zijde scherp waren aangevallen, liet hij aan het
slot van die artikelen zich in dezer voege uit: "Ik weet, dat,
aan de Vrije Universiteit h("t rerband tusschengodsdienst en recht
anders wordt geeollst.rueerd dan dool' Prof. Gmtamn geschiedde
en dat men aan eCll!' (); t(;['r~cheirling tusschen het menschelijk
recht en het recht Gods niet aan wil; dat men daar zijn heil
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zoekt in eenheid van uitdl'llkking voor verschillende begrippen .. '. Het is hoofdzakelijk om die reden, dat ik, die mij
geen theologi~ch dwangbuis wil laten aanleggen, en die te veel
weet van de rechtsgeschiedenis, om de feiten welke ze aan het
licht heeft gebracht eenvoudig te kunnen voorbijgaan, de Vrije
Uniyersiteit heb moeten verlaten."
Is derhalye de aanval op Seinpost niet een gevolg van het
politiek conflict geweest?
Er was voor Mr. Lohrnan in de dagen van strijd, afgezien
van !Llle andere aanwijzingen, één doorslaand argument om het
tegendeel aan te nemen en zich Yllst over! uigd te houden dat,
zoo hij zich op staatkundig gebied niet tegen Dr. Kuyper
verzet had, men 't. hem als hoogleemar nooit lastig gemaakt
zou hebben.
Dit doorslaand arguinent was, dat men reeds tijdens zijn
aanstelling als hoogleemar zijn later aangevochten gevoelens
nauwkeurig had gekend. Historisch staat dit feit vast. Zelfs
zal niemand, die Lohmans geschriften kent, betwisten dat, zoo
er van evolutie van inzicht sinds 1884 sprake geweest is, deze
heeft platüs gehad in de richting van wat in den intiemen
Universiteitskring onder calvinistisch werd verstaan.
Mr. Lohman'" in 1875 verschenen studie over "Gezag en Vrijheid", een der voornaamste geloofsbrieven voor zijn hoogleemarschap, stond zeker heel wat verder verwijderd van het
"calvinistisch type" dan b.v. zijn rectorale oraties Yltn 1887
en 1893. Hetzelfde geidt van zijn andere vóór-professorale geschriftp.n.
Doch meer beteekent nog het volgende. Bij de stichting der
Universiteit, toen de heer Lohman reeds tot curator benuemd
was. ontstond geschil o\'er de \'faag, of ook Prof. Grntama nis
zoodanig benoemd kon worden. Toen door Dr. Kuypel' en
anderen dit betwist werd op grond dat die hoogleeraar geacht
werd tot de ethische richting te behool'en en als zeer particulier vriend van de la Saussaye hekend stond, verzocht 1\1r.
Lohman zijne toen nog niet gepubliceerde benoeming in te
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trekken. In zijn brief aan directeuren van 22 Juli 18i!) schreef
hij o.a. het volgende: "Ik mag niet verzwijgen, dat ik zelf zeel'
veel te danken heb aan de geschriften van Dr. Chantepie de
la Saussaye, evenals aan die van Vinet, en dat ik Prof. Gratam a nooit anders heb leeren kennen dan als een gereformeerd
man, die geheel op den bodem staat waarop onze voorouders
in hun strijd tegen Rome stonden, al is het, dat hij in dezen
tijd ter verdediging van het l<~\'angeli() een andere dan (1e toen
bruikbare methode noodig keurt.... Ik heb mn den beginne
af betuigd zeer veel sympathie te hebben voor wat men de
ethische richting noemt, en aanvaardde het lidmnatschap der
vereeniging omdat ik niet kan inzien dat die richting in strijd
is met onze belijdenis, terwijl ik uit een kerkrechtel[jk oogpunt de onderteekening van de formulieren, en daardoor de
erkenning dat men naar die formulieren geoordeeld wil worden, noodzakelijk acht .... Nu ik ontwaar dat men bij de leden,
althans bij hen die de zaak leiden, nog iets anders veronderstelt, gebieden eerlijkheid en waarheidsliefde mij te sprf'ken.
Het publiek wu, zoo ik curator bleef, aangaande mijn perwon
worden misleid; of wel zou de vereeniging misleid worden, die
in mij een vertrouwen stelt dat zij nnn Prof. Gratama, dien zij
beter meent te kennen dan mij, ontzegt." In een !Jarticulier
schrijven aan een der directeuren werd hier nog het volgende
aan toegevoegd, dat, al heeft 't geen officieele beteekenis, toch,
als merkwaardig met 't oog op de latere gebeurtenissen, hier
een plaats vinde: "Ik ben te zeer overtuigd, dat een w:tarlijk
christelijke veref1lliging orlbekrompen moet zijn, zal zij heilzame vruchten voortbrengen, dan dat ik met die uitsluiting
van wovele Christl'nen kan meedoen. \Vaar zondehesef en erkenning van de genade Gods is, daar vind ik een hrol'dl'r in
Jezus Christus. Dltt een kerk strengere eischen stelt is redelijk,
omdat een kerk op uitwendige teekencn moet afgaan. Ik Ollderwerp mij daarom aan de formulieren, en meen ook mij gerust naar hun inhoud te mogen laten beoorcleelen. Doch als
iell;aIld zich daartoe bereid verklaart, en hij wordt dan nog
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bovendien geoordeeld naar een t.oetssteen dien ik nergens als
door de kerk zelve erkend vind, dan wordt het mij in die vereeniging te eng. Daar moet zijn een zekere mate van vrijheid
ook en vooral in een Universiteit. Het verkeerde in een richting moet overwonnen worden door het betere. Laat dus een
"gereformeerd" professor den "ethischen" verslaan. :Maar moet
enkel de publieke opinie die operntie \'eJTichten - een opinie,
die niet eenmaal weet wat ethisch beteekent, - dan zeg ik du
fond de mon lLllle: non tali aux.ilio!"
Uit de verdere gedaehtenwisseling over de quaestie zij nog
vermeld deze passage uit een brief van Mr. Lohman aan directeuren, van 29 September 1870: "Wel behoort het onderwijs op
den grondslag der gereformeerde belijdenis te staan, maar even
noodzakelijk is het, dat het wetenschappelijk inzicht der hoogleeraren niet van de inzichten des Bestuurs afhankelijk wordt
gemaakt. Reeds de mogelijkheid dat de hoogleemar uit vrees
voor het verlies van zijn betrekking zijne overtuiging geweld zou
kunnen aandoen, beneemt aan zijn onderwijs zijne waarde ...
De afzetting van een hoogleeraar op grond van diens wetenschappelijke overtuiging is voor een school voor Hooger Onderwijs doodelijk."
Het slot vnn de gevoerde correspondentie is geweest, dat Mr.
Lohman, die zijn gevoelen niet herroepen had, als curator werd
behouden, terwijl hij, om alle dubbelzinnigheid te vermijden, in
de "Heraut" zijne opvatting publiceerde.
Niet alleen bij z~jn benoeming tot curator, ook bij zijn toetreding als lid tot de "Vereeniging voor Hooger Onderwijs op
Gereformeerden grondslag", heeft Mr. Lohman aanvankelijk
eenig bezwaar gehad. O.a. in een brief aan Dr. Kuyper gaf hij
destijds van dat bezwaar rekenschap. Hij betreurde het, dat
men de ethischen wilde uitsluiten, evenzeer als hij het betreurde
dat men in eene tegelijkertijd te Utrecht opgerichte vereeniging, die trouwens l'oorlQopig slechts privaat-docenten in de
theologie zou aanstellen, de gereformeerden wilde uitsluiten.
"Een ieder is het bekend," schreef hij aan Dr. Kuyper, "dat
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velen, die ook Gij niet Gereformeerd noemt, krachtig de belijdenis handhaven. Ja, ik ken velen, en onder hen behoor ik
zelf, die juist door die mannen tot de Belijdenis teruggekeerd
zijn, haar diepe beteekenis hebben leeren verstnan. Niemand
beter dan Vin et, en later Gunning, heeft mij doen inzien dat,
gelijk volgens U "de gereformeerde kerk kras weg belijdt", "de
wijsheid des kruises in het oog der mannen van wetenschappen
dwaasheid is en moet zijn". En behalve Vinet en Gunning
zoude ik nog velen kunnen noemen. Gijzelf trouwenR hebt
menigmaal doen uitkomen, dat gij het geloof dier mannen
geenszins verdenkt. Waarom dan zulke mnnrren uit te sluiten?"
De heer Lohman kon dus - dit blijkt uit het voorn,fgaande
voldoende -. in 1895 met recht beweren, dat, toen hij in 1884
tot hoogleeraar benoemd werd, de leidende mannen der Vrije
Universiteit wisten wie hij WitS. Hij kon er aan toevoegen,
dat niettemin die leidendp mannen zijn benoeming niet alleen
niet afgekeurd, maar warm toegejuie.ht hadden; dat ze zijn
rectorale oraties die, al waren ze meer bel\ind daT! "Gezng en
Vrijheid", toch allerminst zijn vroeger verkondigde opvattingen
weerspraken, uitbundig hadden geprezen; dat met hun algeheele instemming hij opnieuw opgetreden was na zijn miniRterschap; en dat hunnerzijds in al die jaren nooit principieele
opmerkingen gemaakt waren tegen zijn onderwijs. "Ik mag
dus aannemen", schreef hij in "De aanval op Seinpost pn
mijn antwoord", "dat tot na het uitspreken van mijne laatste
rectorale oratie (October 18931, ook in de oogen van de strengste
en meest bevoegde keurmeesters, mijn onderwijs geen aanleiding gegeven heeft om de naleving van Art. 2 der Statuten
te doen betwijfelen".
Na dien t.ijd kwam het politiek conflict; de strijd aan de
stembus ; de aanvaarding van het hoofdredncteurschap van
"de Nederlander"; de ernstige, chronische insubordinatie aan
Dr. Kuyper als politiek leider. Tegelijkertijd begon het te
"fluisteren" en te "geruchten", dat er aan de Vrije Universiteit een groot beginselverschil ontetaan was. Voorwaar, het
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was hegrijrwlijk, dat de heer Lohman, en dat mèt hem de
meeRte or.benmgen t.oeschouwers, de wezenlijke oorzf\ak van
Seinpost zochten op staatkundig terrein.
Wellicht dat de objectieve gesehiedschrijver bij die opvatting
tweeërlei opmerking zal maken.
Vooreerst, dat het mogelijk is, dat men :\Ir. Lohman tot
hoogleernar heeft benoemd, in de hoop dat hij, eenmaal in
den kring del' Vrije eniversiteit overgeplrratst, ûch allengs
a:1I1 het danr heerschend beginsel zou aanpassen, terwijl dan
toch ten~lotte gebleken is, dat wat men hoopte niet bereikt
werd, waarna scheiding noodzakelijk scheen.
Ten tweed!', dat de moreele losweeking van het Kuyperc:entrum, welke aan de politieke scheuring van 1894 vanzelf
gepllltrd ging, psychologisch :VIl'. Lohman meer dan vroeger
er toe deed neigen, de gesdüllen ook op d0gmatisch en rechtsphilosofisch terrein forseh op den voorgrond te dringen, te
meer daar het redacteurschap van een dagblad hem als 't ware
dagelijkR hiertoe llitnoodigde. Uit de tweede opmerking zou
dan ,"olgen, dat het politieke conflict wel van invloed is geweest op de botsing aan de Universiteit, maar in anderen zin
dnn men vaak aanneemt.
:Missehien mag aan beide op\llerkingen eenige waarde worden
toegekend, ui zou bij de eerste aangeteekend kunnen worden,
dat het een gewaagde proef schijnt, iemand in zoo speculatieve
verwachting uit een geliefden en eel'l'ollen werkkring te halen;
en bij de tweede, dat, al moge na '94 het wetenschappelijk
verschil meer dan tevoren geaccentueerd zijn, de vraag bestaan
blijft of, wanneer niet de politieke gedeeldheid naar scheiding
aan de Universiteit had doen verlangen, er destijds niet evenzeer "accommodements" zouden geweest zijn als in 1879 en
1884.
De les van Seinpost - dit ziJ hier ten slotte nog herinnerdis op den duur niet. zonder in\'loed gebleven op 1\11'. Lohman's
oordeel over de wenschelijkheid zelve van een hijzondere uni\·ersiteit. In 1899 schreef hij, in antwoord op eene door Dr.
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Kuyper te Middelburg gehouden redevoering, zijn brochure
"De waarheid bovenal", waarin het gesehil omtrent den aard
van het hooger onderw~is opnieuw scherp gesteld werd; de
onmisbare vrijheid van den niets dan waarheid zoekenden
hoogleeraar bondig en met groote logische kracht werd uiteenge7.et; en aan het eind heil gezocht werd, niet langer in
de bijzondere universiteit, maar in het instellen, waar dit
noodig is, van bij7.ondere leerstoelen aan de openbare universiteiten. "Veel heerlijker acht ik het, hoe moeilijk de tank voor
den hoogleeraar ook zijn moge, als Christllsbelijder op te
treden te midden van - zoo noudig tegenover - de verwerpers van den Christus, en, ook tegenoH'1' een ongeloovige
jongelingschnp, dag aan dng aan te wijzen hoe menig vraagstuk eerst dan tot zijn reeht en tot een behoorlijke oplossing
kan komen, wanneer het geplaatst wordt onder het Heht van
het Evangelie. Groot en zegenrijk zou de invloed kunnen zijn,
die van zulke belijders des Heeren uitging, mits deze dan ook
volkomen vrij bleven, en ten aanzien van hetgeen zij wenschen
te 7.eggen onder geen enkele curateele werden geplaatst. Hun
geloof en hun wetenschap moet den weg bepalen dien zij te
volgen hebben; niet de wijsheid die schuilt bij curatoren of
andere menschen. Hetgeen de hoogleeraar leert, moet niet
afhnngen van het goedvinden van curatoren en nog minder
van kleine of groote geldschieters; tegenover den hoogleeraar
moet men niet het recht hebben te zeggen. wat mij eenmanl
van christelijke zijde is toegevoegd: wiens brood men eet,
diens woord men spreekt! Neen, alleen de Heere Jezus 7.elf
7.ij Degeen wiens woord men spreekt, en niemand anders!"
De gedachten, door Lohman in deze broehure en \'oural in
het bezielend Naschrift ontwikkeld, toonden, dat de smartelijke
ervaring zijn persoonlijke geloofso\'ertuigilJ~ nog verinnigd had,
maar tevens, dat hij meer dan ooit afkeerig was geworden van
menschelijke formules als bindend uitgangspunt bij het onderzoek naar de waarheid.
Aan het merkwaardig geschrift werd door Dr. J. Th. de
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Visser een uitvoerig artikel gewij<1 in het "Nederlandsch Dagblfid", waarafin dit is ontleend: "Juist omdat :Mr. Lohman alle
halfslfichtigheid haM, moest zijne fifscheiding van Dr. Kuyper
wèl volkomen worden. Hij is niet VÓÓ1' alle8 .strijder", al staat
hij even principieel tegenover het modernisme als zijn vroegere
ambtgenoot. Te wijsgeerig flangelegd, om immer in het \"oeren
van den strijdhfimer behagen te vinden, bezit hij tevens te
mYRtieke neigingen, om te kunnen goedkeuren, dat, ter wille
Vfin het succe~, de Wfiarheid in Christus zoo goed als geassimileerd wordt met het calvinisme. Een tijdlang moge, onder
den levendigen indruk van de nndeelige gevolgen van het
modernisme in eigen omgeving, 1\Ir. Lohman zich hebben geroepen gevoeld, om den veldheersstaf over een deel Vfin het
calvinistisch leger in handen te nemen, zijne persoonlijkheid
kon onmogelijk op den duur vrede hebben met de krijgstactiek V!ln den opperbevdhebher. Cromwell en Vinet zijn geen
verwnnte geesten; de leerling \'Itn Gmtama moe~t in botsing
komen met den eigenaardigen discipel \"an Groen". (Deze tegenstelling tussehen Grat:unn en Groen zou Lohman niet aanvaard hebben). "W fint er gaapt een klove tnssehen het intellectualistitich cfilvini8me van den partijleider en strijder Dl'. A.
Kuypel' en de wijsgeerig-ethische levensbeschouwing van den
individualist Jhr. 1\11". A. F. de Sfivornin Lohmnn".
In "de Heraut" aangesproken over zijn gewijzigde zienswijze
ten nanzien van het nnt eener bijzondere hoogeschool, schreef
de heer Lohmfin in da.t orgaan een firtikel, waarin hij, vooropstellend: .ook het leven heeft zijn lessen", betoogde dat de
ervaring hem geleerd hfid, dnt het in ons land "onmogelijk iR
een universiteit te ~tichten, wier stichters en onderhouders
nfstand doen van hun recht ntn zeggenschfip ten filtnzien van
het onderwijR", terwijl het anderzijds "onmogelijk is eene aan
haar doel beantwoord.~nde uni\"ersiteit in het leven te houden,
wanneer het onder\\'ijs der hoogleeraren onder toezicht komt
te staan van de contribunnten eener vereeniging". Bovendien
had de prvnring hem ook geleerd, dnt, om de kringen te be-
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reiken die zich voornamelijk voorbereiden voor het bekleeden
van die betrekkingen voor welke een wetenschappelijke opleiding vereiseht wordt, .het noodig is tot hen te gaan, ten einde
het verband tmschen godsdienst en wetenschap tot hun besef
te brengen, maar dat niet van hen kan worden verwacht, dat
zij hun zonen zullen onttrekken aan de scholen waar eeuwen
bng de nntie haar wetenschappelijke opleiding heeft ontvangen,
nog v66rdat bedoeld verband tot hun besef is doorgedrongen."
.Mijn beginselen," besloot de schrijver, "zijn niet gewijzigd;
wel mijn inzichten in eenige menschelijke verhoudingen."

***
Palma sub pondere erescit. Tijdens de bittere ervaringen
van Seinpost was ::\11'. Lohman als Ka:nerlid meer dan ooit in
kracht. Aan het bewind was in die dagen het Knbinet Hüell\'. Houten, opgetreden na de nederlaag van Minister Tak en
door den loop der gebeurteni~sen mede steunende op de fractie
welke haar leider vond in MI'. Lohlllan. Dit Kabinet heeft zich
een cervollen naam in de geschiedenis verwonen door de correctheid waarmee het, een kort progmm op den voorgrond
stellende, dit program inderdaad heeft afgewerkt. Een voornaam aandeel hieraan had de krachtige steun van den Goeschen
a.fgevaardigde. Toen de financiën der Frie~che gemeenten
Opsterland en Weststellingwerf door buitengewoon ingrijpen
op orde moesten worden gebracht, - een maatregel die groot
verzet uitlokte -; toen' de wijziging van de personeele belasting tal van moeilijkheden bracht, ja op zeker oogenblik bijna
schipbreuk leed door een onaannemelijk verklaard amendement
tot schrnpping van den gronds1n.g ha:trdsteden; toen de kieswet,'. Houten, nu in haar geheel, dan in haar onderdeelen, ge·
vaar liep; toen de herziening der gemeentefinanciën hevige
aanvallen te verduren had, en zelfs het ontwerp op de Kamers
van Arbeid onder vuur werd genomen; - bij al die gelegenheden en andere stond Mr. Lohman in volle wapenrusting aan
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de zijde van het Knbinet, de "vooruitstrevende" maar niet
"vooruitgaande" Takkianen, woals Minister van Houten de
oppositie dier periode eens kenschetste, er voor bewaren de,
dat door hunne schuld de .conservatieve" overwinning nan
de stembus stilstand in het staatsbestuur zou brengen. Onder
meer verdient het be~lissend optreden van den afgevaardigde
bij het artikel uit de kieswet -- V!Ill Houten, dat de uitbreiding
van het gemeentemads-kiesrecht bracht, - een artikel dnt aan
het hevigste kruisvuur bloot stond, bestrijding vond zelfs uit
de groep van '8 ministers allernaaste vrienden en ten slotte
met één stem meerderheid werd aangenomen - in dit verband
nandacht.
Nn het optreden van het ministerie-Pierson, in ISU7, bevond
de Goesche afgevaardigde zich weder in de rijen der oppositie.
lntusschen had zieh allengs in hem die figuur van den vollen
staatsmnn ontwikkeld, die vóór nHes aan de publieke zaak en
dnarnll nan een pnrtij behoort, en wiens woord in de Kamer
dan ook een ander gezag heeft dan dat van den partijleider.
Mr. Lohman's oppositie bepnalde zich ook in deze periode
tot zakelijke bestrijding van wat hem bedenkelijk scheen. Toen
bij de eer3te marinebegrooting het Kabinet "verzwakt" werd,
zooals het destijds luidde, door het in zijn :Minister van Marine
te treffen, weigerde hij hieraan mee te doen. rn een kort
daarna verschenen artikel in "Ons Tijdschrift" betreurde
Mr. Lohman het., dat bij dergelijke onderwerpen de hooge
politiek meesprak.
Verzet lokten zijnerzijds voornamelijk uit de leerplichtwet,
de ongevallenwet en de woningwet. De eerste minder om haar
concreten inhoud dan wel om de consequenties die hij er op
den duur van duchtte. In de ongevallenwet bestreed hij niet
haar beginsel, maar verschillende punten van uitwerking,
bovenal haar centraliseerend karakter en het monopo!ie van
de Rijksverzekeringsbank. Toen een amendement, door hem
met de hem'en Kuyper en de Visser voorgesteld, om dit laatste
te breken, verworpen was, stemde hij met zijn naaste geest-
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verwanten tegen de wet" welke echter mct grootc meerderheid
wen! aangenomen, Later, na de verwerping dool' de Eerste
Kamer, kwam in de tweede editie del' wet het verworpen amen·
dement tot zijn recht, waarna de heer Lohman vrijheid vond
vóór dit tweede ontwerp zijn stem \lit te brengen, Tegen de
woningwet was zijn bezwltltr, dltt deze, ofschoon van een goed
beginsel uitgaande, de gemeentelijke autonomie te zeel' kortwiekte en in ~olllmige artikelen onrechtvaardigheden in het
leven riep,
\Vltrmen steun daarentegen bood de Goesche ltfgevaardigde
0, a. aan het ontwerp up den persoonlijken dienstplicht, aan
de Kinderwetten van minister Cort van der Linden en aan de
kort vuor de verkiezingen, onder storm in veilige haven gebrachtelegerwetten. Aan het eerste met des te meel' sympathie,
omdat hij van den persoonlijkel1 dienstplicht sinds jaren een
vurig vuorstander wa~ en dien ook zelf als minister had voorgesteld en verdedigd in een ontwerp, dat tut zijn bittere teleurstelling bij het aftreden van het Kabinet-.Mackay onafgedaan was gebleven.
In 1901 kwam het Kabinet-Kuyper, De heel' Lühman die trouwens, zoo men het niet a! te bont maakte, \'ooral in
zijne latere jaren, gouvernelllenteel van nard was - heeft dit
Ministerie van het begin tot het eind kunnen steunen, Het
Kabinet rekende met de gevoelens der geheele rechterzijde.
Deze harerzijds, het gewicht en de verantwoordelijkheid del'
meerderheid dragende, sloot zich vanzelf nauwer (iltn tevoren
aaneen. Het gevolg was, dat MI'. Lohruan tot zekere hoogte
zijn oude plaats van vóór 1890 weoer innam van leider der
gezamenlijke anti·revolutionairen in de Kamel' , De hand met
Dr. Kuyper, sinds '94 geschokt, onderging weel' eenige ver-

sterking, al WaS er natuurlijk te veel gebeurd om in den ouden
vorm te herleven. De samenwerking was intusschen innig
genoeg om diegenen onder de tegen5taIJders, die op het conflict
tusschen de beide mannen steeds te groote verwachtingen
hltdden gebouwd, met verbazing te slaan, in die mate zelfs dat
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men tot op den huidigen da~ het niet met zichzelf is kunnen
ééns worden, of ~Ir. Lohlllan met den Premier "door dik en
dun" ging, dan wel of de Premier ter wille van Mr. Lohman
als .minister zonder portefeuille" zijn oude plunje in den hoek
wierp. Beide soort verwijten zijn beurtelingR vernomen. De
eerste bereikten hlLar toppunt bij de hooger-onderwijswet, de
laatste hij de stakingswetten. Historisch inderdaad ten onrechte.
Want al heeft de heer Lohman in de stakingsdagen van 1903
zeker een zeer heteekenisvolle en naar veler inzien heilzame
rol vervuld, al heeft hij de energie van het Kabinet geschraagd
en de noodzakelijke samenwerking in de Knmer verzekerd,
toch kon er tusschen den heer Kuyper en hem in beginsel geen
oogenblik \'erschil van gevoelen bestaan omtrent wat destijds
eiseh YllIl den toestand was. En anderzijds, al had voor den
heer Lohmau persoonlijk de Vrije Universiteit als instelling in
Hl04 h:uU" bekoring Kinds lang verloren, toch had de hoogeronderwijswet, die zoowel het instituut der bijzondere leerstoelen
aan de openbare univerûteiten bracht, als ten aanzien van
bijzondere universiteiten zijns inziens nllttelooze en dnnrom
voor dezen vrijheidsman hatelijke belemmeringen uit den weg
ruimde, zijn hartelijk ecu onverdeelde sympathie. Toen hij haar
in de l\amer verdedigde, bestreed hij in dezelfde rede eenige
naar zijn inzien bedenkelijke uitlatingen waarmee de minister het ontwerp in de stukken aanbevolen had. Een geschil,
dat grootendeelR samenviel met het vroegere universiteits("ontliet. Zelfs op dàt oogenblik, terwijl de wet, die zijn instemming had, voor het vuur mn den vijnllfl stond, meende hij
die opmerkingen, omdat ze zijn diepste overtuiging raa.kten,
eerlijkheidshalve niet achterwege te mogen laten. Van onwelwillende zijde heeft men hieruit een pijl gesneden en gezegd,
dnt de heer Lohman tegelijkertijd de hooger-onderwijswet bestreed en verdedigde. Nauwkeurige waarneming daarentegen
leert, dat Mr. Lohman, die van niets grooter afkeer heeft dan
van dwang of bevoorrechting van stantswege op geestelijk
gebied, dien afkeer ook nu toonde, en wel op de meest in 't
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oog vallende manier. De heer Lohman zag geen redeu, rechtsgevolgen die, naar hi.i meent ten onrechte, aan de doctoraten
y'tn openbare uni I'ersiteiten verbonden zijn, te onthouden aall
die van bijzondere universiteiten en deze laatste hierdoor op~ettelijk in hun groei te belemmeren. Hij zag die reden niet
en zou wel de laat~te zijn om ze te zoeken in zijn persoonlijke
meening aangaande de wenschelijkheid van bijzondere univerHiteiten of aangaande het wetenschappelijk karakter van de
bestaande Vri.ie Universiteit. Zijn gunstig oordeel over het
ontwerp was dus even oprecht gemeend als zijn bedenkingen
tegen het systeem der Vrije Universiteit. Op gelijke wijze had
b. v. in 1878 een libernal, uit afkeer van geestelijken staatsdwang, de sehoolwet-Kappeyne kunnen bestrijden, al zag hij
zelf in de confes,;Ïoneele lagere schooi geen heil. Mr. Lohmans
~edragslijn IJij de hooger-onderwijswet in l~)O± plaatst den
ernst van zijn pleitredenen uit den ouden schoolstrijd dan ook
in (e treffender licht.
De gouvernel1lenteele aard van Mr. Lohman heeft zich ook
onder het!lt, de verkiezingen van lD05 opgetreden Kabinetde Meester niet verloochend. Oppositie werd gevoerd slechts
daar waar zij zakelijk Iloodig scheen. Het reeds vroeger meegedeelde uit den "nacht van Staal" draagt hiervan de sporen.
Het meest opvallend in deze periode is :;\It-. Lohman's houding bij het ontwerp vaststellende den alimentatieplicht van
den verwekker van een natuurlijl;: kind. Daar die houding
kenmerkend is voor zijn beginselen, moge zij hier Illet een
enkel woord worden in herinnering gebracht.
Openstelling vnn "het onderzoek naar het vaderschap" was
een sinds Inng gestelde rechtseisch. De moeder Illoest niet
uitsluitend de gevolgen der door beiden begane zonde dragen;
de vader moest niet van alle verantwoordelijkheid ontslagen
worden. Men dacht daarbij vooral aan het geval van misleide
meisjes, aan wie een huwelijk was in uitzicht gesteld. Maar
de zaak had een keerzijde. Gewaakt moest worden tegen
een stap in de richting van regel iug van het concubinaat.
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~iemand wordt volgens de wet gedwongen te trouwen.
Alwat de wet ten gunste van het huwelijk doet, is dat zij
dit met al zijn rechtsgevolgen uitvoerig regelt, in tegemtelling
en met uitsluiting van elke andere verhouding tus~chen mnn
en vrouw. Alleen dit wettelijk privilege geeft, positiefrechtelijk
gesproken, aan het huwelijk zijn beheerschende olteHing in het
nationale leven. Iedere regeling van buitenechtelijke familiebetrekkingen doet in beginsel daaraan afbreuk. :Men heeft in
het bedoelde ontwerp dit gevaar trachten te ontkomen door
den »vader"-naam angstvallig te vermijden en het ontstaan
van eiken familieband uit te sluiten. Aan den verwekker werd
slechts een zeer speciale onderhoudsplicht opgelegd.
Karakteristiek nu voor het gedachtenleven van den heer
LohIllflll is, dat hij het geschetste gevaar meer duchtte dan
menigeen zijner vrienden. )lr. Lohman heeft, blijkens al z\jn
geschriften, nooit heil verwacht. van het moraliseeren van
Stantswege. Daarentegen hechtte hij te meer waarde aan de
natuurlijke en middellijke werking van rechtsinstellingen die
in overeenstemming zijn met het zedelijk bewustzijn der natie.
Dit nu kwam in de onderhavige quaestie scherp uit. Eenerzijds
had voor dell heer Lohman de uitkeering, die aan den buitenechtelijken vader wordt opgelegd, als .,straf" geen bijzondere
aantrekkelijkheid, anderzijds wnren zijn oogen wijd geopend
voor de dreigende verzwakking vnn het huwelijksinstituut.
Toeh ging hij met het ontwerp, inzoover het geen uverspelige kinderen gold, gaarne mee. Immers in gevallen als woordbreuk tE'genover het misleide meisje was ook zijns inziens
sprake van een geschonden recht, hetwelk dus tot een vordering moest leiden. Ma.ar anders was het met de vrOll w die
zich gaf aan een lIlan van wien zij wist dat hij getrou wu was.
Hier was van misleiding geen sprak een was bovcndien de ondermijning van het huwelijksrecht concreet. Immers hier werden de rechten der gehuwde vrouw verkort. Op het oogenhlik van haar huwelijk moet zij weten, dat de inkomsten van
het gezin weLtelijk ten behoeve van haar en ha.ar kinderen
zullen r.ijn, en dat geen andere vrouwen of haar kinderen
danr wettelij k aanspraak op zullen hebben. Door hieraan tl:l
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tornen
ja misschien het kind der concubine aanspraa.k te
geven op wat de wettige vrouw zelve in het gezin heeft gebracht - tast men de grondslagen Vltn het huwelijksrecht
aan. Aldus was de gedachtengang mn den heer Lohman. Het
voor de hand liggend tegenargument, dat de gctrouwde man
zijn wettige nouwen kinderen schaadt door elke vordering
wegens onrechtmatige daad welke hU zich op den hals haalt,
- e\'enals hij ze door verkwisting V~1n al:erlei anderen aard
kan schaden - doch dat dit geen reden is zoodanige vordering tegenover een gehuwd man uit te sluiten, kun mr.
Lohman niet overtuireIl. De vrouw, die in concubinatLt leeft
met een man wiens gehuwden staat zij kent, kan zich niet
over onrechtmatige daad beklagen, en de alimentatievordering
aan haar kinderen in uitzicht gesteld is - hetougde hij - een
begin van regeling van het concubinaat, een begin van los_
wrikking van de waarborgen waarmee de wet de positie van
de gehuwde vrouwen haar kinderen, d.w.z. de huwelijksinstelling zelve, heeft omringd.
Dit punt was voor den heer Lohman van zooveel gewicht,
dat hij, nadat zijn amendement te dier zake verworpen was,
bij de eindstemming tegen het ontwerp stemde en zelfs daarna den strijd voortzette, tot waarschuwing van de Eerste Kamer, in een in het tijdschrift "Onze Eeuw" verschenen artikel
"Caveant consules" . Dit artikel is beántwoord in de "Vragen
des Tijds" door mr. J. A. van Hamel onder het opschrift:
"Quid detrimenti?" en in een brochure van mr. Lohman's
ouden vriend ds. Pierson, met wien hij overigens, ook op het
zedelijkheidsgebied en in het werk del' lIeldringgestichten,
steeds homogeen was, onder het opschrift "Caveant cives". De
beslissing der Eerste Kamer is op dit oogenb!ik nog niet gevallen.

***
In de voorgnande bladzijden is op de beginselen en denkbeelden van mr. Lohman in menig opzicht reeds licht gevallen. Na.ar volledigheid kan op dit punt evenmin als op andere
in deze schets natuurlijk gestreefd worden. Trouwens het feit,
dat mr. Lohman tot de antirevolutionaire of christelijk-histo-
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rische pal·tij behoort - woorden in Groen's tijd dooreen ge·
bruikt en htter slechts onderseheiden ten einde tweeërlei
benaming te kunnen bezigen voor de tweeërlei organisatie
waarin men uiteenging, - geeft omtrent zijn voornaamste beginselen reeds annduiding.
Toch mogen hier nog enkele zaken op den voorgrond worden gebracht.
Vooreerst mr. Loman's groote liefde voor de geestelijke
vrijheid. Deze liefde was zijn slngzwaard in den schoolstrijd.
"rnar tevens het wnpen dnt zich keerde tegen geestverwanten
die, langg den weg van dwang of bevoorrechting, den Staat
zouden willen dienstbanI' maken !tan de bevordering van hun
godsdienstige gevoelens. Staatsdwang op geestelijk terrein acht
de heel' Lohman bovenal terwille van de geestelijke goederen
zelve verwerpelijk. H.eeds in "Gezag en Vrijheid" heeft hij die
meening op welsprekende wijze verdedigd, en in zijn latere
gpschriften komt zij telkens naar voren. "De goede beginselen
behooren enkel door de voortreffelijkheid hunner aanhangers
en de uitstekendheid hunner vruchten verbreid, niet, door
hunne samenkoppeling met wereldsche voordflelen, begunstigd
te worden." Bevoorrechting van geloovige Christenen bij benoemingen is hem in dienzelfc\en gedachtengang een gruwel,
omdat zij de'n waren godsdienst schaadt en een schijnchristendom in de hand werkt. Belooning van uverheidswege om des
geloofs wille acht hij voor hllt godsdienstig leven gevaarlijker
nog dan geloofsvervolging. Overigens erkennend, dat bij sommige benoemingen met de godsdienstige richting van den sollicitant rekening gehouden moet worden, onderscheidt de heer
Lohman scherp: hij acht dit rekening houden sleehts oirball.!'
inzoover het geschiedt in het belang van het ambt, b.v. omdat
de ambtsdrager het vertrouwen moet hebben van de bevulking; nooit, inzooyer het geschiedt in het belang van een
]lhrtij of richting, terwille van "evenredige verdeeling" der
ambten, of uit soortgelijke overwegingen.
Een ander beginsel. waarvoor mr. Lohman steeds met groote
('nergie gestreden heeft, is de zelfstandigheid van de Kroon tegenover de Staten-Genernal en \'ltll deze laatste tegenover de kiezers.
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De zelfstandigheid' der Kroon zag hij bovenal bedreigd door
het verweJ'pen vnn begrootingen om redenen daarbuiten gelegen, door mr. Groen van Prinsterer "de hoeksteen van het
revolutionair staatsrecht" genoemd, Evenals de meeste schrijvers, doch in strijd met de parlementaire praktijk, achtte hij
dezen op de Kroon geoefenden dwang om zich te ontdoen
van een :M:inister, die aan de Kamer niet bevalt, in strijd met
de constitu tie. Zelfs ging hij, o. a. iJ?- een in 1880 verschenen
tijdschriftitrtikel, nog verder en betoogde dat, behpudens bepaald aitngewezen uitzonderingen, elke verwerping van een begrooting, althans door de Tweede Kamer, behoorde te z~jn
uitgesloten. Deze Kamer bezit het recht van amendement en
stelt dus eIken post der begrooting volkomen naar eigen goedvinden vast. Dat zij bij de eindstemming een streep door haar
eigen rekening zon halen, schijnt aan mr. Lohman met het
gezond verstand in strijd, Wel kan dit op bloot tinancieele
gronden geschieden door een combinatie van hen, die bij de
artikelen telkens in de minderheid zijn gebleven, doeh ook
dan ten onrechte. Want een begrootingswet vormt niet als
een andere wet een eenheid, maar bestaat uit los naast elkander staande posten, welke de Regeering, zoo zij dit wenschte,
zonder met de grondwet in strijd te raken, elk bij afzonderlijk
ontwerp zon kunnen aanhangig maken. De beslissing, bij
iederen post door de meerderheid genomen, behoort dus door de
Kamer als geheel geëerbiedigd te worden, Te meer, daar tusschen een begrootingswet en een andere wet ook dit verschil bestaat, dat de laatste beoogt verandering in den rechtstoestand te brengen, een verandering welke de Kamer knil
afwijzen, terwijl daarentegen de begrootingswet, tot uitvoering
van bestaande wetten strekkende, volgens de grondwet moet
worden vastgesteld. De verwerping is dan ook doorgaans niet
anders dan een olltzegging van vertrouwen aan den minister.
Dat dezelfde minister met een andere begrooting zou terugkomen, ligt buiten de bedoeling. "Het verwerpen eener landsbegrooting, welker onderdeelen nlle zijn goedgekeurd, ~trijdt
met het gezond verstand, wanneer dit geschiedt om de eijfers
ill de h~fll'(jotinf!, en met gezonde beginselen van staats-
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recht, wanneer zij geschiedt om redenen daarbuiten gelegen".
Een bijkomend bezwaar tegen het "afmaken" van een minister door zijn begrooting te verwerpen, ziet de heer Lohman
in het ontbreken van een duidelijk aanwijsbaar motief dat
een eenstemmige oppositie geleid heeft. De verwerping van
een begrooting is "niet slechts met een ongemotiveerd vonnis"
te vergelijken, maar "beter nog met een vonnis dat op tegenstrijdige motieven berust." I
De quaestie is vour mr. Lohman van groot gewicht. Het
geusurpeerd recht der Kamer toch om de goedkeuring der
begrooting van haar vertrouwen in den minister afhankelijk
te stellen, doet een Kabinet, dllt zich van de meerderheid niet
meer zeker voelt, reeds tevoren heengaan, brengt de regeermacht over bij de Kamer en bevordert het stelsel van zuivere
partijkabinetten. Ji~en stelsel dat de heer Lohman een ontaarding acht der constitutioneele beginselen. Hij wenscht de
leiding van 's lands zaken in handen van een in beginsel
boven de partijen staand Kabinet, al moet dit, om iets tot
stand te brengpn, vanzelf in hoofdzuak eensdenkend zijn met
een meerderheid in de KIlmer .
Het geschetste euvel wordt dan nog vergroot, wllnneer ook
de zelfstandigheid der Staten-Genemal tegenover de kiezers
verloren gaat. Dat dezen hun afgevllardigde niet slechts naar
eigenschappen van karakter en verstand beoordeelen, maar
ook letten 0IJ gemeenschap van beginselen, Ilcht mr. Lohman
gezond. Evenzeer dat, wanneer een brandend geschilpunt Ylln
practisch staatsbeleid bestaat, dat dan vanzelf ook veelzijdig
i~ toegelieht, dit als shibboleth bij de stembus wordt gesteld.
)laar de lange en gedetailleerde programs van actie, waarin
vallk zonder zweem van voorbereiding in moeilijke quaesties
de knoop wordt doorgehakt, acht hij uit den booze. Hinderlijk en schadelijk voor het, gekozen Kamerlid, dat de zwakheid
mocht hebben gehad, ontijdig zich dezen band te laten aanleggen. Verderfelijk voor een Kabinet dat, uit de winnende par1J Deze opmerking uit 1880 vond nog kort geleden bevestiging in de
verwerping der begrooting van minister Van Rappard.
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tijen "voortgekomen", in zulk een program de urnschrij ving
van zijn taak en de begrenzing van zijn bevoegdheid zou zien.
Op dit punt schijnt de praktijk nllengs den heer Lohmall
in het gelijk te stellen, buigt zij zich althans den laatsten tijd
in zijne richting. Door de ervaring geleerd, rich ten de partijen
hunne actieprograms heel wat soberder in dan dit tevoren wel
het geval pleegde te zijn.
In de derde plaats mogen hier enkele opmerkingen wurden
gemaakt over mr. Lohman's verhouding tot "Rome". Van samenwerking met de katholieken op politiek gHbied is hij steeds
een vourstander geweest. Wel deed hij vH.ak scherp uitkomen,
dat naar z\jne meening de roomsch-katholieke stantsleer in beginsel de gewetens- en godsdienstvrijheid vijandig gezind blijft,
maar in ons land en onder onze grondwet vreesde hij praktische uiting daarvnn niet en achtte hij het rationalistisch gevaar, lVuartegen Rome mee een dam kan opwerpen, veel grooter:
In de eerste jaren. dut de heer Lohman aan den schoolstrijd
deelnam, heeft hij zich nu en dan uitgelaten in een zin, die
aan sommigen nntipapistiseh toescheen. Dit geschiedde, wan~
neer aan de hand vnn het rool1lsch lmmkter der openbare
school in Noord-Brabant de onzuiverheid vnn den toestand
werd blootgelegd, of wanneer gewezen werd op het belang, de
vaderlandsche geschiedenis in een eigen protestantsche I:Ichool
te mogen onderwijzen. Reeds toen echter kwam de schrijver
er onmiddellijk tegen op, wanneer zijn uitlatingen in dien zin
geduid werden. Hij betoogde dnn, dat de spits niet tegen de
roomsehen , maar tegen de liberalen gericht was. Scherp heeft
hij dit herhaald, toen jnren later, in 188\), Prof. Dr. C. B. Spruyt
hem, onder aanvoering van breede citaten uit een zijner eerste
geschriften, ter verantwoording riep als hoofdman in het toenInalig "monsterverbond". In een open brief aan dien hoogleeraar verklaarde hij, niets van het \'l'oeger geschrevene te
herroepen, het daardoor ontstane misverstand destijds reeds
terstond opgehelderd te hebben, en van samenwerking met de
roomsche staatspartij nog immer versterking niet van het specifiek-roomsche beginsel te verwachten, manr slechts van dat
beginsel dat aan roomsehen en antirevolutionairen gemeen is.
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V>ln antipapisme is bij Mr. Lohrnnn dau ook in geen enkele
periode vall zijn leven sprake geweest. Dr. Schaepman, de leider mn de katholiekcn tijdens den schoolstrijd en als zoodanig
zijn wllJlcnbroeder in de Kamer, werd zijn persoonlijke vriend.
Deze vriendschap heeft ook het politiek geschil, dat in 1894
ontstond, toen de heer Schaepman de zUde van Minister Tak
koos, gemakkelijk overleefd en heeft tot aan den dood van den
katholieken staatsman in 1903 onveranderlijk voortbestaan.
In 1897 en volgende jaren wns de quaestie van de samenwerking met Rome een der oorzaken, waardoor de natuurlijke
hereeniging onder )lr. Lohman's leiding van alle uit de oude
organisatie uitgeweken antirevolutionairen werd vertrangd. Het
antipapisme, dat steeds in sommige kringen van ons volk
smeult, sloeg in die dagen krachtiger uit dan gewoonlijk en
hield een deel van .Mr. Lohman's natuurlijke medestanders
van hem verwijderd. Hij liet zich door dit .da capo van 1853",
gelijk het gp.noemd is, geen oogenblik meesleep en, en op den
duur kwamen de gelijkgezinden tot elkander. De op vermolmd
fundament rustende scheidsmuur zakte vanzelf ineen.
"Vaar van de beginselcn van den heer Lohman sprake is,
blijve hier ten slotte niet geheel onaangeroerd de vraag, hoe
hij pleegt te staan tegenover nieuwe denkbeelden waarvoor
zijn tijd de aaudacht vergt.
Conservatief in den eigenlijken zin is Mr. Lohman zeer zeker
niet. Eer het tegendeel. Nieuw zich baanbrekende opvattingen
wekken in den regel zijn belangstelling en bij de vorming van
zijn oordeel werkt hun nieuwheid eer bekorend dan afstootend.
De voortdurende groei der rechtsinstellingen en maatschappelijke verhoudingen is hem een normaal en gezond verschijnsel,
en in meer dan één vraagstuk - wij denken b.v. aan de vrouwenquaestie, het stmfstelsel, de inrichting van het onderwijs in
zijn verschillende takken, e. a. - is het dan ook wel gebeurd,
dat hij sommigen van zijn geestverwanten, daaronder gerekend
ook zij die, als behoorend tot de oude organisatie der an tirevolutionaire partij, als minder contiervatief geëtiketteerd stonden
dan hij, heeft Yl.rmst duor zijn radicale denkbeelden.
Op één gebied intl1~schen vertoont de heer Lohman, naar
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den gangbaren ~zin van ;het woord, conservatieve trekken. O]}
dat namel~ik dat men meer in 't bijzonder aanduidt als "sociaal
terrein". Ook hier allerminst algemeen. De vakbeweging b.v.
is hem sympathiek en hij betreurt het, dat in deze beweging,
ook tusschen hen die allen den klassenstrijd verwerpen en dus
zeer goed samen zouden kunnen gaan, nog zoo veel gedeeld~
heid bestaat. De werkstaking als uiterste wapen in den vakstrijd heeft hij reeds vele jaren geleden, toen menigeen zijner
vrienden daar nog :lnders over dacht, lllet overtuiging verdedigd. De bestucleering van de geschiedenis der Engelsche tradeunions heeft hem met ware bewondering vervuld en het ernstig
werk der vakorganisatie-leiders, voor wie de strijd niet doel
maar middel is en die, rekening houdend met wat de industrie
dragen kan,~als gelijkwaardige partij met de werkgevers onderhandelend, het totst.andkomen van deugdelijke arbeidsvoorwaarden bevorderen, is hem een machtige cultuurfactor . AI
dient hierbij anderzijds aangeteekend, dat hij zich verzet zoowel tegen de ontaarding, zooals de vakorganisatie als machtsmiddel in den .. politieken klassenstrijd", als tegen de caricatuur, zooals de vakorganisatie van ambtenaren. Deze laatste
heeft zijns inziens geen zin, omdat de arbeidsvoorwaarden hier
niet onder invloed der concurrentie staan, maar door het publiek gezag onder controle der vertegenwoordiging worden
vastgesteld, en is bovendien bedenkelijk, omdat de publiekrechtelijke verhouding gelijkwaardigheid der onderhandelaars
uitsluit. Doch juist deze restrictie toont te meer, dat de heer
Lohman, de vakorganisatie in 't algemeen toejuichend, haar
daarbij zeer ernstig opneemt en beschouwt niet louter als
kring die wenschen vaststelt, maar als economisch maehtsmiddel.
Behoedzaam daarentegen staat Mr. Lohman tegenover een
groot deel der sociale wetgeving.
~Iet omdat hij geen oog zou hebben voor de mogelijkheid
ook op dit terrein van een gezonde ontwikkeling der rechtsinstellingen, of omdat hij door eenig "klassebesef" zou worden
geleid, maar omdat hij vreest voor een sehadelijke werking,
van kunstmatig ingrijpen op het economisch leven van de
natie, bovenal van dat deel der natie te wier profijte het in-
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grijpen plaats' heeft. Te Illeer dreigt !laar Mr. Lohman's meening dit gevaar, wanneer het kunstmatig ingrUpen z\in motief
en dus ook zijn grens niet meer uitsluitend vindt in zakelijke,
wèlgevestigde overtuiging omtrent wat het volksbelang dient,
maar wanneer onberedeneerde liefde voor den "economisch
zwakke", welke, naar het woord van de::.. tegenwoordigen Minister van Wat.erstaat, dan vaak feitelijk niet anders is dall
liefde voor den "politiek sterke", er toe doet neigen zich op
sleeptouw te laten nemen ook do UI' den slecht-gefundeerden,
onrijpen volkswensch.
Als algemeene bedenking tegen velerlei sociale wetgeving
doet Mr. Lohman met name deze gelden, dat zij den tendenz
heeft weliswaar de krachtigste arbeiders te helpen, maar ten
koste van de zwakkere. Hoe meer het wettelijk onmogelijk
gemaakt wordt, te werken anders dnn in de best gewaarborgde
verhoudingen en tegen de beste arbeid8voorwaarden, des te
minder werk zal er zijn. Want het werk, dat slechts tegen
beseheidener voorwaarden loon end kan verricht worden, zal
niet meer worden gedaan. Vandaar dat de meest valide en
bekwame arbeider gebllat wordt, maar dat voor zijn zwakkeren
vakgenoot de toestand wordt verergerd. Niemand kan op den
duur aan een arbeider beter voorwaarden aanbieden dan deze
hem waard is. Wanneer dus, door verzekeringswetgeving, arbeidswetten enz., het peil van voorwaarden, waarbeneden niet
gewerkt !!lag worden, te zeer opgevoerd wordt, komt dit ten
nadcele van den llrbeider wiens praestatie aan die opgevoprde
voorwaarden niet evenredig is. Te meer, daar verhooging van
de productiekosten. en hieruit voortvloeiende stijging van den
prijs van het product, beperkend werkt op de cOl1wmtie en
dus op de vraag naar werkkrachten. Aldus overweegt Mr.
Lohman. En al heeft die overweging voor hem uiteraard slechts
beperkte dra'lgwijdte en al legt hij ze niet in de schaal tegen
alle, ook de meest redelijke en noodzakelijke arbeidersbescherming, toch verhoogt zij alweer zUn voorzichtigheid, ja
deed hem, afkeerig a Is hij van nature is van alle bevoorrechting, meermalen toornen tegen den "plutocratischen zin"
van lichtvaardige hervormers, die aan de "aristocratie" onder
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de arbeiders de vruchten van hun hervormingen in den schoot
werpen, geen acht slaande op de schade voor :ninder toegerusten.
Staatsrechtelijk bezwaar tegen staatsinmenging OP sociaal
terrein kent de heer Lohmnn in den regel niet. Wel geeft hij
zich gaarne rekenschap van de rechtsgronden, waarop de uitbreiding der staatstaak rust, en plaatst hij die uitbreiding
liefst in het kader van algemeene beginselen volgens welke
ook vroeger reeds de staat is opgetreden, op deze wijze pogend
te vermijden dat een vaag "algemeen belang" de éénige gids
wordt. Maar in de gemakkelijkheid, waarmee hij gewoonlijk
zoodanige aanknoopingspunten vindt, openbaart zich weder
het weinig-conservatieve van zijn geest.
Een voorname rechtsgrond voor staatsbemoeiïng, ook op
soeiaal terrein, is hem, dat. de staat zich llIag "inlaten met
(latgene wut alleen door het yezalllClltlijk optreden vall allen
bereikbaar is" . .Reeds in hGezag en Vrijheid" betoogde Mr.
Lohman, dat. de gr'!Ildslag van den staat is "de onafwijsbare
behoefte om $(lIl1e1t te leven" en dat "die behoefte tevens de
grens van zijn werkkring" is, waarna dan volgde de ontwikkeling der in de vorige zinsnede vermelde stelling. Geheel de
~Laatstaak, gelijk zij toentertijd bestond, wel'd door den schrijver
uit die stelling afgeleid. En uit dit gezichtspunt heeft de heer
Lohman dan .. ok in lateren tijd b.v. nooit principieel bezwaar
gemaakt tegen maatregelen als vervroegde winkelsluiting, verbod van nachtarbeid voor bakkers, en in 't ftlgemeen al zoodanige welke strekken om aller smnenwerking te verzekeren
bij datgene wat zonder aller samenwerking voor niemand
mogelijk is. Het nuttige, dat voor allen onbereikbaar is zoolang nog maar enkelen weigeren mede te werken, door dwingend
ingrijpen te bevorderen, dit acht Mr. Lohman in beginsel geheel
tot de eigenaardige roeping van den Staat te behooren. Dit
dwingen van onwilligen toch is bescherming der vrijheid van
hen die will willen, en inzooyer principieel onderscheiden Vfin
de stfifit~voogdij uitgeoefend in het belang van <len pupil .
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Wij moeten deze schets eindigen. Het wèlhesteed leven VUil
den geschetste, zijn rijke en vruchtbare geest zouden eell
breedere bespreking dan in ons bestek mogelijk is loonen. Dl'
heer Lohman is denker en strijder tegelijk geweest. Studie en
actie reiken elkaar in zijn leven de hnnd. Over de toga droeg
hij den degen. En onder de toga droeg hij een nobel, eerlijk
hart, een ziel die de waarheid minde en het recht liefhad.
Zonder feilen is geen mensch op anrde. En de feil van dezen
rechtvnardige was zijn vurig tempernment, zijn onstuimigheid
die soms drift werd. Een feil intusschen, waarvan hij zichzelf
bewust werd en die daardoor gedeeltelijk werd overwonnen.
Een feil ook, die het goud van zijn karakter soms te meer
deed uitkomen, waar hij zich niet schaamde een te vlug en te
driftig gesproken woord, van welks onjuistheid hij overtuigd
werd, volledig en openbaar te herroepen. De tegenwoordige
minister mn jUtititie deed bij het laatste begrootingsdebat
dttarvan ervaring op. Opmerkelijk is ook, dat de vlam van
1\11'. Lohman's toorn de kmchtigste voeding vond niet in wat
hem persoonlijk onaltngenaam was, maar in de nanranding van
beginselen die hem lief waren. Zoo hU persoonlijk gekwetst
werd, kon hij zich in den regel zeer goed beheerschen. Maar
wan:leer het recht nangerand werd, wanneer juiste constitutioneele verhoudingen werden bedreigd, wanneer onder bedrieglijke
leuzen de vrijheid werd geschonden, dnn kon het koken in zijn
binnenste en bruisen omhoog. De publieke zaak was het motief
van zijn leven en werken; en 6ók van zijn toornen.
Erkenning van verdiensten heeft Mr. Lohman overigens in
menig opzich t gevonden. In 1881 werd hij benoemd tot Ridder
van den Nederlandschl'n Leeuw. Twintig jaar later toL ComllIandeur in dezelfde orde. In 1900 ontving hij de eervolle opdracht zitting te nemen als lid van het Hof van Arbitrage.
T\\'eem:tlen is hij als zoodanig in een internationaal geschil
werkzaalll geweest. In 1902, toen hij door het Mexicaansche
gom'ernement tot arbiter benoemd werd in een quaestie tus~chen die Republiek en de Vereenigde Staten van Amerika,
en in 1905, toen het Fransche gouvernement hem koos tot
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arbiter in een geschil met Engeland J. In 1H06 werd hU lid
van het bestuur der Carnegie-stichting. Vroeger reeds lid vlln
de Koninklijke Academie van Wetenschappen, van de commissie tot afneming van diplomatieke examens, van het Hoofdcomit6 van het Roode Kruis, buitengewoon lid van den Centruien Gezondheidsraad, curator van de Universiteit te Groningen. Het vice-presidentschap van den Raad van State is
hem eenmaal aangeboden. Het had voor den heer Lohman
bij het klimmen der jaren zijn bekoring, mlUtr hij
meende zijn taak als Kamerlid nog niet als afgedaan te mogen
beschouwen. Nevens die vele koninklijke onderscheidingen
staan de liefde en het vertrouwen die hij genoten heeft in
breede volkskringen, later, na het conflict van 'Hol, weliswaar
ten deele geschokt, JIlaar nooit ondergegaan, en op den duur
herwonnen, in nobeler verhouding nog dan tevoren: vertrouwen
niet in den partijman, wiens leidend vermogen mee afhankelijk
is van zijn geneigdheid zich te laten leiden, maar in den "vir
integer", van wiens rechtschapenheid en onbesproken zuiverheid van bedoelingen reinigende kracht uitgaat op geestverwant en tegenstander beiden.
Warm vriend is de heer Lohman steeds geweest van het
Huis van Omnje. In de inleiding van zijn in 1001 verschenen
standaardwerk "Onze Constitutil''', eerbiedig opgedragen aan
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, wordt
de plaats, die dit Huis in ons volksbestaan inneemt, op treffende wijze geteekend. Het staatsrechtelijk dogma van den
anti-revolutionairen schrijver vindt koestering en warmte in
de dankbttrc liefde van den NederlandscheIl burger.
Dit laatste is trouwens typeerend voor Mr. Lohman. Want
deze temperamentvolle figuur moge de leerstelling in haar
waarde hebben geëerd, - zijn voornaamste bezieling heeft hij
geput uit het leven zelf, uit het leven dat geschiedenis werd
en uit het leven van nu.
JHR. 1\'lR. D.J. m: GEER.
1) Na het schrijven van deze schets kreeg hij, in :.raart jJ., zijn derde benoeming: tot scheidsrechter in een visscherijquaestie tusschen Noord-Ameri:ra
en Engeland.
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Het kenmerkendst woord over dezen dichter, redenaar en
Koning vn.n Zweden (drie en dertig janr lang ook Koning over
Noorwegen) is afkomstig van een Fransch aristocraat.
Het blijkt als inleiding tot hetgeen mij vergund wordt hier
mede te deelen over het leven van <lezen, !lOOI' onze Leidsche
Universiteit eershalve tot doctor in de wijsbegeerte verheven
"voortreflelijken man", bijzonder geschikt tot onderkenning van
zijn lmr:tkter.
Eerst echter geef ik een letterlijke vertaling van het Lntijnsch
lliploma onzer beroemde Hoogesehool, het eerste in dezen tak
vn.n wetensehap eershalve uit.gereikt.
RECTOR EN SENAA'l' DER LEIDSUHE UNIVERSITEIT
Deu lezel s Heil!

Algemeen is de meening der mell8chen dat het doel van
alle eerhewijzen, zoo wel bij andere zaken als ook vooral waar
het de letteren geldt, dit voornamelijk is, dat zij die door
verdiensten fInderen overtreffen, daardoor een nieuwe aan beTeling erlangen en zoodoende tot werkzaamheid en het verwerven \'fln lof worden aangespoord. Evenwel, onze voorouders
hebben geoordeeld dat niet hierin alleen of voornamelijk de
v()ortreffelijkIJeid en verdien~te der eerhewijzen moest gezocht
XXXIX"
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worden. Beginnenden namelijk door belooningen aan te sporen
is schoon en verblijdend, maar schooner nog en verblijdender
met eerbewijzen hen te sieren, die zonder dergelijke aansporing
buitengewonen lof van geleerdheid hebben verkregen, aangezien dientengevolge op hen, aan wie de aangename taak om
deze belooningen toe te kennen is opgedragen, in zekere mate
de glans der nieuwe onder8cheiding terugstraalt . Is nu deze
bevoegdheid om mannen, door ontwikkeling en geleerdheid
uitmuntend, de hun toekomende eer te verleen en aan ons,
Rector en Senaat der Leidsche Universiteit, steeds welkom en
aangenaam geweest, zoo verheugen wij ons ook nu,dat \Te van dit
recht kunnen gebruik maken om aan den voortreffelijken man,
Z.1\1. OSCAR lI, KONING VAN ZWEDEN EX NOORWEGEN,
den lauwerkrans van doctor in de geheele wetenschap der
wijsbegeerte eershalve toe te kennen. En dit doen wij niet
met deze bedoeling, dat door den man, zoo bijzonder verdienstelijk ten aanzien der vrije kunsten te prijzen, wij zijn lof
eenigszins zouden doen toenemen, maar opdat het aIs eene
getuigenis zou bestaan van onze dankbaarheid jegens hem.
Weshalve wij, krachtens de ons verleende bevoegdheid, denzelfden OSCAR, KONING VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN,
TOT DOCTOR IN DE WIJSBEGEERTE op de gebruikelijke
plechtige wijze hebben benoemd en openlijk als zoodanig bekend gemaakt, en hem hebben toegestaan al de reèhten en
eerbewijzen die den wettig benoemden doctor)n de wijsbegeerte Of bij de wet Of door lange gewoonte plegen verleend
en toegekend te worden.
Om dit te zekerder en betrouwbaarder te getuigen, hebben
wij gelast hem dit officieel Getuigschrift, onderteekend door
onzen Actuarius en met het groot Universiteitszegel voorzien,
te overhandigen.

LEIDEN, 5 Mei 1897.
(w. g.) A. C. VREEDE,
Rectot· Magnifictl.~.

(w. g.) Mc. GILLAVRY,
Sellatus Actuarius.
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En nu eveneens eene letterlijke vertaling van de woorden,
waarmee Baron de l\Iaricourt zijn POl'trait d'Oscar II teekent : 1
"Inderdaad voelt een schrijver zich onaangenaam, wiens taak
het is de lotgevallen op te sommen van een koning, bij wien
meer goede dan kwade eigenschappen zijn waar te nemen!
"Op elke bladzij van een levensverhaal reikhalst de lezer
bij de machtigen dezer wereld enkele tekortkomingen aan te
treffen, die, in zijn oog, een poos zijn eigen gebreken doen
verflauwen. Op iedere blndzij hoopt hij dan een aantrekkelijk
schandaaltje te hOOl'en, dat zelfs den ruimst denkenden
niet onwelkom schijnt. Eindelijk, als hij bij de laatste bladzij
is gekomen en niets anders heeft aangetroffen, dan lichte scha·duwen op het persoonsbeeld, voelt hij zich niet weinig teleurgesteie!. Dan wordt hij gemeenlijk onrechtvaardig, zooals men
beweert dat alle menschen zijn, en zoekt hij zijn teleurstelling
goed te maken door den geschiedschrijver zich voor te stellen,
of met een bazuin Of met een wierookvat in de hand.
"Zal den toekomstigen biografen van koning Oscar dat.zelfde verweten worden? Mij dunkt het is droevig-waarschijnlijk, want hoe geneigd zij ook mochten zijn kwaad te spreken,
het blijft een moeilijke zaak voor hen, als zij wáár willen
zijn en het zal hun heel wat moeite kosten, zelfs den schijn
van een gewaagd avontuurtje toe te dichten aan den voortreffelijken paleI' familias, die Zweden's troon bezet". - (Het
woord dateert van 1905),
Deze ongesll1ukte woorden - nu 4 jaar geleden, anderhalf
jaar vóór 's Konings dood, geschreven, - doen goed, doch
wie zich nu verbeeldt dat daarmeê 1/11 I'oi bonhomme als Louis
XVI, Uil 1'oi bigot als Charles X of Uil I'oi boul'geois als Louis
Philippe wordt geteekend, staat ver van de werkelijkheid, Wij
hebben hier met een door-en-door fatsoenlijk man en hoogstens
met een romantischen Koning te doen. Maar als men onder
romantisch een fijner bewerktuiging van het gezonde zenuw1) Baron de
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Oscar II intime. Paris, Librairie Juven, 1905.
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stelsel wil verstaan, dan zijn alle kunstgevoelige personen romantici avant la leUre.
Laat ons beproeven op het uiterlijk en het innerlUk van
Bernadotte's kleinzoon, door een paar zelf-waargenomen voorvallen licht te werpen en daa.rbij enkele kenschetsende feiten
voegen.
I
Er was op aandrang van den Koning vnn Zweden en X oorwegen, in 1897 te Stockholm, een algemeene Kuns!- en Nijverheids-tentoonstelling, waaraan door de drie gewezen Rijken
van de Calmarsche Unie (1397) het meest, en door Zweden's
erfvijand Rusland, ter wille van Finland, iets of wat werd deelgenomen. Wij wandelden met een jongen Zweed, Erik Kronberg uit Gefie, in het park om het gebouw, toen eensklaps een
dogc(l1" bij het intreêhek stilhield, twee heeren de voorbank
verlieten, een palfrenier het paard greep en mijn metgezel zeî:
"Daar komt de Koning met S\'en Lagerberg aan." Ik zag een
veerkrachtige Saul's-gest.alte naderen in dichtgeknoopten langen
zwarten jas, een lichtgele roos, (Gloire de Dyon) in het knoopsgat. Kronberg en ik groetten hem beleefd doch niet onderdanig, zooals wij ieder fatsoenlUk mnn, dien wij kenden en die
indruk op ons mnakte, zouden gegroet hebben. Hij nam met
zekeren sierlijken armzwaai zijn hoogen hoed voor ons af, naar
de zijde die zijn volle gelaat zichtbaar deed worden. Een coup
de chapeau naar onzen kant, zou 's Konings aangezicht half
hebben bedekt en onze wederzijdsche blikken onderschept.
Bovendien zou hU <lf van onredzaamheid Of van schroom
hebben gesproken, eigenschappen bij een afstammeling va.n de
Bernadotte's en hun openhartigen pronk onbekend. Bij dezen
kleinzoon van Koning Karel Jan (1818-1844) gaf de joviale
groet ook een kantkter-rondheid in zeemanstrant te kennen
en een behoefte om gezien en bewonderd te worden,
eigenschappen ingeboren aan al wat Zuidelijk denkt en voelt
en bij Oscar II aanwezig als eiement uit het stam·complex
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der Bearners, die de lnndstreek van den wuften Henri Quatt'e
en van Ze Lel homilie Bernadotte bewonen.
- Hij heeft heelemaal niets Zweedsch, zeî mijn geleider.
- Hoe zoo?
- Hij is te beweegl~ik, te toeschietelijk.
- En ik daüht dat jullie Zweden zoo complimenteus waart?
- Juist, daarom zijn wij maar weinig toeschietelijk.
- Is de Koning populair?
- Hier in Zweden wel, maar in Noorwegen zouden ze hem
liever missen. Kijk eens, daar spreekt hij twee Dalecarlische vrouwen aan. Een paar boerinnen, die met den midzomer naar Stockholm zijn gekomen. Misschien wel voor de
tentoonstelling.
De Koning, na de beide vrouwen zijn beide handen te hebben toegestoken, was t.erstond in levendig gesprek met haar.
De boerinnen lachten ongedwongen j de Koning als een
harteIl\'eroveraar uit den goeien ouwen tijd, als een Egmont
die zijn Klärchell het wondere van zijn manlijke verschijning
te genieten geeft, zelfs op gevorderden, zich niet verradenden
leeftijd.
\Veldra was hij tusschen de volte verdwenen en had ik een
blik op hem gekregen, die een paar dagen later verscherpt
zou worden door een langere ontmoeting.
Wij - thans was het andermaal een jonge man die mij
vergezelde, nu niet een Zweed, maar een Hollander - gingen
na een fionkerenden boottocht op het l\Hilar, langs een reeks
fjorden - bloemstelen wier bloemen, witte lelies van de Oostzee, als lnndhuizen opdoken - naar Drottningholm, een der
bevallige lustsloten, wnarin de regeerende dynastie rijker dan
vele anderen is. Er wttS avondfeest bij den Koning. Twee fraai
bewimpelde booten, waftrop de gasten des Konings waren
ingescheept, stoomden naar het landhuÎl:>, van welks gevel .de
vlaggen aller natiën" - ik verzoek vriendelijk dit niet letteriijk te nelllen - van den standaard wftpperden. Er naderden
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Vorsten en Vorstinnen hun Koninklijken Broeder. De WereldPers had hare dagelijksche dienaren naar Stockholm afgevaardigd ter behartiging van hare belangen. Tusschen de 300 en 400
was het aantal gestegen der priesters en priesteressen bij het
orakel der publieke opinie, wier wonderSpmkigheid dagelijks
den volke wordt verklaard uit tienduizenden 1110nden. I De
algemeene Kamerverkiezingen voerden mij, in 1897 lid van
den Nederlandschm Journalistenkring, slechts spaarzaam de
dagelijksche Pers bedienend, naar het Pers-Congres als afgevaardigde. Ik deelde met Dr. Lamping - het eerelid van
den Nederlandschen Journalistenkring - de eer eener afvaardiging naar Stockholm. Met voorkeur maak ik van een en
ander gewag. Zonder die verkiezingen, die vele uitmuntende
dagelijksche penvoerders binnen de grenzen hield, zou ik nimmer buiten de grenzen zijn gegaan, althans z{,ó ver buiten de
grenzen dat een koninklijk lustslot in de Oostzee mij een
onderhoud met Oscar II zou hebben verschaft.
Daar trad hij binnen de redenaar, dichter, koning en schreed
langs de reien der gasten. Twee of drie kamerheeren volgden
hem. Evenals hij in rok met witte das. De Koning, het Grootkruis-cordon van de Poolster over de borst en op den zwarten rok
de plaque van een paar andere ordeteekenen. Een weinig pronk
bij veel eenvoud en de vriendelijkste gemeenzaamheid, die toch
afRtand doet houden. Voelbaar overwicht door lijfs- en zielsgestalte, den ganschen avond waarop hij zich tusschen zijne
gasten bewoog; voelbaar, doch ten eenenmale niet drukkend
overwicht.
:Met !log eenige afgevaardigden wenschten wij, die niet door
1) Volgens de oflicicele lijst kwamcn uit de na te noemen landen het
daarbij gemeld aantal journalisten op :
Duitschland 52; Oostenrijk 40; Belgic 14; Dcncmarken 16; Finland 10;
Frankrijk 73; Hongnrijc 38; Itnlie 27; Xoorwegen 14; Zweden 30. Xoord- en
Zllid-Amcrik,t zonden er 6; Portugal 3, Zwitserland en Nederland ie<1er 2 en
Spanje, Transvaal, Rusland en Egypte ieder 1. Te zamcn 832 perslieden.
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den Koning uit eigen beweging waren aangesproken, aan hem
voorgesteld te worden.
- Xiets gemakkelijker dfm dat, zei de Nederlandsche gezant,
toenmaals Baron Gericke van Herwijnen, thans Hr. :Ms. Gezant in het Britsche Rijk.
- Hoe laat denkt Uwe Excellentie, werd gevraagd, dat de
Koning ons morgen zou willen ontvangen?
- Morgen?! Nu dadelijk. Ik spreek den Koning zoo meteen
wel aan en presenteer U allen tegelijk.
Zoo gezegd zoo gedaan, maar op een wijze gedaan, zoo eigenaardig, dat hij den voorgestelden wel nimmer uit het geheugen
zal gaan.
De Koning stond te midden van een groepje "priesters en
priesteressen" allerjoviaalst te praten, soms gesticuleerend met
Zuidelijken gloed. Opwinding wordt zoo iets in het Noorden,
waarschijnlijk ook in Zwedens deftige kringen genoemd.
Daar treedt de heer Gericke naar den Koning, ons zeggend
hem op den voet te volgen.
- Houd mij maar bij mijn rokpand vast, en de andere
heeren achter U aan, dat wij elkaar niet kwijt raken, want bij
groepjes voorstellen gaat niet, dat begrijpen de heeren.
Wij zien den heer Gericke den Koning bij den arm grijpen,
nu deze verder wil gaan en tegelijkertijd hooren wij: "Sire,
puis-je vous présenter mes compatriottes, l\[essieurs .....
De Koning onderhoudt zich met ieder onzer als een wellevend, verstandig man, bij wien de gaaf van gesprek voeren
en luisteren - l"art d'écouter door alle waan wijzen in velerlei gezelschapskringen schromelijk verwaarloosd! - ontwikkeld was tot streelende hoogte; zegt ons allen gezamenlijk
eenige heminlijkheden over Nederland en deszelfs koloniën en
spreekt met fijnen "spotlach" tot een onzer, die hem vertalingen van eenige zijner verzen mocht aanbieden, over . mes rimes de jeunesse, qu'on a couronnées sans connaitre l'auteur
La plus belle conronne que VOliS portez, Sire.
Vous croyez?!
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Met bijzondere oogtinteling werd dit schalke woord gesproken. l~en vorstelijke geest had de opper-banale vleier~j gestraft.
Met een handdruk neemt de Koning afscheid.
Een geestig Hollander uit Weenen, de welbekende Mr. G. J.
Rive, de zeer verdienstelijke correspondent van de "Nieuwe
Rotterdammer Cournnt" voegt ons toe:
..-: Om wijsgeeren en andere onpractische heertjes lacht
men. Toch zijn er uitzonderingen, als ze beminlijk zijn. Ik
heb wel eens gedacht of niet alle aallgename menschen gedoctoreerd zijn in de levensphilosophie?
- En deze man doet zelfs een bod naar een professoraat.
- Hij reikt hooger: Philosoof-Koning.
Gelukkig het land waar de Vorst wijsgeer is!
II

Dat bemerkten wij op den ver<leren a \'ond, toen luijn metgezel en ik den Koning, onzen Gezant en onze landgenooten
in 't gedrang hadden verloren en - bien étonllés de nous trouver ensemble - in la salie des ambassadeurs, de diplolllatenkamer, waren aangeland. \Vij deelden die eer met verschillende bij het Hof van Zweden geaccrediteerde gezanten en
zaakgelastigden en dankten haar aan een toenma:tls fungeerend
Kamerheer des Konings, Illet ",ien een onzer bekend was.
Deze had ons geraden, wilden wij iets van de rede\'oeringen
hooren, die straks tot den Koning zouden gericht worden, niet
in de voorste salons te blijven toeven, maar tot Ilan de achtertite voort te gaan. Zoo waren wij bij de diplomaten te land
gekomen, een van de tallooze schalke antithesen aan ons beo
gaan door het vriendelijk lot, dat Ol!~ naar Zweden's hoofdstad en op het koninklUk lustslot J>rottningholm voerde.
Het was de eerste maal dat wij den Koning zouden hooren
als redenaar. J ules Claretie, Je Directeur der Comédie française, dankte den gastheer \'001' zijne beminnelijke gastnijheid
aan de Internationale Pers en bracht een episode uit de jeugd
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van Oscar Ir in herinnering. Zij gold de wijze waaro}l door
den toenmaligen Zweedschen Prins Oscar Fredrik (want zijn
broeder Cllr! was toen Kroonprins) de Frallsehe reddingsmedaille WilS verdiend en de vergelijking door den heel' Claretie
daaraan verbonden, tusschen den Koning en hem, als dragers
van het Commandeurskruis van het Legioen van Eer, was zoo
gelukkig aangewend, dat zij de kern van zijn speech vormde.
Men gevoelt dadelijk, dat de Koning in zijn nntwoord de
taak der Pers omschreef, hare deugden en ondeugden met
bezadigheid afmat en de toespeling op zijn redding van menschenle\'ens onbeantwoord liet. Zelfverheffing zou hier zelf·
misleiding zijn geweest. Als ik echter van onbenntwoord
spreek, druk ik mij niet juist uit. De tranen, die bij Jules
Claretie's toast uit de oogen van onzen Koninlijken gastheer
welden, ontlokten er bij nnderen en gaven het beste antwoord,
dool' een mellsch op dat oogen blik te geven.
Want dit is het kenmerkendst voor hen geweest, die niet
dan bij hooge uitzondering Vorsten en Vorstenzonen naderden, het gloedrijk ziels\'ertoon van dezen Noordpoolvorst.
Er is, zoo zegt Illen, bitter weinig noodig voor een Koning
om populair te zijn. Laat mij hierin van ~evoelen mogen verschillen - er is veel, zeer veel noodig: een koninklijk ha.rt.
Oscar II heeft dat ook in 1892 getoond, toen hij uit
Biarritz het stlldje Pau, het stamoord zijner familie, voor de
eerste maIl! bezocht. De Koning had daar in den Graaf de Lagrèze een bloedverwant. wonen, die tevens zaakgelastigde was
ter behartiging van de belangen der Bernadottes. Die fnmilieband wns indertijd geknoopt door Bernadotte zelf, die de
hand mn zUn nichtje aan den grootvader van Graaf de Lagrèze had geschonken. In de bruidsdagen had Karel XIV
(Karel Jan) onder anderen een pmchtvleugel Erard uit Parijs
naar Pau doen zenden, die in het afgelegen Bearnee8che stadje
fUl'ore had gemaakt. Oscar II trok den 21sten Mei 1892 als
Graaf van Huga naur Pau, ten bezoek bU Graaf de Lagrèze,
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dien hij sinds lang kench', om de streek zijner vool'\'aderen te
zien, die hij nog niet kende.
De Koning-romanticus vierde in die dagen zijn poëtischen
hartstocht bot. Alle gelukkige souvenirs van zijn sta'mhuis
hloeiden als rozen voor hem op, en nadat hij in een park uit
een bloemenmand eenige viooltjes had geplukt, die hij als
heugnis ann de Vnderstac\ der Bernadottes der Koningin toezond - kan zoo iets opkomen anders dan in het hart van
een dichter?! - bleef hij lang in gepeinzen staan in de kamer
van het oude gebouw, waar meer dan honderd joar geleden
het levenslicht zag zijn voorvader Jean de Bernadotte, Prins
van Ponte Oorvo. mnarschalk van Frankrijk. mede- en tegenstander van dien toenmaals twintigjarigen Toulonschen artillerie-officier, die op de 14 jarige Désirée Clary van Marseille
verliefd geraakt, haar vlekloozen, door den directeur Barras in
zijn m(lmoil'es eerst bezoedelden, later schoon gewasschen naam
nIs allerliefst, levendig jongmeisje, als onberispelijke echtgenoote en nis beminlijke en beminnenswaardige moeder, onder
zijn arend-schachten naar het gebied der historie heeft gevoerd.
Misschien heeft Oscar II in die gehoortekamer tegelijk met
zijn grootvader, den republikeinsehen generaal Jean de Bemadot te, de herinnering aan zijn grootmoeder, Désirée Clary, de
tweede dochter van een Marseillaansch koopman in zijden
stoffen, betrokken?! Misschien ook heeft hij teruggedacht aan
het bijzonder levenslot van dien r\lken hnndelaar Clttry, wiens
oudere dochter Julie aan Bonn,parte's broêr Joseph werel uitgehuwlijkt en, in den spotzieken trant der C()S(I.~ d'Espana, een
blauwen Maandag Koningin van Spanje is geweest?! Zooveel is
zeker,dat toenmaals de Koning van Zweden en :Noorwegen, wiens
grootmoeder de Zweedsche troon met weerzin had bestegen, de lotgevallen van de twee Koninginnen, beide dochters van een Marseillaanschen zijdehandel aar, zich voor der. geest zal hebben gehaaid, nu hij, wars van dommen klaterpronk, het eenvoudige
\~oord spmk: ~ 'Velk een levensloop had toch mijn grootvader I"
[n tegenstelling met zoo vele andere grooten der Harde, zich
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schmnend hunne afkomst of zich dan rop verheffend, open bnart
deze uitroep een schrandere inborst, die het persoonlijk levenslot aan onnaspeurlij kheden toeschrijft, welke nIs onzienlijke
machten gedacht, geen rekenschap plegen te ge\'en van hare
daden en wier ,gunst en ongunst bóven het oordeel van derden staan,
Ze\'en jaar later, in 180)1, keert Oscar II nogmaals in het
Bearneesch gehied (>11 in het Baskischc land, thans niet h,cognito als Grnnf van Haga, maal' als ~ouverein van Zweden
en Noorwegen, Verblijf houdend bij den Graaf de Lagrèze
wordt de Koning dool' de l'yreneeoche boerenbe\'olking en
haar gemeenteraad Ilnnr den eisch Ylll1 het oogenblik begroet.
Doch deze niet alleen komt den :;ympnthieken Koning huldigen. Er is \"an heinde en verre een eosmopolitisehe bevolking
in het Pyreneesche stadje sltalllgestroomd. Spanjaarden, Italianen, Oostenrijker~ zijn onder Zweden en Alllerikanen vermengd en de Parijzenaar, die Bonapartistisehe voorkeur in de
Derde Republiek toont, wordt gezien in de nabijheid van
Marseillnansche kooplieden, wiel' grootmoeders een eeuw geleden met Désir<;e Clnry hebben gespeeld . Vóór het omlooverd
landhuis van den Grnaf de Lagrèze, eensklaps tot koninklijke
residentie verheven, heeft de gemrenteraad een triomfboog
doen oprichten, die een schild dmngt met de woorden:

AU PETIT-FIL8

DB~

NOTHE BERNADOTTE.

en bij het aanbieden van een adres wordt de Koning uitgenoodigd een nieuwe brug te willen openen, die gedoopt zal
worden met zijn naam, Het is nlles \Teugd en vreugdeglans,
voorvaderlijke fierheid, die in de aderen \'nn den kleinzoon
stroomt en hem, in weldra te volgen droeve tijden, nog beter
het levensbeeld van dien Republikeinschen Generanl zal inprenten, wiens stalen kal'llkter en buitengewone schrnnderheid
het tirannieke ol1\'erstand van een tot Keizer \'erheven krijgsmakker durfde weerstnnn,
Wie herinnert zieh niet het tijdens de afscheiding van Noor-
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wegen betoond gedrag Y:ln Zweden's Koning? 1 Wie zich de
fiere houding van Oscar II voor den geest haalt, ziet in dezen
]Jetit-IUs den g1'ftlld' jÛl'e herleven. BOIl sa.lg lle peut mentil'. En
de levenslens der besten onder de s}echte menschenkinderen
vindt slechts hare zegenrijke toepassing door goed bloed. De
overeenkomst tusschen kleinzoon en grootvader in karaktervollen handel en wandel is treffend. Stond de ronde republikein Bernadotte tegenover den tirannieken Napoleon, de wellevende Koning Oscar zou tegenover boersl)he Noren stann.

III
Den 30$ten Thermidor van hetjnar VI - 1ï Augustus ]798 trouwt te Sceaux bij Parijs de 35-jnrige Jenn Baptiste Bernadotte met de 18·jarige Bernadine, Ellgénie, Désirée Clary.
Getuigen zijn o.a. Joseph en Lucien Bonaparte. Uit Caïro
heeft hun broeder Napoleon, de held der Pyramiden (21 Juli
1798) een gelllkwensch aan zijn vroegere verloofde gezonden
in deze woorden: "Je souhaite bonheur à Désirée si elle épouse
Bel'Jladotte; elle Ie mérite."
Den 18den Brumaire van het jam' VIII (!l November 1799)
tmd Bcrnadotte openlijk tegen Bonaparte op. Ilij weigerde
mede te werken aan de omverwerping nm het Directoire. "Ce
diabie d'homme" zêi de generaal, "est peu susceptible de
séduction, il e~t désintéressé, il a de l'esprit". Yier en half
jaar later, (18 Mei 18U4) toen het Keizerrijk wtlrd ingesteld
I} )Iij is maar één Xederlandsch werk bekend, dM van Dr. J. H. Gv~SI~G
J.Hz. (In ZwedeIi, Reisherinneringen, Utrecht, E. J. A. RlIys I!IOG) waarin op
even heldere als volledige wijze de oorzaken "an de gemeenschappelijke
politiel,e onvcrdraagzaamheid van Zweden cn Noren aangetooud en uit beider volkskarakter verklaard worden. Hoc de J.llthersche Kerk·overheid zich
tijden" de revollltiedagen in Xoorwegen gedroeg - in een land waal' dc
Koning nIs hoofd del' Kerk fungecrt- werd door Dr. G. meL lofwaardige openhartighei(1 aan het licht gebracht cn is ongemeen belangwekkend. Over
Koning Oscar's houding en "ijn gesprek met den Redacteur van de Frankfurter Zeitllng Dr. Hugo Ganz komen in rlat7.clfde boek wetenswaardige
merledeelingen voor. lIet is - in één woord - een boek van historische
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was het wederom Bernadotte, die eJ;. zich tegen verklaarde en
een plaats weigerde in den stoet bij de kroning.
Toch moest Bernadottt' zijn zelfstandigheid en republikeinsclle gezindheid koopen met de herhaalde ongenade des Keizers, die, al verhief hij hem tot Mnarschalk en Prins van
Portecorvo, den helll weinig syrnpathieken officier, in wien hij
steeds een tegenstander ontmoette, ·gaarne geheel zou hebben
terzijde gesteld, indien hij de medewerking mn een der bekwaamste veldheeren, die bovendien door zijne soldaten aangebeden werd, had kunnen ontberen. Evenals onder de
Uepubliek, nam Bernadotte ,dan ook een werkzaam deel, aan
de vele veldtochten onder het Keizerrijk, terwijl hij zich tevens
als gonverneur van Hannover en later als Opperbevelhebber
der Fransche troepen in N oord-Duitschland onderscheidde. De
roep van bekwaamheid, gematigdheid en eerlijkheid, welke hij
zich nIs bestuurder der veroverde gewesten verwierf, alsmede
de edelmoedighehl door hem tegenover Zweedsche krijgsgevangen betoond, droegen cr niet weinig toe bij om later de
aandacht der Zweden op hem te vestigen. 1
Hoe hij echter ale Erfprins van het Zweec\sche Hijk (21
Augustus 1810) tegen den Franschen keizer optrad, daarmn
geven twee brieven aan Xapoleon blijk. Deze had Bernadotte
de schriftelijke belofte willen afdwingen nimmer Frankrijk te
beoorlogen. ,Ik verlang mijn nieuwe Vaderland niet tot een
vasalstaat" ,vas Bernadotte's antwoord geweest.. En bij Bernadot te wist Napoleon waaraan hij zich te houden had. Toch
beproefde hij Zweden tot het continentale stelsel, waardoor
Engeland moest bedwongen worden, ovcr te halen. Zweden
weigert. De Keizer wreekt zich door het terugroepen der stafoflicieren en het intrekken der dotaties aan den Erfprins verleend. Fmnsche kapers rooven en plunderen tot in de Zweedsche
havens de vaartuigen, "oeren de bemanning naar Frankrijk,
I) ~:en Konin~in. door Il. 1') ttersen Tz. De citaten zijn ann het schoone·
Gidsal'til<el van Oe!. J~% ontleend.
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waar zij bij de vloot worden ingelijfd. Klachter. blijven onverhoord; de rechtbanken verklaren zich onbevoegd. De Fransche
Gezant treedt onbeschoft op, zood,tt de Koning mn Zweden
(Karel XIII) bezwijkt voor de timnnieke eischen de~ overheerschers en Engeland den oorlog verklnart. Een half janr later
{2ï Januari 1811) rukt. de Prins van Eckmühl aan het hoofd
der Fransche troepen Zweedsch-Pommeren binnen, neemt de
beambten gevangen en zendt de t.wee aanwezige Zweedsche
regimenten naar Frankrijk.
Deze ongehoorde schending van het volkenrecht geeft BernadoUe ftal1leiding tot dezen brief:
"Sire, de hoon, Zweden aangedann, wordt levendig do(,r dit
volk gevoeld, nog meer door mij op wien de eervolle t:tak
rust het te beschermen. Indien ik iets heb bijgedragen tot de
grootheid \"an Fmnkrijk; indien ik steeds vurig heb gewenscht
het oude Vaderland geëerd en gelukkig te zien, nimmer heb
ik het mogelijk gedacht daarvoor de eer en de onafhankelijkheid van mijn aangenomen vaderland op te oft(~ren. Uwe
:Majesteit kent de beteekenis der gepleegde daad. Zij kent ook
mijn besluit. Weinig naijverig op de grootheid en de mncht
die U omringen, Sire, ben ik het des te meer niet beschouwd
te worden ftls uw vasftl. CWt) ;'\Iajesteit gebiedt o\'er het grootste
deel van Europa, doch hare heerscbftppij strekt. zich niet uit
tot het rijk, waarover ik geroepen werd te regeeren. Mijn
€erzucht bestaat daftrin het te verdedigen, ik zie daarin de
taak mij door de Voorzienigheid opgelegd."

Diezelfde grand père van Oscar II durft den Keizer voorstellen, als bemiddelaar tussehcn hem en Alexander "an Rusland op te treden, nog vóór rIe oorlog is verklaard, met deze
beteekenisvolle woorden:
"Sire, de menschheid heeft reeds te veel jammer gekend.
Onafgebroken sedert twintig jftren stroomt het bloed hftrer
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zonen. Aan den roem van Uwe Maje8teit ontbreekt nog slecht8
dit te doen ophouden". en een jaar later, toen l\Ioskou en de Berezina het laatste
bedrijf mn het Napoleontiseh bloedspel begonnen te vertoonen, waagt diezelfde man een beroep te doen op .... het hart
vitll Napoleon .
• Gij zijt het gevaar ontsnapt, Sire, maar uw leger, de bloem
van Frankrijk, Duitschland en Italië, bestaat niet meer. Gebleven zijn zij dMr, de dapperen, die Frankrijk bij Fleul'Us
hebben gered, die in Italië zegevierden, clie weerstand boden
aan Egypte's moordend klimaat, die de overwinning verschaften
aan Uwe standaard8 bij Marengo, Austerlitz, Jena, Halle, Lubeek, Friellland enz.
"Sire, moge dit hartverscheurena schouwspel Uwe ziel ,'erteederen, en is het noodig haar te doen ontroeren, gedenk dan
den dood van meer dan een millioen Fransehen, gevallen op
het veld van eer, offers van de oorlogen door Uwe Majesteit
gewild".En als kort daarna het tijdperk der bevrijdingsoorlogen aanbreekt, is het wederom Bernadotte, die thans tegen Rusland
en Pruisen een taal doet hooren, vreemd aan alle dubbelbartigen,
YltIl wie het in den tijd der T,Llleymnd's en Fouché's krioelde
in het schoone Frankrijk en daarbuiten.
"Door het overtrekken der fransche grenzen", zoo schreef
hij aan Keizer Alexander, "volgt men Napoleon na en rechtvaardigt diens vroegere handelingen tegenover ons; wat wij
hem verwijten, cloen wij op onze heurt en miskennen en vervalschen dUildoende de heginselen van het eeuwige lecht,
waarop wij ons tegenover hem beroepen, de eenige die ons
rechtvaardigen bij het keeren van geweld met geweld I"
Da~trom weigerde hij met zijn troepen deel te nemen aan
den veldtocht in Frankrijk. Daarom als waardig, fier man,
wiens daad geen spotbeeld van zijn woord vertoont, begeeft
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de ...f/raml l)(~l'e" zich met zijn stnf naar I';:Lrijs, eerst nádat de
de intocht der bondslegers heeft plaats gehad.
Terecht mng de heer Pyttersen dan ook deze juist gevoelde
woorden schrijven:
"Zijn vroegere landgenooten, zijne naaste omgeving zelfs,
niet in stnat de hoogte te waardeeren, waarop hij zich hnd
geplaatst in zijn strijd tegen Napoleon, noch de kieschheid,
welke hem op de grenzen van Frankrijk de wapenen deed
nederleggen, zagen in hem slechts den man, die den vijand
had aangevoerd tegen zijn Vnderland en die \'erdacht werd
met behulp der bondgenooten den ledig gevallen troon van
Frankrijk te willen beklimmen; zij beschouwden hem als een
"traitre n. Ia France."
Van diezelfde hoogheid van geest heeft de petit-fUs een paal'
jaar vóór zijn dood blijk gegeven, toen Noorwegen, nn den 7
Juni 1905 zich zelfstnndig te hebben verklaard en de koninkl\jke
mncht van Oscar over zieh te hebben opgeheven nan Carl,
prins \'an Zweden, hertog van Westgothland, in 1897 gehuwd
met zijne nicht prinses Ingeborg van Denemarken de Rijkskroon aanbood.
Van dienzelfden schramleren eenvoud, die zich niet, een rhetorischen profeten-mantel omslaat, wanneer de effen kleedij
van beproefd eerlijk man voor de omstandigheid volstaat.
Ziehier de brief, waarmóe Osear II, Koning van Noorwegen
afscheid neemt van zijn Koninkrijk en de aangeboden Kroon
\'001' een der zijnen weigert. Het is een staatsstuk, een officieel
document, waarvan de zedelijke waarde zich torenhoog verheft
boven de eeuwige edicten der internationale diplomatie. Het
is de bekroning van een eerlijk, voortreffelijk mansle\'en (zie
het Leidsch diploma) na een pijnlijk regeeren over een, zeker
niet dool' Zweden, te regeeren Volk.
"Ik geef U kennis van mijn besluit om de Kroon van N 001'wegen niet langer te bezetten. Ondanks den besten wil gaf
die mij in den loop der jaren zoo veel bittere zorgen.
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"Bovellllien zou ik haar niet I,mger ten hate van het land
kuunen drngen, op dit oogenblik, nu een onwettig besluit van
het Storthing, vaIl nul of geen er waarde, zelfs het veto van den
Klllling heeft verklaard.
,,:\Iaar ik wensch niet anders dan goed toe aan het lnnd
en het volk, (l:1t ik sinds mijn jeugd oprecht genegen ben
ge\\"pest en' welker welzijn ik steeds behartigd heb, voor zooveel de middelen om dit te bereiken konden samengaan Illet
de pliehten, die mijn positie van Koning der beide lnnden van
lwt Scandilln visch schiereiland mij oplegde.
"Overwegende den toestand, waarin de onderlinge betrekkingen tusschen de beide natiën zUn gemakt, kan ik niet aannemen dat het dienstig voor het geluk van Zweden en Noorwegen zou zijn dat een Prins uit mijn Huis, in de verkiezing
tot Koning \"ftn Xoonvegen ZOll toestemmen.
"Zeker zou er dan in beide landen een wantrouwen ontstaan,
tint zich zool\'el tegen hem als tegen mij zou keeren.
"Datzelfde wantrouwen zou allieht een hinderpaal opwerpen
tegen de verbetering der gevoelens van beide volken jegens
elkander, thans helnas gescheiden; een verbetering waardoor
ik, binnen een niet te verwijderd tijdperk, de vreedznme betrekkingen tusschen beide natiën hoop te zien bestendigd:
"Om die redenen kun ik dus niet het aanbod van het Storthing unnvaarden. Ik breng hartelijken dank aan allen, die
tijdens mijn drie-en-dertigjarige regeering. mij in Noorwegen
trouw hebben gediend en die nog hun vroegeren Koning gene~
genheid zouden toedragen. Bij het oogenblik van afscheid
breng ik hun oprechte wenschen van geluk toe," Waardig, lier, eenvoudig, oprecht moeten deze woorden van
Bernadotte's kleinzoon klinken yoor hen, wier gezichtskring
~ich tot het volkskamkter van Zweden en Noren uitsIrekt, en
die tevens vermochten onder beide volken te leven en hun
levensvoorwal1rden VllIl naderbij te beschouwen. Een helder
beeld teekent Dr. J. H. Gunning J. Hzn. daarvan in het
IIlrlo hoofdstuk van zijn lIIerkwaardig reisboek over Zweden.
XXXIXJI
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Men merkt terstond op, zegt hij, "dat een Noor een geheel
ander wezen is dan een Zweed. Houdt men een Noorman voor

een Zweed, dan is het bijna zeker dat hij verontwaardigd uitroept: ,Nej, Norsk!" (neen, ik ben een Noor!) als ware hei
een beleediging voor een van Norges S\,?nner met een Zweed
verwisseld te worden. De beleefde, verzoenlijke Zweed zal in
dit geval even glimlachen over uwe vergissing en brengt u er
vriendelijk van op de hoogte; maar de harde, hoekige N 001'man vindt zich miskend."
Men kan uit deze korte beschrijving, die ik een poos geleden het voorrecht had eenerzijds door een Zweedschen, - Carl
Eduard Broms - en anderzijds door een Noorschen vriend - Rudolf Stang - te doen contr6lèeren, nagaan dat Koning Oscar
II, de "tusschen de twee bruggen geboren Stockholmer", niet te
veel zeî, als hij sprak van "zooveel bittere zorgen" door de
Kroon van Noorwegen hem gebracht. En voegt men daarbij
een herinnering aan 'R Konings romantischen aanleg, dan heeft
men gegevens genoeg, om zich naast den rijksstafeen doornenkroon te denken, want nooit verdraagt zich kieschheid met
grofheid, al moge deze laatste zich verschuilen onder de leuze
van den ruwen diamant. In de wellevenskunst komt het op
de slij ping aan, wil de delfstof waardij bezitten.

IV
Dezer dagen is te Stockholm - de bijzonder schoone Koninklijke Residentie in Europa - een ruiterstandbeeld onthuld van Koning Kawl XV, wien Uscar II den 18en September
1872 opvolgde. Zij waren broêrs, kinderen uit het huwelijk van
O~car I, een hoog gebouwd en fraai gevormd man, een geletterd en artistiek voelend Koning en van Joséphine de Beauharnais Leuchtenberg, een gmcieuse vrouw - dochter van
Eugène de Beauharnais en Auguste van Beieren, - de sympathieke opvoederes harer 5 kinderen, gezond op ééne na: het
dochtertje Eugénie.
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Van vaderszijde F'ransch, van moederszijde Duitsch, is het
Joséphine niet gelukt in eene Luthersche natie te doen vergeten, dat zij katholiek en bovendien geen Scandinaafsche was.
Mocht zij daardoor uit verschillende volkskringen zekere aanhankelijkheid derven, die harer kinderen heeft zij in dubbele
mate bezeten en behouden. In haren zoon Oscar waardeerde
zij bij voorkeur zijn poëtischen en muzikalen aanleg, en zooals de vader tot ontwikkeling van zijn wetenschappelijken aard
bijdroeg - hij liet hem verschillende academische graden te
Upsala en Lund behalen, na 4-jarige studie - zoo werkte de
moeder zijn kunstsj'mpathieën in de hand. Het dichterlijkpeinzende en fijngevoelige in zijn karakter lokte haar aan;
daarbij was hij dool' die kieschheid mn gevoelens eenigszins
'vrouwelijk ge\'ormd, ondanks het manlijk weerstandsvermogen
·dat een zeevaarder ,'oegt. Dat" \'l'ouwlijke" in een man, het beste
erfdeel d.tt een moeder hem kan geven, komt het niet tot het
verwijfde te ontaarden, spralf zich reeds in Oscar's vl'oegejonkheid uit, bij den omgang met zijne één-Jaar-jongere zuster,
·Charlotte Eugénie. Evenbeeld harer moeder; meer duitsch dan
fmnsch, zeer ontwikkeld, kranig mllsiceerend, verdienstelijk
schilderend, teêr van gestel, al te teêr voor het klimaat dat
haar herbergde - herinnerde het geestelijk verkeer van dezen
hroêr en zuster alm dnt van l\'Iallrice en Eugénie de Guérin.
Zoo groeit deze ttanstannde koning tusschen familieleden op,
wier innerlijke gevoelens de zijne verstaan en wier kunstzin
en geestestll'bcid die van hem bevorderen. Behalve op enkele
nationale feestdagen spreidt het Koninklijk Hof in zijn uiterlijk
vertoon niet meer weelde om zich heen, dan van een ouderwetsch·aristoeratisch gezin.
Oscar krijgt 25 francs 'smaands zakgeld en zijn toekomstige
artistieke en Illaritime gezindheid openbaart zich als 12jarige knaap nu hij, bij zekere gelegenheid, voor 75 centimes een
vioolsnaar en bij een andere, een bootje dat te water kan gaan,
voor 5 francs koopt. Hij is wat in zichzelf getrokken, althans
,'ergeleken met zijn vroolijken, luidmchtigen broeder, den
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Kroonprins Carl. Beiden echter deelen met hun vader de sympathie yOOI' alle ernstige kunstenaars, hetzij die beitel. penceel,
pen, kJaviertoets of vioolsnaar hanteeren en het is niet zonder bete eken is, noch minder zonder beteekenisrijken invloed
geweest, dat de beroemde philosoof Christoffel Jacob Boström,
(1797 -1866) Oscar's gou verneur en de bekende historici Carlson
en Landberg zijne leermeesters waren. Later stelt hij den welbekenden componist 1. v. Hallström tot zijn bibliothecaris aan.
Eenvoud en soberheid mochten het Zweedsche hofleven ten
tijde van Oscar I kenmerken - aan geestesglans en geesteslicht ontbrak het noch Vorst noch hoveling.
Als schitterende tegenstelling tot andere Europeesche hoven,
waar men weggrauwt vlln verveling, is het Zweedsche de verzamelplaats van hetgeen op kunst- en wetenschappelijk gebied
uitblinkt. Daardoor slinkt de afstand, die Vorst van onderdaan
scheidt en wordt tevens de eigenaardige toestand van een Vorsten hof met klassieke hovelingen opgeheven, welke ann een
Sineesche pagode en daan·oor geknielde poppen met automatische gebaren herinnert.
In 1846 zal baron Nauckhoff, eerst adjudant bij koning Karel XIV, later kamerheer en van 18,26-1832 Hofmaarschalk,
zich over de drie zonen van den Koning - de Prinsen Carl,
Gustaaf en Oscar aldus uitlaten:
"De 17-jarige Prins Oscar heeft, vergeleken met de twee anderen, den besten kop. Ook zijn vader schijnt veel gewicht te
hechten aan zijn oordeel, bijzonder in l\Iarinezaken en herhaalt
dan: "Oscar heeft gezegd ... "
In de krncht van den Olarliijken leeftijd - op 43 jaar bestijgt hij den troon, en is hij gerijpt in de kunst des levens;
gestanld duor een vijf-en-twintigjarig tijdperk van studie ter
zee en te land; geadeld door den omgang met de fijnste geesten uit vroeger en later eeuwen. In 1864 was hij benoemd
tot President vnn de in 1771 gestichte Koninklijke Academie
voor Muziek te Stockholm en hij is dit tot 1872, het jaar zijner
troonsbeklimming, gebleven.
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Ook zijne dichtwerken dagteekenen - met uitzondering
van enkele - allen uit de periode vóór zijn Koningschap.
De bundels z\iner redevoeringen bevatten ook de toespraken
als Koning.
De "Samlade Skrifter af Oscar Fredrik (Stockholm, P. B.
Eklunds Förlag 1876) behelzen proza en poëzy.
De eerste verzameling van 1861 bevat, gelijk deze tweede, de
volgende opdracht aan de Koningin - toenmaals Hertogin
van Oostgötland:
Des arbeids vrucht, del' moeite loon,
Ze liggen voor Uw voet,
"N eem ze aan!" klinkt nu des Zangers toon,
Dien Gij verhooren moet:
Want zelv' hebt Ge U verheugd in 't groeien
Der plant en in haar welig bloeien.

***
Daarom, Sophie, zal mét Uw nattm
Gemerkt zijn 't eerste blad,
Zoo breng' heel d' oogst een hulde saam
Die 't ooft reeds voor U had:
Zoo is mij dubbel waard gebleven,
Wat 'k heb gedacht., gekund, geschreven.
Stockholm, in Januari 1861.

OSCAR.

En Oscar Fre(h'ik - de Prins van den bloede - zal een
Germaansch lustoord aan den Rhijn lYon Repos bezingen, sinds
befaamd geworden door eene andere dichteres: Oarmen Sylva.
Het is niet onbelangrijk de verzen van Oom en Nicht - immers Sophie van Nassau, de koningin van Zweden, was een
hai ve zuster van :Elisabef h van Wied's moeder - naast elkander te leggen.

22

DOCTOR OSCAR [J.

In 1856 - toen de jonge prinses von Wied een aankomendejonkvrouw was - wijdde de zeven-en-twintigjarige Zweedsche
Zeeofficier de volgende regelen aan het landhuis, waar zijne
bruid, hare tante, vertoefde.
MON REPOS.
Door de winden voortgedragen
In de luchten, rusteloos,
Komt de moede vogel vragen
Haag en boomtak voor een poos.
En de dichter schijnt de vogel,
Wat hem maakt zoo vrij en vroo
Zal vertellen Mon Repos.
Weet dan dat des dichters tonen,
Op een heuvel in de pracht
Van een bosch met beukenkronen,
Klinken in hun volle kracht.
Denk daarb\j U 't eenzaam .buiten",
Zacht bewllifd door Zomerloof 't Is aanlok'lijk naar 'k geloof.
En schoon men in deze zalen
Overdreven pmcht niet vindt,
Ziet gij ze in een luister pralen
Door den goeden smaak bemind.
Grijp naar Eenvoud's stille kleuren,
Dan: de verven van 't palet
Rustig op het doek gezet.
Laat uw blikken zijwaarts zweven:
Neuwied, Coblenz lichten aan;
Welk een schouwspel, welk een leven,
Dat de stroom toont langs zijn baan!
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Ginder zacht omlijnde bergen,
Tusschen welke vader Hhijn
Kabbelt in den zonneschijn.
Wil dus hier een wijle poozen
Treed hier binnen, hier is 't goed,
Doornen worden hier tot rozen,
En het hart klopt welgemoed;
't Lief geloof der kinderjaren,
Als een engel aangezweefd,
In dit heiligdom herleeft.
OSCAR FREDRIK.

En jaren later schreef de Prinses von Wied als Koningin
van Rumenië over Mon Repos.
Om de witte woning
Slaapt het woud,
't Licht der maan verzilvert
't Zware hout.
Ach! aanbidden kon ik
Iedren boom,
Hier heb ik genoten
Jonkheid's droom.
Al mijn lied ren , zangen,
Hier ontstaan,
Heb ik afgeluisterd
Dreef en laan.
Zou hier nog 't ollllooverd
Kamerkijn,
Der gedachten heilig
Outer zijn? I
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Statig in de laagte
Glijdt de stroom,
Als een lichtstraal verder
Langs den zoom.
Alle takken ruischen
Vreugde en rust,
Hier wenkt altoosdurend:
"Mijne Rust"!
CARMEN SYLVA.

Doch naar deze meer huiselijke familielyriek, mag men de
poëtische kracht van Oscar II niet beoordeelen. Voor Noorsche wouden en rotsen en N oorsche zeeën slaat deze Skald
de harp, en eerst dan klinken zijne verzen zuiver E'n schoon,
en stijgen ze tot de hoogte van het heldendicht, als de roemruchtigheid van de Zweedsche vloot hun rhythme prikkelt.
De lyriek van Oscar Fredrik is bovendien bij uitzondering
vloeiend taal gelispel, dat het oor streelt; veeleer gelijkt zij
golfgeklots, nu zangrig dan knallend, gister melodisch, heden
heftig als stormgeraas, morgen dreunend als een kerkklok.
altijd gister, heden of morgen, doortrokken van het ziltige der
N oorsche scheren of van de harsluchtder dennen in dé Zweed·
sche wouden. Een dichter spant de lier, die meer dan 25 jaren in
zeedienst is geweest en zijn zeeheldenzangen - a:noniem aan
de Zweedsche Academie op 24-jarigen leeftijd ingezonden en
door haar bekroond - St'ensl.a (lotftms minne (Herinneringen
aan de Zweedsche Vloot) aan het Officiercorps der Marine
heeft opgedragen met deze woorden:
"Des jonkmans gelukkigste en zorgelooste dagen, zijn op de
baren voor hem aangelicht, en niet weggeschemerd is op het land
hun rozige dageraad; des jonkmans schoonste droomen zijn op
de zee geboren of werden gekoesterd door het leven tusschen
hare vrije, frissche golven; des jonkmans dierste vriendschapH-
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b~l1den werden ge knoopt binnen de door zeëen oYerstOlte
reelingen, onder het fier uitwaaiend doek der drietongige ylng."Het le\'endig scheepsverkeer op den Sunt; het groene Seeland, en het kasteel KroJ1(~borg - door Frederik 1I van DeneJlla.rken in 1574-1585 ter bewaking van den Sondtol gebouwdzijn de maehtige décors "an dit dicht-panorama.
De llH'ei'te "Marine-doeken" zijn op Sofiero, een der koninklijke lustsloten niet yer van Helsingborg aan den Sont, ontstann, inzonderheid de vijf stukken: Sjaelland; Örlogs-skonerten;
K\'oneb()J'g~ Slott; net Stormnr en Annu en g11ng genolll
fönstret.
Vervaardigd zijn deze echter niet in de helle zomermaanden,
als Iduna met Bmgl' aanzweven op Skidbladnir, het snelglijdende Asenschip VIUl Freyr, den lichtgod, doch in de donkere
December, nIs het .Joel-feest ter eere yan de hergeboorte der
Zon wordt gevierd - een stmul der herinnering heeft. ze toen
opgeroepen voor het oog des dichters,

Fort, sväfven hit med sommarljus pli vingen
Och af det friska hafvets luft lIIig bringen,
Ett ende efterlängtadt andedag!
Zweeft aan op wieken van het zomerlicht
En wilt mij frissche zeelucht brengen,
Het een 'ge wat ik vuriglijk begeer.

Zoo lezen wij in de inleiding tot de vijf yersjes: Genolll milt
frönstret (Door mijn venster), waan'an het bu.tste Annu en
gäng genOJ11 fönst.ret (Nog eens dool' het Yen~t('l') ook dnarom
merkwaardig is, wijl het een nauwkeurige beschrijving geeft
van het iu- en uitwendige van Sofiel'o en van de leefwijze
der bewoners. "Laat ons", zegt de dichter, ,den telescoop
thans doen rusten, Sofiero';; omgeving, (Ie Sont, Kron borg en
Seeland zijn thans genoeg be~pied. Gaan we nu eens het
huis zelf bezien. Ik heb v('cl glazen (h'uren, (]ie vensters schij-
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nen, aan mijn huis, want van dicht gesloten zOlllerwoningen
houd ik ,'olstrekt niet. Ik hou' ervan dat het blauw vnn den
hemel dicht bij mijn dak komt; treedt nu nm het luchtige
halkon het" venster" naar den salon binnen. Ge moogt evenwel niet denken hiel' hofpracht te YÏnden. Hiel' en dnar een
spiegel tot cicr; een schoorsteenmantel uit Carrarisch marmer,
lichtkronen weemlend van hel kristal en achter donkergroene
gordijnen de tOl'enkamer met haar tintelglans. die mij verrukt.
:Nu in de eetzaal. Door de vensters ziet men het bosch en
tusschen het geboomte gluurt de zee. Door bovenlicht beschenen vindt ge hier de wenteltrap, waarvan de treden van
eenvoudig dennenhout zijn. En nu hnastig de binnenkamers
dOOl'loopen! Ze zijn klein, op dllimenmaat berekend. Hier is
haat· eigen schrijfkamer, lieflijk badend in bloemen en in zon.
En daaromheen is plaats voor mijne kinders, voor hUil spelen
en leeren, hun slapen, want zij toeven Itltijd in moeders nnbijheid. Zelf heb ik eenige kamers daartegenover. Gij leert nu
mijn uitzicht "Doór het Venster" kennen. Er is duar ook
plaats voor eenige vrienden. Wan rom ook zou ik een pronkvertrek wenschen? Voor mijn bed is ruimte genoeg onder een
eenvoudig dak en voor eenigc goede boeken e"enzeer, en voor
't overige puur ik eIken dag genot uit de bloemen mn het
park en de bries van de zee. En wat de torens op het huis
beteekenen ? Kom meê naar 't torenkamertje en gij zult het
antwoord bekomen door het uitzicht. De eenc vogel legert zich
vrij in een boomtop, trotseerend het stormgeloei en een tweede
vlijt zich neêr onder de liefkoozing van 't koeltje; ik heb de
zee lief en ik vestte mijn huis op een rots troon, als een zeeadelaar zijn horst. Van de hoogste torenspits pronkt de vlag,
de liefde mijner jonkheid, mij even lief in de mannejaren; de

"lng, wier banen ik welgemoed volgde en wier wenk ik gehoorzaamde. Hoog in den kampstrijd werd zij gedragen, en hoog
waait zij uit van de kusten van Zweden I Mijn huis heb ik
lief. Hier hoor ik het brnisen der zee! Hier heb ik de kruisers
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gespeurd van het oude Kattegat en hier ook heb ik de vuur·
oogen gezien van den vumtoren, in menigen stormnacht. En om nu de liefde tot Sofiero in al haren gloed te toonen,
om haar te kamkteriseel'en, weet de dichter geen krachtiger
uitdrukking te bezigen dan deze, een expressie zoo hartelijk
eenvoudig en daaróm welsprekend:
Jag ul'ömmer mig ombord, i uetta hus,
'k Gevoel mij in dit huis als waar 'k aan boord.
Zoo hebben op twee lustsloten, het eene bespoeld dool' de
golven van den Sont en omringd dool' Scandinavische
dennen en berken, het ander neerblikkend op den Rhijn en
dool' Germanje's wouden omhuifd, een latere Koning uit het
Noorden en een latere Koningin uit het Oosten, naar oude
zeden en Skalden trant, de harp geslagen \'001' een lustoord, waar,
door de teêrste en reinste gewaarwor,lingen, elke voetst.ap hun
heilig wa·s.
Blijft dus Carmen Sylva's dichtnaam in de toppen der beuken
rondom .\[011 Repo<J ruisehen, die van Oscar II werd op den
adem der zeekoeIte \'oortgedrngen naar Sofiel'o, in de omstrengeling eener hoogere verwantschap dnn die van het bloed: de
sympathie der poëetsche gemoederen.
Doch al gingen in den loop der eeuwen alle helden-dichten
uit Sveu[lka jt'Zottalis Mil/lle te 1001', al hleef nm hunne heug'nis
niets in de harten en hoofden hangen, één ervan zou de vergetelheid trotseeren, nu het sinds een halve eeuw, op alle
Zweedsche oorlogschepen, over fille wereld-zeëen, in alle Zweedsche zeemanshnrten voortklin"kt:
FLAGGAN OPP!
Hissa finggan, iirad ulaf vel'lden,
Hissa den i högsta topp!
Slinken, lagerprydda hjeltar, sviirden 1
Forntidsminen, frnmtidshopp
Ga meel S\'enska flaggan oPP!

28

DOCTOR OSC.IR Il.

DE VLAG IN TOP!
Hijscht de vlag waaraan heel d'aarde
Eer betoont, hijscllt haar omhoog!
Helden naar omlaag uw zlmarden!
Roem die was of komen moog',
Rijz' met Zweden '8 yhg omhoog ~
Ziet ge 't krui~ aan 't hlauw verbonden?
't Veld van trouw aan 't goud der eer?!
'I Profeteert in aUe stonden
'Vapenzege, keer op keer,
Gaan de Strijders met den Heer ~

Uw gespleten dmkentongen
Schettren Vikings krijg~-signaal,
Zijn de wolken ingedrongen,
Wieglen in de golvenzanl,
Sprekend kloeke mannentaal.
Heugenis van eeuwen praalt het.
Kruis met zijne <1rnkenwa('ht,
En langs Y(,\Te kusten 8tr:ltllt het
Als vertolker van een macht,
Die het op zijn armen bracht.
Medestander onzer eere,
Heil U, \Tiend in lust en nood,
Vaststafl:Jde in d'a(>loude lepre,
Die in strijd, gevaar of nood,
O,-ergeven U "erbood!
Svea's vlag, ontplooi uw kleuren,
Roemrueht pn geducht bekend,
Op de goh'en moogt ge U beuren,
Hoog tot n:1I1 de \\'olkentent,

Vrij \"an nu tot 's werelds end:
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Voegt men bij den genoelllden poëtischen arbeid nog 1°. de
een twintigtal in dichtlll:tfit
bewerkte reisherinneringen en reisstelllmingen uit Egypte,
Italië, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk - 2°. een vijftal
balladen: Baliaden en Cantaten door Zweedsche componisten
getoonzet en 3 C • een tiental Xeniën op maëstri der muzikale
kunst, dan is het voorname van het oorspronkelijk lyrischepisch dichtwerk \'an Oscar II genoemd. Als vertaalde dichtproeven mogen Herder's Cid, Goethe's Tnsso en een tiental
Oden van Horatills worden vermeld.
Bilder fl'~n Ös/el'l! och Sihlt:l'l! -

v
Niet slechts op het Journalisten-Congres te Stockholm in 1807,
hadden bekende Nederlanders het voorrecht Oscar II gade te
slaan, reed" in 1880 - tijdens het Oriëntalisten Congres ontvingen wereld bekende Xe,lerl:lIldsche geleerden als Prof. Kern
en Prof. de Goeje - de laat8te dezer dagen helaas! verscheiden - buitengewoon gunstige indrukken van 's-Konings ongemeene schranderheid en wetenschappelijken zin.
Ii~n bij een der doctorsdiploma's den Koning in 1897, in de
herdenkingsdagen van zijn 25-jarige Regeering, eerRhalve !lange-.
boden (door de Universiteiten te Weenen, te Leiden, te München
te Bologna, te Oxford en te Straatsburg), kon Prof. Vreede
zonder eenige vleierij gewagen van de eminente diensten door
Oscar II bewezen: aan de Xoonlpool-expeditil's en de reizen
om de aarde; aan de uitgnaf der Actn mathemntica; ann de
Oostersche taalwetenschap; aan het steunen van geleerden als
Sven Heclin en Graaf Lnndberg. "Wij weten", heeft Prof. A.
C. Vreede dien Inden Septelllber 1897 in het slot te Rtockholm
tot den Koning gesproken, "dat het niet de liefde voor roem
is, die er U. M. toe gedreven heeft, maar dat het de edele
strevingen van haren geest zijn, die van nature op de dingen
van het verstnnd is gericht. Als een andere Karel IX, is U. M.
tegelijk geschiedkundige, dichter en Maecenas. Zij is de wuar-
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dige opvolger van den zoon van dienzelfden Karel, van Gustnaf Adolf, die, zoonis een Hollandsch ge~chiedschrijver zegt:
"onder de leiding vnn zijn geleerden vader verscheidene talen
had geleerd."
's Konings nntwoord was, na de verschillende toesprnken,
:als van een verstandig, bescheiden man. l\:Iet frisch, aangenaam
stemgeluid en muzikaal rhythme spreekt de Koning bedaard
'en met klem, zonder behulp van declamatorische rhetoriek.
Zijn kloeke gestnlte en vriendelijk rustige blik imponeeren
naast de zek~rheid zijner gebaren.
"Het knn U niet onbekend zijn, mijne Heeren, dat een
-Souverein, op zijn door de Voorzienigheid aangewezen weg,
zooveel ernstige zorgen, zooveel en velerlei plichten voor zich
vindt" dllt hij in 't geheel den tijd niet heeft een doctorstitel
te verwerven. En voor mij bestaan die zorgen' en die plichten
dubbel. Ook heb ik niet de pretentie te stalln naar de rechten, die de afgelegde examens aan de academische toga geven.
Maal' te goeder trouw kan ik althans verzekeren, dat in mijn
hart een oprechte liefde heerscht, voor nl wat betrekking heeft
op de intellectueele beschaving der menschheid, zoowel als op
de ernstige studiën in het algemeen. Versterkt door de uanwakkering die Gij hebt gebracht, zal die liefde mij nooit weer
verlaten en zal zij aldus, naar ik hoop, de goede opinie rechtvaardigen, die Gij te mijnen opzichte, op eene zoo treffende
·en wanrdevolle wijze hebt getoond."
Gelijk in 1897 de Academische geleerden uit huIf Europa van
bovenst.aande tnnl, waren in 1889 de beroemde Oriëntalisten uit
de vijf werelddeel en getuigen vun dit sierlijk-vernuftig woord
"Op verschillende plantsen verhnlen de jaarboeken van het
Oosten van de grootmoedigheid en prachtlievendheicl der Vorsten, die onbeperkt, met volle handen, uit de schntkisten van
hunne Rijken het goud brunlen. :Manr herinnert U dat die
tijden niet meer zijn, waarin Koning NOltll/ûn met edelgesteenten den mond van den dichte!' N,jbim vulde en waarin Kalif

DOCTOR OSC.IR Il.

31

een enkel vers Illet duizenden denariën betaalde!
"Daarentegen hebben wij, Vor8ten van heden, U andere paarlen aan te bieden en andere denariën; wij verzekeren U van
. onze innige belangstelling in hetgeen door uwe onderzoekingen
aan het licht komt, van onze ware liefde voor de wetenschap,
waarmn gij de waardige dragers zijt'." En als even voor de sluiting van het 88te Internationale
Orientaiisten Congres de Perzische Gezant den Koning dank
zegt voor den welwillendell steun, beantwoordt Z.~I. hem in
eene Latijnsche rede.
Reeds op dat Congres mocht de Koning zich artist mn
het woord toon en ; overal, waar hij verder in zijne Rijken geroepen werd, bij vierdagen, academische feesten, nationale of
internationale congressen, bij opening van spoorwegen, bij
samenkomsten van landbouwers, geestelijken, onderwijzers of
kooplieden het woord te voeren, wist Oscar II weldoordltCht
te spreken. Zijne ruime denkbeelden gaven blijk van onbevangen oordeel en vrije studie en de wijze waarop ze geuit
werden, hetzij voor de vuist, hetzij voorbereid, getuigde van
een franken, loy:tlen, onbekrompen, men;:chlievenden geest..
En van nog iets !.nders dan dat :tlles: van een stalen gezondheid, hefboom tot, zoo niet oorsprong t'au kamkterheminlijkheid en hupschen zin 1 in de natuurlijke menschenwel'eld.
En toch verboden reeds zijne uiterlijke gestalte en de scherpzinnige fonkeling van zijn oog die zalvende gemoedelijkheid,
welke - zelfs buiten de kallselspraak - sommigen redenaars
bij plechtige gelegenheden eigen is. Het schijnt dan of roken-witte-das-vertoon een spreeklust wakker roept, waarbij het
alledaagsche om den voorrang dingt met het onnatuurlijke,
lln,n,r den dettigen of den familiaren trant overhellend.
_"r'IamolÎn

1) Zou het niet overweging verdienen in het geschiedleven onzer geesteshelden - VOOI' de anderen komt het er minder op aan - allereerst van den
nstaat hunner gezondheid" gewag te maken '! De pathologie verkla.ut haast
alles in de menschell-maatschappijen. En voor de sociologie is zij het gewichtigste leermiddel.
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Wanneer deze man over personen en dingen sprak waarbij
zijne sympathieën meer direct WIl,ren betrokken: :Marine en Leger,
Kunst en \Vetenschap, School en Kerk, Handel en Nijverheid,
Dynastieke aangelegenheden en Politieke Zaken, - verheelde
hij zijn voorkeur geenszins en (hlrfde hij met dien kuniIlklijken
moed, al te dikwijls Koningen ontbrekend, zijn perwonlijk
inzicht doen gelden, zonder zijn mond voorbij te praten, gelijk
eertijds de opbruisende, doch daaro\ll niet minder sympathieke
\Vilhelm II zoo veel malen deed. Sleehts enkele malen was
Oscar II imp1'0visator, meestal WfiS zijn rede\'oering rustig
overdficht, terwijl de Keizer vnn Duitsehland untelbare keeren
zijn redeneerlllst duur moest betalen, wijl zijn woord- en gedfichteflitsen als vuurpijlen omhoog sisten en dafir in veelkleurige figuren uitéénspatten. En toch slaan, herleest men beide
redenttal's, Oscar II en Wil helm II, in vergelijking van zoovele
ttndere officieele sprekers, hetzij op of naast een troon, een l'econl
v:tn waarachtigheid. Zij, althans, jongl0eren niet als talrijke
woord-ncerobaten met phrasen, en, wnt zij zeggen, kan hun hnnddruk van eerlijk man bevestigen. Hun \'ersehillend temperament
beslist nllereerst over de wnardij hunner toespraken. Terwijl
\Vilhelm II - om één voorbeeld te noemen - den roem mn
zijn grootvnder tot in den zevenden hemel verheft en filtijd
vrij blijft Vfin hetgeen ik AhlleItCl'iW~ zou wiJlen noemen, onderwerpt Oscar 11 wel degelijk zijne \'oorvaderen aan critiek,
al zij het dan, gelijk alle redenaars in zijne plaats zouden doen,
aan eene welwillende beoordeeling. Oscar II beschouwt ze
echter niet als in den hemel tronende Goden, maal' als feilbare mensehen gelijk hij zelf. En nu moge men over toespraken
vun Koningen oordeeIen gelijk men wil, te ontkennen valt het
niet, dut een zoodnnig Vorst aIR de Zweed sc he, een eerste deugd
van een anderen Oppersouverein, Zijne Allerhoogste Werelclmajesteit HET VERSTAND beoefende, en dat een Koninklijk Verstnnd een var, de waarclevolste kroonjuweelen blijft.
Oscar's grootvader heeft eens vnn de kadetten van de Krijgsschool te Cal berg gezegd, dat als hij 30.000 V!ln die makkertjes
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onder zijne bevelen had, hij er een wereld meê zou veroveren.
Wanneer Oscar II (17 Sept. 1892) het lOO-jarig jubileum dier
school meêviert, brengt hij de beteekenis dier woorden tot hunne
juiste verhouding terug: gevoels-explosie; als hij (10 Sept.
1878) te Wisby een toast beantwoordt door de burgerlijke overheid op hem uitgebracht, zijn deze woorden bijzonder merkwaardig: "A Is een mensch - en een Koniu{I is waal·lijk niets
meel' dan een ffP.IVOOI/. I/Ien.~ch - vergelijkt, wat hij gedaan heeft,
met hetgeen hij zou hebben moeten doen, zal hij bemerken
in hoeveel hij te kort is geschoten. Men weet zeer nauwkeurig
hoe moeilijk het is, de beenen van den passer op den juisten
hoek te brengen."
Een dergelijke hartelijk-eenvoudige expressie vinden \vij terug in de rede (0 Juni 1880) bij de opening van een spoorweg,
wanrin men leest: "Cndien ik als Koning iets voor de zaak
heb kunI!en doen, dan heb ik daardoor enkel mijn plicht veryuld. Daaroyer ben ik blij; maar die blijdschap wordt grooter
nu ik zie dat mijne bedoelingen door welwillende landslieden
worden erkend."
Uit deze en dergelijke toespraken treedt allereerst een menseh
te voorschijn en het modern koningschap heeft voor velen dán
alleen nog reden van bestaan, wanneer zijne dragers het hoe
langer hoe meer, uit de wolken der bovenmenschelijkheid, weten
te voeren naar den vasten grond der mensehelijkheid. De betrekking van eenVorst die mensch is, tot zijn onderdanen die niet
anders dan men;;chen zijn, wordt er hartelijk en inniger door.Oscar
I I heeft dit ter dege begrepen en dat gevoel van deemoed 1 een Christenvorst allereerst voegend -. en dankbaarheid voor
de ongemeene positie die hij inneemt, is zelden, door een modern Vorst, gelukkiger uitgesproken, dan toen Zweden's Koning
den 1 Juli 1893 Saltsjöbaden als zeebadplaats inwijdde. Deze
rede, dunkt mij, een kenschetsend voorbeeld van hetgeen een
1) 2ï )Iei 1893 uit 's Koning rede in de Hoogeschool te Lund, ter gelegen·
heid van zijn lJoctorspromotie.
3
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zijn ambt begrijpend Koning,. door een goed woorcl, vermag uit
te werken. Ik ontleen er de volgende episode aan:
"N og moet ik U herinneren, dat h\j, die zijn hoofd het hoogst
draagt, niet altijd de voornaamste is, ja, ebt de onderneming die
de grootste lengte beslaat, nog niet altijd de voornaamste is, ja,
d:tt de daad, die in de geschiederjis een gewichtige plt\ats inneemt, nog daardoor niet een heldendaad i~. Wat zoorlanige
aanduiding verdient; is iedere onderneming, die, door verstand
en overleg bij het doel, beleidvolle middelen bezigt om het te
bereiken en dan lof en waardeering verdient".
En daarna zinspelend op hetgeen even vroeger was gezegd,
klinkt het verder:
,,"oat het hiel' geen plaats is, om leegloopers te herbergen,
of te kweeken, of om hun getal te vermeerderen, werd reeds
herinnerd. Wij hebben el' genoeg, hiel' bij ons als in alldere
landen. Hier echter is het juist het oord, volkomen geschikt,
honderden, ja duizenden inwoners der hoofdstad verkwikking
te brengen. Ik zelf ben in Stockholm geboren; ik heb die
stad lief en ik weet hoe noodzakelijk dergelijke verkwikking
in de frissche, koele zeelucht kan zijn. Ik heb dat meermalen
na llloeite- en kommervolle dagen ervaren. En ook dezen
avond geniet ik op een dergelijken dag. Velen nu, die onder
zwaren arbeid zuchten, wil ik toewenschen dat zij zich verheugen mogen in de heerlijke natuur en de reine lucht der
scheren."
Bekroond misschien worden dergelijke woorden en de toonaard,
waarin het menschelijk hart ze gezet heeft, door deze, den
16en Juni 18ï6, tot zijn zoon, den toen meerderjarigen Kroonprins - den tegenwoordigen Koning Gustaaf IV gesproken:
"Uw doel zij hetzelfde als dat van Uwen Yader: het welzijn
del' broeder-volkeren. Heb ze lief, dan zult ge uw doel bereiken. Maar gij moet vleierij niet als middei bezigen om de
Volksgunst te winnen, e\'enmin als gij uw oor moet leenen
aan de lokstem van den lof.
"Het woord van den Koning moet eerlijk zijn. Zijn belofte
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worde daarom niet onnoodig gegeven; zijn oor zij geopend voor
de waarheid, door wie ook uitgesproken, hoog of laag. Wet
en recht zij zijne kracht; plicht zijn richtsnoer; arbeid zijn
vreugde." -

VI
De kernspreuk "an zijn vader, Oscar I: "Recht en waarheid",
die van zijn broeder, Karel XV: "Door wetten wordt een land
heilzar.Jll geregeerd", heeft hij in de practijk tot de zijne gemaakt en daarbij gevoegd zijn eigen spreuk: "Het wel der
broeder·yolkeren". Het is hem echter niet gelukt, het wèl van
het Noorsche broedervolk te bereiken. Toen hij in December
1895 het Unie-Comité instelde, tot oplossing van het dringend
vraagstuk der politieke zelfstandigheid van beide Rijken,
:Noorwegen en Zweden, dat Comité, waardoor de ,,~aden der
tweedracht, die tijdens de laatste jaren ontstemming tusschen
U hebben gekweekt nu uitgeroeid moeten worden",l was er
een zeel' lang tijdperk van spanning tussehen de beide "broedervolken" \'ereenigd onder éénen Koningsscepter, voorafgegaan.
Dat ~oren en Zweden, evenmin als Hollanders en Belgen,
Slaven en Germanen, Hongaren en Oostenrijkers, Italianen en
Napolitanen bijéénhooren, heeft de strenge macht der feiten
bewezen en zal zij, in den loop der tijden altijd verder
bewijzen. Rasverschil wordt nooit opgeheven; eene vereffening
tusschen ongelijksoortige be~tanddeelen wordt hoogstens een
poos bereikt door overmacht. Zoodra deze staakt, ontspant
- op welke wijze dan ook - de strakke toestand, door dwang veroorzaakt. Een doordenker als Koning Oscar II kan het, niet ontgaan zijn en, wat bijzonderlijk zijne regeeringsjaren van 1872 tot
het oogenblik der Noorsche afscheiding in ]905 betreft, heeft hij
er jarenlang aUe brutale feiten van ondervonden. De verecherping en het pijnlijke daarvan ,vas, voor een 75-jarig man als
1) Rede Y,m 5 Dec, lS95 bij installatie Yan het Unie-Comité.
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Oscar II allerdroevigst, te meer, indien men rekening- houdt
met de permanente botsingen van beteekenis, in de laatste
jaren van zijn Koningschap tusschen hem en invloedrijke Noren.
Bijvoorbeeld bij den hatelijken tegenstand van Björnson, den
beroemden Noorschen dichter, tegen den Koning. Twee "l'aSkerels" tegenover elkander, twee dichters, twee denkers en twee
romantici, wier verbeelding, zelfs in de ijsst.reken, spoedig in
lichterlaaie vliegt. Maar er kwam nog iets bij: het totaal verschil VIJ,n levensopvatting en wereldbeschouwing door geboorte,
opvoeding en beroep. Naar staatkundig en godsdienstig geloof
i;; de hardvochtige schrijver van "Boven onze Kracht" de
tegenvoeter van den zachtzinnigen schrijver van het Vlag- en
Kazernelied. Uit de dagen toen de republikein Björnson en
Koning Oscar II het felst elkal1r bestreden, dagteekent een
nnecdotisch verhaal, dat tusschen Björnson en Ibsen zieh afspeelt. Ik zal het, v6ór ik met de algemeene karakteristiek
vau Koning Oscars leven besluit, in herinnering brengen en
men zal daaruit de conclusie kunnen trekken, dat Noorsche
boeren trots Spaansche g1'!tnde-fierheid nabij komt.
Ten dage dat een dochter van Björnson een zoon van Ibsen
huwde - den lateren Noorschen Staatsraad - ontstond er
tusschen de beide beroemde vaders, op den drempel van den
Lutherschen tempel, een woordwisseling over een geschil, dat
in de wereld der diplomatie Ze d"oit de préséance wordt genoemd,
en bij alle Vorstenhoven en in alle Republieken -- die van Taft
en Fallières niet te vergeten - den bestierder van het jJ/'otocol, dat al deze voorrangen moet rangschikken, dikwijls vele
bekommernissen baart. Over dat recht van voorrang liep tusschen Björnson, die, schoon republikein, een vorstelijke mate
van eigenliefde bezit en Ibsen, die koninklijk voelde, het
burgermansgeschil. Wie zou het eerst de Kerk binnengaan?
Henrik of Björnsterne?
Laat ons daze geschiedenis als parabel opvatten, mij om 't
even, te ontkennen valt het niet dat, feit of fabel, zij den
stuggÈm trots' van het Noorsche volkskarakter afteekent en
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den weerzin kan verklaren, door een smaakvol man als Oscar
II tegenover zulk een karaktereigenschap opgevat. Het is dan
ook juist geoordeeld als Dr. Gunning, in zijn meergenoemd
boek over Zweden, schrijft: (pag. 125)
"Waarlijk men kan het den leden dezer (koninklijke) familie
niet kwalijk nemen, dat zij hoe langer hoe zeldzamer in hun
westelijk koninkrijk kwamen. Zij werden er vaak verre van
vriendelijk ontvangen. De onbeleefdheid der bevolking ging
zóó ver, dat zij den Koning niet eens meer salueerde. Het is
gebeurd dat Z.)!. een boer, die wijdbeens, met de handen in
de broekzakken, vlak in zijn weg ging staan, den hoed van
't hoofd nam en zeide: "je zult je koning groeten". En de
kroonprins werd eens in de straten van Christiania Jllet hoongelach begroet en met sneeuwballen moedwillig nageworpen.
"Ook de meer ontwikkelden gaven in deze n!ets aan de onbeschanfden toe. Toen Oscar II, na FridjofNansen's terugkeer
uit de Poolstreken. te zijner eer een groot feest op het slot te
Christiania gaf, en duizenden menschen vóór het paleis vergadercl waren, wendde zich de Koning tot den Noordpoolreiziger
met de woorden: "Vertoon u aan de menigte, ik ben het niet,
die zij wenschen te zien, maar u", waa.rop de beroemde man,
ongelikter dan zijn pas verlaten ijsberen, antwoordde: "dit is
ook zoo," en alléén op het balkon nnar buiten trad. Een dergelijke grofheid gebeurde bij de inwijding van het nation'lle
theater in Chri8tianin.. Bij de binnenkomst des konings stond
het geheele publiek, waaronder ook Ibsen zich bevond, van
zijne zetels op, maar alleen Björnson bleef, met over elkaar
geslagen beenen, rustig op zijn plaats zitten, die in 't oog
vallend vlakbij den koning was. En gevraagd wnarom hij niet
mede opstond, antwoordde deze bescheiden Noorman: "hier
ben ik koning en behoort die koning mij te begroeten!"
Tot zoo\'cr Dr. Gunning. Mij zij vergund dergelijke handelwijs tot een nanval vnn bravoure-republicanisme te rekenen,
waaraan ook sommigen onzer ciloyells lijden. Het heeft met
ingeroeste cigenliefcle of potsierlijke verwaandheid {1Iles -
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daarentegen ten eenenmale niets met politieke gezindheid of
geest,esrrdel te maken. Deze eerbiedigt elke waardigheid in
het maat~chappelijk samenstel, zoodra zij koninklijk - als
bij dezen koning - wordt gedrngen en neemt derhalve de
republikeinsehe beleefdheid jegens haar in acht, uit denzelfden
gevoelsgrond, als die ons, zijn wij niet versteend, een Godshuis van welke gezindte ook, zonder pijp of sigaar in den
mond, doet betreden.
Het is hier niet een zaak van staatkun.ue, doch van welvoeglijkheid. Slechte manieren bevorderen slechte zeden. De sleeht<::
manieren, waartegen deze wellevende Vorst in de politiek had
te kampen, zullen hem niet weinig hebben verdroten,

VII
Doch zijn laat~te woord klonk - gelijk ,'an een romanticus
niet anders te wachten was - als verzoenend accoord, Toen
hij den 8stcn December 1907 verscheidde, zal hij te voren, in
zijne dag'en van ziekte, zijne lotgevallen hebben her<lIwht en kon
hij naar een zegenr~ik verleden terugzien. Zijn opvoeding was
voortreffelijk; zijn zeemansloopbaan was stalend door veerkracht;
zijn kunstzinnigheid weefde schoonheid door zijn bestaan; zijn
gezinsleven was voorbeeldig; de aanha.nkelijkheid zijner Zweedsche onderdanen in dagen van blijdschap en smart gelijkeliik
verheffend, en de eerbewijzen, door Europa's geleerde wereld hem
gebracht, onverwelkbaar tijdens zijn leven, moeten Zijne Konink.
lijke N!tgedachtenis volgen. :M:eer heeft niet kunnen verlnngen
Oscar U, die een kloek ras v!tn zonen kweekte, en als patl'iarch
dit devies in zijn familie-schild voerde, naklank van den forschen liefdeschal des gl'Ooten Apostels, in zijn eersten zendbrief
aan rlie Vfin Corinthe: LIEVER IS HET MIJ DOOlt BKr ZWAAH])
VAN

EEN V!JAND DOO[)Io:LIJK Ti: WORDEN GETHOFl,'EN DAN DOOI,

DE Ln:Fj)ELOOZI'; WOORDEN VAN EEN GELIKB'D WEZEN.

F.

S~ll'l' KU;INE,

llF:H:\IIABD VON BÜLO\\".

BERNHARD VON BÜLOW.
Of this I am sure, there is no more
gifted or nob Ie personnlity in presentdny Europenn polities than the fourth
Ghancellor of the Germnll Empire.
SIDNEY

GARFmLD

MORlus.

Het is meerma~en heweerd en men heweert het nog b\ina
dagelijks, dat in onzen tijd de persoonlijkheden, de mannen
of vrouwen, die werkelijk iets kunnen zijn en iets willen zijn
van de innerlijke kmcht, welke buiten den schijn omgaat, zeldzaam worden waargenomen. En men klaagt daarbij over de on billijkheid der geschiedenis, die zoo geheel andere perioden heeft
doen zien, die vanaf de Grieksche en de Romeinsche tijden
tot de woelige en strijd volle negentiende eeuw toe, voortdurend
tijdperken schiep, waarin de krachtige figuren als 't ware vanzelf de gelegenheid vonden om zich naaI' voren te dringen. Er
schijnt werkelijk in deze klacht iets gewettigds niet te ontkennEm, wn.nt, dat is wel zeker, onze tijd moge het over 't algemeen niet, nalaten zijn bekende mannen en vrouwen te eeren,
zijnen beroemdheden van den dag alle mogelijke hulde te bewijzen, verder dan tot een voorbijgaanden invloed brengen deze
allen het niet; van een voortleven, bewust en verzekerd, in de
jaren van het nageslacht, is voor sleehts zeer weinige, men
zou bijna zeggen voor geene, sprake. Of schijnt dat alleen maar
zoo, en geeft het rijke en volle leven, dat onze tijd, dank zij
XXXIX l~
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de nauwe verbindingen, welke meel' en meer de deelen der aarde
tot elkander brengen en elk begrip van afstand als 't ware
wegvagen, er eenige onwillekeurige aa.nleiding toe, waar
't ons toestaat van misschien te veel kennis te nemen, van
zooyeel zeker, dat een nauwkeurig onderscheiden tot de onmogelijkheden gaat behooren '! In elk ge"ml, zonder een juist
antwoord op deze vraag te kunnen geven, mag men toch
wel, zoo voor onzen tijd als voor dien, welke is heengegaan
en voor dien, welke nog komen moet, dit constateeren, dat
de tijdgenoot zelf niet alleen over het gewicht der om en
naast hem afgespeelde gebeurtenissen in geenen deele kan
oord eden , maar veel minder nog gerechtigd en geschikt is
zich uit te spreken omtrent de waal'de en de grootheid dergenen, die van zijne levensperiode de leidende geesten der
wereld vormden. Hij toch kent nm hen zoovele bijzonderheden niet, die dikwerf den besten grondslag uitmnken voor
de beteekenis van hunne daden en hun karakter, en die eerst
later de zekerste motie\'en tot hunne handelwijze aan het
licht zullen brengen; h\i bovendien ook kan ze niet zien, los
van eIken persoonlijken drang, omdat z\i, hoe indirect misschien ook, op zijn eigen levensloop van invloed kunnen
zijn geweest. Alleen yoor de toekomst wordt. het TlIogelijk het
onbeteekenende van het beteekenende te onderscheiden, mogelijk om de feiten te zien in het natuurlijk verband, mogelijk
de beweegredenen del' medewerkers aan menige geschiedkundige
daad geheel rechtvaardig te schatten. Slechts de toekomst klm
onzen tijd overzien, kan zich als 't ware plaatsen op den berg,
die het uitzicht in zijn geheel vergunt; het uitzicht, dat wij
tijdgenooten noodzakelijk moeten missen, omdat wij staan beneden in het dal, te midden van hen, die lijden en strijden.
En daarom is het zoo onomstootelijk waar, dat in de kennis
van het verleden de kracht van het heden ligt, en dat, naar
Schiller's niet altijd volkomen, begrepen woord, de geschie.
denis het wereldgericht der volkeren uitmaakt, voor hetwelk:
ann geen hooger beroep valt te denken.
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Een andere vraag echter is deze, wat een persoonlijkheid
dan wel is, welke eigenschappen en welke daden hem ook voor
den t,jdgenoot als zoodanig kunnen stempelen? Men zoekt
allicht eene ovel'eeustemming tU8schen persoonlijkheid en karakter, en tracht de eerste te vinden, waar het laatste aanwezig mag ondersteld worden. In zekeren zin ongetwijfeld juist,
omdat een man van werkelijk karakter zich niet Hcht zal afgeven met daden, die in de lijn van dat karakter zouden vloeken. Aan den anderen kant ethtcr onjuist, omdat de beoordeeling door den tijdgenoot bijna altijd het zuiver uiterlijke
tot object heeft en een karakter zeker dnn het sterkst is, zeker
dan het meest spreekt voor de geste van een persoonlijkheid, wanneer het zich naar buiten niet op eene zoo allednagsche wijze uit, dat het voor de groote menigte, welke zoo
gnarne en zoo gauw wil veroordeelen, te begrijpen valt. Schopenhauer heeft in een zijner werken drie nijwel samenhangende opstellen geschreven over dat, wat iemand is; dat, wat
iemand heeft; en dat, wat iemand voorstelt. En met dit laatste, hetwelk ongeveer uitspreekt wat iemand in de oogen van
de buitenwereld geldt of gelden wil, stemt op merkwaardige
wijze overeen de oorspronkelijke beteekenis van het oude Persona, waarmede de antieken aangaven het masker, dat de
tooneelspeler zich over het hoofd trok bij het vervullen zijner
rol. Zoodat de meer en meer ontstane cultus voor het begrip
der persoonlijkheid eigenlijk in de meest lachwekkende tegenstrijdigheid is met datgene, wat men bedoelt ermede aan te
duiden, hoewel het allicht meer dan eens overeenstemt met
den aard van degenen, die de verblinde menigte als persoonlijkheid beschouwt, omdat deze zei ven zieh er den schijn van
geven. Komi men echter te staan tegenover iemand, die eene
zoo hooge positie inneemt, dat afgescheiden van zijne
eigenschappen, reeds de omvang van zijn taak een zekere
waarborg is, dat zijn ambtstijd sporen zal nalaten in de
geschiedeni.,; des Rijks, dan treft de tegenstelling vun wat is
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en wat wezen moet, nog dieper en juister. Zoo een man toch
staat zichtbaar voor een ieder, weet zijne daden besproken ook
door een ieder, kent zichzelf tenslotte athankelijk van vele en
verschillende factoren. Theoretisch i8 hij even zoozeer minder
afhankelijk als zijn kfLrakter zich sterker toont bij het bestrijden van invloeden en tegenstanders. Maar die sterkte van
karakter behoeft niet noodzakelijkerwijze in een volledig en
onverkracht doorzetten van eigen wil te bestaan, behoeft niet
een lijn te volgen, die ook voor de buitenwe reld logi8ch is
integendeel, zij kan zich juist uiten in een opgeven vaneip:en
gedachten, in een afstand doen, tijdelijk misschien, van eigen
idealen, wanneer bemerkt wordt, dat zulk een doorzetten de
toevertrouwde belangen grooter schade zou brengen dan vel'oorzaakt zou kunnen worden dool' zelfs het langste uitstel van
die noodzakelijk en nuttig geachte plannen. Zeker, het staat
misschien karaktervollel' onder gegeven omstandigheden het
voortzetten eener taak te weigeren, omdat men daarin niet
direct bereiken kan wat men zoo gaarne gewenscht had; het
teekent inderdan.d misschien ook meer voor een karaktel:,
maar dan niet voor het karakter, dat er een is van eene
persoonlijkheid in den besten en meest beteekenenden zin
van dit woord. Want een persoonlijkheid moet alle, en niet
alleen de naaste gevoigen van zijne daden overzien, moet
zich voor alles afvragen wat het algemeen belang van zijne
taak van hem eischt, en moet nict om der wille van eene
nevengedachte - die bovendien, is zij rechtmatig en rechtvaardig, in de toekomst ook zonder meer hare eigcn bevre·
diging zal vinden .- opgeven datgene, wat de hoogere orde
der gebeurtenissen van hem eischt. Hij meer dan iemand anders
moet het weten en het zichzelf voorhouden, dat de meestel1hand zich vooml in de beperking toont; hij behoeft daarom
niet na te laten te vragen naar die waarborgen, welke een
ieder het recht heeft te verlangen tegenover zijne verantwoordelijkheid in de juiste uitvoering van zijne opdrachtl.'n; maar
geenszins mag hij voor het oordeel der wereld terugschrikken.
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wanneer de innerlij ke stem van den plicht hem anders gebiedt.
Die stem zal, ook al heeft hij incidenteel gedwnald, in de
geschiedenis zijn karakter vrijspreken, en op die stem moet
hij zich verlaten, ook al roept men hem van alle zijden toe,
dat hij zich vernedert door in een ambt te blijven, waarin men
hem niet voldoende waardeert.
En wanneer men deze toch tamelijk enge opvatting huldigt
YaJ;l het begrip der persoonlijkheid, dan valt het moeilijk te
ontkennen, dat de thans afgetreden Duitsche .Rijkskanselier,
prins Bernhard von Bülow, begiftigd bij dit aftreden met. eerbewijzen en onderscheidingen en sympnthiebetuigingen als geen
zijner voorgangers, zeer zeker zulk een persoonlijkheid is en
was. Zoo wel om het karakter, dat hij in dienst van den Duitschen Staat heeft doen zien, als om het hooge ambt, dat hij heeft
bekleed en dat alleen reeds \'oldoende was om hem in dezen
tijd van politieke en economische beroeringen van zoo geheel
verschillend gehalte, te doen zijn een man, die mede de historie
"maakt." Een Engelsch politicus, schrijver van tal van huitenlandsche staatkundige essays in • The Nineteenth CentUJ'y",
heeft het eens volkomen terecht opgemerkt, dat van geen der
leidende diplomaten van het hedendaagsch Europa, de parlementaire redevoeringen in alle landen zoo nauVI'kel11'ig werden
weergege\'en als dit juist voor Von Bülow het geval was. Ongetwijfeld \,(llld dit immer niet voor een gering gedeelte oorzaak
daarin, dat het lezen der redevoeringen van dezen man, die tot de
beste sprekers van zijn tijd gerekend moet. worden, een genot
mocht heeten op zichzelf; was het misschien ook daaraan toe
te schrijven, omdat men bij den vierden Duitsehen Hijkskanselier wist, dat de betl'ekenis van geheel een gedeelte zijner rede
dikwerf lag opgesloten in een enkelen zin, waarvan men het
verband met het voorgaande nauwkenrig moest kennen om
die beteekenis geheel te kunnen vatten. Doch veel meer en
voornamelijk kon die algemeene belangstelling in Von Bülow's
woorden geschreven worden op het debet van den invloed'
dien men wist, dat ze zouden uitoefenen; geteekend worden
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door het enkele verschijnsel, dat bij de bestaande eigenaardige
en met gezonde constitualiteit zeker niet te rijmen verhoudingen in Duitschland, men de kracht van het Parlement in buitenlandsche aangelegenheden algemeen als gering erkende,
achtei' den Kanselier alleen den Keizer wist te staan, van
wiens gevoelens Von Bülow met een tact en beleid, die steeds
nieuwe bewondering wekten, in den eigen verkozen vorm altijd
de "onschadelijke" kern wist weer te ge\'en. Talrijk waren trouwens de gelegenheden tijdens zijn Kanselierschap, dat de woorden van den man, die naast den monnrch aan het hoofd van het
Dnitsche Rijk is geplaatst, wellllet gespannen aandacht moesten
worden afgewacht en vernomen. Negen jaren lang heeft Bel'llhard von Bülow de Duitsche buitenlandsche politiek geleid,
en dit naast een Keizer, van wien reeds Bismarck in de tweede
maand van zijn samenwerken verklaarde, dat deze niets vuriger
wenschte dan zijn eigen minister voor de buitenlandsche aangelegenheden te zijn. Negen jaar lang, terwijl in Frankrijk en
Engeland de geheel van inzicht verschillende ministeries eikander afwisselden, terwijl in Oostenrijk de van elke toenadering
tot Rusland afkeerige Goluchowsky aftrad en plaat.s maakte
voor den Russischgezinden Von Aehrental, terwijl in Italië en
Rusland ministers met afwijkend beleid elkander opvolgden,
terwijl Japan zich tot een groote Mogendheid ontwikkelde en
Roosevelt aan Amerika verrassende energie in de diplomatieke
aangelegenheden schonk, bleef Von Bülow het hoofd van het
kabinet te Berlijn en wist er met eene in buitenlandsch opzicht
onmiskenbare bekwaamheid het roer te sturen zonder het schip
op een der tallooze klippen, die steeds opnieuw dreigden,. te
do"en stranden, wist de temperamentvolle uitingen van zijn al te
inpulsieven keizerlijken meester terug te brengen tot den omvang,
dien zij verdienden, wist er het beste en het zekers te werk te
doen door mede te helpen den velen malen aangetasten Europesehen vrede te bewaren en te steunen. Men heeft zijn politiek beleid dikwijls in een hespottelijk daglicht gesteld, gewezen op de
nutteloosheid van vele zijner pogingen, die fnrrlden als hij het
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zeker naderend isolement vnn Duitschland wilde opheffen;
doch men oordeelde ook dan veelal alleen naar den schijn en zonder te vragen of niet., buiten zijne tusschenkomst om, Duitschland's belangen nog veel grooter schade hadden geleden. Zijn
politiek naar buiten was slechts bij uitzondering imposant genoeg om krachtig te kunnen gelijken; ze kon echter niet impo!!nnt zijn, wanr ze voor een groot deel zich tevreden moest
stellen met behoud mn het bestaande, met handhaving van
verkregen rechten en evenwichten. En evenmin als daardoor
zijne figuur imposant werd gelijk die van Bismarck het bij
elkó beweging placht te zijn, evenmin is ook zijn heengaan,
betrekkelijk onverwacht nog gekomen, geworden van eene
geprononceerde heteekenis. Het is geen gedwongen heengaan
gE'weest in alle opzichten, veeleer een terugtreden, doch juist
daarin miste het de vernedering, welke Caprivi van de zijde
yan den Rijksdag en Hohenlohe vlln die des Keizers ondergingen en zich lieten welgevallen.
I~n misschien ook is daarom dit aftreden zelf wel het meest
karakteristieke in geheel de loopbaan mn den Rijkskanselier
ah; zoodanig. Les gens que YOUS :wez tués se portent assez bien,
hoevele malen heeft Von Bülow dit woord, door den geestigen
Franschman in zoo geheel andere omstandigheden gemaakt
tot een gevleugeld woord, zijn djanden, politicken en persoon·
lijken, niet kunnen toeroepen, wanneer men zijn spoedig en
zeker aftreden als van de daken afschreeuwde, als noodzakelijk ook dacht als gevolg van den loop der gebeurtenissen.
N ooit sterker bleek dit dan in de bekende crisis van de afgeloopen wintermnanden, toen het keizerlijk inten'Ï!nv met een
Engelsch journalist van hoogcn huize aanleiding gaf tot cle
onstuimige Rijksdag-debntten; nimmer ook zoo zeer als juist
in de verloopen weken toen een dringend beroep op het keizerlijk vel·trouwen voldoende WilS geweest om Von Biilow het
hooge ambt, dnt, naar men zeide, zoozeer door hem begeerd
bleek, te doen behouden. Want, na de wijze, waarop (te Keizer het gedane "erzoek om ontslag heeft ingewilligd, behoeft
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het niet meer betoogd te worden, dat dit heengaan vrijwillig is
geweest. De benoeming trou wens van Van Beth mann Holl weg tot
zijn opvolger heeft het voor Von Bülow in geen eJikel opzicht
tot een politieke noch tot een persoonlijke nederlaag gestempeld, waar deze opvolger de man is, die ook in de iinancieeie
debatten de vertrouwde en de rechterhand van zijn voorganger
was, de man, die geheel diens inzichten deelt en die, al zal
hij de door het egoÏ8me der conservatieven geinfluenceerde
financieele hervorming ook moeten uitvoeren, tegen hunne
verdere eischen tegen alle belangen van handel en industrie
in, zich eerder sterker dan minder krachtig zal verzetten als zijn
voorganger deed. Von Blilow ging weg, waarschijnlijk allereerst,
omdat hij naar rust verlangde en rust behoefde; tegelijk echter
zeker, omdat zich met de invoering der nieuwe belastingwetten eene periode opent, welke hij niet meer aan het hoofd
van het Duitsche staatsbeleid wenschte door te maken. De
uitvoering der door conservatieven en clericalen doorgedreven
wetten heeft ook zijn wondervol beleid niet kunnen tegengaan,
terwijl het eenig middel, dat hem nog restte, de ontbinding van den Rijksdag en een beroep op het volk, dat in
l~JOï niet met deze bedoeling de nationale politiek van een
liberaal blok had ondersteund; door hem niet gewenscht
werd, door hem noch door den Bondsraad werd aangevat, wijl
beiden daarvan vreesden eene versterking der vrijzinnige gelederen naar den uitermate linkschen kant. Als conservatief
liberaal bleef Bemhard von Bülow zijn verleden en zijn politieke geloofRbelijdenis getrouw; hij viel in zekeren zin als het
offer van het onverstand der hem 't naast staande partij, die niet
als hij met eenige kentering in toestanden en omstandigheden
wilde rekening houden. De ijzeren hand van een Bismarck,
die voornamelijk de bestrijding van het roode element zich in
de latere jaren van zijn bewind ten doel stelde, mocht ook de
jonkers in toom kunnen houden, wanneer zij zich al te heftig
roerden, ook alleen voor hem deinsden zij terug. Doch tegenover ieder zijner opvolgers hebben zij de grove fout gewroken,
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welke hij beging door de liberale gedachte van ontwikkelende
volksmondigheid kunstmatig te negeeren; ieder zijner opvolgers hebben zij laten gevoelen, dat zij een macht zijn gebleven
in den Staat, tegenover den Kanselier, die Bismarck's afk(>er
van de vrijzinnige idee min of meer deelt. Ze deden het den
vierden Hijkskanselier bemerken en ze zullen het den vijfden
menigmaal nog doen ook.
\Vanneer zal deze toestand, die nu opnieuw aan Duitschland's ontwikkeling in commercieel en economisch opzicht
een geduchte hinderpaal in den weg gaat stellen, eenmaal een
einde nemen? Eerst, wanneer in het Parlement en daarbuiten
de vrijzinnige gedachte werkelijk gaat lev(>n en roepen om
eene ministerieele verantwoordel\jkheid zonder beperking?

***
E'3ne vergelijking te trekken tusschen den man, dien wij tevoren als eene persoonlijkheid aanduidden, en eenigen anderen,
hetzij in den tegenwoordigen, hetzij in den verleden tijd, is altijd
moeilijk. Zoo ook in dit geval met Von Bülow, en hier wel bijna
in dubbele mate, omdat de positie van den Rijkskanselier van
de Duitsche Federatie een zoo geheel eenige en eigenaardige
is, dat alleen de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid
van dit ambt elk trekken van een parallel als afwijzen, terwijl
de nu afgetreden leider van Duitschland's buitenlandsche staatkunde allerminst in de gedaanten zijner voorgangers iets terugvindt van datgene wat speciaal zijn persoon kenmerkt. Von Biilow is noch voor de geschiedenis noch voor het heden in stuat
de grootsche figuur van een Otto van Bismarck ook maar te benaderen; en niemand zeker, die dit betel' gevoelde en steeds gevoeld
heeft dan hij zelf. De schitterende rede, waarmede hij voor
den Keizer het majestueuse Bismal'ck-denkmal in Frankfurt
am Main onthulde, is el' een sprekend getuigenis van geweest,
en zijne afscheidswoorden in den ambte1ijken kring, die zonder
eenige negatie der historie. waaruan zijn Keizerlijke meester
zich zoo gaarne en zoo opzettelijk te buiten gaat, wezen naur
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het voorbeeld van den wfiarachtigen grondlegger van Duitschland's eenheid, hadden geen andere bedoeling dan aan Bismaf(~k's grootheid te herinneren, toonden althans niet zoo
eene te bezitten. En toch, blijft zijn figuur misschien klein
nl.ast die van den grijsaard van Friedrichsruhe, tactisch stond
de vierde Hijksk9.nselier verre boven zijn groot en voorganger,
en in werkelijk tnlent Vfin redevoeren WfiS hij evenzeer en onverkort zijn meerdere. Dit vooral op het terrein der buitenlandsche
politiek, waar Bismarck geenszins gewend was de fluweelen
handschoenen aan te trekken, die toch zoo dikwerf en zoo noodig de kracht. van een fil te fOlschen slag kunnen breken. Bismarck was geen diplomaat, poogde ook nooit zulks te zijn; Von
Bülow daarentegen bleek in de lange rij der jm'en van zijn Kfinselierschap diplomaat bij uitnemendheid, niet alleen Vfin carrière,
maar veel meer van geboorte. Hij begaf zich daarom niet in de
kwade practijken der zeventiende en achttiende eeuw, die van
de buitenlandsche politiek uitsluitend een gekonkel en intrigueeren in en buiten de salons, met fille denkbare middelen gedreven, maakten; hij was daartGc te veel een afstammeling van
het Mecklenburgsche ras der landedelen, wier noblesse ook Napoleon de Groote tegenover ûjn generaals erkende, toen hij zeide:
"Ik kan U wel tot koningen verheffen en kronen, maar ik kan U
niet tot Mecklenburgsche edellieden maken". Evenmin echter
was Von Bülow er den man naar om fils overweldiger van heer~chende toestanden en verbreker van staatkundige connecties,
gelij k Delcassé te vergeefs poogde te zijn, op te treden; zijn aard
was van nature te voorzichtig en te logisch ontwikkeld om
daarvan niet het onberadene in te zien in een tijd als deze,
welke .de volkeren over geheel de aarde zoo nauw samenbindt,
dat niet tusschen twee hunner een oorlog kan uitbarsten zonder een tal van daarbuiten st!tande landen even groot, zou niet
nog grooter kwaad toe te brengen. Von lliilow bezat in geheel
zijn staatkundige loopbaan, gelijk een Fransch journalist neerschreef in de dagen der nonferentie van Algeciras, de innerlijke bekwaamheden van een TalIeyrand, en de eerlijkheid van
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een Lord Derby; hij vereenigde ze tot een harmonisch geheel
in elk zijner daden, waartoe voor een niet gering gedeelte de
in zijn wezen tot tweede natuur geworden hoffelijkheid hem
ook gemakkelijk in staat stelde. Een hoffelijkheid, die hem
zelfs in den scherpen strijd der binnenlandsehe politiek geen
oogenblik verliet., al was zij hier misschien minder 'treffend vol
te houden, en al liep hierbij de lijn zijner bewee~redenen niet
altijd even kronkeh'rij. Maar ook weinigen hebben als hij in
deze binnenlandselle politiek te strijden gehad, achtereenvolgens
tegen sociaal-democraten, die hem conservatief tot in hart en
nieren oordeelden en daarbij veelal de vrijzinnigen aan hunne
zijde hadden; tegen een Centrum, dat èn zijn tariefhervorming
èn zijn koloniaal beleid heftig aanviel; tegen een conservatieve
overmacht ten slotte, welke zijn agrarische YOOl'liefde gaarne
erkende, doch tegelijk hem geheel en al wilde medesleepen in
haar fel en door niets tegen te houden eigenbelang. De eigenaardige samenstelling van het Duitsche parlementaire leven, dat
eigenlijk geen parlementair leven is, maakt de beoordeeling
mn den man, die midden in dezen strijd stond en dag aan dag
aan allen kamp moest geven, niet licht; en zulks alweer te minder naarmate Von Bülow zelf geene moeite heeft gedaan om
iets van de zwaarte zijner positie naar buiten te doen blijken.
Als misschien geen Duitsch sta.at·sman voor hem, Bismarck
dll,tl uitgezonderd, heeft Von Bülow tegelijkertijd zijn hevigste
bestrijders en zijn warmste bewonderaars en verdedigers gehad.
Nog kortgeleden was het de publicist Rudolf Martin. bekend geworden ook buitt>n de kringen van zijn land door zijn
knappe en geestrijke phantasie over den oorlog der toekomst,
die ganiSch een boek van bijna driehonderd pagina's aan hem
wijdde, en hem daarin alleen nog maar besprak naar zijne
\'erhouding tot den Keizer in verband met het gebeurde na de
Rijksd:lgdebatten over het Engelsche interview. Er valt in dit
bOi'k, vlot en prettig geschreven, bewondering voor Von Bülow's
figuur niet te ontkennen, maar het is eene bewondering, die
met klaarblijkeltiken tegenzin als 't ware bekend wordt, en waar-
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tegenover zich een zoodanige intuïtieve toorn jegens des Kanselier's gedragingen en optreden. uit,' dllt zelfs de breedvoerige proeve van motiveering daartoe, geen voldoende licht
schenkt. Het boek is dan ook merkwaardiger als versehijnsel
dan om zijn inhoüd, maar niettemin treft men er tal van pagina's in aan, die wel de moeite eener kennisname loonen.
Zeker die, waar ook deze schrijver meent een gelijkenis te mogen ontdekken tusschen Von Bülow en Talleyrand, waarbij hij
echter in die vergelijking oneindig veel meer dan oppervlakkig
doorglIat. Hij herinnert er aan hoezeer de bekwllamheden van
den voommligen bisschop van Anlin d~or Napoleon I werden
gewlIsrdeerd en benut in Luneville en Amiens, in Pressburg en
Tilsit. hoe een ieder erkende, dat Talleyrand het Ween er congres van 1815 door zijne kunde beheerschte. Hij stelt in poli.
tiek genie aan den Franschen minister slechts Bismarck als
gelijke tegenover, en hij erkent van deze beide groote meesters
de gevolgen in het welslagen hunner ontwerpen. Maar grooter
óvereenkolllst on tdekt hij nog t usschen Talleyrand en Von
Bülow, en hU vindt deze overeenkomst voornamelijk in de verIInderlijkheid van beider strijd wijze, in beider als 't ware onbewust lIanvaurden van de leerstellingen van den Florentijn
Macchiavelli. Hij betoogt in dien trant, dat Von Biilow conservatief was aan de spits der jonkers, en revolutionnair feitelijk
toen hij zich uit de moeilijkheden vun het Engelsch interview
hud te redden; hij stelt daartegenover het leven van Talleyrand, dat gewijd was aan den vorst of aan de partij, aan welke
nfwisselend in den Franschen Staat de macht behoorde. Indien
Mne vergelijking van vooringenomenheid spreekt en daardoor
nIs vanzelf mank gaat, is het zeker wel deze. Een Rijkskanselier
is uit den aard politicus en moet als zoodanig de situatie naar
welgevallen weten te beheerschen; wat de Fransche diplomaat daarentegen deed, was het zoeken van het grofst denkbare eigenbelang, hetwelk alleen aan een uitermate bekwaalll
en . . . . karakterloos man !tls hij was, mogelijk kon zijn.
't Is waar, in groote mate heeft de afgetreden Rijkskanselier
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de kunst verstaan zich bemind te maken bij degene,l, die hem
op een bewust moment, voor de overwinning noodig waren, zelf~
Herbert von Bismarek erkende, dat hem dIm niets onmogelijk
was, Professor Sehmöller roemt het hem dan ook nn, dat hij
de consen'atieven altijd ,'oor zich wist te winnen, wanneer hij
eene belangrijke concessie van hen moest \'erkrijgen; het was
op 't oogenblik, dat de Beurswetgeving diende te worden herzien, dat Von Bülow zeide zich op zijn grafsteen als agrarisch
Kanselier te zullen doen gedenken, En voor enkele jaren
sehreef een der Centrummannen in de ult.ramontaansche "Kölnische Volkszeitung": .In de binnenlandsche politiek heeft
Von Bülow zich het vertrouwen \'er\\'orven van de tegenstrijdige partijen, die elkander onderling bekampen, De Kanselier
wordt geprezen door conservatieven, door nationaal-liberalen,
door Centrummannen en door vrijzinnigen; zelfs de soeiaaldemocraten noemen hem als tamelijk verdraagzaam, Geen
Pruisisch mini~ter heeft met alle partijen in zoo goede verstandhouding kunnen leven." Juist in dit schitterend ccmbinalievermogen, dat elke fout van zijn tegenstanders ontdekte
en wist te gebruiken, dat hem veroorloofde zelfs in de ernstigste en grootste redevoeringen als met een glimlach heen te
glijden over de moeilijkheden, die anderen het zwaarst voorkwamen, juist daarin was Von Bülow niet te overtreffen, en
wel moest hem een gecoaliseerde en onverzettelijke tegenstand worden tegenovergesteld als bij de laatste financieele
hervorming geschiedde, om al zijne pogingen, ook van pel'soonlijken aard, te doen mislukken, en zijn woord overal, te
doen zijn zonder daadwerkelijk en invloed, Het eigenaardige
van dit talent was, dat het zieh evenzeer kon uiten in een
snelheid van handelen, die aan bewustheid nimmer te wensehen
liet. Dat heeft destijds minister l\liquel ervaren, dat heeft
Posadowsky ondervonden, dat is gebleken in de Marokkozaak en in de oplossing der sensationeele Engelsche cIÏsis,
Als er gehandeld moest worden eenmaal, geschiedde dit handelen snel en zonder mededoogen.
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***
Het is reeds herhaalde malen gezegd en ook in deze ~chets
niet zonder nadruk gelaten, dat de positie van Rijkskanselier vnn
vun het in 1871 in en door den oorlog geschapen DuitBche Rijk, in de tegenwoordige omstandigheden een van de
zonderlingste, zeker een van de moeilijkste in het Europeesche
staatsmansleven is. En de geschiedenis van dejaren zijner voorgangers heeft deze tnak
tuak noch voor Von Bülow zelf noch voor
zijn opvolger gemakkelijk gemnakt.
gemuakt. Bismarck was de eerste
in de rij en hij zal naar menschelijke berekening wel altijd de
grootste blijven ook. Klank alleen zit er reeds in zijn naam,
niet slechts voor Duitschland, maar ook voor de buitenwereld;
een klank, welke op zichzelf voldoende vertolkt de grootheid
vun zijn figuur, zijn uitsteken boven allen in zijn omgeving en
vnn
boven .allen, die na hem kwamen. Maar als vele grooten zag
ook Bismarck het kleine niet; hij beschouwde het Duitselle
Rijk, zijne schepping, te veel en te uitsluitend vnn zijn standpunt. Hij kon de mncht der politieke partijen in den Stant
ontkennen, en die partijen niet als medewerkers in den grooten lubeid voor het Rijk, manr als niet meer dan werktuigen
zijner do·ut·des politiek beschouwen, omdat aan zijn wil wederstand bieden onmogelijk is gebleken. Na hem evenwel zouden zwakkere krachten zijn taak moeten overnemen en zij
zouden gestrnft worden voor de fouten, die hij beging. Cnprivi, een streng cnnsef\'atief regl:lerder, moest het al dadelijk
ervaren toen hij, hoe agmrisch en conservatief ook, het landsbelang onmogelijk geheel en al kon doen buigen voor het
eigenbelang der jonkers. Hij streed voor de hnndelsverdrngen
en toen hij daardoor als vanzelf den strijd aanbond met de
ongetemde protectionistische politiek van de conservntieven,
die niets en niemand wilden afstaan voor het algemeen belang, toen ontdekte hij, dat nog andere factoren in het Duitsche Rijk den doorslag konden geven, niet nu, maar later.
Doch de ontdekking zelve was zijn \'al, verhaast nog door

BERNHARD VON BiiJ.OW.

15

meel' dan een daad, die in hooge mate onhandig was. En zoo
als hij terug moest treden, zoo verliet ook Hohenlohe na zesjarigen str\id het Kanseliers paleis. Hij was van geheel andere
stof dan zijn \'oorganger, verstandig in woorden, verstandig
in gebaren, scherp opmerker bovendien gelijk hij zich in zijne
beroemde memoires wel getoond heeft, Hij kwam aan het bewind met een warm hart voor het algemeen welzijn en een
helder hoofd om de middelen te zien, die dit algemeen welz\in
zouden kunnen bevorderen. Doch hij was reeds van te hoogen
ouderdom om krachtig te kunnen ingrijpen. Hij voelde den
toestand om zich heen, voelde zich als Zuid-Duitscher tusschen
de Pruisische jonkers en magnaten, als liberaal denkend en
willend man tusschen star-conservatieven, toch weer niet ver
genoeg van hen verwijderd om in meel' links~hen hoek steun
tegen hen te zoeken. Hij voelde een buitenlandsche politiek,
waarin hij gekend werd nllar de eischen van de constitutie,
doch waaraan hij, de verantwoordelijke madsman, veel minder
medewerkte dan onvemntwoordelijke invloeden achter de coulissen ,'an het departement en de onverantwoordelijke monarch.
Hij gevoelde vriendelijkheid en welwillendheid van den kant
des Keizers, maar geen vertrouwen, dat dan anderen werd geschonken. Zes jaar lang was hij Rijkskanselier, cn zes jaar lang
wachtte men eiken dag zijn aftreden. Hij viel ten slotte toen
hij bij de Kanaalwetten den tegenstand der conservatieven
forsch wilde breken, en hij ging heen op een oogenblik, dat
hij zich, men zie zijne eigene brieven, zeker niet moe genoeg
gevoelde om dit heengaan reeds te wenschen.
Na een tienjarig tijdperk van twee zoodanige bestuurder!!
werd Bernhard von Bülow geroepen om de hoogste plaats in
het Duitsche Rijk, naast den vorst, in te nemen. Onbekend
met de moeilijkheden, die hem wachtten, was hij niet. Reed!!
drie jaren lang voerde hij als staatssecretaris van buitenlandBche zaken in het Pruisische kabinet een groot deel van het
diplomatiek beleid, dat Hohenlohe meer en meer aan hem
overliet, naarmate hij beter de innerlijke machten van het
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departement wist te beheerschen en ook meer en meer het vertrouwen des Keizers reeds toen begon te winnen. Van 1897 tot
1900 was Von Bülow in deze functie werkzaam, en hij maakte
er de moeilijke dagen van de Dreyfuszaak, van de Fashodaverwikkeling, van den aanvang van den Zuid-Afrikaanschen
oorlog mede,. had daarbij de volle gelegenheid het niet licht
te beheerschen temperament des Keizers te leeren kennen
zonder toen alleen verantwoordelijk gesteld te kunnen worden
voor zijne uitlatingen. Doch bij zijn optreden als Rijkskanselier zouden het niet de buitenlandsche betrekkingen in' de
eerste plaats zijn, welke hem hoofdbrekens moesten verschaffen. Want de Duitsche Rijkskanselier is nu eenmaal Pruisisch
minister-president, is ook de vertegenwoordiger van den Bondsraad der gezamenlijke regeeringen tegenover de vertegenwoordiging, die het Duitsche volk in den Rijksdag vindt. En juist
in de binnenlandsche politiek vielen bij zijn optreden de gevaarlijkste klippen te ontzeilen. Daar was in Pruisen zelf het
bmndend Kanalenvraagstuk, welks oplossing niet wachten
kon en niet wachten mocht, doch welks beslissing noodzakelijk tegenover elkav,r stelde de belangen van handel en industrie, bij den aanleg van deze kumtlen betrokken, en de wenschen der agrariërs. die verre van deze kanalen verwijderd
waren. Daar was voor het gansche Rijk de dringende vraag der
tariefherziening, die mede aan cie orde stelde den s~rijd tusschen landbouw en handel, den strijd niet alleen van economisch inzicht, maar ook van brute macht, den strijd bovendien,
die niet gestreden kon worden zonder belangstelling van het
omringende buitenland, dat de hernieuwing der spoedig afloopende hnndelstractaten vroeg en in geval van onmogelijkheid
der Bondsregeeringen om die tractateu te sluiten, dreigde met
represailles van geheel verschillenden aard. Daar was voor de
buitenlandsche politiek de steeds meer en meel' zich manifesteerende verkoeling van Engeland, welke Duitschland vóór
de volledige afwerking van zijn vlootpogramma niet wenschte;
daar was de niet minder dreigende toenadering, die de jongste
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bondgenoot der Triple Alliantie tot Frankrijk ging toonen en
die ernstig de vraag deed rijzen of niet Italië door eene weigering tot hernieuwing van dit bij uitstek staatkundig verdrag,
geheel het kunstmatig ~erkregen evenwicht van Europa in
gevaar zou gaan brengen. Daar was de verre van schitterende
toestand der Duitsche rijksfina.nciën, welke om hervorming
letterlijk schreeuwden; daar waR de impressionabl~ persoonlijkheid des Keizers, die gewonnen moest worden voor alle ontwerpen van gewiehtigen aard. Daar waren last not least, de
gevaarlijke stemmen der persoonlijke benijders, die iederen Rijkskanselier hebben trachten te doen vallen, en dezen meer dan
eenigen anderen, omdat zijne benoeming zoo geheel onverwacht,
zijn optreden tegelijkertijd zoo beslissend zich voordeed. Onder
die omstandigheden en men zal 't erkennen, dat zij niet van
de meest schitterende waren aanvaardde Von Bülow zijn taak.
J<jr was verwondering geweest reeds bij de benoeming van
Von Bülow tot staatssecretaris van buitenlandsche zaken, eene
verwondering, die te billijken viel, wanneer men bedenkt,
dat in het openbanr de toenmalige gezant te Rome zich door
niets anders had onderscheiden nIs door eene groote mate VII,n
welsprekendheid, die vreemd was aan de meeste der toenmalige Duitsche ambassade-chefa. Maar grooter was de verwondering, veel grooter zelfs, toen in 1900 de "Reichsanzeiger"
Von Bülow als opvolger van Hohenlohe in een der hoogste
en meest verantwoordelijke ambten, welke de tegenwoordige
wereld kent, openbaar maakte. En nog immer is het niet opgehelderd of het een persoonlijke wensch des Keizers was, die
deze benoeming volbracht dan wel of ook andere invloeden
daarbij in 't spel zijn geweest. Zeker was het, dat momenteel de buitenlandsche aangelegenheden niet de moeilijkste
problemen schonken, doch wel het meest de aandacht trokken en dat vooral de verhouding van Engeland tegenover de
niet meer geheel vaste Triple Alliantie reden tot ongerustheid
kon ge,"en. Anderzijds evenwel was de binnenlandsche toestand -- we zagen het zooeven - allerminst vall dien aard,
XXXIX12
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dat men zonder meer kon voorb\jgaan aan de mannen, die
jaren achtereen de Duitsche en de Pruisische toestanden en
stemmingen hadden verkend en beheerscht. Is met Von Bülow's
benoeming een greep gedaan, een greep, die zlliver en alleen
voortvloeide uit vermeende kennis van personen, dan is ze
inderdaad een zeel' gelukkige greep geweest, maar een stoutmoedige tevens. Wat toch wist men van Von Biilow, wat kon
zelfs de Keizer, die zijn hoogste dienaren vnn nabij pleegt gade
te slaan, van hem weten als openbaar man? In niets gaf de
levensloop v!tn den vierden R\jksknnselier er nanleiding toe.
Geboren te Klein Flottbeek in l\Iecklenburg, opgevoed in de
tradities van het nohele maar conservntieve Meeklenburgsche
begrip, had Von Biilow de hoogeschool te Heidelberg bezocht
en het is dan ook in de bekende Hirschgasse - het zoo schilderachtig tegenover de Slotruïnen aan den oever vnn den
Neck!tr gelegen huisje, waar de beruchte Mensur der studenten nog altijd met de gebruikel\jke plichtplegingen plaats
vindt -, dat men in de ruwhouten tafel zijn na:tm met dien
van Bismarck naast tallooze andere studenten, misschien als
corpsbroeders van veel grooter beteekenis dan zij, maar nu onbekend en vergeten, ingesneden ziet. Na volbrachten studietijd
ging Bernhard von Hülow, toen nog zonder eenigen adelijken
titel, spoedig in de mngen der diplomntie o\'er, en achtereenvolgens als attaché en legatie-secretaris kwam hij ann de verschillende ambnssades van Duit~chland in El1I'opa, wns daarbij
ook drie jnren te Parijs, wattr hij samenwerkte met Philip von
Eulenburg, eene samenwerking, welke !:tIer tot een vriendschap
zou aanleiding geven, wanrover "on Biilow - die, mag men
Hohenlohe's "Denkwürdigkeiten" gelooven, voornamelijk op het
advies van l<:ulenburg tot ,tnatssecretaris wel'd benoemd - niet
geheel zonder voordeel knn spreken. Vanuit Petersburg, waar
Von Bülow de voornaam~te legatieraad Wlts. kwam hij tot zijn
eerste zelfstandige diplomatieke positie, die van" gevolmachtigd
minister te Boekarest, aan het hof van de kunstlievendf! Carmen Sylva en haar energieken echtgenoot, om betrekkelijk reeds
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jeugdig den titel van ambassadeur te verkrijgen, tegelijk met
zijne overplaatsing naar Rome. Het was zt'ker niet alleen Von
Bülow's erkende diplomatieke bekwaamheid, die hem dezen
gewichtigen post verschafte, schoon zij er in niet geringe mate
toe bijdroeg. Maar men moet het rt'eds toen overwogen hebben, dat hij gehuwd was met Maria Anna Zoë Boccadelli
di Bologna uit het huis der C:1mporeale, een Italiaansche
van hooge, ja vor~telijke afkomst, welk huwelijk hem in de
Homeinsche wereld onmiddellijk eene geheel andere positie
deed innemen dan zelfs den meest voornamen Duitschen diplomnat zou zijn gegeven geweest. Het is dan ook in Italië, dat
Von Bülow - hij, die anders zoo weinig mededeelzaam was
over zijn eigene aangelegenheden, heeft dit nimmer ontkendde gelukkigste jaren van zijn leven sleet; het was in de vertijnde samenleving. die het hedendaagsche aristocratische Home
in alle opzichten biedt, dat hij zich thuis gevoelde, en het was
temidden van de heerlijke kunst, die de Eeuwige Stad wel
altijd zal hlijven uitstralen, dat zijn leven een voldoening aan
eigen begeerten mocht heeten. Ook staatkundig was zijn verblijf daar niet zonder beteekenis; hij htrnieuwde er de oude
banden van vriendschappelijken aard met velen, die in de toekomst de leiders der Itaiiaansche politiek zouden worden, en
deze persoonlijke banden hebben menige onderhandeling van
lateren datum tot een zeer gemakkelijke en aangename gemaakt, waar anders moeilij kheden niet zoo licht waren te vermijden geweest. Zij verklaren ook waarom de Duitilche Rijkskanselier bij voorkeur zulke onderhandelingen in het zonnige
Zuiden zelf voerde, en slechts uiterst zelden den Italiaansehen
collega noodde in zijn PIlleis te Berlijn.
~Ien mng het dan ook zunder aarzelen verklaren, dnt het
afscheid van Home aan Von Bülow zwanr viel. Op voordracht
van Hohenlohe had de Keizer hem naar Kiel ontboden om daar
met hem te beraadslagen over de vervanging van baron Vori
Marschall in het ambt van buitenlandsch staatssecretaris;
eene vervanging, die ten gevolge van de incidenten in het
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Heerenhuis noodig was geworden, toentertijd eene voorloopige
heette, doch, dit wist men tevoren, eene definitieve zou
zijn, zulks ook zeker werd, nadat Von Marschall tot ambassadeur aan het Turksche Hof was benoemd en daar de uitstekende diensten aanving, welke hem el' heden on misbaar
maken. En even zeker mag men het gelooven, dat Von Bülow in ernst geen oogenblik geaarzeld heeft om een beve"tigend antwoord op de vraag des Keizers te geven. Reeds toen
ging van hem de roep uit, van een man met groote eerzucht;
van waar die roep kwam en waara!m hij zijn ontstaan dankte,
wist niemand, maar onj uist was hij zeker niet, Von Bülow's loopbaan bewijst dit voldoende in nllen deele, hoewel men hem te
zijner eere moet nahouden, dat hij aan die eerzucht perken
wist te stellen en er nimmer door verleid werd dingen te doen
boven zijne krachten. Bovendien, het ambt, dat hem wachtte.
moest voor eene natuur nis de zijne, die in beperkte mate strijdbaar was en zich nimmer daaraan had kunnen geven in zijne
diplomatieke c!lrrière, iets zeer aantrekkelijks hebben, ongetwijfeld nog verhoogd door het gevoel te Berlijn eene positie te zullen
innemen, waarin de oogen der gansche wereld op hem gevestigd
waren, en waarin hem bovendien meer en meer deelachtig zou
worden het persoonlijk vertrouwen des Keizers, dat hem toen
al reeds - men zie alweer die merkwanrdige memoires van Hohenlohe - in de oogen der ingewijden tot hooger taak verhief.
Maar anderzijds gevoelde Von Bülow met Rome een veilige
haven te verlaten, gevoelde hij voor de eerzucht van een
naam in de historie en een leidende kracht in de contemporaine samenleving, te moeten offeren de rust, welke Italië hem
bood en hem nog langen lijd had kunnen bieden. De rede,
die hij hield tot de Duitsche kolonie in Rome, die eveneens met leedwezen zijn dl':ejarig verblijf zag beëindigen, is
Vltn deze gevoelens een riuidelijk symptoom. Von Rülow ontkende het niet, te meenen o()k a,m zijn plieht schuldig te zijn
de nieuwe po,~itie te a'tll vaarden, duch hij ontkende het evenmin
zichzelf vour te komen als Odysseus. waar hij gelijk de Home-
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rische reiziger een vreedzaam en kalm oord verillten ging om
zich te wagen in de stormachtige vaart op de wijde zee. Wèl
wist hij, dat deze zee hare ondiepten en klippen had, wèl wist
hij dus, dat zijn taak zou zijn zwaar en moeilijk, mallr hij
vond daartegenover de twee elementen, die hem dwongen te
handelen gelijk hij deed, de elementen van het volgen del'
voorgeschreven roeping zonder daarvan veel ophef te maken
gelijk de Pruisische Staat dit eischt, en de belofte aan zich zelf
om tegenover ieder en in alles gereehtigheid, menscheiijkheid
en billijkheid te betrachten. Men heeft Von Bülow deze woorden
meermalen voor de voeten geworpen en het uitspreken ervan
verweten als een daad, die met Pruisische begrippen wel volkomen in strijd was, omdat ze het nieuwe 'ambtjllist niet aanvaarden zonder den ophef, dien de spreker zelf in de Pruisische
lijn buitengesloten achtte; men heeft el' nldra ook in opgemerkt de tegenstrijdigheid, die het laatste deel doet weerspreken wat in het eer@tegezegd is. Doch gevoelt men in dit gebrek
aan consequentie, dat anders aan Von Bülow niet bepaald eigen
was, niet .iuist het dobberen t·usBchen twee ged!H,hten en twee
wenschen, hetwelk den \'Ïerden Rijkskanselier op dat merkwaardige oogenblik van zijn leven wel moest beheerschen: het
eel1erzijds niet willen weigeren van de taak, die eer en grootheid beloofde, het anderzijds bezwarend opzien tegen den st.rijd,
die hem in die taak wachtte? In elk geval, deze woorden - en
waren z\j wel eens voor de openbaarheid bestemd? - kunnen
in geenen deele vergeleken worden met die, welke een latere
opvolger van Von Bülow, de tegenwoordige staatssecretaris Von
Schön sprak toen hij zijn gezantschapspost te St. Petersburg
verliet. Wij zeggen niet, dat ook voor die woorden geheel geen
redenen bestonden, allerminst, maar Von Sehön verliet in de
Russische hoofdstad niet wat Yon Hülow in Home achterliet, en
hij aanvaardde wel dezelfde taak, maar niet onder zoodanige
omstandigheden, dat haar aanvaarding een daad van zedelijken
moed mocht worden geheeten. Zb was eene verheffing tot hoogel' rang zonder meer, en dat was zij voor Von Bülow in 1897 niet.
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* * •
De loopbaan, welke vorst Von Bülow te Berlijn in zijne beide hooge waardigheden heeft gevolgd, is niet heter te kcnschetsen dan als een lange reeks van verwikkelingen, groote
en kleine, waarin Duitschland of Pruisen waren gemengd en
die een niet altijd gemakkelijke oplossing vereischten. Het
ambt op zichzelf brengt dat mede, de vemntwoordelijkheid
stijgt naarmate men hooger klimt en men is als Rijkskanselier wei zeer hoog geklommen. Maar niettemin heeft de ontwikkelingsgang van lJuitschiand juist in dit tienjarig tijdperk
wel bijzonder veel moeilijke momenten doen aanschouwen en
de telegrammen, die de groote dagbladen zich uit Berlijn lieten seinen, meermalen tot kolommen doen groeien. Von Bülow behoefde niet, zooals Bismarck het in zijne meer intieme
brieven deed in de jaren, dat de Europeesche politiek naar
zijne inzichten was gevestigd, te klagen, dat zijn hand geen
werk te doen vond, dat geen enkele groote taak hem wachtte.
Von Bülow stak ook niet zoo ver en zoo in alle opzichten
boven zijne tegenstanders uit als de ijzeren Kanselier alleen
reeds deed door de machtige impressie van zijn teekenende
verschijning; en zijne jaarlijksche vacantie op de lietl\ike badplaats Norderney, dat door hem nog grooter bekendheid kreeg
dan tevoren, was dan ook meestentijds een niet alleen welverdiende, doch eveneens noodzakelijke rusttijd. Want tusschen
de groote vraagstukken door, die in de laatste jaren voor het
internationaal staatsbeleid aan de orde van den dag zijn geweest, kw~men de kleine, welke slechts incidenteel opzien
baarden, doch veelal niet minder zwarigheid schonken bij
de nfdoening. Von Bülow mocht op den optimistischen toon,
die den charmeur als hij is, wel eigen moest zijn, deze moeilijkheid in vele gevallen ontkennen, het geval zelf liet hij
nimmer langen tijd onafgedaan. Reeds bij zijn eerste optreden
als stIlatssecretaris toonde hij het, toen hij in het Parlement
de vorderingen tegen Haiti en de inbezitname del' Oost-Azia-
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tisehe kuststreek rondom Kiatschou besprak. Wij willen, zoo
luidde toen zijn woord, geen onnoodigen handel drijven in
machtsferen, we willen ons niet steken in elke zaak, maal' we
willen uitsluitend zorgdragen. dat Duitschland niet in de afgelegen landen met een rijke toekomst te\'oren uitgesloten
wordt van de mededinging met andere volkeren. De tijden,
zoo vervolgde hij, waarin de Duitsehers den een en buurman
het lanel, den anderen de zee en zichzelf den hemel voorbelüelden, 0111 alleen zuivere doctrinaire stellingen te verkondigen, deze tijden zijn voorbij. Wij willen niemand in de schaduw
stellen, maar wij verlangen ook een deel van de zonnewarmte.
Het was zijn eerste optreden, maar tegelijk zijn eerste
succes in het Parlement. Men had in lange van de tafel del'
buitenlandsche aangelegenheden niet dien klank vernomen van
een orgaan met een zelfbewustell wil en een eigen initiatief;
Illen begroette zoo in als buiten het Huis met voldoening,
dat daal' eindelijk weer een diplomnat was, wien het mogelijk
scheen ook Duitschland's rechten te doen gelden. Toch, reeds
toen schudden voorzichtigen het hoofd en thans kan men
hunne vourziehtigheid slechts wijsheid noemen; thans ziet men
't in hoe niet zonder gevaar was de wijze, waarop Von Bülow
de Duitsche nationale eigenliefde, welke waarlijk in de massa's
del' Germanen nooit behoeft te worden opgewekt, prikkelde
zonder eenige zekerheid te hebben aan Duitschland in de naaste
toekomst eene positie te kunnen verleenen, die met de daardoor ontstane \'erwachtingen overeenkwam. Von Bülow heeft
dit zelf spoedig ingezien en te veel gentleman ook om vanaf
de tribune mede te doen aan het chauvinistisch betoogen del'
Allduitsehers, heeft hij in zijn bekende en vele malen herhaalde stelling verkundigd, dat Duitschland eenerzijds flink en
energiek zijn voordeel had te zoeken, waar dit slechts was te
vinden, anderzijds niet de daarvoor in acht te nemen grenzen
moest overschrijden, doch ten derde allerminst bereid moest
zijn ieder te helpen, die zijne hulp oogenblikkelijk vroeg om
haar later met ondank te beloonen. Hij wilde dus den weg
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v:tn het juiste midden bewandelen, en theoretisch is daartegen
zeker niets te zeggen. Alleen, de handelingt:n van het door
hem medebestuurde Rijk dienden er geheel mede in overeenstemming te zijn, en mochten al vast niet, zooals de \'001' het
buitenland niet zoo onschuldige vlootplannen der Dl1itschers
deden, met zulk een gematigd optreden in flagrante tegenspraak zijn. Bovendien, en dit werd vooral van Duitschen
kant tegengeworpen, houdt het denkbeeld reeds van gewilde
mlttigheid een element in, dat een leidend staatsman niet als
het hoogste dogma moet vereeren in 't openbaar. Anderzijds
evenwel dient weer niet uit het oog verloren, dat Von Bülow
als geen zijner Yoor~angers de minder gelukkige tank op zijn
schouder3 heeft voelen rusten om te verdedigen wat anderen
misdeden. Dat was niet alleen tegenover keizerlijke daden het
geml, dat volgde min of meer uit het beleid van zijne voorgangers en medewerkers. Vandaar, dat Von Bülow niet altijd
een consequente en logische politieke lijn kon blijven volgen,
d:tt zijsprongen, overigens met groote virtu05iteit volbracht,
hem meermalen op den grooten weg moesten terugvoeren.
En een meester was hij wel in het kiezen der juiste woorden
en var. den juist,en vorm om geenszins anderen te desavoueeren, doch niettemin de zaak voor te steil ep zooals hij haar
dacht. Het sterkst kon men dit wel wltarnemen in de Lippesche erfopvolgingsquaestie, toen de Keizer den pretendent gmaf
Leopold het onaangename en korte telegram stuurde, houdende
de mededeeling, dat de troepen vooreerst niet beëedigd zouden
worden. Slechts enkele dagen later gaf de Rijkskanselier aan
den vice-president van den Landdag de authentieke interpretatie van deze depeche, waarin hU op den voorgrond steldc,
dat de Keizer slecht~ had willen verklaren niet tt: kunnen
hAndelen tegen de uitspraak nm den Bondsraad, die de rechtstoestand in het Lippe'sche vorstlmdom voor nog niet opgelost
had verklaart!. Er was tusschen de beide stukken slechts het verschil van lengte en vorm, waar de verzekering van den Kanselier,
dat de weg van het recht niet zou worden verlaten, een bijna over-
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bodige mocht heeten. Doch hoe gevoelt men niet als vltnzelf
den uitgestrekten invloed, dien zulk een schijnbaar onbeduidend
verschil op den loop van zaken kan hebben; vraagt men zich
niet als onwillekeurig af of niet eene dergelijke interpretatie
van een ander Duitsch telegram veel onheil had kunnen voorkomen!
Er· valt ook in ander opzicht in Von Bülow's optreden iets waar
te nemen van het gevolg, dat een dergelijk oplossen van moeilijkheden, door anderen veroorzaakt, noodwendig hebben moet.
Als men er op uit was geweest om den vierden Rijkskanselier
de oude plunje van zijn redenanrschap telkens voor de voeten te
werpen, men had ten allen tijde kunnen slagen zoo hij zelf slechts
een minder vaardig debater was geweest. :Men heeft van CIemenceau veelal en nu na het eigenaardig optreden, waarmede hij
zijn eigen graf groef, wel in zeer sterke mate, beweerd, dat iets
van het P!lrijsche gamin-achtige tot in de grijsheid in dezen
journalist en politicus was jeugdig gebleven, dat in geheel de
wijze van zijn optreden meer dan eens de terugkeer YÏel te
zoeken tot den ouden l\IIontmartrois. Het klinkt misschien
vreemd, zulks zeker W!lnneer men zich de deftige en correcte
gestalte van Von Bülow voor oogen stelt, maar in heperkten
zin en in het veel meer diplomatiek aangekleede eener hoogere
intellectualiteit, vinden we ook in zijne redevoeringen, vooral
in den opzet daarvan, iets van dezen trek van Clemenceau
terug. De nu afgetreden Rijkskanselier kon zeer ernstig zijn
en zijne jaarlijksche uiteenzettingen over de buitenlandsche
politiek bij de behandeling der begrooting, gaven soms meessterstukjes van nauwkenrige observatie. Wat hem evenwel
niet verhinderde, integendeel naar het uiterlijk zou men eer
zeggen, hem aanlokte, om in die uiteenzettingen te doen doorvloeien tallooze en sprudelnde opmerkingen, welke aan de
oogenblikkelijke situatie waren ontleend, woordspelingen van
het meest geestig vernuft, maar die in het ingeschakeld
verband van het debat slechts dit een keer te meer bewezen, dat Ze ridicule tue. En dan niet te vergeten de ironie,
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wnarmede Von Bülow op voorheen gesproken eigen woorden
kon terugkomen. Toen hij de Chineesche expeditie en het
oppercommando van graaf Von Waldersee moest verdedigen,
gaf hij hoog op vnn de noodzakelijkheid dezer militaire beweging en van de groote gevolgen, welke daaruit zouden voortspruiten, zonder dat het evenwel den bekwamen redennar,
dien hij was, mogelijk viel ook maar een oogenblik den indruk
te wekken, dat hij aan de zelf gesproken woorden geloofde;
misschien wenschte hij dit ook wel niet. Ook toen er sprake was
. van het koopcontract met Spanje betreffende de Carolinen en
andere eilanden, viel het moeilijk aan te nemen, dat werkelijk
de stltfitssecret,aris in het bezit dier eilandjes voor Duitschhtnd
het ontzaglijke nut zag, hetwelk hij opgaf. En in zijn pogen
om dit niet te doen doorzien, overdreef hij naar de eene zoowel als naar de andere zijde, schilderde hij voor Spnnje de afgestane groep als een brokstuk van een reeds grootendeels ingestort gebouw, voor Duitschland daarentegen het bezit ervan
als de eerste steen van een schitterende toekomst beloven den grondslag, waaraan handel en verkeer nieuwe hronnen zouden ontleenen. Von Biilow heeft nimmer kunnen
nalaten den Hijksdag te beschouwen als een speeltuig, waarmede hij nanr willekeur kon handelen; ironie was zijn beste
wapen, snrcasme zelfs achtte hij te kostbaar in deze omgeving
en tot een werkelijk krachtige uiting, waarbij boosheid en drift
in zijn stem doorklonken, bracht hij het als Rijkskanselier
slechts hoogst zelden; men had hem verleerd forsche tonen
aan te slaan, en het was hem ten slotte werkelijk onmogelijk.
Ironie was het ook in hooge mate, die hem b'ij de bespreking
der Venezolaansche aangelegenheden deed zeggen, dat men
toch niet van president Castro de zending van een boetegezant.
kon eischen naar het beroemde Chinee~che voorbeeld. Doch
hier ging die ironie wel een weinig te ver en werd ook VOOl"
den buitenstaander het gevaarlijke van een dergelijk spotten
duidelijk. De missie, die destijds den Chineeschen prins llaar
Berlijn I"iep om er den Keizer in allen vorm der Oos.tersche

BERNHA ItD VON nÜLOW.

27

gebruiken vergiffenis te vragen yoot Chimt's misdadig optreden, was als een hoogst gewichtige eisch voorgesteld
geworden; Illen moge in El1ropeesehe besehou \Ving om geheel
deze opdracht hebben gelachen, zij Illoge zelfs in particuliere
gesprekken tusschen den Keizer en zijn Kanselier komisch zijn
gemaakt, in het openbaar had men het gewicht moeten handhaven onverkort, en zeker had de leider der regeering de
htatste moeten zijn om op zoo eene daad een bespottelijk daglicht te doen \·allen. Zulks nog minder om het feit zelf dan
wel om het daaruit voortvloeiende verschijnsel, dat een staatsman niet ongestmft eene hem zelf treffende ironie kan gebruiken zonder ook anderen in de gelegenheid te stellen hem daarmede te kwetsen. Men gaat ten slotte verliezen de zekerheid,
dat eene aldus gevoerde buitenlandsche politiek staat onder
den dwingenden invloed der innerlijke overtuiging en der niet
af te wenden gebeurtenissen, terwijl toch vertrouwen bij het
diplomatiek beleid wel hoofdzaak heeten mag.
In dit korte bestek een volledig overzicht te geven van wat
Von Bülow bewees te zijn in zijn Kanselier8chap, het is vrijwel
onmogelijk, En ook niets zoozeer als eene droge herhaling van
verwerkte cijfers en gegevens zou schade doen aan den indruk,
dien hij in den loop der jaren heeft gemaakt. den indruk
van een man. van hooge begaafdheden, van diplomatieke
en juridische ontwikkeling van eersten huize, van een man,
die trots al zijn innerlijke en uiterlijke gebreken, in zijn persoonlijkheid alleen reeds veel had van de macht om zijn
positie naar eisch uit te oefenen, haar uitoefende in elk geval
met tact en doorzicht, haar uitoefende ook zonder geheel
terzijde te laten den meer warmen toon, dien men bij eene zoodanige vaderlandsche en tel'ens cosmopolitische taak veronderatelt. Te midden van de gewone dagelijksche gebeurtenissen
ontbreken dan ook niet die momenten, welke kleur en leven
geren aan het geheel. Als men in den Rijksdag met de
voorzichtigheid, die daaromtrent ten allen tijde geboden was,
niet naliet den Keizer aan te vallen, dan stond reeds Von
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Bülow te zijner verdediging op en verklaarde kalm en zeker,
dat hij zich aan geen enkele verantwoordelijkheid van zijn ambt
onttrok. Als eene der politieke partijen meende hare bijzondere verwijten te kunnen slingeren naar het hoofd van een
der lpclen van het kabinet, dan was Von Bülow achter hem
om den slag op te vangen en op doeltreffende wijze terug te
geven. En als de groote politiek, hetzij binnen-, hetzij buitenlandsche, ging spreken, dan liet Von Bülow nimmer het woord
aan een der mindere goden, dan voerde hij zelf de verdediging
en waren het slechts de technische quaestiën, die hij buiten
zijn bereik erkende. De groote strijd der nieuwe Duitsche tarieven schonk hem in dit opzicht al spoedig de gelegenheid
om zijn volle kracht te toon en . Voor een gedeelte lag de
voorbereiding van deze toch ook fiscale wetten in eene periode, welke aan de zijne voorafging: toch heeft geheel
het debat, dat fel en onverschrokken zooals slechts weinige
ir. den Rijksdag gevoerd zijn, in korten tijd den stempel gevoeld van zijn persoon. De uiteenloopende belangen, bij deze
tarieven betrokken, de hardnekkigheid,waarmede toen de
agrariërs, die bij de Kanaal wetten in Pruisen hun opzet hadden zien mislukken, trachtten den steun van den Rijkskanselier voor zich alleen te krijgen ten koste van handel en
nijverheid, de kracht waarmede de in economische vraagstukken meer liberaal getinte partijen hiertegen stelling kozen,
de onderh:'tlldelingen, welke van een en ander het gevolg waren en waarin Von Bülow voor het eerst die bewonderenswaardige techniek del' ~taatsmanskunst ontwikkelde, welke
sedert zoovele malen verkeerd genoemd, maar niettemin benijd is - we behoeven ze hier niet alle in herinnering te
brengen. Het einde kwam met eene meerderheid voor de gewijzigde regeeringsvoorstellen als eene persoonlijke overwinning
voor Von Bülow niet het minst; zij liet hem alleen het naspel
der onderhandelingen met de buitenlandsche Mogendheden,
doch zelfs dit naspel bracht niet het verderf, hetwelk zijn
vijanden reeds zoo nabij en zoo zeker waanden.
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De moeilijkste oogenblikken van het Kanselierschap zijn voor
"on Bülow eerst in de latere jaren gekomen. En de bezwarendste phase heeft hem zeker in lH05 en 190(i de verwikkeling
omtrent de .l\Iarokkaansche aangelegenheden gebracht, de verwikkeling, welke een oogenblik in staat scheen het vuur der
revanche, dat m~n feitelijk gedoofd wltande, heller te doen
oplaaien dan in jaren geschied wa~. Het valt dan ook niet
te ontkennen, dat heL Dllitsche ingrijpen in de belangen, die·
het Moorsche sultanaat nog onafhankelijk aangaan, geschiedde
op eene wijze, die wel geschikt was om de licht prikkelbare
Fransche gemoederen te ontstemmen. liet was jaren achtereen
in de internationale politiek eene als uitgemaakt.e zaak geweest,.
dat Frankrijk en Engeland de eenige ernstige mededinger~
waren op dit t.errein; met de bekende conventie van lIl04 kon
men daarom het l\:larokkaansche geschilpunt als afgedaan beschouwen, totdat eensklaps een jaar later Keizer Wil helm II
zijn opzienbarende reis naar Tanger ondernam en met die reis
duidelijk toonde, dat hij Duitschland's e(lonomische pretenties
in Marokko tegen die van elke andere Mogenheid wilde verdedigen. Tegen die reis zijn ook Von Bülow's krachten in oyerredingsvermogen niet bestand gebleken! De meer en meer heftige gedachtewisselingen tusschen Berlijn en Parijs waren het
onmiddellijk gevolg; zij leidden tot de angstige spanning, welke
haar hoogte·punt vond in het ontslag van Delcassé, nadat de
ministerraad in de beroemde en tallooze malen geschetste dramatische bijeenkomst geweigerd had het medelid bij te staan in zijne
avontuurlijke en fantastische plannen eener Engelsch-Fmnsche
eoalitie, die Duitschland ter zee zoo wel als te land zou vernietigen. Het. ontslag van Delcassé was voor Duitschland de
groote diplomatiêke overwinning, al beteekende zij voor
Frankrijk zeker niet zoo groote vernedering, als Clemenceau
den vroegeren minister van buitenlandsche zaken voor de
voeten wierp. Na Delcassé's aftreden vond het kabinet te Berlijn
achtereenvolgens tegenover zich Rouvier en Pichon, die het
ronduit verklaarden geen oorlog te willen, integendeel te wen-
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schen de verstandhouding zoo goed mogelijk te doen zijn; de
(lonferentie van Algeciras was het resultaat der gevolgde besprekingen en kwam - ironie van het noodlot, daar juist
Duitschland deze conferentie gewenscht had - bijna alles
herstellen wat Frankrijk in de maanden tevoren had verloren.
De conferentie van Algeciras is voor Duitschland, dat er in
de meest ernstige oogenblikken bijna alleen stond en verlaten,
slechts door den Oostenrijkschen bondgenoot gesteund, een
diplomatieke nederlaag geworden als geen andere; zij heeft
echter wel de rust hersteld, die zoo noodig was en den besten
waarborg gegeven, dat de Marokkaansche quaestie, nu door
alle groote 1\<Iogendheden bezien, opgelost kan heeten, de inddenteele geschillen, uit de naleving der internationale acte
voortvloeiend, dan terzijde gelaten. De rol, die Von Bülow
persoonlijk in geileel de verwikkeling heeft gespeeld, de
invloed, dien zijn beleid op de stadia der zaak heeft gehad, ze
zijn voor de tijdgenooten nog geheel in het duister gewikkeld.
Het Fransche Geelboek, dat spoedig na Delcassé's gedwongen
aftreden het licht zag, wierp op de w\ize van onderhandelen
der Duitsche regeering geen fraai licht, deed zelfs een invloedrijk orgaan vnn eigen bodem van chicaneeren spreken. Meer
dan eens is het in die dagen gezegd, dat Von Bülow feitelijk
oorlogszuchtig was, al wist men niet waarom en waarvoor.
Zeker is het wel, dat toentertijd niet alleen tusschen de kabinetten der Fransche en Duitsche hoofdsteden menig merkwaardig woord is gewisseld geworden, dat eerst het I)ageslacht
vernemen zal, doch dat evenzoo nchter de coulissen van het
KILDselierspnleis meer dan een dramatische scène mng afgespeeld zijn. Het ontslag vnn Holstein. dat den machtigen geheimen medewerker der Duitsche staatkundè, plotseling deed
vallen, kan als het best.e bewijs ervan gelden. Zeker is het ook,
dat in de kringen der machthebbers twee stroomingen wItren,
welke elkander bestreden; Eulenburg's invloed heeft in die
dagen vooral den omvang verkregen, dien Harden deed voornemen zich met hand en tand en met het middel, dat hem
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ten slotte alleen overbleef, tegen een verder voortwoekeren
van (lien invloed te verzetten. Ook de onthullingen, die in
deze pijnlijke en droevige zaak gevolgd zijn en die als een
naspel van de Marokkaansche cri~is en van herinneringen van
ouderen datum, wel verbittero moeten hebben gewerkt èn bij
Keizer èn bij Kanselier, hehben het met meer dan een voorbeeld aangetoond, dat minder ervaren stuurlieden' dan Von
Bülow geacht hadden kunnen worden rampen zonder tal te
brengen over het machtige Duitschland.
Geen verwikkeling dan ook als deze heeft zoozeer een merkbare reactie gevormd op Von Bülow's dadelijk bewegen als
Rijkskanselier. Zonder overdrijving kon men het zeggen, dat
hij dag en narht had ge,ubeid, dat niets in deze groote zaak
door anderen wa~ behandeld geworden. Overspannen en overwerkt was hij toen de Rijksdag daarop in het voorjaar bijeenkwam; toch wenschte hij niet aan een ander de taak over te
laten de resultaten van Algecirtts tegenover de vertegenwoordigers van het Duitsche volk te verdedigen. Maar hij had te
veel van zijn krachten gevergd en toen na de discussie, die
zijne groote rede van alle zijden had uitgelokt, met zijn repliek
het interessante deel van het debat begon, was het even
gauw teneinde, en werd Von Bülow door een flauwte /!:etrotfen,
die hem temidden van een alg!'lmeene consternatie, bewusteloos
deed neerzijgen doch na enkele minuten weer deed bijkomen. Een
tijdlang vreesde men ernstig voor zijn gezondheidstoestand, mllar
een verlof van langen duur, ecn rustig buitenlandsch verblijf en
de zeelucht van Norderney brachten er het hunne toe bij om
hem krachtig en strijdvaardig als tevoren, weer tegenover het Parlement te doen staan bij de opening der winterperiode. Zijn
krttcht had hij toen inderdaad ten volle noodig. De koloniale
aangelegenheden vroegen meer dan gewone aandacht, de ongelukkige expedities in Duitsch Zuid- West-Afrika hadden vele
der partijen ernstig ontstemd en maakten voor het Centrum
de gelegenheid schoon om in eene onzuivere stemming Von
Bülow's denkbeeld van een afzonderlijk koloniaal departement,
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voor hetwelk hij den energieken Dernburg reeds als leider had
gewonnen, te doen verwerpen. Het Centrum evenwel beging
daarmede de politieke fout, welke llan zijne macht in de daarop volgende jaren duur te staan is gekomen. De Rijkskanselier begreep, dat een dergelijk \'otum moest zijn tegen den
Dnitschen nationalen geest, dat daartegen een kiezerE-meerderheid gemakkelijk was te vereenigen . Met forsche hand
greep hij in, zette de ontbinding van den Rijksdag door en
dreef, met Dernburg als een getrouw helper naast zich, nIs 't
ware zelf de merkwnardigste verkiezil1gscampagne, welke
Dllitschland sedert 1871 aanschouwde. Onder zijn strijdba.re
banier wist hij eene zich aldus noemende nationale meerderheid samen te brengen, wist hij vrijzinnigen. nationaal,liberalen en conservatieven bijeen Ie houden in [de blok politiek,
welker doodsklok met zijn aftreden is geluid. De verkiezingen
van Januari 1907 gaven aan hoe goed Bernhard von Dülow
den Dnitschen geest begrepen, den toenmaligcll toestand overzien had. Zij brachten hem eene overwinning, die niet schitterender had kunnen zijn, die de Berlijnsche manifestanten
zoowel voor de ramen van het Keizerlijk paleis als voor de
vertrekken van den Kanselier als eene monarchale zege hij
voorkeur vooropstelden. Inderdaad, de sterke vermindering
van het aantal der soeiaal-democratische zetels kon niet anders
dan Von Bülow voldoening schenken, maar met leedwezen
moest hij het tegelijk aanschouwen, dut de groote Centrumgroep onverminderd in aantal weder het mooie Rijksdaggebonw
kwam binnentreden en dat ook de Polen den kleinen invloed
zouden bohonden, dien ze reeds hadden. De Inatste waren na
zijne anti-Polen-wetten in den l'ruisischen Landdag zijne persoonlijke vijanden geworden, de eerste zouden in de nu anngevnngen wetgevende periode getrouw ann hunne zijde staan,
wanneer het er slechts op aan kwam den gevreesden en juist
daarom sedert Hl07 zoo gehnten Von Biilow ten val te brengen. En daartoe is der CentrumpII.rtij meer dan eens geen
middel te klein, ook niet te ignobel gebleken.
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Intusschen, juist dank zij de kunstmatig, doch niettemin
zorgvnldig gekweekte blok politiek had Von Bi\low van de
woede var. het Centrum weinig ot: niets te neezen. Dat kwam
uit in meer dan eene gelegenheid van binnenlandsche politiek,
dat bleek wel het sterkst bij de nog in ieders geheugen zUnde
onstuimige debatten, welke het openbaar gemaakte interview
van den Keizer met den man van de "Daily Telegraph" uitlokte" Jaren achtereen reeds, eigenlijk vanaf het oogenblik
al, dat Wilhelm II den troon der vaderen had bestegen, was
er geklaagd over de weinig tactvolle wijze, waarop de monarch zich uitlatingen veroorloofde ,-an den meest ernsti~en
en ingrijpenden aard; was er hedenkelijk gevraagd of Duitschland's eer en aanzien, meer nog zijn innerlijke versterking geacht kon worden be,-ordering te ondervinden van dat wat
feiteiijk was een persoonlijk re/{iem, Het dwaze geval met
den kapitein van Köpenick had ernstig gewitarschuwd
waartoe het algemeen bekende persoonlijke ingrijpen van den
Keizer zou kunnen brengen; niet - en zeer terecht - in
het geloof, dat de soldaten hadden geschonken aan Voigt's
nngemaakte uniform, maar wel in de omstandigheid, dat er
daar een burgemeester was, die in allen ernst meende zoodanig onbesuisd optreden van den Keizer als Voigt voorgaf, te
mogen ,-erwachten, werd hier het ovel'heerschende element
gezien, Het telegram aan Paul Kru~er na den Jameson-inl'al
had doen tichrikken; de wijze, waarop destijds de Keizer aan
den Beierschen regent telegrafisch zijne verontwaardiging te
kennen gaf over het afstemmen door het Centrum in den
Beierschen Landdag, van credieten voor een doeleinde van
kunst, werd niet minder oll\-erstandig en overbodig geoordeeld;
het telegram aa!"! Goluchowsky, dat zeker te sterk nadruk
legde op het feit, dat alleen Oostenrijk te AlgecÎI-as aan Duitschland's zijde had gestaan, kon voor een derde waarschuwend
voorbeeld gelden _ )!eermalen was er over gesproken om des
Keizers impulsieven aard aan banden te leggen, waar hij het
terrein der zuivel' monarchale bemoeiingen zonder medeweten
XXXIX12
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van zijne verantwoordelijke raadgevers meestitl niet straffeloos
overtrad. Maar het was gebleven bij woorden en bij raadgevingen. Toen kwam het Engelsche interview, waarin de Keizer met een openhartigheid, die zelfs een staatsman van een
der kleÏlJere Rijken van Europa niet aan den dag had kunnen
leggen. zijne meening zeide over de gewichtigste verhoudingen, die de internationale politiek op dat oogenblik bezig
hielden. Des Keizers uitlatingen waren ongetwijfeld goed bedoeld, zij wilden niets dan Engeland overtuigen, dat Dllitschland geene oorlogszuchtige denkbeelden te zijnen nanzien had,
en zij spraken, om des Keizers "riendsehap voor de Britten
te bewijzen, van het veldtochtplan, dat hij in den Zuid-Afrikaanschen oorlog zijne grootmoeder, Koningin Victoria, aan
de hand zou hebben gedaan. De Keizer meende, dat bezwaren tegen het openbaar maken van het interview niet konden
bestaan; toch diende het advies van den op Norderney toeven den Kanselier te worden ingewonnen. Van Bülo\Y heeft-men kan het van een conscientieus man als hij is, moeilijk
aannemen, zelfs al dient de directe schuld gezocht bij den
hem ter zijde staanden legatieraad - dit gewichtig stuk van
zijn fiat voorzien zonder er nauwkeurige aandacht aan te schenken. Zoo kwam het interview in de pers om een storm van sensatie en verontwanrdiging te doen opgaan. Met verklaarbare beInngstelling wachtte men het oordeel en de houding van den
Uijksdag af. Alle verschooning, die men \'l'oeger jegens den
persoon des Keizers pleegde in acht te nemen, was geweken;
van links het scherpst, maar. ook van conservatieven kant
ongekend krachtig, werd uiteengezet, dnt men eene herhaling
van dit gebeurde niet verlangde. Slechts een keer en toen
nog maar zeer zwak had de Rijkskanselier zich in de debatten
gemengd; hij had het overdrevene van de uitlatingen aangetoond, maar eigenlijk verdedigd had hij den Keizbr niet. Niettemin was de motie, die aangenomen werd, voor hem voldoende aanleiding om zijn ontslag te verzoeken; het ontslag,
dat echter door den Keizer geweigerd en voor de toekomst
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onnoodig geheeten werd door de belofte v!tn zelfbeperking,
die de Keizer tegenover den Kanselier zich oplegde. Deze
oplossing van de crisis, welke toch feitelijk de rationeelst denkbll.re was, doch die men alleen bij den aard van den Keizer niet
had durven verwachten, heeft Von Bülow meer dan één hard
\Voord gekost. }Ien heeft het \'oOl'gesteld alsof hij den Keizer
met eigen opoffering had moeten verdedigen, maar men heeft
steeds vergeten daarbij aan te g~ven op welke wijze dit had
moeten geschieden zonder dat de gevanrlijke gevolgen van des
Keizers loslippigheid wnren geblevl'n. Men heeft beweerd, dnt
Vlln Hülow de ergst denkbare re"olutionnaire daad pleegde door
zich met den Rijksdag tegen den Keizer te verklaren, gesproken van eene Fronde, die Von Bülow met overigens erkende
technische bekwaamheid hnd volbracht om eigen stelling te
redden. Er valt tegen dit !tlles slechts dit eene te zeggen, dat
de Rijksdag zich niet tegen den kanselier had gekeerd, wel
tegen den monarch en dnt juist deze voor de naaste toekomst niemnnd beter zijn vertrouwen meende te kunnen schenkeu dan
aan Von Biilow', De No"emberdag, dat ,de Rijkskanselier naar
Potsdam ging om er den Keizer rapport uit te brengen over
de debatten in den Rijksdag en zijne eigen bevindingen daarnevens te stellen, was zeker eene "journée des dupes" gelijk
Richelieu die reeds aan Maria de Medicis en hare partij in
1630 had doen aanschouwen; ook nu kwamen er velen bedrogen en teleurgesteld uit, die den val van den Illachtigen
man reeds zoo zeker waanden. En zulk eene t.eleurstelling
doet veelal dingen schrijven, die anders in de pen zouden z\in
gebleven.
Er is aan geheel het incident van het Engelsche interview
verbonden het onveranderlijk syrnptoon der Duitsch-Rritsehe
verhoudingen. Men lllag zonder meer erkennen wat nog onlangs
in "The Fortnightly Review" werd gezegd, datnimmertevoren
deze verhoudingen van zoo betrekkelijk vriendschappelijken aard
zijn geweest als in de laatste jaren. Zeker, telkenmale kwamen
donkere wolken a!tn den gezichteinder opzetten; nog het laatst
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mochten in het voorjaar vóór de tweede Vrèdesconferentie de
wederzijdsche attenties jegens Spanje ernstig de vrees doen
ontstaan van een gewapend conflict. Maar Wilhelm 11 zag het
terecht in, dat eene verkoeling naar Engelschel1 kant het
Duitsche Rijk slechts nadeel kon brengen, dit zeker te meer,
nadat de diplomaat, die zich in den koninklijken oom Edward
VII zoo onverwachts ontpopte, Engeland wist te verbinden
met alle andere Mogendheden. En Keizer èn Kanselier zijn
daar geweest om de jegens Londen te voeren politiek als een
der gewichtigste factoren van het buitenlandsch beleid te erkennen. Wanneer men dan ook de staatkunde van Von Bülow
kenschetst als een lange reeks van mislukkingen, dan doet men
niet alleen overdreven, maar tegelijkertijd onbillijk. Geheel en
al htleft hij zeker niet kunnen verhinderen, dat het isolement,
waarin het persoonlijk regiem van 'Wilhelm 1I Duitschland
tijdelijk wel brengen moest, zich sterker afspiegelde naarmate
Frankrijk er in slaa.gde zich door naar alle zijde gesloten allianties opnieuw tot de oude positie Vltn machtig Uijk te verheffen.
Men heeft in dien zin meermalen gesproken van Von Bülows
bluf als hij niet wilde toegeven, dat Duitschland's intenmtionale
positie verzwakt was; gemeend, dat op de goede verhouding
met Engeland nog wel een en ander viel aan te merken. En
toch, wat had de Rijkskanselier niet de voldoening nog te knnnen zien kort voor zijn aftreden? Het was dit. dat hij mocht
toon en in de verwikkelingen, die dreigden te ontstaan door de
inlijving van Bosnië en de Herzogewina bij het Oostenr\jksche
grondgebied en de daarmede verband houdende eischen van
Servië, hoezeer nog waarde werd gehecht aan de stem,die
klonk van uit Berlijn, hoezeer nu als voor dertig jaren het
Duitsche prestige nog machtig genoeg was om een oorlog in

de Oostersche landen onmogelijk te maken. Voor velen, ja
bijna voor
Petersburg
eener met
lijn lag in

ieder waR de~e invloed van Duitschland in St.
eene openbaring, voor ieder toonde deze afwikkeling
recht gevr.. e~de crisis echte'!" duidelijk, dat er meer
Von Biilow's buitenlandsche politiek dan men veelal
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had :gedacht. Lijn heeft er dan ook in gel~gen yoorzooverre
dit mogelijk was naar de steeds wisselende aspecten van het
internationaal schaakbord, maar het zal zeker in dit opzicht
wel het meest alleen aan de geschiedenis zijn om daarover
volledig te oordeelen.
Ook in ander opzicht zijn Von Bulow's verdiensten meer dan
eens miskend. Als man van onverdacht conservatieven huize
werd zijne bemoeiing voor de ~ociale wetgeving niet hoog
aangeslagen, heeft men ook al weer geen "olledig geloof geslagen aan de oprechtheid van zijne pogingen in dezen. En
daarom is het wel merkwaardig, dat juist bij r.ijn aftreden
niemand minder dan professor Franeke in de "Sozinle Praxis"
een lans breekt voor zijne werkzaamheid in dezen geest, waarin
hij een passief betreffende het gemis aan hervorming van het
coalitierecht en van de rechtsp08itie der vakvereenigingen ten
volle erkent, maar waartegenover de lange reeks wetten en
besluiten, in den tijd van zijn Kanselierschap uitgevaardigd,
hem toeh zeker toestaat een aanzienlijk actief t,~ rekenen. In
hoeverre Von Bülow als Rijkskanselier en minister· president
van Pruisen persoonlijk aan dien wetgevenden arbeid deel had,
zal in vele gevallen moeilijk zijn aan te geven. Men kan over
het algemeen zeggen, dat hij zich om de bijzonderheden niet
heeft bekommerd, dat conceptie, ontwerpen, invoering vooral
voor rekening komen van de ministers vltn binnenlandsche
zaken, Von I'osadowsky en Von Bethmann -Hollweg, van de
ministers van hanclel Von i\!öller en Delbrück. Muur bij enkele
gelegenheden weten wij toch zeker, dat Von Bülow zelf het
initiatief nam, zoo trad hij met groote warmte op "oor de zaak
der mijnwet'kers bij' en na de groote werkstaking in het Ruhrgebied in 1905. Perooonlijk heeft hij de geschilpunten tusschen
werknemers en JIlijneigenaars onderzocht, en in den Rijksdag,
in den Landdag en in het Heerenhuis is hij krachtig opgetreden voor de hervormingen, die echter in den Landdag zeer
stiefmoederlijk behandeld zijn. Wij hebben de bewijzen, dat hij
na de tentoonstelling van huis-industrie de maatregelen ter
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verbetering aanvatte, voor welker begin wij thans staan. En
niet vergeten mag worden, dat de hervorming van het recht
van vereeniging en vergaderen van 1907 door hem in den
Rijksdag is aangekondigd. Meermalen heeft hij deputaties
van Christelijke vakvereenigingen ontv.angen en sympathie
met hun streven uitgesproken. Het zou zeker te veel gezegd zijn, wilde men beweren, dat in Von Bülow's levensopvatting de sociale politiek een overheerschende plaats innam. 1IIaar zijne bemoeiingen voor de welvaart der arbeidende
klassen, die hij naaI' zijn beste krachten poogde te bevorderen,
namen daarom niet minder een deel, zij het dan ook l'en onderdeel in op zijn programma als Kanselier.
Von Bülow, die nog kort geleden, het was aan een banket
van den Bond der Landwirte, zijn eigen positie niet zoo heel
zwak noemde, is, zeker niet onverwachts, maar wel on tegen zeggélijk, gevallen over het groote vraagstuk van binnenlandsche
politiek, dat hem reeds wacht.te bij zijn optreden, de tinancieele
hervorming, welke aan Duitschland de hoog noodige meerdere
inkomsten moest verschaffen. Van politiek in den eigenlijken
zin was hier geen sprake. Von Bü]ow wist de conservatieven altijd tegenover zich te zullen zien, wanneer hij ook van
hen concessies tot deze meerdere opbrengst vroeg, hoe klein
deze concessies dan mochten wezen. Toen het Cent.rum in
die omstandigheden de gelegenheid schoon zag zijn persoonlijke antipathie jegens den Kanselier na lang wachten te wreken,
was 't pleit terstond beslist. Het bleek wel 't sterkst bij de
onderhandelingen in de commissie, waar zelfs des Rijkskanseselier's tactische bekwaamheid geene overeenstemming kon
bewerken; men kon hem tarten, waar men hem machteloos
wist in de zekerheid, dat nimmer eene Rijksdagontbinding op
dezen grondslag zou worden beproefd. Zoo is Von Büluw ge·
vallen in het jammerlijk en kortzichtig spel der vijfhonderd
millioen; zijn vnl is daardoor niet geworden een grootsche
val; ze is in zekeren zin ternnuwernood waardig geweest. Von
Bülow hnd gemeend te moeten hlijven tot the bittel' end en
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zij, die hem verjoegen, zullen er zei ven misschien de wrange
vruchten van mo~en genieten!

*
Het is niet gemakkelijk, men zon bijna kunnen zeggen onmogelijk den mensch Von Biilow en teg,elijk den staatsman
in dezen buiten zijn direct Kanselierschap om, naar waarheid
te schilderen. Zeker is het. wel, dat zoo bij de crisis vnn het
Engelsche interview als bij zijn laa.tste optreden op het tooneel
der aetieve politiek, deze mnn geheel de wereld, die met belangstelling nanr zijne daden vroeg, een onverklaarbaar en ingewikkeld raadsel heeft opgegeven, daarbij zieh niet bekommerend om wat men van hem daeht en van hem zeide, hau'tain alle zoeken van volksgunst vermijdend. Er is meer dan
een omstandigheid, welke deze onbekendheid van persoon in
de hand werkt. Von Bülow was een vreemde buiten de kringen der Duitsche diplomatieke en nmbtenaarswereld toen hij
nIs staatssecretaris en later als Rijkskanselier optrad: zijn loopbaan daarvoor was in een enkelen regel te schetsen, en men
kon dus tegelijk alles en niets van hem venvachten . Als Kanselier heeft hij niet getracht zich meer te doen kennen dan
hem noodzakel\jk was; hij weigerde nimmer een reporter te
woord te staan, dankbaar als hij erkende de diensten van de
pers, welke hij gebruikte als geen ander en voor welker officieuse mededeelingen een zijner meest vertrouwde ambtenaren
afzonderlijk werkzaam was. Doch tegenover zulk een reporter
was Von Bülow alleen de Rijkskanselier; de man, dien men
een vorig jaar te Berlijn in een enkele week tijds twee malen, bij het Interparlementair Congres en bij de vergadering
der journalisten, kon bewonderen om zijne groote en eh armeerende g:we van door niets iets te zeggen . Von Bülow
beoordeel en mqet geschieden naar wat uiterlijk v:tn hem in
den loop der jaren viel wnar te nemen. Hij toonde zich steeds
een man v:tn groote kennis en van in teil eet. ; niet genoeg dÎl~p
denker om philosophisch ontwikkeld te kunnen heeten en de
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klassieken bl\jkbaar meer bestudeerd hebbend om er aanhalingen aan te ontleenen voor l.ijne redes dan om er stof voor
innerlijke levensbeschouwing uit te putten. Hij was - zelfs
zijn tegenstanders erkenden het onverholen - een der beste
sprekers, dien men aftn de spits der regeeringen van het
hedendaagsch Europa zag; zijn woord was niet een woord om
te overtuigen, hij trachtte dat ook slechts zelden te doen en
zag zich even zelden in de noodzakelijkheid d~tnrtoe geplaatst:
doch zijn woord was immer van een eleganten en sierlijken
stijl, werd gehanteerd nis een fleuret, die dient om aanvn.l1en
af te weren, dient om te pnreeren in het debat, dat hem dan
ook slechts zelden, zelfs tegen krachten als de oude Bebel, de
scherpzinnige Bpahn of de geweldige Heydebrand, als overwonuene zag te voorschijn treden. Von Bülow was in geheel
zijn temperament er niet de man naar om zoo in zijn politiek
als in zijn redevoeren agressief op tê treden; hij mocht ganrne
Hi~lIlarck's<:he formules aanhalen, maar Bismark'sehe geest
was het~1 geenszins eigen. Die geest, hij zou ook slecht gepast
hebben in zijn kader van vooral technisch politieke virtuositeit,
in zijn berekenen van factoren voor en tegen met zeldzame
kennis en overweging van de geringste bijzonderheden, met
zeldzame macht ook om menschen van gevoelen te doen
vemnderen. In het buitenland en vooral in Engeland, dat
Von Bülow niet meer mocht lijden sedert hij zoo scherp en
kort den ongemoti veerden uan val van Cham berlnin op het
Duitsche leger afwees, heeft men hem wel wat al te veel
met l\lncchiavelli vergeleken. Von Bülow is het inderdaad
geweest, die gezegd heeft, dat men in de politiek niet altijd
kan doen wat het geweten ingeeft; men heeft deze uitlating
tot in den breede uitgemeten en er beschouwingen aan
vastgeknoopt, die er niet bij behoorden. Dat een man, toegerust met de "begaafdheden van een Von Bülow, el' schitterend
in zou slagen eene handleiding te schrijven over Macchiavelli's
principes, het is zeker niet twijfelachtig, gegeven altijd, dltt
deze handleiding niet bestemd zou zijn voor de openbaarheid,
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aan welke concessies gedaan moesten worden. Maal' wat Von
Bülow zeide van de politiek, het WilS volkomen waal' en zal
helaas nog vele jaren waar blijven. Dat hij daarom de beginselen van den Florentijnschen grootmeester der diplomatie tot in
het modern ongeoorloofde zou toepassen of heeft toegepast, het
valt alleen reeds daarom te hetwijfelen en tegen te spreken,
omdat zulk een bewust volgen van eenige groote lijn, het nast!even ook van groote doeleinden veronderstelt, die aan Von
Bülow vrijwel vreemd wnren. Hij, die er over klaagde, dat de
Duitsche buitenlandsche politiek een zoo zwaren last legde
op zijne ~ehollder8, hij kon niet anders wenschen dan Duitschland te handhaven op het standpunt van zijne betrekkelijke
macht, waarop hij het vond. De vermetele wenschen der Allduitsehers hebben zeker nooit oprecht een plaats in zijn programma gevonden.
Voor het nageslacht zal Von Bülow dan ook niet verschijnen
als een geweldig man. als een man, die zijn vaderland nieuwe
banen wist te doen inslaan. Maar ook dit· moet \veer erkend: gevoelend daartoe de innerlijke kracht te mis~en. heeft Von Bülow
het nimmer beproefd en zich zoodoende nooit aan een fiasco
gewaagd. Men kan hem voornamelijk dit ter eere nahouden, dat
hij Duitschland zooveel mogelijk onverlet en veilig heeft gestuurd
door stormen op een zee vol klippen en riffen, dat hij in een
moeilijk en woelig tijdperk steeds de oogen open en de hand
gereed heeft gehouden. Dat in vele gevallen zijne persoonlijke
wenschen een woordje medespraken, te ontkennen valt het
zeker ni.et, maar wie zal het hem ten kwade duiden zoolang
daarmede het algemeen en het landsbelang niet in conflict
~eraakten? En dat mag men als vaststaande aannemen, voor
een doelbewust intrigeeren en streven was Von Hülow's geest
eene te voorname, was zijn intuïtie van Mecklenburgsch landjonker eene t.e nobele.
Men schildert den nfgetreden Rijkskanselier zeker het best,
wanneer men, als Ernst von Reventlow doet, den vollen nadruk legt op zijn uiterlijk en innerlijk voorkomen van naar

42

BERNIIAlm VON BÜLOW.

geboorte, opvoeding en levensloop voornamen mfin, man van
werkkracht, plichtsb·!trachting en eerzucht, man voor wien
vanaf zijn jeugd de loopbaan als af~eteekend voor hem heeft·
moeten liggen. Hij is ten allen tijde een figuur geweest in
zijne omgeving, eene, die deze omgeving volkomen doorzag,
haar beheerschte en hare krachten aanwendde in de goede richting. Hij kende de wereld in en buiten Duitschland, hij heelt. in
tal van omstandigheden en in tal van landen de gelegenheirl
gehad menschen en dingen te leeren kennen, en zijne dikwerf
merkbare minachting voor wat al het menschelijke ten ~Iotte·
brengt, kan daaraan moeilijk vreemd zijn. Doch gelijk zijn natuur
te rustig vtm aard WfiS en niet hartstochtelijk genoeg ontwikkeld
in den goeden of in den kwaden zin om zijn eerzucht de i.erken van het geoorloofde te doen overschrijden, zoo was ook
dat innerlijk pessimisme niet sterk en niet overtuigd genoeg
om hem, die in zijn karakter het even sterke scepticisme had
om dfiarmede rustig over kleine en groote onaangenaamheden
heen te stappen, alle levensvreugde te benemen. Integendeel,
Von Bülow kon in den regel gelden voor een levenslustig
man, die zich bij voorkeur omringde met alles wat het tegenwoordig zoo wijd vertakte gebied van kunst en wetenschap,
van welks oppervlakte hem slechts weinig onbekend was, geeft_
Von Bülow deed niet fian den wrevel, hij schijnt ook niet
haatdragend tegenover hen, die hem lieten vallen. Uit zichzelf stak er slechts strijdlust in hem in den aanvang van zijn
Kanselierschap, wel werd deze ten allen tijde wakker geroepen wanneer hij bedreigd zag wat hij de hoogste belangen
rekende. En ook dan nog kwam Von Bülow zelden in
vuur, in het gewone geschiedde het nimmer, wel verre van
daar bezat hij soms een koelheid van de zaken nuchter te
bezien, een afwerende hoogheid zoodra zijn persoon in het
spel kwam, die ook alleen hij straffelods kon cultiveeren.
Men heeft van dezen Rijkskanselier veelal beweerd, dat het
hem moeilijk viel om weg te gaan, dat hij bleef, ook al
WIlS zijne positie reeds min of meer onmogelijk. Zag men
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hier niet te veel naar het uiterlijk? Von Bülow was gehecht
aan macht en aan 't ambt, hij wa~ geen man om op den
tweeden raljg plaats te nemeri zoolang niet een werkelijk
grootere zich boven hem vertoonde, doch zijn aard is er nooit
naar geweest om die macht met kleine middelen te handhaYen, evenals die natuur in opstand kwam en waakte tegen de
Duitsche eigenschap van umbtenaarshoogheid en schoolmep,sterij. Von Bülow had zijne goede c()nnectie~ met elke partij,
niet velen waren er, die zich aan den invloed vun zijne beminnelijke persoonlijkheid konden onttrekken, maar men mag hier
meer verondersteIlen de diplomatieke uitwerking van zijn levensloop dan een voorgenomen verzorging van het eigenbelang. Dat men zulks niet ontkent, daar waar men 't weten
kon, het bewijst wel, dat de politici uit den Rijksdag zich voor
niets meer in ncht wisten te nemen dan \"001' zijne hoffelijkheid.
Dat Von Bülow inderdaad niet zoo aan zijn ambt hechtte als
men beweerde, zijn aftreden is er het beste bewijs van. De
Novemberdagen van het vorig jaar hadden zijn positie bij den
Keizer in geen enkel opzicht verzwakt; de buitp,ngewone eerbewijzen, waarvan zijn aftreden, zijn tegenstanders woedend
ten spijt, is vergezeld gegaan, hebben het getoond: Indien Von
Bü!ow had gewild, dan' was hij nog jaren lang de ma.chtige
mnn in het Duitsche Rijk gebleven j evenals voor Richelieu
wns ook voor hem de "journée des dupes" het uitgangspunt
eener nieuwe pha~e geworden. Alleen, hij had daartoe moeten
besluiten tot ingrijpen met krachtige hand, moeten overgaan
tot de ontbinding van den Rijksdag, waartoe op zijn voorstel
de Keizer en de Bondsraad zeker hadden besloten. Voor een
l\Iacchiavelli wns dit middel een zeer gemnkkelijk te grijpen
middel geweest; voor een man, die Frondeur werd geheeten
den lid en November 1908, had zulk een ingrijpen verschillende charme~ moeten hebben. Von Bülow mi .. te de innerlijke
kracht om tot deze dand over te gaan; hij wist, dat een nieuwe
Rijksdag, onder d.eze omstandigheden verkozen, zou brengen
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een sterk links getinte meerderheid, waarmede hij als 'Conservatief meende niet te kunnen regeeren en meende zijn land
geen diensten te bewijzen. Dat hij door dit aftreden naar
onze meening verzuimd heeft, aun Duilschland het grootste heil
te brengen, dat h~i brengen kon; dat hij op het gunstigste oogenblik, dat zicl. na jaren voordeed, naliet het overheerschen der jonkers te beëindigen, het valt van ons standpunt te betreuren, maar voor Von Bülow was het geen verlaten van het strijdperk uit persoonlijke overwegingen. De man,
die zulk een strijd hud willen entameeren, had van ander hout
gesneden moe~eIl zijn dan hij wns en zich ook wist, hij had de
innerlijke kracht minstens van een Waldeck-Rousseau in zich
moeten hebben naast de volharding van een Von Körber.
Von Bülow was aan het einde van een bijna tienjarig Kanselierschap zeker- niet de man om dezen strijd te aanvnarden; hij
trad af en wierp alleen duaràoor een nieuw licht op zijn persoon. Dit, zoowel door dat aftreden zelf, als door de politieke
daad, die er op volgde. Want de woorden van het interview,
dat Von Bülow onmiddellijk verleende aun den hoofdredacteur
van een invloedrijk Hamburgsch blad en dut toonde hoe ten
volle hij het egoïstisch wezen der gecoaliseerde financieele politiek van Centrum en conservati~ven dourzag, 't waren misschien
de eerste en eenige van annvallenden Il.uld, die h~i uls Rijkskanselier sprak. Dat zijne bedreiging aan het adres van het
eonservatieve kamp, dat men voortaan meer dan men vermoedde, met hem zal moeten rekening houden, wel eens juister
kan zijn dan ook het groote publiek die nu nog gelooft, zal alleen
de toekomst der Duitsche politiek kunnen aangeven. Een fel
beknmpen van de hem vijandig gebleken stroomingen gelijk
Bismarck dit deed, is vnn hem niet te verwachten; zijn invloed
in de binnen- en buitenlandsche politiek van Duitschland kan
zich echter ook op andere wijze doen gelden. :msschien geven
de volgende jaren aan Europa een geheel nieuwen Von Bülow
te zien, die dan een niet te versmaden medewerker zal zijn
voor den Kanselier van zijn Keizer.
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Inderdaad kan het toch niet ontkend worden, dat Wil helm II
in Von Bülow veel, 't allermeest verliest en het verzoek om
ontslag moet wel zeer .dringend geweest zUn, dat het zoo
spoedig is ingewilligd geworden. Zelfs een persoonlijk tegenstander van Von Bülow als het vrijzinnig Rijksdaglid Nallmann,
die de oplossing der November-crisis nimmer heeft kunnen
toejuichen. \lrkent onverholen, dat het geen op\'olger van dezen
mogelijk zal zijn den Keizer het regeeren zoo gemakkelijk te
maken als Von Bülow lwm dit deed, Wilhelm II is de man. die
zonder zich te veel in te Rpannen, kennis wil nemen van alles
en in alles het laatste woord wil hebben; dit ligt geheel in de
lijn van het streng monarchale principe en in de lijn vttn zijne
persoonlijkheid, die wel vol plannen is, maar daarnaast mist de
werkkracht van een Frederik den Groote. Als de Keizer werkelijk zijn eigen Kanselier had willen zijn, had hij zijn reislilst
moeten bedwingen, en zelfs dan nog ware te vreezen geweest,
dat de Rijksmachine mn zijn dadelijk bestuur het nadeel dagelijks bad ondervonden. Von Bülow wist met grooten tact
den Keizer in alles de eer te laten en toch de oplossingen
te verkrijgen in zijn geest; de Keizer bevroedde dit wel, doch
hij kwam slechts zelden in ernst lusschenbeide, omdat hij het
menigmaal moest ervaren hoe groot Von Bülow's kennis der toestanden en hoe onmisbaar zUn raad was. En voornamelijk daardoor beschikte de Rijkskanselier in de buitenlandsche politiek
over eene zelfstandigheid van handelen, die zijn opvolger zeker
nimmer zal bezitten en die het hem mogelijk maakte de crisis van
het Engelsche interview te brengen tot de meest gelukkige oplossing, die denkbanr was, de oplossing, welke althans eenigermate een waarborg gnf, dat on voorzichtige uitlatingen van den
monareh inderdaad 'tot het verleden zullen blijven behooren. En
evenmin zal eenige opvolger erin slagen zich den v,ertrouweWken
omgang met den Keizer eigen te maken. dien Von Biilow ge··
noot. De bewijzen van achting van den monarch VOtlr zijn
Kanselier zijn ontelbare geweest. AI spoedig verhief hij hem
in den adelstand, verleende hem op betrekkelijkjellgdigen leef-
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tijd den titel van vorst, schonk hem den Zwarten Adelaar en
liet zelfs eens - het was in 1905 toen na DeJcassé's val de
kanselier naar Kiel kWfim - de mfitrozen joelen in het want
van het keizerlijk jacht te zijner begroeting, een eerbewijs,
dat fil1ders slechts aan vorsten vun den bloede wordt verleend.
Het keizerlijk vertrouwen gaf ook ongewild een cachet aan
het. prachtig kanselierspaleip, wafir nog steeds de Bismarckkamer in haar oorspronkelijken Rtaat gehouden wordt; de
werkkamer van vorst \' on Bülow toonde van alle kanten de
bijna vriendschappelijke attenties, die de vorst aan den eersten
dienaar van den Staat telkenmale deed toekennen. De groote
inktkoker op tafel was een geschenk van hem, een statue van
Von Bülow's voorvader, generaal Von Bülow von Dennewitz
uit de jaren 1814 en 1815, was eveneens een keizerlijk cadeau.
En aan den wand kon men een teekening bemerken, welke
Von Bülow voorstelde met den stafitssecretaris van mfirine
Von Tirpitz wandelende /tan boord van de "Hohenzollern" en
welke door den Keizer aan de randen was omschreven met
de woorden: u Geboorte der Mfirine-novelle, Prosit 1\)08" .
Wanneer men bedenkt, dat Wilhelm lI's natuur er eene is,
waaraan zeker loyauteit niet vfilt te ontzeggen, dan zal men
toegeven, dt].t juist uit dergelijke kleine fitten ties wel blijkt hoe
intiem hij met zijn afgetreden Kanselier verkeerde.
Dit vertrouwen van den vorst heeft Von Bülow dan ook in
vele momenten voldoening moeten schenken tegenover de
onaangenaamheden, die hem elders wachtten. En tegelijkertijd
vond hij eene ontspanning voor zijne vele zorgen in zijn eigen
tehuis, waar zijne Italiaansche gemalin heerschte met de gmtie en het intellect, welke het hem mogelijk maakten, uit te
rusten zood ra hij den drempel der woning slechts had overschreden. Ik ken geen vrouw, schrijft dIm ook de dichter
Wilbrandt, van wie zulke wondere bekoring uitgaat, de bekoring van de meest voorname edelvrouwen van de reinste
menschelijke goedheid. Donna Maria heeft al spoedig aan de
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hnar kunstnatuur gegeven, de stijve pracht der oude pronkmeubelen vervnngen door meer modernen sierlijken smaak.
Zij heeft het paleis aan de Wilhelmstrasse gemaakt tot een,
dat bewoonbaar was voor menschen, die het zonnige Zuiden
bovenal liefhadden; gemaakt tot een paleis, waar de gasten
zich als vanzelf thuis gevoelden en dat toch aan voornaamheid
niets tl~ wenschen overliet. Von Bülow was er niet de man
naar om groote feestelijkheden aan te halen; dt' diners en
de garden-party's werden slechts dan gegeven als het noodza·
kelijk WILS; het meest thuis gevoelde de Rijkskanselier zich in
den intiemen vriendenkring, waarin de gees, overheerschte En
lIlen knn er dan ook zeker van zijn, dat nu het lot door een
lIIillioenenerfenis het Von Bülow mogelijk heeft gemaakt zich
het eigendom te verzekeren van de villa Malta te Rome, een
der schoonste van de Eeuwige Stad, die reeds Goethe roemde,
het voornamelijk daar zal zijn achter den beroemden rozenhaag
van zijn tuin, dat aan de zijde van zijne eeuwig-jeugdige
vrouw deze man zal gann uitrusten van de vermoeienissen
des levens.

***
De uittocht van Von Bülow uit de Rijkshoofdstad is eene
mnnifestatie geworden, die zeker sterker zou hebben gesproken,
hadde men 't uur van vertrek meer nl gemeen geweten. Maar
de bedoeling was duidelijk te over en deed, naar de berichten
eenparig meldden. Von Bülow niet weinig aan. Bij het afrijden
uit de Wilhelmstrasse wierp hij een langen blik op de vertrekken, waar hij negen jaren den zwaarsten arbeid van zijn
leven verrichtte en wanr hij werkte van den vroegen morgen
tot den laten avond. Hij was in die jaren aan tal van buitenlandsche hoven, werd met eerbewijzen ontvangen in Weenen,
Rome en Petersburg ; hij vergezelde den Keizer op menige
belangrijke reis binnenslands en ontving te Berlijn als eerste
hoogwnardigheidsbekleeder tal van vreemde gasten van allen
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rang en stand. Hij werd in die enkele jaren eene Europeesche
bekendheid zooals er slechts weinigen zijn en geiijk slechts
weinige ambten gelegenheid geven zich te vormen. In dat en
in menig ander opzicht toonde hIj zich ten volle een man van
beteekenis, die alleen daarom reeds een naam in de geschiedenis niet zal missen, wijl men hem zal moeten noemen als
den trouwst denkbaren, paladijn van Wilhelm Il. Hij heeft eens
in den Rijksdag verzekerd nooit memoires te zullen nalaten;
het valt te betreuren èn voor de kennis van een belangrijk stnk
Europeesche diplomatieke geschiedenis èn, meer nog, voor de
moeilijke kennis van zijn persoon. Er zou zeker tintelend vernnft spreken uit zijn opmerkingen over personen en zaken;
te leeren zijn van zijn beschouwingen aangaande mannen en
dingen van den dag; met emotie kennis te nemen zijn van
veel wat in onzen tijd achter de coulissen geschiedde. Doch
bovenal zou dan te begrijpen worden meer dan eene onverstane
handeling van dezen kanselier, en menig hard oordeel omtrent
hem ongerechtvaardigd verschijnen. Want .zijn r.atuur is een
plichtgetrouwe en zijn streven steeds een nobel geweest.
Den Haag, Juli 1909.
H~;NR[ VAN DER MAJ(DERE.

