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SOCIALE POLITIEK.
Redo 14 de aanvaarding van het hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 29 September 1885.

Toen ik in December 1877 het professoraat der Staathuishoudkunde, uegen jaren in Utrecht door mij bekleed, neerlegde,
sprak ik het uit, dat ik mij weder in het gewoel der maatschappij stortte om eigen kennis te vermeerderen. 1k wilde weder leerling worden, dienaar zijn in plaats van beer en meester.
Het vaandel, dat ik steeds naar mijn krachten vrij hoog had
opgeheven en stevig in de vuist had gekneld, gaf ik aan anderen
over. Het regiment, dat ik had aangevoerd, verspreidde zich.
Thans zijn weder acht jaren verloopen. 1k heb trouw en
eerlijk weder gediend, scherp mijn oogen gebruikt, nieuwe terreinen bestudeerd, mijn vroeger verkregen kennis en wetenschap
steeds getoetst aan het frissche en onfrissche leven, de wereld
van taken weder van nabij gezien, veel ondervinding en menschenkennis opgedaan. En ziedaar op nieuw wordt mij een
standaard in de handen gegeven, een regiment toevertrouwd.
Het dienen is gedaan. 1k mag weder gaan leiden.
1k durf het doen. Want het den. sacre" voor de wetenschap
is niet in mij verdoofd. Nog ken ik den gloed der oude dagen.
Nog is het credo" van het idealisme niet uit mijn gemoed
gewischt. Nog geloof ik, dat het de heerlijkste taak op aarde
is, om een edelen hartstocht in de ziel van het yolk te kunnen
werpen. Zonder illusies moge ik thans voor u staan — de
school des levens, de grijzende haren leeren ze of — maar
niet zonder hoop.
En daarbij, het is Amsterdam, dat mij thans oproept. Amsterdam, mijn oude liefde. Waar ik ook was of werkte, nook
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heb ik vergeten, dat ik hier te Amsterdam mijn opleiding als
student heb ontvangen. Naar het verscholen gebouvvtje op den
Oudezijds Voorburgwal zijn wel dikwijls — als ik te Haarlem,
's-Gravenhage of Utrecht woonde — mijn gedachten en droomen
gevlucht. Geheel mijn jeugd in de scheeprijke stad aan 't IJ
kwam dan voor mij op, mijn vriendschappen, mijn levenslente,
Mijn geestdrift voor wetenschap en kunst, mijn hulde
aan mijn meesters en mijn gelofte om zelf het doel op
aarde vrij hoog te stellen. Toen later het Athenaeum
in de tegenwoordige Universiteit wend vervormd, heb ik als
Utrechtsch professor mij sterk verblijd over die uitbreiding
van het bestaande, over die bevestiging der doorluchtige school.
Wel verre van op dit gebied een voorstander te zijn van
inkrimping en concentratie, geloof ik, op het voetspoor onzer
voorvaderen, aan de noodzakelijkheid van verscheidene inrichtingen van hooger onderwijs in ons vaderland. En onder
die inrichtingen kleinere en grootere van welke geen
enkele kan gemist worden — moet ook de Amsterdamsche
school haar plaats handhaven, omdat zekere kanten en zijden
der wetenschap hier het meest aan het werkelijk leven der
burgerij raken en hier het best tot haar volledige ontwikkeling
kunnen worden gebracht.
Ik meen ten minste uw aller gedachte uit te spreken, wanneer
ik de stelling opper, dat Amsterdam vooral geschikt is om een
leerstoel te bezitten der sociale wetenschappen.
Hier huwt zich op dat gebied de school aan het leven :
bier zijn de mannen van de theorie en van de praktijk. Ja,
wanneer ik mijn eigen opleiding en vorming herdenk, dan voegt
zich in mijn herinnering naast den professor, die als leeraar
op dit terrein mijn eerste schreden leidde, de man van ervaring en praktijk, die zijn daden deed opletten en waardeeren,
naast professor de Bosch Kemper mr. W. C. Mees.
Kemper's naam bier voor u op te roepen heeft zekere beko •
ring in dezen kring. Zijn goedronde Hollandsche aard, zijn
breed vriendelijk gelaat, zij n van h artelijkheid haast overvloeiend
gernoed doen hem leven in uwe herinnering. Voor de hoogeschool alhier was zijn optreden van zoo groote beteekenis,
omdat hij in ons land den stoot gaf aan een volledige studie
der samenleving of der maatschappij. Hij nam van Comte
bet woord sociologic op de lippen, en poogde in Hollairdschen
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zin dat begrip te ontleden en te ontvouwen. Alles kreeg bij
hem onder die ontwikkeling een ruime plooi, meer breed dan
diep, meer vleezig dan beenig. Er was van tijd tot tijd iets
onvasts, iets zwevends in zijn standpunt, zijn schrijf- en spreekwijze hadden iets flodderends, sympathie en antipathie hadden wel
vat op hem. Maar het doel, dat hij in zijn studie der wetenschappen beoogde, was hooger dan dat zijner tijdgenooten bier
te lande. Hij zag den loop der negentiende-eeuwsche maatschappij, hij giste, combineerde, voegde alles en allerlei aan6en ;
hij meende het tikken van het werelduurwerk te hooren, en
richtte daarnaar zijn lessen in.
Gansch anders grift zich in het geheugen het beeld van
den tweeden man, dien ik noeinde, den man der praktijk,
Willem Mees. Bij hem een afschrik van al wat vaag of onbestemd was ; een afkeer tegen alles wat zekere maat overschreed. Bij hem was alles begrensd en vast. Hij wist het
kleine klein, het groote groot te achten. Echt mathematisch
hoofd, paste hij op al wat hij waarnam de methode der
natuurwetenschappen toe. In de vormen waarin hij zich nitdrukte was hij eenvoudig en sober : bovenal vreemd aan alles
wat naar drukte en omhaal zweemde. Geen meester van het woord
en toch in hetgeen hij sprak zoo duidelijk en doorzichtig als glas.
Zuinig in zijn lofspraak. Wars en onhandelbaar tegenover oppervlakkigheid. Onbevangen in zijn oordeel zoo als geen ander. Voor alien
dezelfde. Toegerust met een ijzeren wil, wist hij altijd scherp en
juist wat hij wilde, en bracht hij (soms op een schijnbaar
achtelooze wijze) de menschen tot de eenvoudige conclusie, de gezonde oplossing, die voor alien dan het ei van
Columbus geleek. Deze man zweeg, waar hij meende nog niet alles
te weten. Dacht hij dat het oogenblik van spreken voor hem
gekomen was, omdat alle gezichtspunten van een vraagstuk
door hem waren onderzocht, dan kwam er een kleine flikkering
in de oogen door donkere wenkbrauwen overhuifd, dan speelde
er een zekere luim over zijn lippen, en deed hij op enkele
fragmenten der wetenschap zijn licht schijnen. Hetgeen hij dan
op economisch of sociaal terrein had onderzocht — ik wijs bijv.
ook op zijn betoog over de wanverhouding, die er bestaat tusschen
de verschillende soorten van arbeidskracht — was voor goed,
voor altijd onderzocht. Wat hij zeide kwam altijd op tijd. Hij
wachtte, en sloeg zijn slag.
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Meent niet dat ik de tegenstelling en samenvoeging van die twee
personen (Kemper en Mees) heb gezocht. Gij die Amsterdam
kent, weet, dat hier, als in elke andere groote stad, dergelijke rijkdom van krachten op verschillend wetenschappelijk terrein wordt
gevonden. De mannen dor theorie staan hier naast de mannen
der praktijk. Of liever de beste krachten en talenten alhier —
ook deter doorluchtige hoogeschool — zijn nooit te begrijpen
zonder het stuk Amsterdamsch leven, dat hen omving, doordrong
of tot verzet prikkelde. Hoe knap zij waren, zij bleken nooit de
zuiver abstracte geleerden. Een Ruhnkenius, een Cobet kan als een
helder stuk kristal overal geplaatst of bewonderd worden. Een David Jakob van Lennep is — de brieven van Falck hebben bet
over vloedig bewezen — haast niet te begrijpen buiten zijn natio
Amstelodamensis (zijn Amsterdamschen kring). Professor den Tex,
de van der Hoevens, de Vrolikken hadden hun Amsterdamschen
bijsmaak. Zij stonden bewust in deze stedelijke maatschappij en
werkten samen met die maatschappij. En daarom, ik herhaal het,
heeft het iets zeer eigenaardigs, is het volkomen gerechtvaardigd ,
wanneer er hier aan deze school naast den officieelen professor
der economie een vertegenwoordiger is of komt der sociale wetenschappen, die naar zijn beste krachten enkele verschijnselen
op sociaal gebied voor de studenten zal pogen te ontvouwen, om
allengs te komen tot een ontwikkeling der wetenschap der
sociologic. Wat Auguste Comte van ons land getuigde
Ala nation aussi modeste qu' honorable qui depuis le moyen
Age forme toujours l'avant-garde des populations germaniques"
moge van de Amsterdamsche school op het terrein der sociale
wetenschappen in ons land worden gezegd : dat op dit gebied
hier de voorhoede uittrekt.

Het onderwerp van mijn toespraak is dan ook niet ver
te zoeken. 1k zal u heden spreken over het belang der
sociale politick. De tijd toch nadert met rasse schreden, dat de
eigenlijke staatkundige quaestien in Europa veel van haar gewicht zullen verliezen. Of men het zich wil ontveinzen of niet,
de maatschappelijke vraagstukken staan op den voorgrond. De
krachten, die onze maatschappij bewegen en voortstuwen, beginnen
weer en meer het onderwerp der onverdeelde opmerkzaamheid
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te zijn. Het veld is zoo breed en zoo ruim, men heeft hier te doen
met zulke massale beroeringen en bewegingen, dat men, als
eenmaal de oogen voor die verschijnselen geopend zijn, al het
andere nietiger acht. Dan nemen de ontkieming, groei en
kwijning dier sociale vormen en betrekkingen al onze aandacht
in beslag, en zoo wij ons over iets verwonderen, dan is het
alleen daarover, dat deze wetenschap der maatschappij eerst
thans hare nestveeren afschudt.
Zonderling is het werkelijk, dat, na de geweldige uitbarsting
der Fransche Revolutie, zoo weinigen in Europa begrepen, dat
voortaan de oude politiek, die zich met zuiver staatkundige
quaesties bezighield, allengs tot het verleden zou gaan behooren, of liever een meer begrensde plaats zou innemen. En
niet alleen de staatslieden, ook de publieke opinie was hier vrij
wel het spoor telkens bijster.
Inderdaad is het 't eerst door alien goed gevoeld en begrepen
in de jaren 1870 en 1871. — Zeker zijn er in de wereldgeschiedenis weinige zoo aangrijpende oogenblikken geweest, als dat,
toen in Augustus 1870 de Duitsche vereenigde legerseharen
tegen Parijs oprukten. De Duitsche oorlogskunst was onoverwinlijk gebleken, doch Duitschland verlangde meer dan alleen
die krijgseer. Het wilde met Frankrijk volledig afrekeuen. De
overwinningen aan de grenzen en in de grensprovinciên waren
niet voldoende. Het politiek hart van Frankrijk moest getroffen
worden. Eerst als Parijs viel, zou er geen twijfel meer kunnen overblijven in het hoofd van iederen Franschman over
het feit, dat Duitschland de machtigste natie was, dat Duitschland niet ongestraft tneer met zich liet spotten. En ontzetting beving de gemoederen in gansch Europa nu die rationale, zuiver politieke tweestrijd zou gestreden worden. — Toch
bleek het een maand later (in September 1870), dat er
een daad kon plaats hebben van haast nog meer beteekenis.
Terzelfder tijd toch, toen de Duitsche legerseharen met inspanning van alle krachten Parijs gingen omsingelen, traden de
Italianen, bijna zonder tegenstand, gemakkelijk binnen Rome.
Geweldig als de belegering van Parijs zich van de verbeelding
meester maakte, was toch (zoo begrepen het dadelijk alle denkende hoofden) die gebeurtenis niet de gewichtigste van de twee.
De val van Rome had nog dieper zedelijke beteekenis. De losmaking van het opperhoofd der Catholieke kerk uit de banden van
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het wereldlijk gezag, de kerkelijke quaestie die zichdaaraan hechtte,
zou nog zwaarder wegen dan de bloedige veeten der politiek. —
Doch ziedaar, boven die politieke worsteling, boven dien kerkelijken strijd, zou er eenige maanden later een felt gebeuren,
waarbij de twee vorige haast zouden verbleeken ik bedoel de
uitroeping der Commune in Parijs. De sociale elementen waren
ten langen leste aldaar aan het gisten en koken gegaan, en
om den dampenden ketel werd een ware heksen-sabbat gevierd. De onderste lagen der maatschappij waren joist in die
stad, waar de aristieke rijkdom zich het fijnst ontplook, waar
fantastisch de weelde zich in de bevalligste vormen siert, meesters van het terrein geworden. Wat gold aan die lieden politiek,
wat vaderland, wat eer ? Zij wilden leven, kon het zijn
op hunne wijze eens van het leven genieten. De vroegere
quaesties waren verouderd: sociale vervorming was de leus. De
maatschappij zelve moest naar een vast plan alle inkomsten
regelen en verdeelen, en leven en genot aan ieder verzekeren.
Waarom -- zoo redeneerden de werklieden — waarom zou men
zich niet een toestand kunnen denken, waarin de staat (het
algemeen) eigenaar was van grond en kapitaal, en waarin ieder
burger slechts privaat-eigendom behield van het inkomen dat hij
kon verwerven, werkende op het terrein van den staatsgrond of
in de werkplaatsen en met de grondstoffen van het staatskapitaal ? En zij togen aan den arbeid om dat plan uit to voeren,
wild en driest. De' vlammen sloegen uit, een zwarte droom
werd werkelijkheid. Frankrijk kromp weg van smart; -- doch
Europa werd huiverend stil bij het ontzettend probleem dat
zich vertoonde. Voor het eerst begreep ons werelddeel, dat
tegen de ziekte, die daar uitbrak, geen gewone dranken hielpen,
geen dampbad, geen apparaten van allerlei kunstig gemengde
artsenijen. Alle kunstmatige middelen van herstel zouden
vruchteloos blijken.
Sinds dien tijd is er geen kind in Europa of hij begrijpt het
woord sociale quaestie. Is er ergens tot in de rustigste wijk
eener rustige stad een kiem van ontevredenheid, dan hoort gij,
als gij luistert, dat woord »commune" dof mompelen. Bismarck heeft in een zitting van den Rijksdag eens gesproken van
Aen verniinftigen Kern" der Commune. Welnu aan die kern,
aan die pit knabbelen that's aller tanden.
Tot nog toe was de theorie van den Staat overheerschend ge-
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weest. Hoe een gouvernement, en hoe de politieke regeering
van een yolk moet worden ingericht, was de hoofdzaak. Of
goddelijk of menschelijk recht bier grondslag waren scheen de
levensquaestie. Poch terwijl de staatslieden en staatsgeleerden
bier nog bezig waren met het bestudeeren en verwerken van hun
fictie, drong de maatschappij zelve zich naar voren. Het yolk
voedt zich niet met een fictie: het wil brood en eenig uitzicht
om den dag van morgen onbekommerd te kunnen leven. En gansch
andere vraagstukken dan te voren kwamen eensklaps voor de
vierschaar der publieke opinie. Zij betroffen het welzijn, de
welvaart van alle leden der volkshuishouding, vooral der mingegoeden: een welzijn dat men niet kon bereiken langs de
lange vermolmde ladder der politieke theorieen. De ontzettende
quaestie der verdeeling van den volksrijkdom werd aan de orde
gesteld. Nu werd, alsof er geen vast plan was, punt voor
punt, schijnbaar fragmentarisch opgeworpen en besproken. Aandacht trokken bij voorbeeld de volgende pun ten : Is de basis
van ons privaat recht voldoende ? Zijn de instituten van bezit
en eigendom, van koop, huur, van het in leen en in pawl
geven z66 ingericht, dat aan alle maatschappelijke eischen vlug
en snel kan worden voldaan, op een wijze, dat ook de niet bemiddelde klassen daarmede vrede kunnen hebben ? Is het erfrecht goed
besteld ? Is de overgang van grondeigendom gemakkelijk ? Is
onder zekere voorwaarden een vaststelling van rente te verkrijgen ?
Kan Gladstone's proeve van oplossing der Iersche agrarische
wanorde op meer toestanden worden toegepast ? Is het contract
tusschen den arbeider en den kapitalist in het algemeen goed geregeld? Is bij de bestaande wetten en rechten het participatiestelsel, de coOperatie en de productie.associatie goed door to
voeren ? Is overal de arbeider wel waarlijk een persoon, niet
een koopwaar of machine, maar een persoon, die met den kapitalist een vrij contract aangaat tot gemeenschappelijke productie ?
Wordt en vanzelf stappen wij over van het privaat tot
het publiek recht — geheel de arbeid, tijdens de voortbrenging,
behoorlijk beschermd en loeveiligd ? Is er volkomen vrijheid van
beweging en van vereeniging ? Is het toezicht op de fabrieken
een telt ?Zijn er waarborgen voor den rustdag? W orden vrouwen en
kinderen van arbeiders als vrouwen en als kinderen behandeld ?
Is er eenige kans dat er een normale arbeidsdag kan kornen ?
Is er plaats voor arbeidersrechtbanken ? Is er een regeling van
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het leerlingschap ? Wordt er voor arbeiderswoningen iets gedaan ?
Is het drankmisbruik aan banden gelegd? Is er behoorlijke gelegenheid, om de opgelegde spaarpenningen veilig te kunnen beleggen ? Zijn er maatregelen tegen woeker, tegen vervalsching
van levensmiddelen ? Wordt er over gedacht, om het huis- en
handwerk in zijn concurrentie tegen fabriek-arbeid te steunen,
door een ter besehikking stellen van meehanische drijfkracht in
elke woning? Zijn er pensioenfondsen voor arbeiders ? Zijn er
verzekeringen tegen ongelukken, ziekte en invaliditeit? Is kolonisatie hier en ginds een goede uitweg voor overbevolking ? Welke
wijzigingen zijn er in de Europeesche arbeidstoestanden te brengen,
met bet cog op de ontzettende ontwikkeling der productie in
Amerika ? Wordt er in 't aigemeen iets gedaan voor de verheffing zoowel van het arbeidsvermogen als van den levensstandaard der werklieden ?
Wij breken bier de vragen af, die met zoovele andere zijn
te vermeerderen. Zij worden telkens heftiger en dringender gesteld.
Er is een climax in die vragen, haast te vergelijken, met de
demonische eischen der Sibylle van weleer aan den Romeinschen
koning. Hoe eenvoudig zij soms worden gesteld, gij verneemt toch
de bedreiging die daarin klinkt. In de verte hoort gij den fluitenden
stormmarsch der lang ingehouden en ontketende hartstochten. Wij
op onzen leerstoel hebben de taak geruststelling te verbreiden,
niet door die vragen te verbloemen of te verbergen, maar door
het bewijs te leveren, dat al die vragen op fragmenten doelen van
een ordelijk geheel, waaraan alle standen, rijken en niet-rijken,
bezitters en niet-bezitters moeten arbeiden. Het is het gebouw
der sociale politick dat allengs oprijst. Door de dwarreling der
driften en worstelingen ziet gij reeds, tegen den donkeren achtergrond aan, enkele vaste lijnen heenschemeren. Lijnen van
licht en van liefde. Want de aarde moet ten slotte bewoonbaar
zijn voor alien, niet alleen voor de bevoorrechten. leder onzer
moet in de korte spanne tijds, die hij op deze wereld doorleeft,
daaraan meéwerken. Zoo wij 't niet doen, ee over Europa,
maar ook wee over ons zelven 1

Hoe komt het nu, dat weer dan ooit in deze eeuw telkens
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op deze punten en leers tukken der sociale politiek de aandacht
is en wordt gevestigd ?
Om het antwoord op deze vraag — zij het dan ook niet
volledig — eenigermate toe to lichten, zal ik de vrijheid nemen
aandacht to bepalen op drie gezichtspunten of omstandigheden.

Allereerst wijs ik op de geweldige vervorming, die het productie-proces in de XIXde eeuw heeft ondergaan, terwijl de
distributie niet noemenswaardig werd gewijzigd.
Te dikwijls wordt dit naar mijn inzicht door de economisten
over het hoofd gezien. Wanneer men de huishouding der
maatschappij toch wil beoordeelen alleen naar regels, geput uit
het economisch standaard-werk van Adam Smith, dan vergeet
men bijna altijd, dat doze uitnemende man niets aanschouwd
heeft van de grootsche ontwikkeling der Europeesche productie van deze eeuw. Hij stood op de grens der eeuw
van den stoom, leefde vlak voor de ontzettende economische
omwenteling, die met de uitvinding van Watt, Arkwright
en Fulton begon. Hij sehreef, toen de opstand van Amerika
tegen Engeland eerst aanving. Het land, dat zijn blikken zagen,
was dat, waarop de logge door paarden getrokken huifkar de
vrachten vervoerde. Hij kon nog slechts hopen dat in den aardappel eon goedkoop volksvoedsel was gevonden. Hij kon nog
slechts gissen, welk eon gewicht de steenkolen in de schaal
der welvaart van een yolk zouden leggen. De beteekenis en
rol der zeer groote machines kende hij nog niet bij ervaring.
Eerst na het verschijnen van zijn boek zou de textiele industrie de bekende duizelingwekkende vaart nemen.
En die vaart begon. Het ijzeren werktuig, door stoom gedreven, vermenigvuldigde op duizenderlei wijzen den vroeger
moeitevol met handen volbrachten arbeid. De fabrieken rezen
van alle kanten op. Het schenen gebouwen voor Titans. De
machines en werktuigen, die er zwoegden en stampten en bogen
en zich vooruitstrekten, waren niet meer geevenredigd aan de
ledematen en de kracht van het individu, niet aan zijn spieren
of gestalte. Reuzen als Briareus moesten daar verkeeren. Het
gedruisch der hamers, het dreunen der telkens nederploffende gewichten, het knallen van het vuur, het sissen van den
stoom werd voortdurend vervaarlijker, de roode vlammen
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kleurden alles in fantastischen gloed. En ondertusschen krioelden tusschen al die metalen gevaarten de menschelijke
arbeiders, die zooveel mogelijk in de groote werkplaatsen
waren geconcentreerd. En daar de machines toch eigenlijk
het werk deden, terwijl de arbeiders voor het grootste
deel slechts als toevoegsels der werktuigen konden worden
gebruikt, daar in de meeste gevallen de spieren van den
man overbodig bleken, werden al zeer spoedig de onrijpe
arbeidskrachten, de vrouwen en kinderen, in de fabrieken
geleid en aan den arbeid gezet. Dat was een sociale verandering en verwringing, waarvan men in vorige eeuwen niet had
kunnen droomen. Wilde men later in Amerika de slavernij
vergoelijken, dan wees men er op, dat de toestand van vrouwen
en kinderen in de Engelsche fabrieken toch nog van helscher
aard was. En nu werd alles in gang gezet. Met vollen stoom
werd gewerkt. De zwarte rook steeg van alle kanten uit de
lange dunne schoorsteenen op. Als de dag geen voldoende
product opleverde, werd de nacht aan den arbeid toegevoegd.
Kinderen van 9 a 10 jaren werden volgens het Engelsch parlementair rapport van 1860 ten 2, 3 of 4 ure des morgens
uit him armzalige bedden losgerukt en gedwongen tot 10, 11 a
12 uur 's nachts te werken. De productie steeg onmatig; bij
millioenen ponden klom de omvang van hetgeen telkens meer werd
voortgebracht ; het resultaat van al dat zwoegen en werken
werd steeds grooter ; — en tech werd de armoede niet minder:
toch geleken de toestanden der lagere klasse nog afzichtelijker,
nog donkerder dan vroeger. Dat contrast tusschen het
product van den arbeid en den toestand van den arbeider zelven,
werd hoe !anger hoe schreeuwender. De nood der arbeiders
drong tot nadenken; te sterker, omdat onder die arheidende
klassen de ontevredenheid over het eigen lot tot uitbarstingen
van woede en drift leidde. En hoe kon het anders ? De staathuishoudkunde, de theorie der economie, zooals de liberalen
die leerden, prees steeds zich zelve, doch kwam er voor uit, dat
zij geen dadelijke solutie kon geven. Toch was de eisch van den
arbeider niet onbillijk, dat, bij de klimmende productie, zijn loon
iets meer moest bedragen dan het strikt noodzakelijke, dat bij
zelf eenigen waarborg moest bezitten tegen van hem onafhankelijke staking van het werk. Toch was de vraag niet ongerechtvaardigd, dat de arbeid z66 moest worden ingerieht, dat vrouwen
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en kinderen wederom iets van de levensvreugde en van het
levenslicht zouden genieten. De aarde behoefde geen paradijs
te zijn; dwaas die het zich inbeeldde ; maar toch was het geen
ijzeren noodzakelijkheid, dat het raadsel des levens weergegeven
word in die geheimzinnige, spookachtige woorden nit den
Faust :
Den Sinn der Rede konnt' ich nicht verstehn.
Es klang so nach als hiess es — Noth,
Ein diistres Reimwort folgte — Tod.

Dit moest niet zijn. Toen is allengs de grootsche taak
begonnen van hen, die de economisch zwakkeren tegenover
de sterkeren gingen beschutten. Men begon te begrijpen, waar
de oorsprong der kwaal te zoeken was. Het kapitaal had voor
zijn werkzaamheid de daaraan passende bewegelijke vormen in de
wetgeving gevonden ; de arbeid nog niet. De productie was
werkelijk geworden de gemeenschappelijke zaak der maatschappij ;
groot beleid was daaraan besteed ; maar de distributie, de quaestie
tusschen kapitaalwinst en loonen, moest voor een talrijke klasse
van producenten zich slechts zoo wat redden. Waarlijk zonderling was en is die toestand. Wanneer men toch de wetten en
voorwaarden der distributie plaatst tegenover die der productie,
dan komt men tot de slotsom, dat de wetten der verdeeling
veel moor dan die der voortbrenging of hangen van den mensehelijken wil. John Stuart Mill heeft dit zoo juist ingezien.
Bij de distributie kon men, als men wilde, veel sterker een beroep doen op het menschelijk verstand en inzicht. Mits er
slechts geneigdheid was om rechtvaardig en billijk te zijn.
In het algemeen hebben brutaal geweld, slechte regeling van
het erfrecht, spel en misleiding een groote rol gespeeld bij de
verdeeling der rijkdommen. Al mocht worden toegegeven, dat
de verdeeling in 't algemeen ongelijkmatig moest zijn, wiji de
onevenredigheid in de aanwezige hoeveelheid van onderscheidene
soorten van arbeidskracht zoo groot was ; zoo bleef het toch een
waarheid, dat allerlei onbillijkheden en verkeerde plooien op te
heffen waren. Hier moest een goede sociale politiek er voor
zorgen, dat niet te veel nationaal product als kapitaal samenvloeide en te weinig nationaal product zich tot inkomen liet
afzonderen. Dear moest weder tegen de onmatige belooning, die

12

SOCIALE POLITIEK.

sommige participanten uit het gemeenschappelijk product wisten
te verkrijgen, gewaakt worden. In het algemeen moest dit het
oogpunt van alien zijn, dat, met de stijgende productiekracht, ook
de toestand van elken producent moest verbeteren. Arbeidsloon
zij arbeidsvrucht.
Een tweede omstandigheid, die tot toepassing der regelen
van sociale politiek riep, was de behoefte naar organisatie, die
door de arbeiderswereld werd gevoeld.
Op het einde der 18 d", en in begin van deze eeuw, was met
kracht opgetreden het begrip van vrijheid van arbeid. Heerlijke
gedachte, die de bron van grooten zegen en welvaart bevatte!
Maar zooals 't altijd gaat, wanneer een begrip niet stil
en rustig ontkiemt, maar met zeker rumoer en bazuingeschal wordt aangekondigd, men brak nu eensklaps gewelddadig af wat tegen dat begrip van vrijheid van arbeid
scheen to strijden ; in plaats van zich zelven af te vragen of
zulk een organisatie, die men aan stukken sloeg, ook met het
denkbeeld van vrijheid misschien beter dan vroeger was over6en
to brengen. Men vatte het begrip van vrijheid zuiver negatief op en ging nu destructief te werk. Onder den arbeidenden
stand bestonden nog overal de gilden, verouderde banden en
vormen van vroeger zeer levendige en levenwekkende verhoudingen van meesters tot gezellen en leerlingen. Het waren in
den ouden tijd gezonde georganiseerde association der arbeiders (en tot die arbeiders behoorden natuurlijk ook de meesters
geweest. De vormen waren echter allengs als versteend en nitgedroogd. De beweeglijkheid, de levensgroei was daaruit voor
een goed deel verdwenen. Toch was het hoofddenkbeeld, dat
daarin verwezenlijkt werd, to weten de zorg voor de producenten nevens en naast de zorg voor de consumenten, een zeer waardeerbare gedachte. Er was zoodoende een band, die uit den
arbeid zelven voortkwam. De overheersching van het kapitaal
werd door die strenge vormen tegengehouden. Het »gezellenwezen" of leerlingschap kon naar behooren zich ontwikkelen.
Doch het negatief vrijheidsbegrip wilde van die banden niet
meer weten. In plaats van een hervorming to beproeven, achtte
men het gemakkelijker de geheele organisatie te breken en op to
ruimen. Vooral Frankrijk gaf het voorbeeld. Reeds was in Februari 1776 Turgot begonnen. In het bekende edict van dat
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jaar — zoo sterk bestreden door Seguier — werden alle »jurandes en maitrises", met uitzondering van eenige weinigen, als
de corporaties der apothekers, goudsmeden en drukkers, opgeheven.
De inleiding van het edict was kenmerkend voor den geest waaruit het voortvloeide : »God — zoo luide het — door aan den
mensch behoeften te geven en hem het hulpmiddel van den arbeid te bieden, heeft van dat recht op den arbeid het eigendom
van iederen mensch gemaakt, en dat arbeidsrecht is het eerste,
het heiligste. het onbeschrevenste aller rechten. Daarom heffen
wij alle belemmeringen van den arbeid op enz." Wij verbeteren
niet, wij hervormen niet, wij ontwikkelen niet, — neen, wij
schaffen a£ En datzelfde werd, toen Turgot's edicten later nog
overblijfselen van het bestaande hadden gelaten, zoo mogelijk
sterker en forscher gedaan door de Nationale Vergadering,
de Constituante. De zitting van 4 Aug. 1789, de wetten van 22
October 1789, van 18 Mei en 17 Juni 1791 waren in dit opzicht
beslissend. A lles werd opgeruimd. De associatie van den arbeid werd
in beginsel aangetast en geveld. Betreurenswaardige dwaling ! Men
meende in naam der vrijheid een stap in de richting van den
vooruitgang te doen, en men desorganiseerde een kracht, die nog
zeer levenwekkend had kunnen zijn. En men gebruikte geen
zachte hand. Hoort bijv. art. 2 van het decreet van 17 Juni
1791 : »De burgers van een stand en beroep, de ondernemers, zij
die open winkel houden, de arbeiders, de gezellen van een of
ander vak, kunnen, wanneer zij zich te zamen bevinden, geen
voorzitter of secretaris of penningmeester benoemen, geen registers houden, geen besluiten nemen of te zamen raadplegen, noch
reglementen maken over hun vermeende gemeenschappelijke belangen." Men ziet het, wij zijn bier niet zoover van den Code
Penal van Napoleon. Sinds dien tijd gingen alle landen op
denzelfden weg voort. Er was — wij kunnen slechts een voorbeeld uit de massa nemen — in Engeland nog een oude regeling
uit de tijden van Koningin Elisabeth. Het was de wet van 1562
over de arbeidersleerlingen, een voor zijn tijd zeer goede wet.
De duur van het leerlingschap, de arbeidsdag, het loon, alles
werd behoorlijk daarin geregeld. Latere wetten onder Jacobus I
ontwikkelden dit alles nog verder. Het werd een bepaalde organisatie. Doch het negatieve vrijheidsbegrip duldde geen enkele
bepaling van zulk een wet. De fabrikanten zagen in die wet hun
sterksten vijand. Na een heftigen kamp wisten zij in 1814 de
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overwinning te behalen. Geen verandering of verbetering van
hetgeen volgens hen onhoudhaar was gebleken, werd toegelaten.
Al petitioneerden nog 300,000 arbeiders voor het behoud der
wet : werd radicaal door het parlement afgeschaft. ZOO
ging het overal, Waar nog geregelde vormen van organisatie
onder de arbeiders waren, werden zij verbroken. Een algemeene
nivelleerende richting werd op alles toegepast. De koude wind
der negatieve vrijheid ging over het korenveld heèti en deed
alle halmen buigen. Met welk resultant ? Gij weet het, Mijne
Heeren. Toen de arbeiders niet meer overeenkomstig de wetten
zich konden groepeeren of vereenigen, deden zij het buiten de
wet om. In plants van de vereeniging kwam de samenspanning.
In plaats van het verbond het complot.
Nog sterker. Daar de arbeiders nergens meer instellingen en
inrichtingen vonden, waarmede zij zich konden vereenzelvigen,
en daar toch bun levenslot telkens droeviger werd, sloeg een
deel van hen over tot droomen van een beteren toestand. Zij
plaatsten zich buiten de werkelijkheid, en deden een beroep op
een utopische toekomst. De socialistische woelingen begonnen.
En hij al die woelingen was het altijd zoo eigenaardig op te
merken, dat de hartstochten dezer maatschappelijke revolutionnairen zich altijd vastklampten aan elke collectieve inrichting, die
nog als overblijfsel van vroegere toestanden bier en daar
aanwezig was. De arbeiders zochten de lijnen der organisatie
weder op, die door de heerschende school der economisten waren
te niet gedaan. Ook zij begeerden zelfstandigheid in eigen kring,
onafhankelijkheid en zelfregeering. Een voldoend inkomen en
een eigen vrijwillig gekozen band. Wat zij niet wenschten was
de samenhooping, zonder regel, zonder orde, waardoor zij niet
verder kwamen dan tot het begrip van een verwarde massa,
waarmede alleen de ondernemer wist te werken. Zij wilden vrij
zijn, maar niet vogelvrij.
Beide deze omstandigheden, die als van zelven tot sociale
politick aanmaanden, begonnen nu des te scherper zich te doen
gevoelen, omdat de leidende staatslieden van Europa in de
eerste helft dezer eeuw bijna alien geen oog hadden voor deze
verschijn selen.
Op dit derde punt vestig ik nog uw opmerkzaamheid. Als
de leidslieden der nation ziende blind zijn, als hun maatregelen
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en wetten indruischen tegen, of geen kennis hoegenaamd nemen
van de eischen en vragen, die door de maatschappij worden gesteld, dan wekt zulk een politiek reactie op, straks gevolgd door
revolutie, of ten minste heftiger aandrang tot hervorming. En
de meeste Europeesche staatslieden zijn in die font vervallen.
Misschien is er in onze eeuw slechts e6n staatsman geweest,
die zoowel het begrip van Staat als dat van Maatschappij had
doorzien, en wiens politiek ook bovenal sociale politiek was.
1k bedoel den vrijheer vom Stein. Niet hoog genoeg kan deze
man gesteld worden met het oog op de toekomst, die hij heeft
voorbereid, het Duitsche rijk zooals het thans voor ons staat.
Een rotsachtige natuur, aristocraat in merg en been, autoritair
in zijn optreden, barsch en heftig in zijn manieren, doch edel en
grootsch zonder weerga, zonder evenknie. Hij heeft slechts ruim
een jaar — van September 1807 tot December 1808 — als
alvermogend minister gewerkt, maar in dat jaar, order de arendsoogen van den vijand (Napoleon) zelven, Pruisen tot een
politiek, maar bovenal tot een maatschappelijk bolwerk van
vooruitgang in Duitschland gemaakt. Hij heeft een viertal
wetten uitgevaardigd, die als een volledig samenstel van sociale
vervorming kunnen worden aangemerkt. Allereerst de wet van
9 October 1807, waarbij het grondeigendom onafhankelijk werd
gemaakt, de heerendiensten afgeschaft en aan edellieden, als
zij op hun landerijen bleven, de positie van heerenboeren werd
gegeven. Voorts de wetten van 28 October 1807 en 27 Juli
1808, die, op de domeinen des konings, den boeren tegen uitkeeringen het bezit van hoeven verzekerden en den grooten grondbezitters het verkrijgen van voorschotten van den staat op hun
landerijen mogelijk maakten. Dan de wet van 24 October 1808,
waarbij het verkeer voor het yolk vrij werd gemaakt en de
levensmiddelen en levensbehoeften onttrokken werden aan alle
lastige beperkingen der gilden van bakkers en slagers. Eindelijk
de groote wet van 19 October 1808, waarbij de gemeentelijke
vrijheid en zelfstandigheid werd geordend, en de steden tot zelfbestuur en tot zelfregeering werden geroepen. Toen de laatste wet
was uitgevaardigd, was het uur daar. Napoleon zag met zijn seherpen blik, waarop dit alles zou uitloopen en verklaarde vom Stein tot
vijand van Frankrijk. Hij moest vluchten ver uit zijn land naar
Rusland. En al werd Napoleon ook later verslageu, al zegevierden ook later de duitsche wapens, toch werd deze man

16

SOCIALE POLITIEK.

door het Pruisische hof niet meer gebruikt. Hij stond te hoog
boven het geknutsel der diplomaten en staatsdilettanten. Doch
zijn werk bleef bestaan, voor vele eeuwen bestaan. Laat u
niet verleiden; hem eenigszins democratische of republikeinsche
gevoelens toe to dichten ; integendeel, er is zeker nooit trotscher
edelman of ridder geweest dan deze man ; maar denk or aan
dat niemand het yolk z66 onder het hart heeft gedragen als hij.
Wilt gij zijn beeld u helder voor oogen stellen, herinnert u dan
zijn optreden in het paleis te St. Petersburg, toen hij in October 1812 in Rusland als balling rondzwierf. Zooeven was de
tijding gekomen van den terugtocht van Napoleon nit Moscou. Het
hof vierde juist een familiefeest en Stein was gast aan de keizerlijke tafel. Aan het slot van den maaltijd nam in vervoering
de keizerin-moeder het woord en, nadat zij jubelend van de
naderende zegepraal had gesproken, eindigde zij aldus ; Noorwaar, wanneer van het fransche leger een man over den Rijn in
het vaderland terugkeert, zou ik mij schamen een Duitsche
te zijn". Bij die rede verschoot Stein eensklaps van kleur, en
zich plotseling opheffend barstte hij in deze woorden los : »thy
Majesteit heeft zeer groot ongelijk dit te zeggen en dat nog wel
in het aangezicht der Russen, die aan de Duitschers zooveel
dank schuldig zijn. Uw Majesteit moest niet zeggen, dat zij
over het Duitsche yolk zich zou schamen : de eenigen, over wie

zij, zich to schamen heeft, zijn haar eigen bloedverwanten, de
Duitsche vorsten. Ik ken het Duitsche yolk. Dat kan men vertrouwen." Het komt mij voor, dat er zelden zulk een tooneel
aan een keizerstafel heeft plaats gehad. Het beeld van den opstuivenden Stein teekent. Hij stoof op voor het yolk. Dht moest
hij verded igen. En omdat hij z66 dacht, z66 gevoelde, waar hij
ook was, aan de tafel der Czaren, op de eenvoudige landhoeve,
in de mijndistricten van Westfalen ; omdat hij daarbij een type
van degelijkheid, rechtschapenheid en volharding was ; daarom
heeft hij een gezonde kern voor een staat en een maatschappij
der toekomst kunnen vormen.
Maar de vrijheer vom Stein stond bijna alleen onder de
staatslieden in de eerste heeft onzer eeuw. Voor een deel pasten
zij op dat terrein een oude verzameling van recepten toe, voor
een ander deel volgden zij het stelsel van het »laissez-faire",
ook een wijsheid van nihilisten. Zij begrepen niet dat de staat,
wil hij leiden, zich eerst moot late ') doordringen door het
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leven der maatschappij. Er zijn allerlei richtingen en elementen
in die maatschappij, waarop de staat invloed kan uitoefenen en
waarvan hij zich kan bedienen. Tegen allerlei kwaad kan de
staat zich keeren. Is het hem niet mogelijk dat kwaad geheel
en 0 weg to nemen, zoo kan hij het verplaatsen en verschuiven
en dus wijzigen. Luide kan de staat het uitspreken, dat er
onrecht geschiedt, waar bij den arbeid align technische
motieven en niet oogpunten van menschelijke beschaving en veredeling mede den doorslag geven. Overigens eerbiedige de staat de
zelfwerkende kracht der maatschappij. Op den voorgrond
sta slechts deze waarheid, dat het voor een yolk en voor een
maatschappij een levensquaestie is, om een duidelijk doel voor
oogen te hebben. In dien zin moet worden geregeerd. Doch de
heeren politici in Europa begrepen van dat alles niet veel. Zij
intrigeerden en kabaleerden voort. Zij speelden hun spel. En
wonderlijke spelers, die zij waren, deden zij het niet om de
winst, niet om het doel, maar haast enkel en alleen ter liefde
van het spel !
Ondertusschen werkten denkers, buiten eenige practische
politiek staande, aan het vraagstuk. Terwijl de staatslieden
zich te goed deden aan de holle phrases der politiek van den
dag, en alig n oor hadden voor het rumoer en geraas, dat de
luidklinkende feiten van den dag veroorzaakten, poogden zij te
luisteren naar den zonder veel gedruisch voortrollenden stroom
der menschelijke samenleving. Dat gaat stil en rustig in het
werk. Slechts dan, wanneer menschelijk onverstand en bekrompenheid hier en daar een dam opwerpen, brnisen de
wateren op en verzwelgen zij in een oogwenk wat met zooveel
inspanning door de menschen was gefatsoeneerd. Overigens
gaat de stroom met haar wisselende golven vast vooruit. Alles
ontwikkelt zich uit alles. Door allerlei phases been komt de
maatschappelijke eisch, de maatschappelijke verhouding en betrekking, langzaam tot zijn recht. Een wet van evolutie houdt
die maatschappij steeds in beweging. Het tegenwoordige is
altijd en noodwendig het gevolg van het verledene. Zij die
tot nu toe als wetenschappelijke denkers het best dien groei,
die ontwikkeling der maatschappij hebben bespied, zijn Franschen
en Engelschen. Auguste Comte en Quetelet, Herbert Spencer
en Maine zijn de mannen, die het scherpst den stillen socialen
gang der menschheid wisten te ontvouwen. In de laatste tijden
2
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heeft Duitschland zich aan die studie gezet. Reeds leverde
Schaffle breede doch onvolkomen studien en gaf de ethnoloog
Bastian scherpzinnige schetsen, opstellen die des te vollediger
werden, omdat allengs geheel Indic en Polynesie in den kring
der onderzoekingen is opgenomen, en het materiaal met den
dag zich ophoopt. De staatslieden van v6Or 1850 hadden
echter van dit alley bijna gem begrip. In eigenwaan bevangen
zagen zij niet tinders dan quaestien van buitenlandsche en binnenlandsche politiek. Tractaten en kiestabellen waren hun
voornaamste zorg. Een aardig voorbeeld van de laatdunkende zelfverblinding, waarvan zij de slachtoflers waren, levert
wel een der in eigen oogen verstandigsten van hen alien. Ik
noem Guizot. Toen Auguste Comte min of meer met zijn
stellingen gereed was gekomen, begaf hij zich tot den minister
Guizot, om te vragen, of voor de wetenschap der maatschappij
een leerschool te Parijs kon worden opgericht. Guizot weigerde.
In zijn 1016moires stelt hij nu de redenen te bock, die hem tot
die weigering leidden en preciseert hij zijn oordeel over Comte.
Hooghartig beduidt hij daar aan de nakomelingschap, dat hij
dien armen stumpert van een Comte doorzag en dat hij voor
zulk een mathematischen materialist slechts overhad een »estime
triste qui se raugie dans le silence." Ach, de nakomelingschap,
die thans de wijsheid van Guizot in al haar holheid doorziet,
is nu bijna geneigd de vroeger zoo hoogklinkende daden van
Guizot zeiven in stilzwijgen te hullen. Zij ziet ze aan en gaat
voorbij. Inderdaad zou de naam van de meesten dier staatslieden thans weinig meer gehoord worden, wanneer niet hun
fouten de aanleiding waren geweest, dat des te sterker de sociale
eischen zich deden gelden. Hun misgrepen zullen hen doen
leven. Vooreerst, om de in het vervolg te ontwijken fouten,
maar ten anderen, omdat zij door hun reactie de oorzaak zijn
geweest, dat luider en luider de sociale vragen zijn gesteld.
Ons Europa der eerste vijftig jaren dezer eeuw werd in dat opzicht niet verwend. De oude Whigs in Engeland, de doctrinairen
in Frankrijk, de school van Metternich in Oostenrijk, de bureaucratie in Pruisen, handelden alsof er geen dag van morgen zou
zijn. Zij zaaiden wel geen wind om geen storm te oogsten. Toch
kwam die storm gierend en dreigend. De orkaan zou den drukkenden bedorven dampkring zuiveren. En in de bliksemflitsen,
die van alle kanten uit het zwerk schoten, zag men weder de

SOCIALE POLITIEK.

19

woorden, die weleer door een geheimzinnige hand aan de wanden
van Belzasar's feestzaal vlammend waren geschreven.

Want wat of de staatslieden doen of niet doen, de Maatschappij
gaat haar gang en loopt haar ontwikkeling af. Poch van het
grootste belang is het voor de telkens levenden, dat die ontwikkeling
niet iederen keer wordt gestoord door der menschen onverstand. Wij moeten dus zorgen de wet der beweging der maatschappij te begrijpen en te volgen. Volgen wij die niet, dan
zal op ieder tijdsgewricht de nieuwe phase der maatschappij
eerst met veel smart zich uit den ouden toestand kunnen
ontwikkelen. Daarom, daarom vooral, is het noodig dat de
ouderwetsche regeeringspolitiek zich vervormt in een sociale
politiek. Maatschappelijke revolutie is te voorkomen, wanneer
men de evolutie begr'ijpt. Maar de golvende lijnen der maatschappij moeten dan ook waargenomen en gezien worden. Dan
eerst kan men ze volgen. De groei der maatschappelijke krachten
moet worden gevoeld ; dan eerst kan men medewerken om die
krachten gezond te houden. Natuurlijk hangt niet alles van
ons af. Elke levensbetrekking is half natuur en half product
van vrijen wil. Maar wij kunnen toch wel iets uitrichten. Wij
kunnen zorgen, dat wij, bij de wisseling der levensvormen, het
blijvende onderscheiden en afscheiden van het uit den aard der
zaak vergankelijke. Wij kunnen toezien, dat wij, wanneer wij de
levensvormen in wetten binden, die wetten niet te streng maken,
zoodat wij een zich ontwikkelenden groei in kluisters zouden
ketenen. Wij kunnen wanverhoudingen tusschen verschillende
soorten van werkkracht pogen weg te nemen. Wij kunnen het
draagvermogen der maatschappelijke klassen toetsen. De natnurgroei, de kracht die van beneden komt, is wel de hoofdzaak,
maar de mensch kan vormend inwerken. De opdracht der
menschen wisselt dus hier met de tijdsomstandigheden. Heden
schijnt het onze taak, perken te zetten aan de heerschappij der
groote kapitalen, het kleine bezit te bevestigen en den arbeiders-stand tot een gezonder lid der maatschappij te maken.
Morgen is de taak weder anders. Morgen moot den arbeiders worden betoogd, dat zij op weg zijn hun eigen verdiensten
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en bestaan te verslimmeren door een dommen strijd tegen het
kapitaal. In het algemeen moet men overall wegnemen privilegies en monopolien, maar de quaestie wat privilegie of monopolie is verandert ook met de geschiedenis.
Het is niet altijd gemakkelijk te zien wat werkelijk privilegie
is. Wij stellen ons zelven zoo spoedig tevreden met wat wij
hebben. Allen dragen wij min of meer een gekleurden bril.
Het meest treffende bewijs hiervan levert een man als Luther.
Zeker, deze deinsde niet voor de stoutste herVorming in het
godsdienstige en kerkelijke terug. Er is geen enkele reden om
aan zijn moed en aan zijn kracht te durven twijfelen. En
toch : hoe is hij te keer gegaan tegen de boeren, die in
zijn tijd hun eischen hadden geformuleerd in de bekende XII
artikelen ! Hij vervloekte hun programma. Hij maakte hen uit
voor rebetlen en roovers, en verweet hen, dat zij >Ale christelijke
vrijheid tot een vleeschelijke vrijheid wilden maker, uit het
geestelijk een wereldlijk uiterlijk rijk oprichten, hetgeen onmogelijk
is." Hij wekte de ridders en vorsten op om die boeren dood
te slaan. >Doet het, zooals men een dollen bond doodslaat; als
gij het niet doet, zijt gij zelf het kind van de rekening." En
ziet, na drie honderd jaar zou het geschieden, dat geen enkel
artikel van die twaalf onvervuld in Noord-Duitschland zou
zijn. De minister vom Stein — later wakker gevolgd door von
Hardenberg — maakte al die 12 artikelen in Pruisen tot een
legale werkelijkheid.
Zien wij dan ook niet neér op die boeren der 16' eeuw.
Veel kwaad zou zijn voorkomen, veel rampen uit den weg gegaan, misschien al de rampzalige ellende van den dertigjarigen
Duitsehen broederoorlog verhoed, wanneer op hun vertoogen
eenigermate was gelet. Zij, die zich aan de sociale studiên en
sociale politick wijden, moeten niet al te bang zijn voor hen,
die door de officieele samenleving en officieele wetenschap worden aangeduid en soms gebrandmerkt als ketters. Integendeel.
Het zijn juist die ketters, die de regeerders en leidslieden
beletten te dommelen. Zij hebben meestal het voorrecht
gehad van op een deel van het veld scherper te zien dan hun
tijdgenooten. Hun oog drong ddAr verder door. En al werden
zij 'of bespot of geignoreerd, de toekomst zou in menig opzicht
met hun inzicht rekening gaan houden. Laat mij nog een
tweetal voorbeelden u daarvan aanvoeren en wel uit Engeland.
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Allereerst noem ik u den kwaker John Bellers, die in 1696 to
Londen in White-Hart-Court, in Graciousstreet, zijn geschrift
uitgaf onder den titel : >>voorstellen tot het oprichten van een
Industrie-College voor alle nuttige bedrijven en handwerken,
met profijt voor de rijken, voldoend levensonderhoud voor de
armen, en een goede opvoeding voor de jeugd." Hoe werd dit plan
gedurende het leven van en de eerste halve eeuw na Bellers' dood
geminacht en vergeten Eerst Robert Owen vestigde er weder
de aandacht op, en Karl Marx prees het als een wonder in de
geschiedenis der economie. En als wij thans het eenvoudige
voorstel lezen, dan zien wij werkelijk dat er een kiem voor de
toekomst in verholen was. Bellers wilde oprichten vereenigingen
of genootschappen van arbeiders, elk van minstens 300 personen
sterk. Die genootschappen zouden als colonies zich vestigen liefst
op een groote landhoeve. Door het gezamenlijk arbeiden voor
Mu doel, zou allerlei overbodig werk uitgespaard kunnen worden.
Nuttelooze ambachten zouden van zelf verdwijnen. Het kapitaal
zou gemeenschappelijk zijn ; de inkomsten zouden jaarlijks aan
een ieder toebedeeld kunnen worden. Arbeid en niet geld zou
de waarde-meter van alle benoodigdheden wezen. Aan de
ouderen van dagen kon wat rust worden gegeven. De vereeniging
zelve zou een vastheid, een stabiliteit bezitten, waarop het
kortstondig bestaan van een individu geen aanspraak kon maken.
De mensch toch sterft en hetgeen hij met zooveel moeite heeft
gebouwd en verworven wordt verdeeld en vervliegt naar alle
winden. Een vereeniging echter kan continuiteit opleveren. De
leden daarvan zouden elk afzonderlijk wonen, gehuwd of ongehuwd, maar het werk zou gemeenschappelijk kunnen geschieden,
en evenzoo de maaltijden, waar de aankomende knapen en
meisjes beurten, wekelijks, zouden moeten bedienen. De
arbeid en de arbeidstijd zouden behoorlijk geregeld moeten worden.
Groote zorg zou aan de opvoeding en het onderwijs moeten
worden besteed. In elk college zou een bibliotheek moeten zijn.
Liebamelijke kastijding zou niet meer toegepast mogen worden.
Veel waarde hechtte Bellers aan den naam van zijn maatschappelijke 46nheid. Het was geen werkhnis, maar ook geen communiteit. Uit dit laatste begrip zou veel grooter 64nheid en gemeenschap
voortvloeien dan Bellers bedoelde. Hij noemde het dus college.
Doch de tijdgenooten van Bellers wilden noch van den naam,
noch van de zaak iets weten. Onze tijd zou zulk een college
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associatie noemen, en als bij uitstek zich niet de kenteekenen,

bepalingen, begrenzingen en resultaten van dergelijke vereenigingen ophouden : in een woord uitwerken wat Bellers aangaf.
Ik beloofde u nog een tweede voorbeeld. Ditmaal veroorloof
ik mij u binnen te leiden bij een gezin, bij William Godwin
en zijn vrouw. Beide zijn even belangwekkend. William Godwin,
die in 1756 bij Cambridge werd geboren, was wel het radicaalste
karakter en een der meest logische koppen, die Engeland heeft
voortgebracht. Gemoedsaandoeningen hadden weinig vat op hem.
Maar zijn scherp ontledend verstand wilt van elk betoog een anatomie-les te maken. Straks zou hij — nadat hij in 1791 de kennis
had gemaakt van Thomas Paine — zijn analyse gaan toepassen op
de menschelijke maatschappij, en in 1793 een werk uitgeven ander
den titel van Politieke Rechtvaardigheid (Political Justice"). Dit
boek is zeker een der meest baanbrekende werken op het terrein
van staat en maatschappij geweest. De verschijning van dit
werk is een dagteekening in de geschiedenis der Engelsche
gedachte over die onderwerpen. Het werd zeer heftig bestreden,
van alle kanten veroordeeld; doch zon later een diepen indruk
maken op de zich voortbewegende maatschappij. De sociale
begrippen werden in dat boek met een uiterst gestrenge logica
besproken en tot vaste conclusies gevoerd. Het was een nit6enzetting van de begrippen van moraliteit en waarheid, waarop,
naar zijn gevoelen, de menschelijke samenleving moest rusten.
Met een vast vertrouwen in de voortschrijdende vooruitgaande ontwikkeling van ons geslacht, verwachtte hij het heil van alien enkel
van opvoeding en discussie. Nadruk werd door hem gelegd op de
physieke invloeden op onze maatschappij. Het bestaande strafrecht werd door hem aan een nauwlettenden toets onderworpen,
en afgekeurd. Afschaffing der doodstraf werd bepleit. De grondslagen der burgerlijke maatschappij, het eigendom en het huwelijk, werden door hem in samenhang met de telkens veranderende
phases der samenleving beschouwd. Tegen beider absolute onaantastbaarheid en heiligheid werden zeer krasse argumenten
door hem geleverd. De tegenstelling, tusschen wat recht is en
wat wet was over die beide onderwerpen, leverde hem de stof
tot vinnige kritiek. Hij zag niet op tegen zeer groote wijzigingen in beide deze instituten ; in zoover een huwelijk waarlijk alleen
dan reden tot bestaan had, zoolang de liefde de band bleef,
in zooverre het particuliere eigendom alleen dan gerechtvaar-
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digd was, wanneer het opgevat werd als een rentmeesterschap
van goederen ten bate van velen. Zoo oordeelde hij, en zonder
mededoogen werd elke kracht der maatschappij op tergend
kalme wijze door hem ontleed. — En naast hem Ieefde nu gedurende een jaar (want hun huwelijk heeft slechts een jaar
geduurd, toen zij in September 1797, op acht-en-dertig jarigen
leeftijd, stierf) een der schoonste en misschien de hartstochtelijkste vrouw in het Engeland der 18" eeuw, Mary Wollstonecraft. Haar verrukkelijk edel gelaat, haar verleidelijk beeld,
haar liefdevol hart, zouden vanzelf ons tot haar trekken, haar
doen volgen in haar romantisch leven, en ons in den geest leiden naar haar door een treurwilg beschaduwden grafsteen op
het kerkhof St. Pancras te Londen ; al ware het niet, dat op
datzelfde graf haar eigen zeventienjarige dochter, in de zonnige
dagen van Juni 1814, (lax door den dichter Shelley aan het
hart werd gedrukt ! Want rijker nog dan het leven van die
dochter, is het leven van de moeder geweest. In gemoed en
opvatting, in vermogen om het hart in het middelpunt te
treffen, heeft Mary Wollstonecraft slechts zeer weinig gelijken
gehad. Voor alle tijden blijft zij merkwaardig door het boek, dat
zij in 1791 schreef en (zonderling genoeg) aan Talleyrand opdroeg, het boek getiteld vindication of the Rights of Woman."
Het was een kreet naar vrijheid en recht voor de vrouw.
Mary bestreed met alle kracht de kunstmatige vorming der
meisjes, waardoor zij werden opgeleid enkel tot een spedpop voor de mannen, en de hoogste taak der vrouw werd gezocht in aandoeningen op te wekken in plaats van eerbied of
te dwingen. Tegen de degradatie, welke op die wijze werd
verkregen, kwam zij op. Onder den schijn van de vrouw
met bloemen te tooien, verlaagde men haar. Men Het haar
brein met opzet zoo ledig, omdat men dat brein alleen wilde
vullen met voorstellingen van huwelijk of zinnelijke liefde.
Maar de liefde is slechts een deel van het leven ; wat wordt
er op die wijze van de vrouw buiten het huwelijk ? Waarom
wordt niet waarachtige ernst aan de vrouw geleerd ? Waarom
zijn alle liherale beroepen, waarom is de politiek voor Naar
als gesloten ? Pus sprak Mary heftig. En evenals het boek
van haar man, werd ook haar geschrift als aan de vlammen
prijsgegeven. Onze eeuw echter zou er anders over oordeelen.
Wij zouden begrijpen, dat men verstandiger had gedaan naar
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enkele van haar woorden (ontdaan van haar overdrijving) te
luisteren. Trouwens onze eeuw heeft de vrouw aan het werk
gezet, /mar bijna all4en in de fabriek, in de mijnen, in de
ingewanden der aarde. Nu men haar rug heeft doen krommen
onder het gewicht van den lichamelijken arbeid, zijn er gansch
andere tijden aangebroken, als toen de fransche regent (luchthartiger gedaehtenisse !) Madame de Prie, die hem over een
staatkundige quaestie wilde spreken, hoffelijk buigend naar den
spiegel geleidde, en haar, het eigenlijk bekoorlijk kopje wijzend,
vleiend toevoegde : die schoone lippen zijn bestemd om te
kussen, niet om over politick te praten.
Tk heb a die names van Bellers en van de Godwins (man
en vrouw) in de herinnering geroepen, omdat ik u wilde duidelijk maken, hoe zeer enkele uitnemende mannen en vrouwen
op elk tijdstip een inzicht, een voorgevoel hebben gehad van de
problemen, waarmede een later nageslacht heeft moeten worstelen en kampen, en hoeveel getob en gejammer telkens zou zijn
voorkomen, indien men op het behoorlijk oogenblik, toen zulke
geesten een blik in de toekomst wierpen, naar hun wenken
zich had gedragen.
Want politick is GEZONDHEIDSLEER en een sociale politick
beduidt dos niet anders dan het scheppen van de mogelijkheid
om de maatschappij gezond to doen blijven.
Die taak is een taak van alle dagen. Omdat men er niet
voor gezorgd heeft, daarom wordt thans de kracht van allerlei
geneesmiddelen gezocht en beproefd, terwijl een goede hygiene
al die proefnemingen overbodig zou gemaakt hebben.
Wij, Mijne Heeren, roepen u op tot die gezondheidsleer der
maatschappij, tot die sociale politiek mede te werken.
Slechts twee raadgevingen zouden wij nog wagen u to geven.
Allereerst weest niet hooghartig en hard I Het leven hier
op aarde is een samenleven, een samenwerken. Isoleert u niet.
Het type van den »misanthrope" van Moliere is verleidelijk in onze
dagen. Er is in het maatschappelijke zooveel phrasendienst,
zooveel schijn, onwaarheid en onoprechtheid om ons peen,
dat wij ons soms met bitterheid ompantseren en er iets nobels,
iets heroleks in zien, om stroef door het leven te wandelen, en ons in ons eergevoel van de wereld of te zonderen.
Maar hooger dan het eergevoel staat de chariteit, de liefde.
Oefent gij barmhartigheid nit. Denkt aan de woorden der
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Bergrede. Zalig ziju de zachtmoedigen, want zij zullen het
aardrijk beerven. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal
barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de vreedzamen, want zij
zullen Gods kinderen genaamd worden. Wordt niet boos, omdat
anderen een haat hebben tegen wat u lief is. Zoekt liever
naar de oorzaak van dien wrok en neemt ze weg. Herinnert u de
arme Peggy, die de bloemen haatte. Haar rijkere gelukkiger
zusters kunnen in sierlijke parken de geuren genieten, die van de
kruinen der stamrozen oprijzen ; zij moet ruikers verkoopen van
straat tot straat, van deur tot deur — totdat zij den reek der
rozen verfoeit. Beeldt u ook niet in alleen den steen der wijzen
te bezitten. In werkelijkheid kunt gij in het maatschappelijke
wel iets doen, maar tech niet al te veel. Met het element van
het onbewuste in de maatschappij moet gij wel degelijk rekening
houden. Weest bescheiden, opdat niet de maatschappij glimlache
over uw acteurs:bemoeizucht en omhaal.
Mijn tweede raad is : weest niet al te bezorgd of te beangst. Kleinmoedigheid past bier niet. Over den eindpaal of den uitslag behoeyen wij ons niet al te ongerust te maken. Met of zonder ons gaat de
maatschappij voort. Al werken de menschen tegen, er is een kracht
in die maatschappij, die haar tech tot het einddoel leidt. In
dit opzicht moet een gevoel van berusting en kalmte zich van
ons meester maken. Door zelfbeheersching moeten • wij zelfs
veel geschiktheid zoeken te verkrijgen, om te verdragen wat wij
niet dadelijk begrijpen. Wij moeten het afleeren, om de ver.
schijnselen van den dag met zenuwachtige opwellingen van
sympathie of antipathie te begroeten. Volgen wij ook bier de
natuur, »patiens quia aeterna." Verbeelden wij ons niet, dat de
aarde ten einde loopt, omdat enkele onzer particuliere begrippen,
onzer hohbelpaarden van politiek evenwicht of lets dergelijks,
worden te pletter gestooten. Weest niet als de fransche legitimisten, die niets vergeten en niets aanleeren. De deining van
den oceaan werpt sours allerlei schuim ons toe, maar na zekeren
tijd trekken de golven van zelven zich terug. Weest dus niet
vervaard. Maar vervult u liever met blijdschap, door te trachten de wetten der samenleving te doorgronden. Dan leeft gij
vrij en harmonisch mede het leven der gemeenschap. Dan kunt
gij bewust medewerken aan het architectonisch ideaal, dat wij
alien voor oogen moeten hebben,
Die tack is zoo heerlijk. Wij kunnen redden. Op het on-
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metelijk veld der aarde rollen langs de ijzeren rails nit de verte,
van tegenovergestelde kanten, met bliksemsnelheid soms twee
treinen voort. De locomotieven vliegen en sleepen de lange
wagenreeksen vol menschen en kinderen achter zich. Het vuur
wordt gestookt, de vonken schieten gloeiend weg, in zwalpende
strepen verdikt zich de rook. Daar ziet gij op verren, verren
afstand, dat de treinen op hetzelfde spoor zich bewegen. Gij
behoudt uw kalmte, uw zelfbedwang. En lang vOordat een
ander iets van het dreigend en ontzettend gevaar der botsing
gewaar wordt, verzet gij de wissels.

Mijne heeren Burgemeester, Wethouders, Raadsleden dezer
•stad en Curatoren dezer Hoogeschool, door Wier overeenstemmende keuze ik op deze plaats ben geroepen, Gij beschouwt
deze Universiteit als een in good gevat kleinood en gij hebt recht.
Uw vaderen, de regenten en kooplieden der zeventiende eeuw,
hebben in het heldentijdvak van ons yolk hier dit bolwerk der
wetenschap gesticht. Vondel bezong het. Vossius, Barlaeus en
Tulp leen.den daaraan den glans van him naam. Gij hebt
het weten te doen bevestigen en nit te breiden. De erfenis is
uitgezet en verdubbeld. Voor een stad als Amsterdam is het
bezit van zulk een universiteit een onwaardeerbare schat. Groote
handelssteden staan, door het tot zich trekken van allerlei halfslachtige en onzuivere elementen, door het vermenigvuldigen
der uitspauningen en uitspattingsplaatsen, door een soort van
alledaagsche slag van leven, door zeden van een oppervlakkig
wereldburgerschap, altijd aan het gevaar bloot van in het vulgaire te vervallen. Een Hoogeschool is daartegen het tegenwicht.
Gij wilt, dat uw handelaars, uw bankiers, uw reeders blijven
begrijpen, dat er nog iets hoogers is op aarde dan geld te verdienen, en geldkisten te vullen. Gij wilt dat zij ook de wetenschap eerbiedigen en huldigen. Zeker zou het uw liefste wensch
zijn, dat deze handeldrijvende bevolking nog meer dan in de
laatste vijftig jaren geschied is, zich bier vereenzelvigde met de
Hoogeschool ; de jonge kooplieden de lessen der hoogleeraren
volgden ; dat op Amerikaansche wijze stichtingen en instellingen
aan ooze school, door kooplieden na een bedrijvig leven opge-

SOCIALE POLITIEK.

27

richt, getuigden, hoe zeer de handel zelf er prijs op stelde, een
concentratie van wetenschappelijke krachten in zijn midden te
bezitten. Hebt slechts geduld. Reeds geschiedt het hier en daar.
Potgieter en de Rosenthals hebben hun naam reeds gegrift in
de zuilen dezer A cademie. Uw verstandige sociale politiek zal
het verder helpen ontwikkelen. Wat mij aangaat, ik heb als
oud-leerling van het Athenaeum u slechts mijn dank uit te
spreken voor hetgeen door u aan deze Hoogeschool is te koste
ge]egd. Nu Gij mij als hoogleeraar daaraan hebt verbonden,
neemt gij ook mijne belofte aan, van naar mijn beste krachten
deze instelling te dienen. Onder haar wachters (in Platonischen
zin) schaar ik mij. Als Gij hen oproept, zal uit mijn borst
klinken Adsum.
Hooggeleerden heeren Professoren, in uw kring weder op te
treden is voor mij een groote onderscheiding. Ik beveel mij in
uwe vriendschap aan. Met gemengde aandoeningen verliet ik
Utrecht, waar ik zeer gelukkige jaren heb gesleten. Men leeft
da,dr niet tevergeefs. Men ondergaat de bekoring der oude
deftige bisschopsstad, waar de traditie geldt, goede vormen worden bewaard en de afstand tusschen de verschillende rangen en
standen der maatschappij in ouderwetschen stijl wordt in acht
genomen. De kring der professoren is daar een kleine wereld
op zich zelf. Ik zend hun, die daartoe behooren, uit de verte
mijn groet. Gij, Mijne Heeren, zult het begrijpen, dat ik op
deze plaats hen, met wie ik vroeger zoo opgewekt werkte,
weemoedig herdenk. Doch het wisselziek leven neemt ons mede.
Trouwens de leden der faculteit, met wie ik negen jaar daar
heb gearbeid, zijn reeds uit elkander gestoven. De edele opbruisende Vreede, de beminnelijke, heldere, scherpzinnige Fruin
zijn niet meer. Hen dekt de koele zerk. Baron de Geer zit in
het politiek gestoelte der Staten-Generaal en ik zelf ben in
den kring der bankwereld opgenomen. Gelukkig prijs ik mij
zelven, dat gij, Amsterdamsche Professoren, mij, den ouden
Utrechtenaar, ook (zij bet met iets losser band) tot U
hebt willen trekken. Utrecht en Amsterdam zijn dikwijls in
de politiek gescheiden. In de wetenschap bebben zij 44n doel.
Wij alien behooren te zijn de mannen van het licht. Wij rooven het vuur uit den hemel. Innig hoop ik iets tot de brand..
stof te mogen bijdragen, opdat aan de vlammen van onzen
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huiselijken Academischen haard te Amsterdam velen zich verkwikken kunnen, wanneer koude en kilheid in de buitenwereld
heerschen.
Mijne Heeren Studenten ! Aan U hoop ik mij te wijden.
Als ik U aanzie, erken ik het volmondig, dat ik jaloersch op
u ben, op u die het leven nog pas begint. Welk een inhoudrijke tijd opent zich voor U! De krachten en elementen der
maatschappij worden wakker en gaan zich bewegen. De rustige
conservatieve rust is voorhij. Gij zult met vol bewustzijn,
gewapend met de denkkracht van veel eeuwen, toegerust met al
de frischheid en scherpte van uw jeugdigen geest, met al de
warmte van uw jong hart, den nieuwen tijd gaan medeleven.
Daar zal in de jaren die komen vrij wat smart worden geleden,
vrij wat angst worden doorstaan. Sociale bewegingen en woelingen gaan niet harmonisch te werk. Maar de hoop der oplossing en der eenheid zal niet van u vlieden. En gij zult
levee, bewust leven.
Mijn meester, Martinus van der Hoeven, de diepste geest dien
ik in mijn verleden heb ontmoet, schilderde hier in ditzelfde gebouw, waar ik nu sta, eens voor ons studenten (het was
in den winter van het jaar 1854) de ontroering, die Socrates
moet hebben overweldigd, toen het eerst het denkbeeld voor
hem helder werd, dat het heelal een levende eenheid is, rustende
op de gedachte. Hij wist het gevoel, dat Socrates toen moet
hebben doortrild, niet anders te schetsen dun door een vergelijking uit de mythologie, de zaligheid namelijk die over de aarde
kwam, toen Aphrodite werd geboren. — Er was een tijd (zoo leerde
de mythe), then het heelal het aanzijn reeds had ontvangen, maar
toch alles nog ledig en doodsch was. Op een loodzwaren morgen
van dien tijd schoot de zon weder als vroeger haar stralen op
het strand van Cyprus. Eentonig en vaal scheen de dag weder
te worden. Doch zie, daar krulden eensklaps op vreemde wijze
de golven der zee tegen de randen van het eiland op. Daar
drongen de baren zich te zamen, daar dreven zij zich verheffend
aaneen, en een won derschoone vrouwen-gestalte wikkelde zich
verblindend los uit het witte vleiende schuim. Het was Aphrodite. Zij hief het hoofd uit de golven. Zij sloeg een blik op
de aarde. Het bewustzijn van het leven ontwaakte in haar,
maar tegelijk in de aarde 0E41 haar heen. Op het grastapijt
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van Cyprus ontloken reeds de rozen. Het leven was eensklaps
een ander, een kleurrijk leven geworden. Het hart klopte overal
in den boezem. De doodsche ledigheid was voorbij. Welluidende
tonen weerklonken in de lucht. Alles bloeide.
Mijne Heeren, geen Aphrodit6 kan ik voor u oproepen. Geen
rozerooden dageraad kan ik u wijzen. Geen evenredige harmonie,
waar orde zelve de schoonheid is, kan ik zoo dadelijk u voorstellen.
Integendeel. In een kokenden vulkaan zult gij veeleer dikwijls
onder mijn leiding uw blikken moeten dompelen. Dat bruist, dat
gist, dat woelt, dat brandt, dat stroomt dooreen. Een gloeiende
massa golft soms voor het wit uwer oogen. De orkaan, die
loeit en raast, zal de onrust nog vermeerderen. Maar ik zal
u toeroepen u niet te ontzetten. Ik zal trachten, in de dwarreling van den donkeren baaierd, u het lichten van enkele
reeds schemerende vaste lijnen te doen zien. Ik zal u leeren
dat bier ook 6enheid is, en wel 6enheid rustende op de gedachte.
Gij, gij zult bij die studie inderdaad werkelijk leven. En misschien zal ben zelfde gevoel zich soms van u meester maken,
als wat op gansch ander terrein mijn meester Martinus schilderde. Misschien rijst voor u uit dit vloeibare erts, dat voor uw
blikken kookt, uit het metaal in schuim, ook een beeld op.
Het beeld van Prometheus. De man die voorzag. De man die
het vuur des hemels zich verstout had te nemen. Hij ligt nog
altijd geketend op de rots. De adelaar wroet nog in zijn zijde.
Maar hij weet dat de redding daagt. Uit uw kring, Mijne
Heeren Studenten, kan zij komen. Gordt u aan. Weest wakker.
Een der uwen kan de redder zijn.

EEN SOCIALE GEDACHTE.
Rode ter opening van de honderdate
vergadering der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, 11 Augustus 1885.

Ik heet u welkom op deze honderdste algemeene vergadering
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Met slechts een zeer kort woord denk ik haar te openen.
Debatten van zwaarwichtigen aard wachten ons. Uw dialoog
zal wellicht kort aangebonden en zeer zeker aangrijpend zijn ;
de monoloog van uw voorzitter mag niet te lang, toevend en
wijlend, u ophouden.
Toch heb ik iets op het hart over de roeping en taak onzer
Maatschappij bij het begin van den tweeden eeuwkring, dien
zij is ingetreden.
Ik wensch namelijk de aandacht te bepalen bij de sociale
gedaehte, die in de stichting der Nieuwenhuyzens ligt opgesloten,
en die zij voortdurend moet verwerkelijkcn, zoolang er levenskracht is in onze Maatschappij.
In het leven, werken en streven der menschen zijn twee
sferen waar te nemen : de individueele sfeer, steunend op eigenbelang en op de rustelooze zucht, die een ieder is aangeboren,
om eigen positie te veroveren of te verbeteren ; en de sociale
sfeer, waarin op den voorgrond staat, dat het leven op aarde
een samenleven en samenwerken is, waarin het begrip gemeenschapszin zijn kracht ontwikkelt.
Toen nu op het einde der achttiende eeuw in Europa allerlei
maatschappelijke groepeeringsvormen, die veel diensten hadden
gedaan, verbroken werden, daar men ze als hinderlijke staketsels
ik denk bij voorbeeld
en belemmeringen ging beschouwen
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aan de organisatie der gilden ; — toen scherper dan ooit de
mensch in zijn leven en arbeid op zich zelven alleen werd aangewezen, en het heil van alien werd gesteld in de concurrentie
van een ieder tegen een ieder ; toen het abstracte vrijheidsbegrip,
als levensdogma aangenomen, een elk er toe drong voor zich
zelven ruim baan te eischen, zonder zich te bekommeren om
het lot van zijn buurman ; toen door de allengs openbaar wordende uitvindingen en toepassingen van Watt en Arkwright
een strekking van isolement voor de arbeiders was ontstaan,
die de groep der werklieden vervormde tot een hoop zandkorrels zonder onderlingen samenhang, zonder onderlingen band ;
— toen ontplooide onze Maatschappij haar vaandel.
Wat Wilde zij ?
Tegenover een beschouwing, waarvan het egoisme de drijfveer
en anarchie het gevaar was, wees zij op bet goed recht van
het sociaal gezichtspunt.
Dreigde in het algemeen overheerschend te worden de plooi,
om alle zaken uit het oogpunt van het individueele belang of
der individueele aanraking te beoordeelen, zoo moest er tegelijk
ruimte en gelegenheid zijn, om ze te bezien in het licht van
den te-zamenhang der menschen, der broederschap.
Reeds een enkele blik op het familiewezen, op het huisgezin,
toonde immers aan, dat de menschheid, zelfs waar zij op het
verkrijgen van welvaart zich toelegde, nog door andere drijfveeren zich liet leiden dan door eigenbelang, drijfveeren, die
aan zelfverlooehening, zelfopoffering en gemeenschapszin verwant
waren.
De gemeenschapszin was ook een aangeboren trek. Hier mocht
hij soms slapen en dus der zelfzucht alleen recht van spreken
geven ; maar als die trek te lang was onderdrukt, dan kwam
hij vanzelf weder boven. Harde tijden deden hem ontwaken,
gelijk in oorlogsdagen het egoisme zwicht en te midden van
het gevaar de zelfopoffering te voorschijn treedt.
Het kwam er maar op aan dien trek te kweeken, te leiden.
Onze Maatschappij nu wees met de hand naar die sociale
ideeen.
Zij leerde de volgende stellingen.
Er is een algemeene band tusschen alle leden van het yolk.
Al de deelen van een yolk zijn voor elkander verantwoordelijk.
Men moet zich werkzaam lid der groote gemeenschap gevoelen
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en als zoodanig handelen. Hu1p bieden aan de zwakkeren ; de
voorwaarden van het levensbestaan der mingegoeden zoeken te
verbeteren. Het doel op aarde mag niet zijn een welbegrepen
egoisme. Wie uitsluitend zijn eigen leven zoekt, zal het verliezen.
Wie daarentegen het durft verliezen, zal winnen, gelijk het kapitaal in het productie-proces wordt vernietigd, om later des
te meer rente op te brengen. In het maatschappelijk leven heeft
elk woord, elke daad van ons inwerking op allerlei belangen en kringen ; wij moeten niet ons aanstellen, alsof dat
woord en die daad op zich zeif stondcn. Integendeel ; wie
moedwillig zich losrukt uit de gemeenschap, wordt zeif in elk
opzicht een verloren zoon.
Die sociale ideeen, goed begrepen, moesten nu op het geheele 'leven der menschen haar uitwerking hebben. De beschouwing van alles moest veelzijdiger worden. Op geheel het dagelijksch leven moest dit van invloed zijn. Neemt het eenvoudigste voorbeeld. Gij bouwt een huis voor u zelven. De
individueele beschouwing zegt, dat niemand hier iets mede te
maken heeft, dat deze handeling een uiting is van een particulierenwil. De sociale beschouwing leert begrijpen, dat men
ook bouwt voor de stad of het dorp, waar men woont, voor
de omgeving waarin men zich bevindt. Men heeft een schooners
tuin voor zijn huis. De individueele beschouwing laat toe, dat
men er een hoogen muur of schutting om zet, opdat gij, eigenaar
of bezitter, all6en goed het genot van het groen en van de
kleuren zult hebben. De sociale beschouwing wil, dat gij niet
met zoo hooge muren alles omheint, maar dat gij uw buren
en stads- of dorpsgenooten een blik ten minste gunt op het
groen van uw geboomte en op de veelkleurige schakeering uwer
bloemperken. En van dit eenvoudigste voorbeeld opklimmend
tot alle meer saamgestelde handelingen en feiten, zult gij overal
het punt zien, waar het leven voor eigen belangen en eigen
inzichten zich huwt met of zich oplost in een leven ook voor
anderen. Dat beginsel van het leven voor anderen moet versterkt worden. Laat ons trachten in dien geest te werken. Tegenover de half heid der mensehelijke hartstochten en inzichten
het compleete, het voile, het geheele leven stellen.
Zoo ongeveer sprak onze Maatschappij, en om goed te doen
gevoelen wat zij wilde, schreef zij in haar vlag de woorden
tot nut van 't algemeen.
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Het uitgangspunt was — om de eigen woorden der stichters
te gebruiken — >let teeder medelijden over den staat des gemeenen mans in het vaderland." Het geheele vaderland was
64n gemeenschap, en wanneer een lid van die gemeenschap
kwijnde of niet tot zijn recht kwam, was de gansche gemeenschap ongezond. De beginselen, waarop men den arbeid voor
het geheel yestigde, de motieven, waarvan men nit moest gaan,
waren dus dienende liefde en zelfverloochening. De verantwoordelijkheid voor elkander werd op den voorgrond gezet. Men
moest aan de maatschappelijke kwalen te hulp komen, maar
niet als deed men een concessie, neen, uit hooger pliehtsgevoel.
Bovenal: men moest niemand veroordeelen. »Het is ons niet
onwaarschijnlijk voorgekomen" — aldus sprak men zeer voorzichtig — »dat de onkunde en de daaruit veeltijds voortvloeiende
zedeloosheid oncler den gemeenen man, en dus onder zeer nuttige leden onzer maatschappij, dikwerf meer uit onvermogen
dan uit kwaadwilligheid kan voortkomen." Barmhartigheid
moest de grondtoon zijn. Al waren de uiterlijke trekker] van het
gelaat van onzen ouden Nieuwenhuyzen strong en stroef, al waren
zijn vormen stijf en benepen, al is er iets beredeneerds en houterigs
in zijn opstellen : zelden heeft er warmer hart geklopt dan in
den boezem van dezen eenvondigen vermaner van den godsdienst.
En omdat het hart zoo warm sloeg, daarom was de daad, waartoe hij zich aangordde, duurzaam. De groote gedachten, de beslissende handelingen, ontspringen nit het vuur van het hart.
Het doel nu was het gansche volksleven te doordringen en
het op te heffen. Niet de belangen van het individu als zoodanig
werden in 't oog gehouden en behartigd, neen de samenleving
zelve, de maatschappelijke groepeering was het oogmerk der
verbetering. Dat maatschappelijk lichaam moest een gezond
lichaam zijn. Waar een deel van dat lichaam kwijnde of leed,
daar moest men hulp bieden. Op allerlei punten tegelijk. Want
het geheel moest in het oog worden gehouden. flier zou men
armoede trachten te weren door den medeburgers het sparen
gemakkelijk te maken. Daar zou men onderwijs en nog eens
onderwijs bieden, en dat onderwijs op alle wijze ontwikkelen.
Verder zou men betoogen, dat wezenlijke vooruitgang alleen
denkbaar was bij eenvoud van zeden, bij een soheren ingetogen, nederigen, bescheiden, nauwgezetten en zachtmoedigen
3
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levenswandel. Allerlei middelen konden worden aangewend.
Maar altijd gold het de geheele samenleving; niet de enkele
deelen. Het nut van het algemeen bleef de breede taak.
En de methode, die men bij dit alles aanwendde, was eigenaardig hollandsch. Geen uitwendige gloed was waar te nemen.
Geen trillende schokken van bezieling, geen vlammen van opbruisende geestdrift. Neen, bedachtzaam en verstandig ging
men voort. Haast al te verstandig soms. Van dweepzucht geen
spoor. Maar men hield stevig vast aan het eens opgevatte plan.
Men had geduld. Zij, die gelooven, haasten niet. En bovenal :
men arbeidde zonder ophef, stil en rustig. Daar werd geen
bazuingeschal vernomen bij elke daad, die men ging ondernemen. De stichters onzer Maatschappij behoorden niet tot de
manner:, wier namen reeds toen een grooten klank in het vaderland hadden. Maar wat nood ? Ook de werking der krachten
in de menschelijke samenleving is even stil als onweerstaanbaar.
Wij spreken thans veel van publieke opinie en van haar heerschappij. En zeer zeker, de publieke opinie doet luid en met
veel gedruisch zich hooren. Maar de wezenlijke kracht zit niet
in het geraas van al die winden, die van alle kanten zonder
eenheid komen waaien. De vooruitgang der samenleving gaat
kalm in zijn werk. In stilte, omhuld en onbespied, wassen de
nieuwe kiemen in de menschelijke maatschappij. Eerst als zij
een zekeren groei hebben verkregen, gaan de publieke opinie en
de humbug er zich mede bezighouden. Schijn- en overbeschaving zijn hier meestal het spoor bijster. Het waren de visschers,
de vrouwen en de arme lieden, die het eerst en dadelijk de
reinheid en verhevenheid begrepen van de woorden van het
Christendom.
Aan de sociale gedachte, die den grondslag uitmaakt van
onze Maatschappij tot nut van 't algemeen, moeten wij sterker
dan ooit — nu onze Maatschappij reeds een eeuw bestaan
heeft — vasthouden. Ons yolk heeft het meer dan ooit noodig.
De verdeeldheid wast, de tweestrijd ontbrandt telkens heftiger.
Elke dag schijnt ons haast te verkondigen, dat verbrokkeling
der maatschappelijke krachten aan de orde is. Krakeelen van
allerlei aard houden ons bezig. Het dierlijk instinct en de ruwe
krachten schijnen bij de menschen ontketend. Maar bij die teekenen des tijds behoef ik niet lang stil te staan ; zij spreken
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trouwens ]wide genoeg. Misschien zijn het slechts de opborrelingen, het schuim van een stroom, die in de verte ontzettend
komt aanzwellen. Wij bedoelen de geweldige beweging, die
Europa thans beroert en ontroert de vaart en den vooruitgang
der democratic. Reeds is het algemeen stemrecht meester in
Frankrijk en Duitschland ; in Engeland is het bijna een voldongen feit, en ons land zal na eenig toeven wet dat voorbeeld
volgen. Welnu, aan die democratie moeten — wil zij gezond
kunnen arbeiden — kennis en karakter toebedeeld worden, en
in beide opzichten kan onze Maatschappij tot nut van het
algemeen de grootste diensten bewijzen.
Ziedaar onze taak.
De democratie moet in kennis vooruitgaan. Het Nut is bier
op zijn eigen terrein, het terrein van het onderwijs. Toch geloof
ik, dat het Nut in de laatste twintig jaren, door slechts alledn
op de bres te staan — en voortreffelijk, manmoedig op de bres
te staan — voor het lager leekenonderwijs in tegenoverstelling
van hetgeen de kerkelijke partijen willen, zijn taak niet altijd
even breed en ruim heeft opgevat. Zeer zeker moet het bij ons
een beslist uitgemaakte zaak zijn, dat — als werkelijk eens de
staat het lager onderwijs weder volkomen aan de vrije maatschappij mocht overlaten, als de staat op dit gebied eens weder
zich ging onttrekken wij, het Nut van 't algemeen, gereed
zullen staan, om de door den staat verstootene op te nemen, ten
einde de volksschool duurzaam te bezielen met den geest, waarin
onze instelling die honderd jaren heeft gekweekt. Dit zij een paal
boven water. Maar er is op dat terrein van het onderwijs meer
te doen, dan alleen het lager onderwijs in den volgens ons goeden geest to ontwikkelen. Het moet de taak van het Nut wezen
voor de gansche kindsheid en jeugd van het yolk onderwijs
beschikbaar te stellen. Op elken trap der jeugd, totdat de jonge
man of jonge vrouw zelf den werkkring des levens opvat. Hier
op dit gebied zijn groote leemten aan to wijzen. De behoefte
wordt des te grooter, naarmate de democratie wast. De bewaarschool moet voor het yolk de kleine kinderen bij de hand nemen
en met teederheid omvatten. De ambachtssehool moet den jongen
aankomenden werkman doen begrijpen, wat tevredenheid, geoefendheid en opvatting in het werk beteekenen. De teekenschool
moet fijne sluimerende talenten bij den knaap te voorschijn
roepen. Heeft inderdaad niet het Nut een gewichtige roeping
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steeds to vervullen, door het jonge yolk bij geheel zijn leerschool
in den arbeid ter zijde te staan ? Laten wij eens goed bedenken, welke kracht onze kleine natie zou hebben, wanneer onze
werkbazen en werklieden in hun bedrijf grondig en fijn ontwikkelde menschen waren. Stet dat ons yolk in dit opzicht een
model- yolk was, zou dan onze productiekracht en onze welvaart
niet tienvoudig verhoogd worden ? En inderdaad wekken wij
hier slechts op wat ingeslapen was, want in vroegeren tijd deden
wij Nederlanders ons dagelijksch werk zoo good. Utrechtsche
trijp, friesch smeed- en drijfwerk, delftsch aardewerk, hollandsche
eiken kasten, goudsch glasschilderwerk zijn gangbare namen door
geheel Europa. De hollandsche schilderijen der XV Tide eeuw,
in het tooverachtige rijksmuzeum titans zoo volkomen to waardeeren, geven voortreffelijke modellen voor de meubileering onzer kamers. De lichtkroon of luchter op de schilderij va n Gerard
Don brandt bij al onze naburen. Trouwens zij wisten wat wij
in den arbeid waard waren. Toen later Lodewijk XVI nog zijn
book schreef of het schrijven : »Handleiding voor de kunst van
den slotenmaker", gaf hij het uit als een vertaling uit het Hollandsch. Dit .behoort nu alles tot het verleden. Maar de zin
voor schoone vormen kan bij onzen arbeidersstand weder worden
gewekt, het oog weder geoefend, de vingers weder geleid. Hersens moeten weder worden gegeven aan hen, die slechts handen
hebben. Zeker, ik ontken niet, dat in de laatste jaren door ons
een stoot is gegeven, om ons jonge geslacht in de richting van
de kunstnjverheid te brengen. Maar ook dit is slechts een fragment van het geheel. Hier gold het alleen de kloof to dempen
tusschen handwork en kunst. Maar bij geheel zijn arbeid moot
het yolk worden opgezocht en onderwezen. De hand van het
Nut moot hier gevoeld worden. En dat alles moot voor het
yolk gedaan worden, omdat onze lagere klasse een yolk van
zelfstandige mannen worden moot. Zij moeten moor weten dan
lezen en schrijven. Daar moot fierheid in hun borst huizen,
omdat zij moeten gevoelen dat zij iets kunnen doen, en dat
zij daarom iets beteekenen. Dan alleen is de waanwijsheid, de
halve kennis, de oppervlakkigheid, de invloed der holle theorieen
to overwinnen. Indien sleur en slender bij ieder workman wijkt
voor doorzicht en meesterschap in eigen yak, dan is onze democratic gezond. Dan heerschen er begrippen van evenredigheid
en orde. A,rbeidsloon kan dan weder synoniern word en met ar-
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beidsvrucht. De goed onderwezen arbeider stelt dan weder belang in zijn werk, omdat hetgeen door hem verwerkt wordt
niet louter is een quaestie van loon voor zoo en zooveel arbeidsuren. De democratic ontgaat haar gevaarlijkste klip, wanneer er positieve kennis in de lagere standen wordt gevonden.
Maar behalve kennis heeft de democratie noodig karakter.
Want het wezen der democratie is gelijkheid, gelijkheid voor
alien. En vanzelf leidt dat begrip van gelijkheid tot jaloerschheid en tot al de slechte hoedanigheden, die met jaloerschheid
verbonden zijn. Die 'jaloerschheid, vooral bij de minder bevoorrechte standen, moet worden bestreden. Hier nu kan het weder
de taak onzer Maatschappij zijn om zonder ophef, maar zeer
werkdadig op te treden. Zij heeft voor die taak een adelbrief,
waarop zij kan wijzen, en die eenig crediet in dezen arbeid
haar zal geven. Het Nut toch kwam voort nit de gezeten burgerij, uit de burgerklasse van ons yolk, en haar eerste gevoel
was mededoogen voor den toestand van den gemeenen man.
Hier geschiedde dos dadelijk geheel het omgekeerde van wat
men in naburige landen heeft zien gebeuren. >La bourgeoisie
satisfaite" — is een smaadwoord, dat elders telkens in den
mond wordt genomen. Ik geloof niet, dat ooze burgerij die
kwetsende aanduiding verdiend heeft. Zeker niet in het begin
onzer werkzaamheid. Wel moet het met smart erkend worden,
dat ons Nut in de laatste vijf en twintig jaren de teekenen der
tijden in dit opzicht niet altijd heeft begrepen, dat het de arbeidersbeweging buiten zijn sfeer en buiten zijn inwerking heeft
gelaten ; maar joist bier is terrein te herwinnen en kleur to
bekennen. De bernoeiing met het pensioenfonds van werklieden
wijst trouwens, welken weg men op moet gaan. Maar het is
slechts een begin. Want ook bier moet het Nut, zich herinnerende
de sociale gedachte, waaruit het ontsprong, breed zijn roeping
opvatten. Op de zeden en gewoonten van het yolk moet worden
ingewerkt. Niet de bezittingen, maar de hartstochten en begeerten moeten worden genivelleerd. Men moet aan de democratie
moraal en moraliteit geven, of ten minste die bij haar versterken.
Wat dit beteekent ?
Men moet begrippen van voorzorg, beleid en waardigheid
onder de lagere klassen weten te brengen. Het Nut heeft dit
vroeger voor eeu deel treffelijk gedaan, door spaarbanken op te
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richten en die instellingen zoo goed en zoo toegankelijk mogelijk te maken. Het was vooral een zedelijke invloed, die zoo
werd beoogd. De workman, die met bewustheid verdiensten
spaart, begint zijn eigen waardigheid te verhoogen, en gaat zich
een plaats in de toekomst veroveren. Doch het Nut, te voldaan
over dezen eersten goed bekroonden stap, heeft sinds dien tijd
te veel de armen langs het lijf laten hangers. Van het groote
en gewichtige samenstel der verzekerings-inrichtingen heeft onze
Maatschappij voor de lagere klassen niet genoeg partij weten
te trekken. Eerst in de allerlaatste jaren heeft zij het pensioenfonds van werklieden helpen oprichten. Doch waar zijn de verzekeringen tegen ongelukken, tegen invaliditeit ? Het is waar
het Nut kan dit alles niet zelf alleen met eigen krachten tot
stand brengen. Maar het had sterker de stem kunnen verheffen,
om zulke voorzorgsbanken to doen verrijzen. Heeft ook het Nut
in het cofiperatie-wezen wel eons ingegrepen ? Heeft het van het
leerlingschap niet al to laat kennis genomen ? Heeft het voor
arbeiderswoningen, voor quaesties van normalen arbeidsdag en
arbeiders-rechtbanken hart gehad ? Vestigt het genoeg de aandacht op de participatie in winsten van ondernemingen ook door
de arbeiders ? Heeft het 't probleem der vroege huwelijken met
al den nasleep van hun gevolgen voor den arbeidersstand besproken en toegelicht ? Er is, dunkt mij, hier een ruim terrein
om te arbeiden. Kenmerkend voor het Nut moot echter hier
vooral de strekking zelve van dien arbeid wezen. Het is bier
de opvoeding tot zelfregeering, die voor de loden van den arbeidersstand, voor al de mingegoeden, wordt bedoeld. Wat moot
er van de wassende democratie in de volgende eeuw terechtkomen,
wanneer de standen, die een overwegende pleats in den staat
komen vragen, die de regeering van den staat zouden willen overnemen, wanneer deze niet eerst zich zelven hebben weten to
regeeren ? Het Nut, indien de oude geest der Nieuwenhuyzens
over hun instelling vaardig word, zou hier zulk een heerlijk
work voor de toekomst doen. Zelf uitgaande van het sociaal
beginsel, dat het leven hier op aarde vooral een leven voor
anderen is,, kon het dit denkbeeld ook aan de arbeidende standen holder maken, en de democratie der toekomst de klippen
doen vermijden, waarop thans b.v. de fransehe democratie telkens dreigt to stranden. Dan alleen zou onze democratie begrijpen, dat zonder karaktervorming ook door haar weinig kan
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worden tot stand gebracht. Zij zou dan, goed geleid, haar twee
grootste fouten wellicht ontgaan : haar haast om vruchten te
plukken voordat zij rijp zijn, en haar zwakheid of toegankelijkheid voor algemeene, vage en quasi-eenvoudige stellingen en
gegevens. Beide die fouten -- en wie met den arbeidersstand
heeft omgegaan, weet hoe zeer deze haast nooit rekening houdt
met het begrip van ontwikkeling door den tijd, noch met de
stelling, dat alles bier op aarde een betrekkelijke waarde of
waarheid heeft en niets absoluut geldt — beide die fouten hangen samen met gemis aan zelfbeperking, aan zelfverloochening,
aan zelfregeering.
Op karakter komt het bij de democratie aan, en het Nut
is er op aangelegd om hier een goed voorbeeld te geven.
Wanneer nu onze Maatschappij tot nut van 't algemeen in
dien geest werkzaam is, wanneer zij goed voor oogen houdt,
dat zij kennis en karakter bij het yolk moet bevorderen, dan
werkt zij de sociale gedachte uit, die de grondslag van haar
wezen is.
Wilt opmerken, dat in die gedachte nog meer besloten is,
waarmede ik u thans niet bezighoud, omdat het naar mijn
inzien niet het voornaamste is. Zeker is het ook een deel
onzer taak, de sociale kwalen onder de oogen te zien en tot
haar genezing mede te werken. Ook alles wat de armenverzorging betreft, hehoort hiertoe. Werkelijk moet het Nut hier meer
doen, dan in de laatste jaren is geschied. Waarom heeft zij
b.v. geheel de instelling der creches zich laten ontglippen ?
Doch ik laat dit daar. Hoofdzaak is, dunkt mij, voor het Nut,
dat het in zijn eerstvolgenden loopkring nog meer op de sociale
behoeften, dan op de sociale kwalen en nooden gaat letten.
Het Nut moet het yolk bij den arbeid pakken en voor den
arbeid geschikt maken. Zelf werkend voor anderen, moet onze
Maatschappij het begrip van gemeenschapszin in het volksleven
sterker wortel doen vatten.
Ja, dit blijve onze leuze. Tegenover het atomistisch individualistisch streven, dat de meesten onzer tijdgenooten schijnt
te hebben aangegrepen, ontplooien wij nog altijd het golvend
vaandel, waarop het woord gemeenschapsgevoel ons toewenkt.
Helaas, wij weten het, dat wij wel in de verte een compacte
massa schijnen, maar dat veel te veel de verschillende klassen

40

EENE SOCIALE GEDAOHTE.

in onze burgerij als afgesloten deelen naast elkander staan, zon-

der band; zonder samenwerking. Dit moet veranderen. Er moet
zijn gemeenschap, er moet zijn samenhang. Green wezenlijke genieting is denkbaar, wanneer zij niet gemeenschappelijk wordt
genoten. Aileen die arbeid draagt waarachtig vruchten, die gemeenschappelijk wordt verricht.
Door z66 te arbeiden werken wij in waarheid aan het werk
der menschheid. Doen wij dat in eenvoud, nederigheid en ootmoed, dan zal er zegen op het werk rusten. Het weefsel der
menschelijke maatschappij, waaraan wij alien bezig zijn, zal dan
voor een deel zeker wat minder wanordelijke kleuren en figuren
vertoonen, wat minder schreeuwende contrasten aanwijzen,
Wij zullen dan leven weten mede te deelen ook in den eeuwkring, dien wij thans aanvangen. Onze woorden zullen jets meer
beteekenen dan het geritsel van door den wind opgejaagde
dorre bladeren. Het hart van het nederlandsche yolk zal ons
begrijpen en voor ons kloppen.

EEN NIHILIST-ANARCHIST.
PRINS KROPOTKIN.

Het is een teeken des tijds, dat te midden van onze maatschappij personen thans rondzwerven, die geen enkelen van haar
grondslagen aanuemen. Zelden heeft men in de geschiedenis
dergelijke consequentie in de ontkenning gezien. De demon der
verwoesting en vernieling heeft zich van het brein derzulken
meester gemaakt, en drijft hen voort. Tegenover hen vooral
moeten wij, in den toestand van overgang, waarin wij verkeeren,
de beginselen die wij liefhebben, verdedigen en bevestigen. Maar
om met beleid dat te kunnen doen, moeten wij weten uit Welke
omgeving dergelijke personen zijn voortgekomen, en wat zij
bedoelen. Is er waanzin in hun streven, dan moeten wij, om
dien te bestrijden, toch eerst vragen, of er ook methode in dien
waanzin is. Reeds bij Dante zegt tergend de booze geest aan
zijn slachtoffers : gij dacht misschien niet, dat ik zoo logisch
te werk ging. Nu is het Diet altijd gemakkelijk, de bedoelingen
en roerselen dezer standvastige ontkenners na te gaan. Het is
geen eenvoudig werk, om te doen zien, hoe zulk een zuiver
negatieve stemming van geest en gemoed in onze negentiendeeeuwsche Europeesche maatschappij is ontstaan. Voortdurend
moeten wij den blik werpen in onderaardsche gangen. Om ons
te ori6nteeren, vatten wij dan ook met licht verklaarbare nieuwsgierigheid een boek op, dat op het einde van het jaar 1885 is
verschenen en het programma van 44n hunner bevat. Wij bedoelen prins Kropotkin's woorden van een opstandeling." Met
dubbele belangstelling grijpen wij naar dat boek ook om den
auteur zelven. Hij schijnt merkwaardig genoeg. Lid der russi-
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sche aristocratie, opgevoed als page aan het hof der Czaren, heeft
hij, 17156rolat hij tot de klassen der arbeiders afdaalde, met de
hoogste kringen der maatschappij verkeerd. Daarenboven is hij
een bekend geleerde, vooral als ethnoloog en geograaf vermaard.
Als nu zulk een man deel neemt aan twee geweldige socialistische bewegingen der laatste twintig jaren: aan de ondermijning van Rusland door het nihilisme en aan de woelingen
van het an a r chis me in het Frankrijk onzer dagen; als hij
dat nihilisme en die anarchie als idealen blijft beschouwen ;
als hij, om propaganda voor dit doel te maken, prijs geeft glans,
eer, aanzien, rust, gemak en veiligheid ; als hij, in plaats daarvan ieder oogenblik het schavot rakelings naast zich ziet
rijzen, dat hij slechts ontsnapt, om in een kerker zijn dagen
te slijten ; dan moeten daarvoor eenige algemeene redenen
bestaan, die misschien voor een deel te zamen hangen met de
ontwikkeliing der Europeesche maatschappij. Wij willen trachten
iets van die motieven te doen begrijpen, en dan tevens den
achtergrond laten zien van het terrein, waarop een Kropotkin
zich beweegt.

II.
Bezien wij eerst het nihilism e, om zijn aandeel daarin te
bepalen 1).
Eigenlijk doet men geheel verkeerd de Russische revolutionaire beweging, onder keizer Alexander II, met den enkelen
naam van werk der nihilisten te bestempelen. De uitingen en
daden der werkelijke nihilisten vormen slechts e6n der phases
van die ontzettende toerusting en worsteling. Poch de naam

1) De nieuwste bronnen voor dit tijdvak zijn Stepniak (een pseudoniem), La
Russia sotteranea, 1882, traduction francaise par Hugues Le Roux, 1885: — Alphons Thun, die naar de mededeelingen van Elpidin zijn boek samenstelde Geschichte der revolutionaren Bewegungen in Russland, 1883: — L. Tikhomiroff, La Russie politique et sociale, 1886 : — B. Gendre (ND-1,e Nikitine) Etudes
Sociales, 1886. —Voorts raadplege men de twee verzamelwerken : Von Nicolaus I
zu Alexander III, St. Petersburger Beitrage, en Russische Wandlungen, Neue
Beitrage. Ook leze men het artikel van Prins Kropotkin in the Fornightly
Review van 1882, the Russian Revolutionary Party.
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heeft nu eenmaal burgerrecht verkregeu voor al de opvolgende
Russische revolutie-verschijnselen onzer dagen. Daarom is echter
een korte schets van al de verschillende tijdperken, die te zamen
de ontwikkeling en het beloop der Russische omwentelingsideeen onder Alexander II omvatten, zeer noodzakelijk, willen
wij het geheele verschijnsel verstaan. Wij moeten dus de aandacht onzer lezers daarvoor inroepen.
Toen de eerste periode begon, was het zulk een gedenkwaardig
oogenblik in de geschiedenis. De nieuwe jonge keizer, die in
1855 zijn troon beklom, maakte zich los van de antecedenten
van zijn wreeden starren vader Nicolaas. Het was alsof een
zoele lentelucht werd ingeademd. Allerlei ideeen van politieke
vrijheid en sociale gelijkheid werden wakker. Als van-zelf werden
dus oude herinneringen en overleveringen van Russische vrijheidsdroomen weder besproken en opgezocht. En er waren nog hier
en daar tradities van pogingen, die zelfs onder de regeering
van Nicolaas beproefd waren, om dergelijke moderne begrippen van vrijheid en gelijkheid een oogenblik te verwezenlijken
of voor to bereiden. — De eerste dier pogingen dagteekende van
December 1825. Toen had, bij den dood van Alexander I, terwijl
de troepen den eed moesten afleggen aan den nieuwen Czaar, in
Petersburg een zeker aantal officieren (meerendeels uit de rangen der aristocratie) een militairen opstand georganiseerd, ten einde
aan Nicolaas, bij het begin zijner regeering, zekere voorwaarden
te stellen. De December-mannen, de Decrabisten, hadden echter hun samenzwering niet stevig genoeg op touw gezet, en
werden gedood of verbannen. Hun onderneming mislukte dus,
doch liet in de volksgedachte een lichtende streep achter. — De
tweede keer geschiedde het in Maart 1848. In die dagen was
de regeering opgeschrikt, omdat er bij Petrachevsky, een der
hoofdbeambten van een der ministeries te Petersburg, regelmatige
avondbijeenkomsten van jongelieden werden gehouden, en het
bleek, dat op die vergaderingen allerlei plannen van verbetering
der Russische toestanden werden besproken. De Czaar liet
de jonge mannen, die dat' bijeenkwamen, grijpen, hen ter
dood veroordeelen, doch gaf hun op de executie-plaats zelve
genade, en zond hen naar Siberie. Tot die jongelieden behoorde
de later zeer bekende sehrijver Dostoievsky, die de ellende der
ballingschap in Siberie zoo hart-aangrijpend wist voor to stellen.—
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Eindelijk wist men nog te gewagen van den invloed van het
academisch onderwijs te Moscou. War had het Hegelianisme
post gevat, en tegen het jaar 1840 kwamen in het gastvrije
huis van den Hegeliaanschen adept Stankewitch de jongelieden
samen, die later bijna alien een eerste rol in Ruslands geschiedenis zouden spelen. IJverig werden &ar door hen wel is waar
ook de liberale ideeèn, maar vooral reeds de stelsels van SaintSimon en Fourier nagegaan en besproken. Naast den lateren
woordvoerder der conservatieven, Katkoff, zag men er de toekomstige leiders der socialistisehe emigranten, Herzen en Bakounin.
Al de namen dier jonge mannen werden in 1855 nu herdacht. Vooral tot Alexander Herzen zag men op in de kringen,
waar van vrijheid werd gedroomd. Hij was onder de regeering
van Keizer Nicolaas mar Londen uitgeweken. Tijdens den
Krimoorlog had hij de eerste vrije Russische drukkerij in Engelands hoofdstad opgericht, en gaf hij van ddar zijn kraut »de
Klok" en zijn tijdschrift »de Poolster" uit. En verwonderlijk
was het, hoe in dat dagblad en maandschrift alle geheime Russische staatsstukken en maatregelen telkens werden geopenbaard.
Het blee p dat Herzen overal vertakkingen en bondgenooten
had. Hij werd voor de Russische regeering een macht, waarmode te rekenen was. Hij zelf was een man met een edelen
geest. Natuurlijke zoon van een kolonel der garde, Ivan Jakovleff,
dankte hiji wel een onbezorgde financieele positie aan dien vader,
maar de opvoeding aan zijn moeder, een schoone Duitsche vrouw
uit Schwaben, Henriette Haag. Hij meende dat Rusland het
ware land voor democratie en socialisme kon worden, en schreef
in dien geest zijn artikelen, die in het rijk der Czaren als vuurpijlen neervielen.
Dadelijk van uit Londen begroette hij, in zijn »Klok", den
nieuwen Keizer. Hij meende den dageraacl van een nieuwen
tijd te zien aanbreken. Hij vroeg ophefling der lijfeigenschap
en zette uiteen, dat Rusland federalistisch nu verder zich moest
ontwikkelen, in dien zin, dat Polen met Rusland zelfstandig op
gelijke lijn zou kunnen staan. Voorts werd nu in »de Klok" op
alle misbruiken in het staatsbestuur gewezen. Een breede bloemlezing van verwijten van allerlei aard werd zoo verzameld.
Tegen alle privilegies werd een onverbiddelijke krijg gevoerd.
Een geweldige stroom van aanklachten golfde zoo van buiten
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tegen Rusland aan. En terwijl Herzen aldus het signaal gaf,
vingen de auteurs in Rusland zelf de echo's dier scherpe beschuldigingen op, en gaven ze als weemoedige klachten weder.
Het was vooral Tchernychevsky (in 1829 geboren), die bier
den toon gaf. Ook hij was democraat en socialist van de oude
school, zooals Herzen, en schreef over allerlei onderwerpen,
eenigszins wijdloopig en soms zich zelf herhalend. Zijn opstellen
en romans werden echter zeer veel gelezen. Onder die romans is
vooral bekend zijn later uitgekomen verhaal OA Tat te doen ?"
waarin hij een soort van ideaal voor een maatschappij der toekomst poogde te ontwerpen. Hij drong aan op allerlei liberale
maatregelen. Vooral de naderende opheffing van het lijfeigenschap, in verband met het gemeentebezit der dorpen, werd zoo
algemeen besproken. De Keizer had het besluit genomen den
grootschen maatregel door te zetten, en alien, die hervorming
wilden, werkten nu als het ware aan den v6Orarbeid der emancipatie van de boeren mede. Men dacht in de liberale kringen
het met den Czaar Mns te zijn.
Doch bier en daar begon reeds, tegen het jaar 1860, de
twijfel zicb te openbaren. Meende de keizer het wel werkelijk
ernstig ? Was niet de samenstelling van het groote wetsontwerp der emancipatie juist aan mannen der reactie opgedragen ?
Moesten niet de eigen vijanden der boeren alles voorbereiden ? Was op zulk een wijze wel een deugdelijk resultant te
verkrijgen ? De • »Klok" van Herzen begon heftiger te luiden.
En de uitvaardiging der ukase van 19 Februari 1861, over de
emancipatie der lijfeigenen, maakte de ontgoocheling volkomen.
Een ontzettende desillusie maakte zich meester van de kringen
van Herzen en Tchernychevsky. Er kwam een geweldige klove
tusschen de regeering en de democraten. De regeering begon
reeds nu en dan te vervolgen. Trouwens reeds was een geheime
drukkerij ontdekt in het gebouw van den generalen staf te
Petersburg. De uiting der klachten werd niet meer gedoogd.
De conservatieve en reactionaire elementen dwongen den Czaar
een meer stramme houding aan te nemen. Er kwam gisting
onder de jongelieden der opkomeude generatie. Herzen zelf
werd veel radicaler in zijn eischen. Hij was onder den invloed
geraakt van den in jaren jongeren Bakounin, die in 1862, uit
Siberie vluchtend, Tangs een langen omweg te Londen was
gekomen. Deze was een veel heftiger natuur dan Herzen Edel-

46

EEN NIHILIST-ANARCHIST.

man van oud-bojaarsche afkomst, uit een geslacht, rijk aan
ambten i), goederen en middelen, zou hij in vorige eeuwen de
stof hebben opgeleverd voor een Cortez of Pizarro. Want zijn
avontuurlijk brein deinsde voor niets terug. Nu eens artillerieofticier, dan weder student, had hij zijn geest met min of
meer phantastische plannen gevoed, totdat hij voor goed de
rol van socialistisch »agitator" opnam. Hij dreef Herzen voort.
En te midden van dien stand der gemoederen viel plotseling
in 1863 als een born de Poolsche opstand, Dat was de proef
(de shibboleth) voor het liberalisme in Rusland. Herzen, gedreven door Bakounin, verklaarde zich v66r Polen. De liberalen
in Rusland deinsden terug. Het rationale gevoel zegevierde.
Katkoff maakte zich tot orgaan en leider van die strooming.
Zijn blad (de Moscousche kraut) versterkte en verscherpte het
oud-Russisch geweten. Polen werd verpletterd onder de juichtonen der Russische liberalen. Met Herzen's invloed was het
gedaan. Tchernychevsky werd naar Siberie verbannen, waar hij
nog altijd leeft, indien dat level] mag heeten ; gebroken van
geest, ten gevolge der kwellingen, sleept hij zijn lijden voort;
te Nyme Kolynsk is hij als gevangene ingekwartierd bij een
politie-beambte ; des daags krast zijn pen nog altijd over het
papier, (loch des avonds verbrandt hij wat hij met moeite heeft
geschreven.
Wij zijn zoodoende in een tweede tijdperk .der revolutionaire
beweging; tegen Alexander II gekomen. Oogenschijnlijk was er
stilstand in dien stroom. Katkoff, de conservatief, scheen de
geestelijke leider der Russische jeugd. Herzens invloed was
geheel geknakt ; wel schreef hij nog altijd, maar het waren
slechts literaire opstellen ; als practisch journalist, die tot daden
prikkelde, was hij van geen beteekenis meer. Hij verweet zich
nu, dat .hij zich tot het radicalisme en tot het goedkeuren van
den Poolschen opstand had laten drijven. Doch het was te laat.
Hij stierf, vergeten, in Januari 1870, te Parijs. Maar al luidde
de »Klok" niet meer, al was er op de oppervlakte van Rusland geen zichtbare beroering, toch was het in de geesten en
1) Een zijner ooms was gezant onder Catharina II. Generaal Mourajeff, de
bedwinger van Polen, was zijn neef. Over zijn vlucht uit Siberie, zie men
mijn politiek overzicht van 23 Februari 1862, 0-ids 1862 I bl. 447.
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gemoederen van het Jonge Rusland niet zoo kalm en zoo effen
gesteld, als het aan Europa toescheen. Wel is waar volgde de
regeering het voorbeeld van Napoleon III in zijn binnenlandsch
bestuur, en wekte zij de bedrijvige geesten op tot het doen
van zaken. Spoorwegen en kanalen zouden worden aangelegd ;
fabrieken en groote arbeids ondernemingen moesten op touw
gezet worden ; men moest geld verdienen en de productie-krachten van Rusland gebruiken. Maar de vaart van jonge geesten
laat zich in die netten niet geheel en al gevangen nemen. Men
had to ide6e1 het leven opgevat bij de troonsbestijging, van den
nieuwen keizer ; men had te veel droomen gekoesterd, naar aanleiding van den te nemen »beiligen" maatregel der emancipatie
van de boeren. Er kwam een zonderlinge bittere Teblaseerde"
stemming in het gemoed der jonge lieden ; het werd voor hen
als een val nit het rijk der droomen ; een soort van cynisme,
dat reeds vroeger pier en daar sporadisch te voorschijn was
gekomen, doch nu meer algemeen werd 1 ), beving hen. Het
uitte zich vooral als tegenstelling tegen het min of meer romantisch idealisme van vroeger. Dat was weekelijke maneschijn
geweest ; men wilde nu de werkelijke, desnoods harde natuur
zien. De jonge lieden zouden het prozaisch leven bij het woord
nemen. Waarom zich to bekommeren over ideeen, die inderdaad
droombeelden of zeepbellen bleken ? Natuurstudie alleen wees
den weg der realiteit. De methode van ontleden was de beste.
Scherpe kritiek, volstrekte onbevangenheid of afwezigheid van
alle vooroordeelen, moest bet uitgangspunt van dat onderzoek
zijn. De richting van den geest werd zoo zuiver negatief. Op
vragen naar een onderwerp van meer ideeelen aard, paste altijd
de wedervraag wat is het waard ? En het antwoord luidde
onverbiddelijk, Diets : ),nitschevo." En men behoefde nu slechts
eene schrede verder te gaan, om dat, wat bestond en niet aan
de strenge kritiek voldeed, te willen opruimen en te vernietigen.
Zonder zich volkomen rekenschap te geven van het feit, was
men nihilist. Z66 werd de strijd (in het begin een zuivere theoretische tramp) aangebonden. Allereerst tegen het religieus-philosophisch systeem, dat in Rusland gold. Gemakkelijk was bier de aanval, omd at de hoogere klassen in Rusland niet zeer geloovig zijn en
de priester, de >Tope", een min of meer lachwekkende figuur is.
1) De roman van Tourguéneff „Vaders en Zonon" kwam reeds 1861 uit.
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Dan tegen het begrip van het huisgezin en den toestand der
vrouwen. Men wees hier op de slechte, onsamenhangende opvoeding der kinderen en op het harde lot der afhankelijke en
onzelfstandige vrouwen; denkbeelden van Fourier zweefden enkelen
voor den geest, voor zoover zij de volkomen gelijkstelling van
man en vrouw bedoelden. Als uitvloeisel van al die aanwijzingen zag men reeds enkele meisjes naar de universiteiten haar
schreden wenden, om zich als vrou welijke studenten te laten
inschrijven. Eindelijk bestreed men het door de geschiedenis
overgeleverde en bestaande stelsel van staat en maatschappij.
Op dat gebied was het een strijd tegen het despotisme en
tegelijk een beroep op gelijkheid. Men kan niet bepaald nog
zeggen, dat een socialistisch program werd opgesteld, neen, het
streven ging haast meer uit van een individualistisch beginsel,
een individualisme, dat echter niet te verwarren is met egolsme.
Een ieder moest, overeenkomstig die denkbeelden, zich zelf
ontwikkelen, veel kennis verwerven en zijn naast bij liggend
werk doe:n. Het »volk" als zoodanig mocht geen voorwerp van
dweperij zijn. Genootschappen te vormen onder dat yolk, zoogenaamde »artels" (arbeiders-associaties), was in het begin het
hoogste wat men zich hier voorstelde. 0 verigens werd de literatuur van Europa, werden de werken van Schopenhauer, Feuerbath, Darwin, Buckle, Spencer en Comte ijverig gelezen en in
kleinere opstellen gepopulariseerd.
Tourgu6neff, die trouwens den naam van Nihilisten het eerst
heeft gebruikt '), heeft voortreffelijk de stemming van dien
geest in zijn roman „Vaders en Zonen" weergegeven. De jongelieden namen op geen enkel gebied een autoriteit of gezag aan.
Zonder nauwkeurig onderzoek volgden zij geen beginsel, hoe
hoog het ook in aanzien stond. Men beoogde volstrekte losmaking van alle overgeleverde historische begrippen, blokken aan
het been, die, bij het voorwaarts stappen, den voet hinderden
en tegenhielden.
Een zuiver theoretisch negatieve en zich zelf oplossende
stemming kan echter bezwaarlijk zeer lang voortduren. Naar
enkele positieve gegevens wordt toch steeds gezocht en gesrnacht.
Die gegevens werden aangeboden door het socialisme, de uiterste
grens der volkomenheid, die men voor de maatschappij bereik1) Zie Kropotkin, Paroles d'un revolts, p. 98.
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baar achtte, en tevens de sterkste veroordeeling van de bestaande wettelijke toestanden. Want het viel niet te ontkennen,
dat de regeering zelve, bij het ten uitvoer brengen der versehillende maatschappelijke en politieke hervormingen van het programma, waarmede de nieuwe keizer was opgetreden, telkens
zeer ongelukkig was, en het yolk van de gene ontgoocheling in
de andere sleepte. De opheffing der lijfeigenschap had in den
aanvang nog erger armoede der boeren tot gevolg. De emancipatie viel natuurlijk samen met de zoogenaamde agrarische
quaestie. En het resultant, dat verkregen werd, na allerlei tasten
en verwarring, was dit, dat de boeren te weinig land ontvingen en daarvoor nog te hooge cijnsen moesten betalen. Inderdaad liep alles op hongersnood uit, zooals in 1867 duidelijk
werd : wanhoop stond voor de deur. Ook de rechterlijke organisatie van het jaar 1664, waarvan men zich zooveel had voorgesteld, bleek een zeepbel te werden. Wel was de rechtspraak
zeer liberaal geworden, zelfs de jury in het strafproces toegelaten, maar de justitie bleef afhankelijk van de administratie ;
de bevoegdheid tot het benoemen van buitengewone commission
van rechters werd behouden en versterkt ; de administratieve
verbanningen naar Siberie werden gehandhaafd ; het gevoel van
rechtsonzekerheid, dat in geheel Rusland bestond en bestaat,
was dns in geen enkel opzicht weggenomen. Even snel vervlogen de illusies over de werking en invloed der in 35 provincien
ingevoerde provinciale- en districts-vergadering, de >>zemstvo",
die als eerste begin van zelfbestuur en autonomie was bedoeld ').
Doze zoude voor het onderwijs en de scholen, de gezondheidsmaatregelen en de verkiezingen zorgen ; maar al die kleine en
groote maatregelen losten zich op in bet heffen van meer belastingen ; de boeren konden niet meet betalen dan zij reeds
deden, en elk nieuw voorstel Teed dus telkens schipbreuk op
de financieele middelen, om het ten uitvoer te brengen. Daargelaten nog, dat de provincien en districten geen uitvoerende
macht bezaten, om hunne denkbeelden en voorstellen inderdaad
te verwerkelijken. Een ontzettend ontwaken nit den waan van
een schenierend geluk was het gevolg. De terugslag, de val nit
de sfeer der droomen van de vroegere romantische opvatting

1) Denk ook aan de schets in Tolstors Anne Karenine, I. p. 217 seqq.
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der wereld, viel nu geheel samen met wreede ervaringen uit het
maatschappelijk leven. De theorie der negatie ontving voedsel
uit de stellige niet te loochenen werkelijkheid der teleurstellingen.
Men zocht naar een uitweg.
Op de universiteiten vooral was de gisting groot. Russische
studenten ondergaan veel meer den invloed der tijdstroomingen
dan in Duitsche, Nederlandsche of andere academies pleegt te
gesehieden. Vooreerst, omdat over het algemeen de Russische
wetenschap zich niet veel ophoudt met detail-studie, en liefst
met algemeene vage denkbeelden zich voedt, en dan, omdat
de Russische studenten voor het meerendeel uit de zeer arme
kringen, der lagere beambten, der popes, der winkeliers, der
handwerkslieden en der boeren komen. Hun vorming op de
lagere scholen was veelal oppervlakkig : zij komen dus slecht
voorbereid op ' de academie en zijn daarbij zoo arm, dat zij
hun levensonderhoud nog moeten pogen te verdienen. Zij worden dus geen wereld op zich zelf, maar blijven met de andere
klassen der maatschappij in voortdurende aanraking. De quaesties
van den (lag, en de radicale organen hebben dus steeds vat op
hen. Daar nu de bestaande maatschappij zoo slecht besteld
geleek, wendden de jonge geesten op de universiteiten zich tot
de leer, die beloften van hervorming der maatschappij in haar
schoot draagt. Het socialisme vond willige ooren en genegen
harten. Het groote feit van dit geheele tijdvak is dus de haast
onmerkbare overgang van het nihilisme tot het socialisme.
En die geleidelijke overgang en wenteling der geesten werd
nu begeleid en verscherpt door twee feiten, die als pistoolschoten in de lucht weerklonken.
Het eerste feit was de moordaanslag tegen den keizer van
uit den kring van Ischoutin in April 1866.
In Moscou had zich, onder de leiding van Ischoutin, een
kring, meest van studenten, tot een geheim genootschap gevormd. Het bleek weldra een kring van onverzoenlijke elementen te zijn. Zij gaven aan hun genootschap den naam van de
Hel. Een der felsten uit hun midden was Choudakoff. Zij wilden propaganda onder het yolk makes. Ten einde dat yolk
wakker te schudden, had men op het oog een aanslag op- den
keizer. Men zou het er op toeleggen, alsof die aanslag uit het
yolk zelf voortkwam. De aanslag moest liefst niet doodelijk
zijn. Wladimir Karakosoff, een der deelgenooten uit de rangen
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van den adel, die toch ongeneeselijk ziek was, bood zich aan
den aanslag te beproeven. Hij zou eerst een tijdlang ander het
yolk verkeeren. Den 4 en April '66 vuurde hij in den zomertuin
te Petersburg op den Czaar. Een boer (Komissaroff) schoot toe
en redde Alexander. Die boer werd nu de held bij het yolk.
Het resultaat was juist het omgekeerde van wat Ischoutin's
kring had bedoeld. Het yolk had zijn keizer gered, dweepte
met den keizer, en de studenten en edellieden, die het misdrijf
hadden bestaan, werden met verachting overladen.
Het tweede feit was de samenzwering van NetchalefF, die in
1871 aan het licht werd gebracht.
Deze man, vroeger leeraar en metgezel der studenten, was
een revolutionnair van zeer dubbelzinnig allooi. Bij de Russen,
die in het buitenland de Russische toestanden volgden, bij
Herzen en Bakounin, deed hij zich voor als een hoofd van een
geheime organisatie. Hij verkreeg toen van den reeds stervenden Herzen een fonds voor revolutionnaire doeleinden bestemd
van 1000 pond st. Daarmede keerde hij naar Rusland. Vooraf
was hij in Geneve lid der Internationale geworden. In Rusland
nam hij de rol aan van hoofd der revolutie, ingewijd in alle
plannen van Herzen en Bakounin. Een geheim genootschap
werd nu werkelijk door hem georganiseerd. Stipte gehoorzaamheid van alle leden werd gevorderd. De studenten moest en
onverbiddelijk hem volgen. Een student Ivanoff scheen zich te
verzetten : hij werd 21 November 1869 bij Moscou in een gro t
door bet veemgericht van Netchaleff veroordeeld en vermoord.
Doch nu werd de samenzwering ontdekt. Den 1" Juli 1871
werden 87 personen voor het gerecht gebracht. De regeering
deed daarbij haar uiterste best, om de saamgezworenen aan de
minachting van het yolk prijs te geven.
Een stellig doch ongewenscht resultant werd bereikt. De keizer — een man niet der handeling, maar van het gevoel, die
de rol van een Jozef II uit Oostenrijk had willen vervullen —
wierp zich in de armen der reactie '). Aan graaf Tolstoi werd
opgedragen het toezicht op de universiteiten te houden, en
als scherpe wachter alle besmette leerstof en alle verdachte
personen van de academies te weren. Mourajeff, die Polen had
1) Men herinnere zich dat 18 Juli 1867 de Pool Berezowski te Parijs ook
op den Czaar scho ot.
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onderworpen, en Shouwaloff stonden verder voortaan den
keizer
Van nu of aan — en wij komen zoo als het ware in een
derde periode — ving de eigenlijke socialistisehe propaganda
in Rusland aan.
Het begon met tijdschriften, dagbladen , brochures. Daar
men op de Russische universiteiten zelve, onder de strenge
bewaking van Tolstoi, zulke gesehriften en studien niet rustig
kon lezen of schrijven, werd een buitenlandsche universiteit
het brand[punt dezer soort van werkzaamheid. Zurich, waar
zooveel Russische jongelieden strideerden, kreeg die taak. De
Russische emigranten, die aan den arm van den Czaar nit
Siberig of elders waren ontsnapt, kozen mede die stad als middelpunt van hun bedrijvigheid. Het werd daar een ware bijenkorf van revolutionnairen. Men hoorde er een ongewoon gedruisch
en rumoer. Dat gonsde dti6r en suisde en morde en bromde ;
dat vloog heen en weer ; dat scheen alles en altijd in spanning
en onrust te verkeeren ; dat ldonk, als men luisterde, zoo vreemd,
zoo spitsvondig en ruw tegelijk, zoo verfijnd en toch zoo barbaarsch, zoo saamgesteld en toch zoo eenvondig ! Moeilijk was
het die discussion, die betoogen, die disputers te begrijpen. Wanneer men zich echter wat weer vertrouwd maakte met de uitingen en beraadslagingen van dien Russischen kring te Zurich,
dan zag men, dat er twee richtingen zich onder die studeerenden
openbaarden. Elk dier twee partijen wees op een hoof`. Wij
noemen Lavroff en Bakounin.
Peter Lavroff'), in 1823 geboren, behoorde tot de beste kringen der Russische samenleving, en had zijn opleiding als artillerie-officier ontvangen. Zijn aanleg bleek buitengewoon, en reeds
op zijn 21ste jaar was hij professor der hoogere mathesis aan
de militaire academie. In allerlei wetenschappen en richtingen
bleef hij voortwerken. Z66 zien wij hem omstreeks het jaar
1855, toen bij de troonsbeklimming van Alexander II een milde
vrijheid aan de drukpers werd gegeven, medearbeiden aan ver1) Hij woont thans te Parijs. Den 10 Februari 1882 werd hij onder het
ministerie Freycinet uit Frankrijk verbannen, wegens zijn collecte voor het
roode kruis van „den Volkswil." Hij ging toen naar Londen. War schreef hij
o. a. de voorrede van Stopniak's boek. Spoedig daarop mocht hij echter terugkeeren. Zie over hem B. Gendre, Etudes sociales, pag. 377-384.
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schillende tijdschriften. Historische brieven, waarin een wijsbegeerte der geschiedenis werd saamgevat, een studie over de
geschiedenis der gedachte, maakten zijn naam als dien van een
goed schrijver bekend. De leiding van een soort van eneyclopedisch wijsgeerig woordenboek werd hem toevertrouwd. In
liberaal-radicalen zin schreef hij daarin. Toen echter nam de
geestelijkheid aanstoot aan enkele van zijn betoogen. Hij werd
aangeklaagd en de regeering ging hem in het oog houden. Naar
aanleiding van den moordaanslag van Karakosoff werd beslag
op zijn domicilie en zijn papieren gelegd. Men vond echter niet
veel bij hem, slechts eenige brieven en verzen. Op de brieven
viel de aandacht der rechters van het militaire hof. Wie heeft
dien brief geschreven ? Zoo luidde de vraag. »Mijn sinds eenige
jaren gestorven vrouw," was het antwoord. — En dien anderen ? -- »Het is de hand van mijn zuster." Waar is zij ? —
»Zij is overleden." — En van wien is die brief? — »Hij is geschreven door een vriend, omgekomen bij het beleg van Sebastopol." — Gij praat slechts van dooden, riep een der rechters
nit! — »En denkt gij dan, dat ik levenden zou noemen en aanbrengen!" Hoe het zij, hij werd verbannen naar een centrale
provincie van het rijk : en wel, omdat hij door zijn gedichten
den eerbied had ondermijnd, verschuldigd aan Nicolaas en Alexander II, en wijl hij betrekkingen had onderhouden met individuen,
die als vijanden van de regeering bekend stonden, als Tchernychevsky. Zoo werd hij uit den dienst ontslagen (hij was toen
kolonel), en gezonden naar Vologda, een der koudste en droevigste
Russische gouvernementen. Hij wilt echter in 1869 te ontkomen
en naar Parijs te vluchten. Aldaar nam hij deel aan de Commune
en moest hij na den val dier Commune Frankrijk verlaten. Hij
was thans te Zurich. Sinds 1873 redigeerde hij het orgaan :
»Voorwaarts". In dat blad deed hij zich nog meer als wikkende
en wegende geleerde kennen, dan als man van handeling. Er was
zelfs iets betrekkelijk gematigds in zijn wijze van voorstelling.
De hoofdstrekking van zijn betoogen was altijd de bewijsvoering, dat allereerst een vredelievende propaganda noodig was.
Het y olk moest een lange opvoeding doorloopen, v66rdat werkelijk een verandering kon worden beproefd. Vooral zij, die het
y olk wilden voorlichten, moesten eerst zich zelven ontwikkelen
en op de hoogte der yraagstukken komen. Niet de omwenteling
van den staat, maar die der maatschappij zelve, moest op den
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voorgrond staan. De revolutionnaire politiek moest dus volgens
hem wat rusten. De sociale vraagstukken waren het, die in de
eerste plaats de aandacht vergden. Dit werd op alle wijze door
hem herzegd. Zijn geschriften hadden zelfs door die herhalingen
iets vervelends. Zijn artikelen werden echter veel gelezen, al vonden
zij geen onverdeelde sympathie bij de revolutionnaire jeugd.
De man, die scherper en heftiger hun denkbeelden uitdrukte,
was de Loon ook in Zurich woneade Bakounin Hij is in Juli 1876
(62 jaren oud) te Bern gestorven. Tot aan zijn dood heeft hij als
het ware de wachtwoorden aan de Russische revolutie gegeven.
Hij was de man van de actie en van de agitatie, een soort van
Danton. Hij behoorde tot de uiterste partij der socialisten, de socialisten die zich tegen elke autoriteit verzetten, omdat elk gezag
dwang onderstelt. Zij, die het met hen eens waren, streden niet
alleen tegen den slechten staat, maar tegen elken staat in het
algemeen. Zij waren federalisten. Het doel van Bakounin was dus
eerst de bestaande staatsorde te verbreken en dan arbeid en
eigendom communistisch in te richten. Eerst moest dus de staat
en daarna de tegenwoordige maatschappij aan stukken worden
geslagen. Nu meende hij — in verdere tegenoverstelling van
Lavroff dat, ten einde dit alles in gang te zetten, niet zulk
een lange voorbereiding noodig was. Er was overal brandstof
genoeg. Het yolk was volgens hem alom en altijd bereid en gereed
om het juk af to schudden. Het kwam er maar op aan, dat yolk
goed en in den juisten toon aan te spreken. Men moest het yolk
bewustzijn van zijn kracht geven, men moest het haat leeren,
voorts het opvoeden door de praktijk van den opstand. Op vele
punten tegelijk moest oproer telkens uitbreken. Het behoefde
geen centralistisch georganiseerde, over geheel een yolk zich
uitstrekkende, samenzwering to zijn. Neen, overal moesten groepen
van opstand zich vormen en tot verzet komen. Die groepen
konden dan op federalistische wijze later zich verbinden. Er
waren twee leuzen, volgens hem, die ieder ter harte moest nemen ; vooreerst deze : de taak van alle revolutionnairen moet
wozen »in 't yolk te gaan" : met andere woorden, de jongelieden
moeten van nu af aan te midden van het yolk gaan verkeeren
en dat yolk overreden tot verzet te komen; ten tweede: daden
(putsche) zijn noodig; aan woorden heeft men genoeg zich to goed
gedaan. Aldus woelde en gistte het in .Zieirich. Een vloed van
dagbladartikels en brochures werd er geschreven, die dan op
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geheimzinnige wijze in Rusland werden ingesmokkeld. De studenten kwamen trouwens, na afloop hunner studiejaren, in het
vaderland terug en brachten er de revolutionnaire denkbeelden
mede. Ten einde ten minste dit laatste kwaad te keeren,. verbood de Russische regeering voor haar onderdanen in 1873 het
studeeren te Zurich.
De beweging der propaganda begon echter nu eerst goed in
Rusland zelf, aan de Russische universiteiten. Niet gering in
aantal waren de studenten, die de denkbeelden van Lavroff en
vooral van Bakounin opnamen. Aan alle academien vormden
zich onder de jongelieden geheime genootschappen. Zij lazen in
het verborgen de bladen, die de emigranten van Ztirich schreven. Zij maakten, dat ze in het bezit kwamen van geheel de
socialistische literatunr. Want het binnensmokkelen dezer geschriften werd een bepaald bedrijf, waarin enkelen, als bijvoorbeelcl vroeger reeds Kowalet, een groote virtuositeit ontwikkelden.
De studenten, die aanhangers werden der nieuwe leer, vormden
kleine bibliotheken, en gaven zich veel moeite de brochures nu
te verspreiden. Zij begonnen adepten aan te werven. En alien
hadden een doel, een lens, het wachtwoord van Bakormin :
»in 't yolk te gaan."
Zoo zien wij de verschillende Russische studenten, die leden van
de geheime genootschappen waren, omstreeks de jaren 1873
en 1874, van uit de academies naar de Russische dorpen en velden
trekken. Zij rukten zich los nit de banden hunner familie;
zij gaven hunne wetenschappelijke of ambtelijke loopbaan op ; zij
verlieten hun studeerkamer, hun lessenaar, hun regiment; zij
maakten hun witte hadden, door ze in teer te dompelen, ruw
en grof; zij smeerden vet op het gelaat, en lieten dan de zon
daarop schijnen en steken, waardoor het aangezicht een bruine
tint verkreeg ; zij trokken het boerenpak aan, duwden den
(valschen) pas in de kap van de laars, wierpen den met boeken
en geschriften gevulden knapzak over den schouder, namen den
grooten stok in de hand, en togen naar het land, naar het yolk.
Tweeledig splitsten zich hun wegen. Eenigen bleven eenvoudigweg reizen ; zij kwamen dan bij de boeren of handwerkslieden
aan, spraken hun toe, drukten hun brochures of tractaatjes in de
hand, en stapten weder verder voort. Het spreekt van zelf dat dit
niet veel resultaten gaf. Anderen namen het ernstiger op, en begrepen dat zij, wilden zij het vertrouwen van het yolk winnen, het
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eigen werk van het yolk moesten kennen. Zij leerden dus een
handwerk, werden schrijnwerkers of schoenmakersgezellen, deden
dan hun best kameraden te worden der mannen van de yolksklasse en deelden hun dan de lessen der socialisten mede. Winkels
en herbergen waren de plaatsen, waar de geschriften uitgedeeld
en korte toespraken werden gehouden. De verkleede werkman
poogde zijn nieuwe vrienden te bewerken, en als er sporen
waren dat het zaad in goede aarde was gevallen, toog hij naar
andere dorpen. De uitkomsten van deze soort van tochten waren
van iets ernstiger gehalte, dan die van de eerste soort, doch leverden toch in 't algemeen nog niet veel op. De boeren wilden er
eigenlijk niet van weteu: zij lieten de studenten prates.
In de geheime genootschappen, die het nitgangspunt en als
het ware de vuurhaard vormden, van waaruit die vonken in
het yolk zouden worden gebracht, was daarbij verschil van
opvatting der leer; hetgeen tot wedijver maar ook tot oneenigheld voerde. Het was het oude verschil, dat zich te Zurich reeds
openbaarde. Onder de talrijke genootschappen toch op de universiteiten kregen er twee den voorrang. In ho erne weérspiegelde zich de denkwijze van Lavroff, in het andere hoorde men
de echo's van Bakounin's denkbeelden. Het eerste genootschap
nam zelfs den naam aan van Lavroff: het heette de Lavristy.
De propaganda werd door dat genootschap meer vredelievend
opgevat. Dan • stand bij de leden daarvan op den voorgrond,
dat men niet alleen op de boeren moest steunen, maar liever
zooveel mogelijk — even als in Westelijk Europa gebeurde —
de industrieelen, de eigenlijke arbeiders moest opzoeken, wijl
deze voor de lessen der socialisten toegankelijker waren. Men
moest het Russisch socialisme altijd aan het cosmopolitische
verbinden. Daartegenover stood nu het meer heftige genootschap, de Tchaikovsky, dus genoemd naar den leider, een vroeger student, knap organiseerder, die in 1873 naar Amerika
ging en , thans in ballingschap in Engeland leeft. Dat genootschap ontwikkelde een nicer bedrijvige werkzaamheid ; het wist
de verboden boeren overal te doen colporteeren ; het werkte
vooral op het gemoed der boeren. De meer buitensporige karakters wader de jongelieden voelden zich het liefst tot dat
tweede genootschap aangetrokken. Het was good georganiseerd
en gedrild. Onder de leden behoorde de toen dertigjarige prins
Kropotkin en een jonge negentienjarige vrouw nit de hooge
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aristocratie, die later in 1881 is opgehangen, Sophia Perovskaja 1).
Want opmerkelijk is het, dat zooveel jonge vrouwen aan de
propaganda medededen. Reeds vroeger, toen de denkbeelden der
nihilisten veld wonnen, was het voorgekomen, dat de meisjes
naar de universiteiten trokken, om een zelfstandige carriere te
kunnen aanleeren. In Zurich wemelde bet van vrouwelijke studenten. In Rusland werd dit leven voortgezet. Vooral het »in
't yolk gaan" scheen haar aan te trekkers. In groot aantal verlieten jonge en bedaagde, soms enkele beeldschoone meisjes, het
ouderlijke huis, om propaganda voor der socialisten zaak te
maken. Daar waren dochters onder van gouverneurs, van staatsraden, van generaals, kortom van de beste familien. Zelfverloochende, dweepzieke jonge vrouwen wisselden of met redetwistende blauwkousen ; zachte, helpende, dienende liefdezusters deden
het werk te zamen met beredeneerde practische helpsters ; koele
verstanden deden zich gelden naast kloppende harten. Zelfopoffering stond echter bij haar alien op den voorgrond. Zij nu
gingen voor een deel het werk van artsen doen, hielpen gansche
dorpen inenten, maar zagen ook niet op tegen arbeid in fabricken of op het veld, mits er maar kansen waren, om zielen te
winner voor de leeringen der socialisten. Ruim een vijfde van
alien, die later voor de rechters stonden, waren vrouwen 2).
Zoo werkte de propaganda. Doch de regeering begon de
gansche beweging op het spoor to komen. De jonge reizigers
en reizigsters, die »in 't yolk waren gegaan", hadden te veel
zich bloot gegeven. Den 31) t'° Mei 1874 kwam weder een goed
gestaafde aanklacht en aanwijzing bij den keizer in. Alexander
II schrikte op. De chef der hooge politie, graaf Schouwaloff,
werd vervangen en in Judi 1874 werd een verscherpte wet
tegen de geheime genootschappen uitgevaardigd, terwijl de adel
werd opgeroepen om den keizer tot steun en schild te strekken.
1) Haar familie, Perovsky, is een jongere tak van de familie van Rasoumovsky, den morganatisehen gemaal van keizerin Elisabeth. Haar grootvader
was minister van onderwijs, haar vader gouverneur van Petersburg, haar
corn (graaf Perovsky) wist voor Rusland een aanzienlijke provincie in Centraal-Azie te veroveren.
2) Wij zullen de namen van enkele dier vrouwen op onze volgende bladzijden ontmoeten. Wij wijzen nog op Tatiana Lebedeva, thans reeds opgehangen
(zie Stepniak p. 821) ; ook op het meisje Goukovskaya, dat 14 jaar oud was,
toen het tot levenslange ballingschap in Siberie werd veroordeeld, wijl het
de menigte aangezet had om Kovalsky te Odessa te bevrijden. Zij wierp zich
in de Yenissel en verdronk. Zie ook de bijlage tot dit artikel.
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Een zeer harde vervolging begon. Een driehonderdtal jongelieden word door de rechters gevangen gezet, en vele honderden
werden op administratieve wijze verbannen.
Men dacht in regeeringskringen de beweging dezer propaganda meester te zijn. Trouwens de jongelieden hadden door
onvoorzichtigheid zich zelven verraden en het eigenlijke yolk,
waarheen men was gegaan, was merkwaardig koel gebleven.
Het scheen dus, dat doze aanloop op Diets zou uitkomen. Doch
de regeering, die zoo dacht, vergiste zich ten eenemale. Het
niet-slagen der geheime genootschappen aan de universiteiten
leidde bij hen slechts tot zelfkritiek. Zij kwamen tot de slot som, dat zij niet revolutionnair genoeg, niet standvastig, niet
volhardend genoeg, hun arbeid hadden opgevat en doorgezet.
Al dadelijk week nu de meer vredelievende propaganda der
Lavristy op den achtergrond. De revolutionnaire agitatoren drongen meer naar voren. De hoofdgedachte der meesten word wel
deze, dat, in plaats van het cosmopolitisch socialisme, allereerst
de eigenlijke Russische volkswenschen zouden worden in het
oog gehouden. De revolutionnaire socialisten moesten dus tot
eerste doel zich stellen, orn aan de boeren het vrije en volledige
gemeentebezit der velden en landerijen te verzekeren. Het ideaal
der anarchic, de vermorzeling der staatsorde, zou later wel volgen. Maar, om de volkswenschen te kunnen bevredigen, moest
men zich niet vergenoegen met een enkel bezoek aan het yolk,
een in 't yolk gaan, dat sours aan een pleizierreis deed denken ;
neon, men moest zich in het yolk vestigen, ,y,elf y olk worden ;
ambachten leeren en uitoefenen ; niet our voor den schijn de
manieren van het yolk to kunnen aannemen, ten einde de handwerkslieden to bepraten, maar our werkelijk to arbeiden, zooals het yolk zwoegt. Dan eerst was er eenige kans, dat daden
(putsche) konden plaats grijpen, die tot volksverheffing zouden
leiden. »Wees het yolk" (v narod : narod is het Russische woord
voor yolk), werd de lens.
In dien kring van denkbeelden vormde zich het genootsehap
der narodniki met uitgestrekte vertakkingeu. Het kreeg later
den nano. van »Land en Vrijheid" naar het opschrift der krant,
die het genootschap in 1878 en 1879. geregeld uitgaf. Trouwens
in die twee woorden was het programma uitgedrukt, dat men
voor de boeren stelde. Een 'ieder moest voldoend gemeentelandbezit hebben en in vrijheid zich kunnen bewegen. Sinds
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1877 was de ziel van dit groote genootschap Alexander
Michalloff.
En nu werd zeer consequent toegepast wat men aldus had
besloten. Het genootschap organiseerde een geweldige werkzaamheid, die zich over geheel Rusland zou uitstrekken. In alle deelen van Rusland : in het noorden, in het zuiden, in het oosten,
in het westen, begaven zich de jonge mannen en jonge vrouwen.
Alexander Michailoff ging zelf naar de Wolga. In de Uralstreken wilt men religieuse bewegingen te doen uitbreken. In Odessa
werkte men met herinneringen aan de Commune. In Kieff maakte
men gebruik van de oude legende, dat de keizer zelf op de
hand van het yolk was, doch sleehts werd tegengehouden door
de valstrikken van zijn onmiddellijke omgeving. In Petersburg
wekte men bij begrafenissen van studenten het yolk op tot
demonstraties. Vooral in Zuid-Rusland, waar de hartstochten
feller werken, arbeidde men met kracht. Alle middelen waren
goed : ook onzedelijke, als bedrog en valsehe ukasen, werden
niet versmaad. En overal waren de aanvoerders, overeenkomstig
het nieuwe plan, onder het yolk zelf gevestigd. Zij, die de propaganda leidden, werkten zelven mede in de fabrieken of op
het veld, mannen en vrouwen. Pit was een harde en prozaische
weg, die bewandeld moest worden. Er was nu geen sprake meer
van het dwalen van oord tot oord, van het avontuurlijk dolen ;
neen, men moest in een vervelend dorp gaan wonen, en mede
den afmattenden, eentonigen en moeitevollen arbeid verrichten.
Doch men deed het. Men was daglooner, spoorwegarbeider,
onderwijzer, portier, ja alles wat sleehts aanraking gaf met
anderen. Men at het grove brood van den boer en dronk water.
Men woonde in armoedige krotten. Jorge, goed opgevoede vrouwen dienden onder de boeren, gingen op bloote voeten en droegen in emmers het water van de rivier naar de huizen. En na
eenigen tijd in die betrekking gesloofd te hebben, begon men
op de omgeving te werken.
Werkelijk werd er na eenigen tijd op alle punten tegelijk van
demonstraties en kleine opstanden gehoord.
Maar nu begon de regeering het spel te doorgronden. Men
was in de hooge kringen juist van 1876-1878 bezig, ten einde
het panslavonisch streven te bevredigen, den grooten oorlog
tegen Turkije op touw te zetten en te voeren. Men daeht, dat
die oorlog missehien voor een deel een afleiding zoude zijn
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tegen de binnenlandsche beroeringen. Maar intusschen zou
men a] die kleine opstanden, samenzweringen en bewegingen
met kraeht den kop indrukken. Heftig werd overal gewoed,
waar een spoor van een geheim genootschap aan den dag kwam.
Men bracht allerlei aangeklaagde en verdachte personen bijeen.
Er zouden monsterprocessen gehouden worden, ten einde de publieke opinie te laten zien, in welken afgrond die socialisten
Rusland zouden sleepen. Zoo werd in Februari en Maart 1877
te Moskon het proces der 50, en van October 1877 tot Januari
1878 te St. Petersburg het proces der 293 beschuldigden gevoerd. Jonge vrouwen en jonge mannen kwamen alien voor de
rechters Doch ziedaar, deze monsterprocessen hadden een gansch
andere uitwerking op het publiek, dan de regeering zieh had
voorgesteld. Onmiddellijk toch begrepen de leden der geheime
genootschappen, dat deze rechtspleging de beste en meest grootsche propaganda voor hun zaak kon worden. Zij keerden de
zaak dus om. Zij verdedigden zich niet, maar vielen aan. Het
was sums, alsof de rechters o p de pijnbank zaten. Daar klonken
in de redevoeringen der besch ul digden kreten, die door alle
wanden drongen. De jonge vrouwen wisten hartstochtelijk te
klagen. De mannen vielen rustiger en kalmer de regeering aan.
Doch wilde vurige drift barstte nu en dan los in de rechtszalen,
als een Myschkin protesteerde, of een of ander fanatieke boer
in geheimzinnige, raadselachtige woorden den ondergang van
het bestaande stelsel profeteerde. Dan loeide een storm van
toejuichingen onder de schaar der beschuldigden. Het publiek
was in voortdurende spanning. Wel werd een groot aantal
gevonnisd, doch de regeering behaalde niet de moreele overwinning.
En nu werd het gruwzame ernst tusschen de regeering en
de geheime genootschappen. In de kerkers, waarheen de in het
leven gelaten veroordeelden werden gesleept, heerschte groote
wreedheid. In onreine Nolen, met ijskoude temperatuur, zonder
voldoend licht, zonder werkzaamheid of lectuur, moesten de
meesten smachten. Het minste verwijt van hun leant lokte
chamelijke tuchtiging van de ergste soort uit. Tegenover die
barbaarsche behandeling stelden dan de gevangenen 66n middel,
dat de regeering bang maakte : de samenzwering van den honger. Zij weigerden verder voedsel aan te nemen. De sterfte in
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de kerkers nam dus onrustbarend toe, totdat het zelfs de aandacht trok der buitenlandsche pers. Dan bedacht zich een oogenblik de regeering en gaf zij iets toe. Maar overigens werd het
tusschen haar en de socialisten een duel op leven en dood.
Het was Januari 1878. Wederom werd er gemompeld, dat in
Petersburg de chef der politie, generaal Trepoff, een der politieke gevangenen (Bogoljouboff) had laten mishandelen. Toen
nam een jonge vrouw, Vera Zassoulitch, zonder iemand iets
van haar voornemen te zeggen, een revolver, en vuurde den
24sten Januari 1878 rechtaf los op Trepoff. Dat schot weerklonk
door gansch Rusland. Vera werd voor de jury gebracht. Ademloos volgde men het proces. Het geweld en de willekeur der
politic werden in het voile daglicht gesteld. De jonge vrouw
bleef sober en kalm in haar antwoorden. »Wat ik deed, was
sterker dan mij ; ik wilde slechts een voorbeeld stellen ; ik ben
blijde dat Trepoff niet gestorven is", zoo hoorde men haar
zeggen. En de jury deed het ongeloofelijke, sprak haar vrij.
Outzettend was de indruk van dit proces in Rusland en in
Europa.
Het was het voorspel van het bloedig drama, dat volgen zou.
Want de regeering ontwapende zich niet. Integendeel : scherper
moest nog de onderdrukking, de straffe behandeling der gevangenen worden. De leider der hooge politie, graaf Pahlen, ontving zijn ontslag. De politie werd overal versterkt. Doch de
geheime genootschappen legden nu ook van hun leant de wapenen niet neder. Er kwam eene verhitte stemming in de atmosfeer. Het socialisme werd geheel en al teruggedrongen door
het politieke element. Daarbij voegde zich het feit, dat, na de
ondervinding van den Russisch-Turkschen oorlog, na het beleg
van Plevna, na de overal gebleken corruptie in de krijgs-administratie, er toch reeds een politieke strooming tegen het regeerings-stelsel zich deed gelden. De geheime genootschappen
zochten met die stemming van het publiek hun voordeel te
doen. Zij centraliseerden zoo sterk mogelijk hunne organisatie.
Zij zouden blijven aanvallen en het duel met de regeering voortzetten. De slagen moesten onverwacht en zeker treffen. Een
terrorisme moest over Rusland uitbreken.
Het begon in 1878 met neerschieten der spionnen. Zoo vielen op onderscheiden plaatsen Nikonoff, Fetissoff, de joden
Rosenzweig, Reinstein en anderen. Daarna werd de wraak toe-
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gepast op politic- of hoofdambtenaren. Het was de dood van
den kolonel der gendarmie Heyking te Kieff, van den generaal
Mezenzeff te Petersburg, en van prins Alexis Kropotkin (een
neef van den socialist), gouverneur van Charkoff. Generaal Drenteln redde nog zijn leven. Doch schrik en vrees werd overal
verspreid. Valeriaan assinski, zoon van een generaal, zelf man
van de wereld, de Apollo der revolutionnairen zooals hij genoemd werd (hij stierf te Kieff aan de galg 14 Mei 1879),
organiseerde een aantal van die aanslagen. Zij waren naar zijn
leer de ,strijdmiddelen, waardoor men de regeering moest dwingen haar stelsel te laten varen. Kamp tegen kamp, oog om oog,
tand om tand. Liet de regeering de vrijheidsmannen ophangen,
deze gebruikten van hun kant dolk en pistool. Het was geen
wettelijk, inaar in hun gedachte wettig verzet. En reeds kwam
weder het denkbeeld op, de regeering in haar spits te treffen,
den keizer zelven te doen vallen.
Het was alsof de regeering er een voorgevoel van had. Strenger en strenger werden in 1879 de maatregelen. De keizer riep
in een proclamatie de gansche Russische maatschappij op, om
de Kraniola (de revolutionnaire benden) te bekampen. Het genootschap >>Land en Vrijheid" werd overal vervolgd, en de hoofden daarvan gegrepen of als wilde dieren achterna gezeten. Er
was een geweldige gisting in Rusland's kringen. De minste
aangelegenheid gaf aanleiding tot een of andere demonstratie.
Bijzonder onaangenaam was den keizer persoonlijk een bezoek
van Ivan Tourgueneff in Maart 1879 aan St. Petersburg, van
welk bezoek de liberalen een soort van triomftocht maakten.
Doch de keizer zag natuurlijk alleen de oppervlakte der dingen,
de uiterlijke verschijnselen. Intusschen werden onder de aarde
de mijnen gelegd tegen zijn leven. Men had van den kant der
geheime genootschappen alle voorbereidende maatregelen goed
genomen. Er had zich reeds een soort van uitvoerend comite
gevormd, dat, voor iedereen verborgen, de bevelen gaf. Zoo kreeg
Solovieff, een leeraar, ongeveer 30 jaren oud, de opdracht op
den keizer te schieten. Een ander, Goldenberg — een food,
die vroeger den gouverneur Kropotkin reeds had vermoord en
later in de gevangenis verrader zou worden, totdat hij zich zelf
het level] benam — vroeg ook die eer, dock werd afgewezen.
En den 2"a April 1879 vuurde Solovieff op den keizer vijf
schoten af, die geen van alien hem echter wondden. Men was
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dus in oorlogstoestand. De keizer verdeelde zijn rijk onder zes
gouverneurs-generaal, aan wie hij de meest onbeperkte macht
gaf. Het regime van den schrik van regeeringswege zou antwoorden op het terrorisme der revolutionnairen. De ijzeren hand
van Gourko zou Petersburg, die van Todtleben Odessa bedwingen. De portiers in de woningen der steden werden verantwoordelijk gesteld voor het gedrag en de daden der bewoners der
huizen. Doch dit alles wekte slechts het vuur en den ingehouden hartstocht der saamgezworenen des te sterker op. Zij organiseerden zich nu alien tot een geheel. Er waren als resultant
en als overblijfsel van al die verschillende denkbeelden, aspiraties
en hartstochten, twee groote richtingen onder de revolutionnairen overgebleven. De gene richting of partij was die der federalistisch gezinde socialisten, de oude mannen van diand en
Vrijheid", de Narodniki, de mannen, die vooral op het oog
hadden een hervorming der maatschappij en in het bijzonder
een verdeeling der gronden op hun programma stelden ; zij
kregen allengs den naam van de mannen der »Zwarte Verdeeling" (omslag van al de gronden van de aarde onder alle hoerev), naar den titel van de krant, die zij sinds 15 Januari
1880 schreven (Tchorniy Peredel) ; zij bedoelden eigenlijk iets
in den geest der lersche land-liga. Naast hen stonden de eigenlijke terroristen, die dat socialistisch vervormen der maatschappij
als tweede doel aanmerkten, maar allereerst den bestaanden
staat zelven wilden verbrijzelen. Deze kregen naar hun blad den
naam van de mannen van den Nolkswil" (Narodnaja Volja).
Beide partijen, die tot nu toe inderdaad nit elkander, elk haar
weg, waren gegaan, maakten samen een compromis en een
plan op. De vertegenwoordigers der twee richtingen kwamen
bijeen te Woronesch en te Lipezk, dicht bij elkander gelegen
plaatsen in zuid-oostelijk Rusland. Zij vormden een uitvoerend
bewind, het Executieve Comite.
1)e ziel van dat Comite was Andreas Scheljaboff. Hij was
een lijfeigene geweest en had al den smaad der onderdrukten
geleden. Hij was een onbaatzuchtig karakter, van onbuigzame
energie. Een man, die door zijn imponeerend uiterlijk, door zijn
beminnelijke manieren, van zelf in elken kring, waar hij was,
het hoofd en de leider werd. Zijne liefde voor natuur en poezie
gaf aan zijne woorden iets verheffends. Hij was een man van
vuur, die als met vlammen zou gaan werken. Hem stonden
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bij Alexander Miehailoff, Fomenko, Tiehomiroff Kviatkovsky
(in 1880 opgehangen), Morozoff en anderen ; maar wel in de
allereerste plaats Sophia Perovskaja, Wier gloeiende liefde voor
Scheljaboff geen geheim was. Dat Comite veroordeelde nu 26
Augustus 1879 den keizer ter dood, en gaf hem daarvan bericht.
Ruim anderhalf jaar heeft de ongelukkige Czaar tegen het
voltrekken van dat vonnis kunnen worstelen. Op alle wijzen
beproefde hij het. Nu eens werden de vervolgingen strenger, dan. weder liet hij de teugels wat vieren en begon hij
(12 Febr. 1880) met Loris Melikoff, als onder-Czaar, maatregelen toe te passen, die een schijn van liberaliteit droegen.
Doch het Comite liet zich niet van zijn doel afbrengen. Het
waren alien mannen en vrouwen, die het leven daaraan hadden
gegeven. Zij deinsden voor niets meer terug. Zij gebruikten alle
middelen., Vooral met de chemie hielden zij zich nu bezig. Zij
namen de wetenschap in dienst. Kibaltehick werd in dat opzicht
hun geleerde. Zij werkten en oefenden zich met dynamiet. Op
vele plaatsen werden kleine verborgen laboratoria door hen ingericht. Spaarzaam en zuinig gingen zij om met hun financien.
Toen zij met hun verdelgingswerktuigen gereed waren, begonnen zij tot uitvoering over te gaan. Drie malen werd het
complot in werking gezet. De eerste keer in November 1879.
De keizer zou uit Livadia in den Krim per spoorweg naar
Petersburg terugkeeren ; drie mijnen werden op drie plaatsen
aan dien spoorweg gelegcl ; Seheljaboff en Sophia Perovskaja
namen in persoon de leiding op zich ; doch dit keer was de
regeering hun te behendig geweest ; een andere trein met
reizigers werd van de rails gesleurd en verbrijzeld, doch de
keizertrein reed veilig door. Nu begon men in het eigen
winterpaleis van den Czaar de dynamiet-mijnen te leggen. Het
was de boerenzoon Chaltourin die bet zou doen; hij was een
uitstekend schrijnwerker en werkman in lak, en werd voor
het nazien en bijwerken der meubels in het paleis gebruikt :
volkomen op zijn gemak legde hij de dynamiet onder de eetzaal
des keizers, en den 5 Februari 1880 liet hij alles ontbranden.
Doch weder had men zich in iets verrekend. De keizer, opge1) L. Tichomiroff is thans (1886) met P. Lavroff directeur „du Massager
de la Volontn du peuple".
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houden door bezoek van vreemde vorsten, kwam te laat aan tafel ;
een geweldige ontploffing scheurde wel zalen en muren nit elkander ; doch de Czaar kwam vrij. Driemalen is scheepsrecht. De
derde maal ontkwam de keizer niet. Het was 1 Maart 1881,
een schoone, zachte winterdag in Petersburg. Men had nu de
maatregelen voor goed genomen, om een Bind aan het proces
te maken. Het vonnis zou worden volvoerd, het kostte wat het
wilde. Op drie afstanden of posten stonden de bommen-werpers
gereed, om den keizer op zijn rit te treffen. Wel werd juist
Scheljaboff 27 Februari gevangen genomen ; maar geen nood
Sophia Perovskaja zou het sein geven, door het wapperen van
haar sluier. De keizer, van de parade terugkomende, reed in zijn
slede den eersten post voorbij. De wore van Ryssakow miste
hem. De Czaar liet stilhouden en steeg nit, om naar de plaats
van het onheil te zien. Toen kwam hij order het bereik van
Grinewizki. Deze trof het doel, ten koste van zijn eigen
Leven. Alexander II werd doodelijk geraakt : het vonnis was
voltrokken.
De nieuwe Czaar liet den 3den April Scheljaboff, Michalloff,
Kibaltchick, Ryssakoff en Sophia Perovskaja aan de galg ophangen. Hesse Helfrnann, de helpster van alien, kreeg, wijl zij
moeder moest worden, genade, doch stierf een jaar later in de
gevangenis. Doch met dat doodvonnis was niet alles gedaan.
Negen dagen toch na den moord van Alexander II richtte het
Executieve Comite een sehrijven aan den nieuwen Czaar, waarin
de toestand over en weder duidelijk en holder werd uiteengezet.
Na op den voorgrond gesteld te hebben, dat de revolutionnaire
beweging niet het gevolg kon zijn van de booze gezindheid
van enkelen, maar integendeel het natuurlijk resultant was van
algemeene oorzaken, en na den algemeenen toestand zoo geschetst te hebben, vervolgde het Comite aldus: »aan dezen
toestand zijn slechts twee uitwegen mogelijk : of de revolutie,
die door de strafoefeningen en vonnissen niet kan worden
weerhouden, Of een beroep van den keizer op de natie. In het
belang van ons land, om de nuttelooze verspilling van kraeht
en de vreeselijke ongelukken, onafscheidelijk verbonden aan
een omwenteling, te vermijden, raadt het Executief Comite Uw
Majesteit aan, om den tweeden uitweg to kiezen. Wees daarvan verzekerd, dat, zoodra de hoogste macht ophouden zal des5
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potiek te zijn, zoodra een vast besluit zal worden genomen, om
de wenschen van het volksgeweten te bevredigen, Gij veilig uw
spionnen kunt ontslaan, Gij rustig uw lijfwachten in de kazernes
kunt achterlaten en uw galgen kunt verbranden. Het Executief
Comit4 zal zijn taak als geeindigd beschouwen, en de door en
onfi dit comit6 georganiseerde krachten zullen zich heinde en
verre in het land verspreiden, om vreedzaam beschavings-werk
te volbrengen. Discussie zal de plaats innemen van ruw geweld,
waarvan het gebruik ons nog meer tegen de borst stuit dan
aan uw beambten, en dat ons alleen door een ellendige noodzakelijkheid geboden was. -- Wij richten ons onmiddellijk tot U,
met terzijdestelling van alle vooroordeelen, die het werk der
eeuwen zijn. Wij vergeten dat Gij de vertegenwoordiger zijt
van die macht, die zoo lang het yolk heeft misleid en gekweld.
Wij spreken tot U als een gewoon burger en eerlijk man. Wij
hopen, Clat geen gevoel van persoonlijken Worn in U het gevoel
van zedelijke verplichtingen en het verlangen om de waarheid
te weten zal verstikken. Wij ook hebben een recht om toornig
te zijn. Gij hebt uw vader verloren. Wij hebben verloren niet
alleen onze vaders, maar ook onze broeders, onze vrouwen,
onze kinderen en ooze beste vrienden. Maar wij willen geen
rekening houden met onze persoonlijke gevoelens, wanneer dit
noodig is voor de welvaart van ons land. En wij verwachten
hetzelfde van U. — Wij zijn het niet, die U condities stellen.
Wees dus niet, bidden wij U, ontstemd door onze voorstellen.
De voorwaarden, die vervuld moeten worden, zal er een einde
komen aan de revolutionnaire beweging en een begin worden
gemaakt met vredelievende ontwikkeling, zijn niet door ons in
de pen gegeven. Wij leggen die voorwaarden U niet op : wij
herinneren ze U slechts. Zij zijn twee in getal. Ten eerste, een
algemeene amnestie voor alle bedreven politieke misdaden, en ten
tweede, een bijeenroeping van gedelegeerden, vertegenwoordigende het gansche Russische yolk, tot herziening van alle fundamenteele wetten in overeenstemming met den Wil des Volks."
Alexander III is op dat programma niet ingegaan. Toch
kan men zeggen, dat het terrorisme der revolutionnairen de
wapens eenigermate heeft nedergelegd. Trou wens de meest
doortastende hoofden van de uiterste partij, die van >>den
Volkswil'', waren of opgehangen Of in Siberie verbannen.
schien werkte ook de overweging, dat de gruwzame moord
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van den keizer toch eigenlijk niet die uitwerking had, die men
zich had voorgesteld. Rusland's regeering spatte niet uit46n.
Het despotisme concentreerde zich slechts wat strenger, met
behulp van Ignatieff en anderen. Men kan zeggen, dat thans
meer de partij der Zwarte Verdeeling aan het werk is gegaan,
de partij die de politiek op de tweede plaats zet, en overigens
socialisme bedoelt. Dat socialisme drorig en dringt voort onder
de boeren. Er zit overal in Rusland in de lucht een soort van
overlevering of profetie, dat al de grond, ook die der landheeren, ten slotte onder de boeren zal worden verdeeld, en dat de
belastingen zullen worden verminderd of kwijtgescholden. Het
zijn de onbewuste socialistische wenschen van een akkerbouwend yolk. In Groot-Rusland heet het »de zwarte verdeeling" 9 ;
in Klein-Rusland »het uur dat zal slaan". Sinds 1878 kan men
opmerken, dat die legende vaster in bet hoofd van elken boer
is geschroefd. De legende kleedt zich naar de verschillende provincien in allerlei vormen, dock voor de boeren in 't algemeen
is het vrij duidelijk, dat dit de lens zal zijn : »boer, neem het
land; arbeider, neem de fabriek".
Welnu, de Russische socialisten gaan op die plooi der geesten
inwerken. Gebruik makende van de denkbeelden van c o II e c tie f
gemeentebezit, die toch eigenlijk het oude dogma der landbouwende Russen blijven, — men denke aan het voortbestaan
van den Russisehen Mir — zijn zij volijverig bezig de leer van
het gemeenschappelijk eigendom der gronden te verdedigen.
Doch zulk een gemeenschappelijk bezit is slechts een eerste
schakel van het stelsel. Alles kan en moet gemeenschappelijk
worden, ook het bedrijf zelf en geheel de levenswijze. Daarvoor moet bet yolk worden voorbereid. Het moet afleeren
op den staat of op eenigerlei centraliseerend gezag te steunen.
Neen, federalistisch moet alles later ingericht worden. De verschillende gemeenschaps-groepeeringen moeten als zelfstandige
kringen zich met elkander verstaan.
Naast dien vorm van het socialisme, die als het ware uit
1) L. Tikhomiroff verduidelijkt op pag. 453 van zijn boek, la Russie politique et sociale, aldus de uitdrukking „partage noir". Ce mot — zoo zegt hij —
qui semble a M. Leroy-Beaulieu dnigmatique, est en realitd tree clair. Depuis
des siecles le mot noir nous sort pour designer la masse du peuple ; ainsi
qu'il y a eu les paysans de la noire charrue, l'imptit noir, c'est a dire la
capitation, it y a encore a, present le peuple noir, tchern (plebe).
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het eigen akkerbouwend samenleven, samenbezitten en samenwerken der Russische boeren, met hun aloud gemeentebezit,
is opgegroeid, doen dan nog andere uitingen van socialisme
zich gelden. Gedeeltelijk ontspruiten zij nit bijzondere eigenschappen van enkele der nationaliteiten, waaruit Rusland bestaat: wij hebben bijv. het oog op de federalistische bewegingen
van de Ukraine. Gedeeltelijk hechten zij zich aan godsdienstige
beroeringen, als het Stundisme. Door dat alles schieten van tijd
tot tijd revolutionnaire roover-opstanden been, die zich vastklemmen aan herinueringen van Pougachef of Stenka Rasin.
Dan weelt en kookt en gist het in den Russischen baaiert.
Dan boort men van Jodenvervolgingen, van brandstichtingen in
het groot. Dan is er in een deel van het onme telijke rijk anarchie,
totdat de knoet en de galg weder orde brengen.
Want Rusland is het land der uitersten. Alles gaat met
sprongen, haastig en geweldig. Een liberale partij kan in dat
rijk moeielijk ontstaan. Welnu, diegenen, die in andere landen
zich zouden constitueeren tot een oppositie, worden in Rusland
dadelijk volslagen socialisten. De landbouw-toestanden geven
dat socialisme als onbewust aan de hand. De politieke actie
wordt van-zelf een samenzwering. Van oudsher was Rusland
bet land, waar men Czaren vermoordde. Dat alles zit in de
atmosfeer. Men wil loopen, voordat men nog kruipen kan ;
wanneer men ontwaakt uit den slaap van het dagelijksch bestaan, wanneer men werkelijk gaat leven, dan leeft men als in
een koorts. Het meest onwaarschijnlijke wordt tastbare waarheid ; alles beweegt zich dan in vliegende vaart, in wilde jacht.
In dezen stroom van denkbeelden, in dezen kring van mannen en vrouwen, heeft nu prins Kropotkin zich tot op zijn
35 ste jaar bewogen. Den gang van dit drama der hartstochten
heeft hij medegemaakt.
Al stamde hij nit een der oudste adels-geslachten van het
rijk, tool] had hij als knaap reeds sympathie voor het yolk, en
bad hij vroegtijdig een duren eed gezworen, om het onrecht
goed to maken, dat zijn vaderen aan de lijfeigenen hadden
gedaan. Toen zijn opvoeding voltooid was, trad hij niet in de
keizerlijke garde, maar liet hij zich in 1861 als adjudant naar
Siberia zenden. Dtiqx doorleefde hij de tijden van het eerste
enthousiasme bij de troonsbeklimming van keizer Alexander II.
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Maar de onderdrukking van den Poolschen opstand deed hem
tot inkeer komen. Hij hield het nog twee jaren uit en nam
zijn ontslag uit den militairen dienst. Het was, alsof hij in de
rustige wetenschap een wijkplaats wilde zoeken, waar hij de
gisting der politieke ideeen kon vergeten. Ten minste hij ging
werken aan de universiteit te Petersburg, om geologie en geografie
te studeeren. Hij trok daarvoor naar China en Siberi6, werd
vriend en medearbeider van den vermaarden Elise Reclus, en
weldra secretaris van het keizerlijk geografisch genootschap.
Tegelijk werd hij kamerheer der keizerin en met ridderorden
behangen. Poch in 1871 en 72 deed hij een lange reis naar het
buitenland. Hij bezocht Belgic en Zwitserland, leerde dAgr de
socialisten kennen, werd lid der Internationale en keerde terug
als volbloed socialist.
Die toetreding tot de socialistische idee gn van West-Europa
versterkte hem nu in zijn vrijheids-ideaal. Hij sloot zich aan
bij de Tchaikovsky, deelde volkomen den gloed der felste heethoofden, en schreef de brochure : »Is de Revolutie noodig ?"
In al de verbindingen, vereenigingen, besprekingen en daden
der omwentelingspartij tegen 'Alexander II ziet men nu zijn
naam. De gedragslijn, door de uiterste partij der socialisten
voorgeschreven, was ook de zijne. Hij was een bewust werktuig in hun handen. Zijn eigen levensloop viel dus nu geheel
en al samen met de geschiedenis der revolutionnairen, die wij
hierboven heb ben geschetst. Hij volvoerde wat zij besloten en
deelde hun lot. Het waren ook zijn vrienden, die aan de galgen
hingen. Hij deed hetzelfde als zij. Ook hij gaf, onder een aangenomen naam, in den winter van 1872, geheime voorlezingen
aan de arbeiders over de geschiedenis der Internationale. Ook
hij zou als schilder »in 't yolk" gaan, om voor de leer der
socialisten te werken.
Hij werd echter then — het was 1873 — verraden en met
zijn broeder gevangen gezet. DA6r, in de harde gevangenis, doorleefde hij drie lange zware jaren. Boven zijn hoofd hoorde hij
de kreten van hen, die door waanzin waren aangegrepen. Negen
van zijn mede-gevangenen werden krankzinnig, elf gaven zich
zelven den dood. Hij zelf was nog bevoorrecht, daar hem, op
verzoek van het geografisch genootschap, pen en inkt waren
toegestaan, om een bock te voleindigen over de ijsperiode.
Toch was hij door de ontberingen in 1876 ziek geworden en
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werd hij uit de citadel naar het hospitaal gebracht. Hij bleef
zich dood-krank houden, doch zinde op middelen om te viuchten. Zijn vrienden hielpen. Werkelijk wist hij 29 Juni 1876 te
ontkomen I). Hij vlood nit Rusland.
In zijn geboorte-land kon hij niet meer terugkomen. Hij
moest de Russische Catilina's, in wier kring en omgeving hij
had vertoefd, wier leven hij had geleefd, het vernielend werk
tegen den Czaar verder, zonder hem, laten voortzetten ; uit de
verte kon hij slechts met spannenden blik hun daden volgen.

III
Doch hij was en bleef revolutionnair socialist.
En daar hij, op nationaal gebied, in Rusland niet meer kon
arbeiden aan die omwentelingstaak, zou hij thans beproeven
in Europa, op internationaal terrein, propaganda te gaan maken
voor een algeheele vervorming der maatschappij.
Zijn overtuigingen op dat gebied waren zijn leven. Hij moest
voorwaarts.
Was er echter, in zijn deelneming aan het Russisch nihilisme,
nog altijd een roode draad, die zich aan historie en traditie
vasthechtte ; waren zijn pogingen en daden bepaald door verontwaardiging over doorleefde toestanden ; was zijn bestaan een
krijg geweest tegen den Czaar en diens reactie ; een uiting van
wraak en hartstocht ; — van nu of aan is bet bij hem als het
ware een abstract optreden en oorlog voeren ; een strijd in 't
algemeen tegen den bestaanden vorm der maatschappij. Wij
bewegen ons met hem vobrtaan in een wereld van algemeenheden, van opvattingen en denkbeelden, soms in het volkomen
luchtledige.
Onder den aangenomen naam van Levachoff was hij, na zijn
vlucht uit de gevangenis, in Zwitserland aangekomen. Hij vestigde zich voorloopig te Geneve en deed van daar uit reizen
naar Frankrijk en Londen. Zijn arbeid was bepaald door zijn
lidmaatschap der Anternationale." Hij zou echter ook bier
dadelijk tot de uiterste linkerzijde behooren, en de tack voortzetten van Bakounin, die juist in Juli 1876 overleed ; in 64n
woord het an ar chi sm e dienen.
1) Zie zijn ontvluchting breed verhaald door Stepniak, pag. 205-217.
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Wij moeten dus de plaats van Bakounin in de Internationale ons een oogenblik weder voor den geest roepen.
Men weet, dat de Internationale zich in het jaar 1864 voor
goed had geconstitueerd. Het zou wezen een Internationale
Associatie van alle arbeiders. Het oorspronkelijk denkbeeld was
reeds in 1847 in het brein van Karl Marx en Friedrich Engels opgekomen. Zij hadden toen te zamen te Brussel het cornmunistische manifest, met het vaste daarin vervatte programma,
opgesteld. Doch de gebeurtenissen van het jaar 1848 hadden het
tot stand komen daarvan verijdeld. Sinds was het plan met korte
tusschenpoozen blijven rusten, doch in 1862 werd het voor
goed wakket. In dat jaar werd de groote algemeene nijverheids-tentoonstelling te Londen bezocht door allerlei afgevaardigden van werklieden, vooral nit Frankrijk. De Britsche arbeiders ontvingen hen eenigszins feestelijk, en broederbanden werden
gesloten. Van-zelf leidde die kennismaking tot het voornemen
der arbeiders, om zich meer geregeld te verbinden en een vast
internationaal genootschap te vormen. De arbeiders nit alle
landen moesten zich verstaan. Het kapitaal kende geen vaderland, wendde zich daarheen, waar het op de voordeeligste wijze
zijn winst kon behalen ; welnu, ook de arbeiders zouden geen
vaderland weer eerbiedigen ; zij zouden een cosmopolitischen
stand gaan vormen. Nationaliteit en afzonderlijke spraak zouden ook bij hen Diet meer in rekening komen. De arbeid in
het algemeen moest overal geemancipeerd worden. De arbeid
van alle landen moest als een geheel worden georganiseerd, en
als macht tegenover de macht van het kapitaal worden gesteld.
Men moest alle »phrases" laten varen, en gaan handelen. Het
wachtwoord moest zijn Proletarirs van alle landen, sluit u
aan gn."
Dit toch was de grondtoon der overwegingen in de vergadering van 28 September 1864 te Londen, waar voor het eerst
een geregeld bestuur of comit4 werd gekozen en deputatien
van werklieden, nit Frankrijk, Engeland en andere landen, aanwezig waren. Doch de aandacht viel char vooral op den man,
die weldra leider en bezieler der groote vereeniging zou worden, op Karl Marx. Zijn programma, zijn ontwerp-statuten, zijn
ontwerp-reglement van orde werden aangenomen ; hij zou het
denkend hoofd van alien zijn.
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Wat bedoelde hij ?
Voor zooverre men bedoelingen kan opmaken, schijut het ons
toe, dat Marx de Internationale geleidelijk wilde opvoeden,
ten einde haar in staat te stellen, den omkeer der maatschappelijke organisatie, die hij op 't oog had, tot stand te brengen.
Tweeledig moest dus de tack zijn, bij den strijd van arbeid
tegen kapitaal. Van den Onen kant moest de houding van den
arbeid eenigszins afwachtend wezen. Marx (de pessimist bij
uitnemendheid !) sprak dan als zijn overtuiging uit, dat de overwinningen van het kapitaal eigenlijk Pyrrhus-overwinningen
waren. Men moest het kapitaal, waar het mogelijk was, laten
begaan. De tegenwoordige maatschappij, op die orde en regelen
van het kapitaal gebaseerd, zou van-zelve zich ontwrichten en
vernietigen, wanneer slechts de uiterste consequentien van het
kapitalisme zouden worden doorgevoerd. Van den anderen kant
moest men echter reeds tegelijkertijd beginnen in den kring der
arbeiders zelven een organisatie, een positief systeem, op te
bouwen en te verwerkelijken. En dat positieve stelsel mocht
niet anders zijn dan een realisatie van het begrip van het
y,collectieve". Het particulier eigendom, dat in de beschaafde
laden het pleit gewonnen scheen te hebben, moest weder wijken
voor het gezamenlijk eigendom, en de individueele wijze van
arbeiden waarbij ieder voor zich, in wedijver tegen de
anderen, op eigen verantwoordelijkheid werkte, spaarde en geld
trachtte te verdienen — moest plants maken voor een collectieve in-gang-stelling der productie, van welke productie nu de
vruchten aan alien, die aan 't werk hadden deelgenomen, ten
goede moesten komen. Te dien einde zouden alle productie-middelen — landerijen, werkplaatsen, grondstoffen, werktuigen —
kortom allies wat wij kapitaal noemen, collectief het eigendom
van alle producenten moeten zijn ; zou voorts de geheele inrichting, indee]ing en trapsgewijze voortgang van den arbeid onder
een nit 66n beginsel voortvloeiende organisatie, dus onder een
geregelde leiding, dienen te worden geplaatst ; zou eindelijk de
verdeeling van het gemeenschappelijk product aan alien — met
inachtneming van ieders productieve diensten en ieders behoeften — overeenkomstig een vast plan moeten geschieden.
Dit ten minste was het programma, zooals het later in 1867
ontwikkeld en ontvouwd werd in het wonderlijk talmudisch
boek van Karl Marx, »das Kapital." Twee punten trekken
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daarbij onze aandacht. Vooreerst dat Marx, in zijn positief
stelsel van productie, consequent de niet-collectieve motieven
uitsluit. Doch de collectieve kiemen en beginselen worden nu
georganiseerd: De verbintenissen op individualistischen grondslag worden daarentegen steeds door hem afgewezen. Van
»trade-unions" wilde hij niet weten. Het genootschapswezen
van Schultze-Delitsch werd slechts met een schouder-ophalen
door hem begroet. De poging, die Lasalle van 1862 tot 1864
ondernam, werd door Marx als een privaat-rechtelijke solutie
veroordeeld en afgekeurd. Al die oplossingen, ook die van
Lasalle, stelden zich op de basis der coneurrentie, veronderstelden nog strijd van belangen tusschen werkgevers en werknemers, tusschen genootschappen en niet-genootschappen. Neen,
de socialist moest dien strijd -- den ganschen strijd tusschen
kapitaal en arbeid — opheffen. Het productie-vermogen moest
collectief vermogen zijn ; slechts dan was een aan den arbeid
geevenredigd inkomen en privaat-eigendom van gebruiksmiddelen
te verkrijgen. -- In de tweede plaats verdient de aandacht de
omstandigheid, dat Marx, bij het in gang zetten van zijn collectieve productie, voortdurend een leiding onderstelt. Hij wilde
een autoriteit, die uit naam van alien sprak. Een vast door
alien aangenomen en gevolgd gezag. De staat zelf zou desnoods
die rol kunnen vervullen, wanneer de staat op het socialistisch
standpunt zich stelde.
In dien geest wilde Marx de Internationale doen optreden
en leven. Er was echter naar zijn inzien nog veel opleiding
noodig, v6Ordat men de arbeiders positief hun gebouw kon
laten optrekken. In het begin bepaalde men zich, op zijn raad,
in de Internationale tot een gemeenschappelijke vereeniging, om
onderling hulp verleenen bij ongevallen of ook bij werkstakingen. Op het eerste algemeene congres (September 1866) te
Geneve voegde men daaraan toe de poging, om een normaalarbeidsdag van acht urea te verkrijgen; voorts trachtte men
(lax een regeling voor te stelden betreffende den arbeid van
vrouwen en kinderen, en maakte men bepalingen omtrent de ,
compleete opvoeding »enseignement integral" der opkomende
geslachten. Eindelijk stelde men een verklaring van beginselen
vast. Men bleef dus eenigszins bij algemeenheden en bij voorbereidende stappen. Doch reeds op het tweede congres der
Internationale, in September 1867 te Lausanne gehouden, begon
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men scherper lijnen te trekken. Dc quaestie van den Staat, to
weten in hoeverre de arbeiders moesten trachten zich van de
politieke macht meester te maken, kwam aan de orde ;
de denkbeelden van het collectivisme tegenover individualisme,
mutuellisme en communisme besproken en verdedigd werden.
Op het derde congres in September 1868 te Brussel gehouden
— en nit de talrijke opkomst bleek het dat de propaganda
sterken invloed uitoefende — werd de stemming reeds heftiger
en beslister. Men wilde vooruit. Men nam reeds als vast dogma
het staats-collectivisme aan. Marx had zulk een beslissing nog
willen uitstellen, totdat de geesten der arbeiders meer voorbereid
waren. Poch reeds was er een uiterste fractie op het congres
werkzaam, die Marx dreigde te overvleugelen. Die linkerzijde
bracht de kern van de Internationale in gevaar, daar zij juist
de twee spillen, waarop Marx voortdurend de klem legde, en
die volgens hem alles in vaste beweging moesten zetten, ging
aantasten. Zoowel de stevige organisatie van bet collectieve
geheel, als de leiding van alles door den te vervormen staat,
werden door haar verworpen. Marx zag zijn werk bedreigd.
En de ziel van dien tegenstand, de man die de twee organisatorische spillen van Marx ging brandmerken als de twee molensteepen, waartusschen het socialistisch werk zou worden verpletterd en vermorzeld, was Bakounin, de Rus.
Het wordt nu in de Internationale een duel tusschen Marx
en Bakounin 1).
Bakounin wilde dadelijk een bijzondere vaste stelling in de
Internationale innemen. Met een onderdeel van den Vredesbond
(la ligue de la Paix) had hij een vereeniging gesticht onder den
naam van de Alliance de la democratie socialiste." Die alliantie onderwierp zich wel in algemeene termen aan de statuten
van de Internationale, doch bleef in wezen en karakter zelfstandig voortbestaan. De leden daarvan wilden sneller voorwaarts dan Marx bedoelde, en riepen reeds nu de revolutie in.
Op het vierde congres der Internationale, September 1869 te
Bazel vergaderd, kwamen reeds scheuringen voor, al behandel1) Zie de ineidenten van dien strijd in het boekje dat in 1873 te Londen
en Hamburg verseheen: L'alliance de la democratic socialiste et l'association
internationale des travailleurs. Rapport et documents publics par ordre du
congres international de la Haye.
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den Marx en Bakounin elkander nog niet als vijanden. Het
collectivisme werd er scherper en beslister begrensd ; dat van den
grond reeds voor vast aangenomen, in afwachting dat men
later het collectivisme van het kapitaal zou formuleeren. Doch
in het jaar 1870 zou het tot een uitbarsting komen. Wel kon,
wegens den oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, het ge wone jaarlijksche congres der Internationale in dat jaar niet
gehouden worden ; maar in Zwitserland zelf, te midden van al
de secties waaruit de Internationale bestond, stookte nu Bakounin
het vuur op. Er was dd6r als onderdeel der Internationale een
zoogenaamde »Fed4ration Romande," die over het algemeen de
denkbeelden van Marx deelde. Die federatie zou haar bij46nkomst in April 1870 te Chaux-de-Fonds hebben. Bakounin,
aan het hoofd der mannen van Cr6neve, bond cldth- den strijd
aan ; en toen in het volgend jaar, November 1871, diezelfde
federatie haar vergadering te Sonvilliers Meld, constitueerde hij
en zijn volgelingen zich als een eigen federatie. Hij verklaarde
de »f6deration Romande" ontbonden en nam met zijn fractie
den naam aan van »f4d6ration Jurassienne."
Doch nu ook zou Marx een einde aan de scheuring gaan
maken. Hij was een uitnemend strategist. Hij riep het algemeen
congres der Internationale, het vijfde, tegen September 1872 in
den Haag te zamen.
Wie dear, in die dagen, in onze sierlijke residentie-stad vertoefde, ging niet naar Voorhout of Vijverberg, noch naar het
lokkende Bosch, waar de doorzichtige diepte van het loover slechts
even de trillende zonnestralen door laat flikkeren, neen, hij richtte
zijn schreden naar een stoffige, weinig bekende wijk der binnenstad en poogde een plants te verkrijgen op de tribune van een
onoogelijk volks-danszaaltje in de Lombardstraat. Richtte hij van
die galerij zijn blikken op het beneden in de zaal vergaderde
congres dier vreemde heeren, dan vigil van-zelf de aandacht op
den man, die in uitdrukking en hooding er nog anders uitzag
dan al die zenuwachtige zwart of roodgebaarde figuren, half »ouvriers", half »boh4miens". Want Marx zat &gr in rustige selfbewuste kracht, omgeven door zijn vrouw, een geboren gravin
von Westphalen, zijn dochter en zijn schoonzoon Paul Lafargue.
Al was zijn voile baard en zijn lang eenigszins Opstaand haar
reeds grijs, toch zag hij er — hij was toen even over de 50
jaren — kloek en forsch uit. Als de discussie zeer heftig werd,
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als een wachtwoord moest gegeven worden, zag men op naar
dat kalm gelaat. Hij was de ziel van alien. Hij zou Unheid
in de gelederen herstellen. De strijd tegen Bakounin moest
nu beslecht worden. Wel was deze zelf niet opgekomen, doch
een deel van zijn aanhang, de mannen van de Jura, zat toen op
de banken van het congres. Het duel kon dus zijn voortgang
hebben. En om het karakter van de Internationale in zijn zuiverheid te behouden, deinsde Marx nu zelfs niet voor den strengsten
maatregel terug. Geholpen door de volgelingen van Blanqui,
deed hij, op dit Haagsche congres, Bakounin, als stichter van
de vijandelijk en oproerig opgetreden hAlliance de la Democratie
socialists" uit de Internationale uitstooten. Marx bereikte dus
oogenschijnlijk zijn doel. Hij triomfeerde .....
Doch het zou blijken, dat de ov erwinning van Marx meer
vorm dart wezen was. Reeds werd het duidelijk bij de besluiten
van het Haagsche congres, toen voor het vervolg New-York als
zetel van de Internationale werd aangewezen. Blijkbaar bedoelde
men rich te beraden en of te wachten, of in Europa het terrein
gunstig bleef voor de oorspronkelijke bedoelingen der Internationale. En de jaren die volgden zouden bewijzen, dat inderdaad
de Internationale als zoodanig had uitgediend. Geen algemeen
congres werd in Europa meer gehouden. Toen Marx in den
voorzomer van 1883 te Londen stierf, was er geen sprake meer
van de eigenlijke Internationale.
Daarentegen was de aanhang van Bakounin steeds grooter
geworden.
Het punt, waarop hij tegenover Marx voortdurend den aanval richtte, en waartegen zijn stooten zich het felst keerden,
was de beteekenis van het gezag en van den staat voor het
socialisme der toekomst. Marx eerbiedigde gezag en leiding en
wilde den staat behouden en gebruiken ; Bakounin nu plaatste
daartegenover de leuzen, die hij tegelijkertijd in zijn Russische
kringen verdedigde, de wachtwoorden federalisme en anarchie.
Wij zijn met dit woord an a r chi e in het hart van het
socialisme onzer dagen gekomen, en moeten dus de vrijheid nemen even bij den oorsprong en beteekenis dier leuze stil te staan.
Het woord is voor de socialisten het eerst gebruikt door
Proudhon 1).
1) Zie P. J. Proudhon, Qu'est ce que la Proprietó ? (Oeuvres completes I),
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Hij zelf en de socialisten, die na hem het op hun programma's schreven, hielden in het begin steeds vol een streepje te
plaatsen tusschen an- en archie, om goed te doen uitkomen,
dat het woord, van Griekschen oorsprong, niet moest opgevat
worden in den alledaagschen zin van »wanorde", doch dat het
vast en bepaald beteekende wat de lettergrepen uitdrukken, dat
is : »geen (dv) macht of gezag (d Qxii )". Het beduidde ontkenning van autoriteit. Allengs hebben de socialisten dat streepje
in het woord anarchic laten vallen. Zij schreven eenvoudig-weg
anarohie. Hun bedoeling was echter deze]fde en dnidelijk genoeg.
waren opstandelingen tegen alle macht of gezag.
Zij waren gewoon dit op te helderen door een citaat uit
Bentham. Deze had in 1816 het volgende betoogd : »De geleerde — zoo zeide hij — die een slechte wet wil hervormen
of doen herzien, begint niet met tegen die wet opstand te prediken Het karakter van den anarchist is echter juist het
tegenovergestelde. Deze gaat het bestaan zelf van die wet ontkennen, verwerpt de geldigheid daarvan, hij wekt de menschen
op, om haar als wet te verkraehten en tegen haar uitvoering
zich te verzetten".
Welnu, dit was het standpunt van Bakounin.
Toen 6enmaal de Internationale aan de arbeiders had geleerd,
dat bun aan4ensluiting zich niet moest bepalen tot g ene untie ;
dat zij integendeel elkander de hand moesten reiken over
alle kunstmatige grenzen der staten heen ; toen ontstond de
vraag kan en moet de groote associatie, die door alle arbeiders
in alle landen zal worden gevornid; den staat en de staatsorganisatie als integreerend deel of orgaan handhaven ?
Marx en die hem aanhingen meenden die vraag bevestigend
te kunnen beantwoorden. Het was volgens hen zelfs denkbaar,
dat de staat de opgehoopte rijkdommen als kapitaal ging gebruiken, en met dat kapitaal de collectieve productie in gang
zou zetten.
Bakounin, gevolgd door vele socialisten van latijnsch ras,
waren met het antwoord gereed, dat zulk een staat de ergste
van alle dwingelandijen zou zijn ; zij meenden, dat zulk een,

p. 212 ; Les Confessions d'un R6volutionnaire 1868, p. 129; La Revolution
Social° demontree par le Coup d'Etat (Oeuvres completes VII), p. 179; Mee
(lenerale de la Revolution au XIX m cilule (Oeuvres completes X), p. 102 sqq.
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opvatting slechts een copie uit het verleden was ; zij stelden
daar tegenover het nieuwe ideaal, de anarchie, met andere woorden, de volledige afschaffing der staten, en den samenhang van
alles door vrije federatie van alle volkskrachten, van voortbrengers en verbruikers '). Zij noemden zich dus, wanneer zij de
dubbelzinnigheid, die er in de gangbare beteekenis van het
woord anarchie ligt, wilden vermijden, anti-autoritairen of anders »anti-etatisten".
De bestrijding van het begrip Staat werd bij de anarchisten
een bepaald dogma. Zij zagen wel in, dat het een zeer moeilijk
werk zou zijn, de menschen te ontwennen aan dat staats-idee,
maar de consequentie der logica vorderde het. En dan herinnerden zij zich, dat zij niet kwalijk slaagden in hun ondermijning der andere groote denkbeelden, waarop tot nu toe de
menschheid had geleund. De begrippen van God, eigendom en
familie waren, door hun toedoen, bij velen aan het wankelen
gebracht ; zij deinsden er dus , niet voor terug, ook het begrip
Staat, aan welks ontkenning Fourier trouwens ook reeds
had medegewerkt — in het gemoed der menschen te ontwortelen. Bakounin schreef in dien zin bet bekende en vermaarde
fragment : »Dieu et 1'Etat" met het wachtwoord : »Wij weren
van ons of elke wetgeving, elke autoriteit en elken bevoorrechten en officieelen invloed, al kwam hij voort uit het algemeen
stemrecht, vast overtuigd als wij zijn, dat zulk een gezag altijd
ten profijte zal strekken van een overheerschende en exploiteerende minderheid tegen de belangen van een 'overgroote
dienstbare meerderheid. In dien zin zijn wij waarlijk anarchisten"
Bakounin leidde nu die partij der anarchie. Tegenover de
collectivisten, zooals allengs de maunen der Internationalen zich
gingen noemen, stelde hij overal de anarchisten. En zeer zeker
kon hij daarbij steeds op den aanhang van de meest heftige
1) In dien geest luidde art. 5 van het programma der Alliance de la Democratie Socialiste : „Elle (l'Alliance) reconnait que tous les etats politiques
et autoritaires actuellement existant, se reduisant de plus en plus aux simples fonctions administratives des services publics dans leurs pays respectifs,
devront disparaitre dans l'Union universelle des libres associations, taut
agricoles qu'industrielles." Zie Revue du Mouvement Social et Economique.
3e Anne-e. Paris 1882. pg. 629.
2) Zie Michel Bakounine, Dieu et l'Etat. Geneve, Imprimerie Jurassienne
1882, pg. 34.
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en woelige elementen rekenen. Het was toch niet te ontkennen,
dat voor velen het anarchisme de meest logische gevolgtrekking
van alles was. In alien geval sprak het 't duidelijkst tot het
brein. Voor het begrijpen van het collectivisme was noodig
zekere historisohe kennis en zekere wijsgeerige vorming van
den geest. Wat de anarchisten daarentegen bedoelden was zeer
eenvoudig en helder. Men zou den Staat breken en een schoon
bord (tabula rasa) maken 1 ). Doch, let wel, hetgeen men aldus
verkreeg was slechts een overgangstoestand. Het doel reikte verder
dan enkel de vernieling. Op de bouwvallen der oude wereld zou
een nieuwere worden opgericht. Dti6r zouden, in plaats van
staten, slechts vrije gemeentelijke verbanden (communes) worden
gevonden. Federaties zouaen, als het noodig was, die »communes" tot een doel kunnen vereenigen. Van algemeene wetten
zou echter dan geen sprake meer zijn. Neen, alles moest uit eigen
beweging, vrijwillig, geschieden. Ook de anarchie schilderde dus
als beeld der toekomst een idylle. Slechts 64ne voorwaarde had zij
daarvoor noodig, dat haar leer overal werd aangenomen ; dat haar
een universeele verwezenlijking van haar plan werd toegestaan.
Anarchisten en collectivisten beginnen nu, als zij niet tegen
den gemeenschappelijken vijand gezamenlijk optreden , tegen
elkander in te werken. Dadelijk, na de uitspraak van het congres der Internationale in den Haag, vereenigde zich te SaintYmier een anti-autoritair congres, dat tegen de besluiten van
het Haagsche congres protesteerde. Vooral Spaansche en Italiaansche secties juichten Bakounin toe 2). De »FeUration Jurassienne" gaf den toon aan. Zij nam de bonding aan van de
werkelijke eigenlijke Internationale te zijn. Op dit standpunt
riep zij, toen de algemeene raad der Internationale van uit
1) Het was reeds door Rousseau in zijn discours sur l'origine de l'indgalite
aldus gezegd: „Malgrd tons les travaux des plus sages legislateurs, l'etat
politique demeura toujours imparfait, parse qu'il etait presque Fouvrage du
hasard, et que, mal commence, le temps, en clOcouvrant les Wants et suggerant les remedes, ne put jamais reparer les vices de la constitution; on
raecommodait sans cesse, au lieu qu'il eut fallu commencer par nettoyer
l'air et ecarter tons I es vieux matdriaux, comme fit Lycurgue a,Sparte, pour
elever ensuite un bon edifice."
2) In Spanje was de aanhang vooral groot. Men herinnere zich de me
dedeelingen van D. Harteveld in de Gids van 1873 en 1874. Zie het programma der Deseamisados, aids 1874, I. p. 194. „De anarchie is onze eenige
formule enz."
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New-York de getrouwen tot een congres in September 1873
te Geneve vereenigde, een contra-congres der Internationale
(het zoogenaamde zesde congres) ook in Geneve samen, De
twee congressen . vergaderden tegenover elkander. Op dat van
Bakounin werd het woord »anarehie" als wachtwoord reeds
gegeven. Voorts ging men over tot een revisie der statuten
der Internationale. Terwijl nu na dien tijd Marx met de ware
Internationale geen congres meer kon verzamelen, hield Bakounin met de zijnen in September 1874 in Brusse] het zoogenaamde zevende congres der Internationale. Hun zaak ging
vooruit. Vooral in Italie breidde zij zich nit. In Belgie ontstonden allerlei secties van anarchisten. En Frankrijk werd in
de beweging opgenomen. Een in Geneve uitkomend blad Avant
Garde" besprak met onvermoeiden aandrang telkens die quaesties en ontvouwde de leer der anarchie. In 1875 werd er geen
algemeen congres gehouden ; er verzamelde zich slechts een
gewestelijk congres der 4ederation Jurasrienne" te Vevey. Poch
in 1876 kwam het zoogenaamd achtste algemeene congres te zamen. Met trots zagen de aanhangers nu op de verbreiding van
hun denkbeelden. Men hield als 't ware een overzicht der partij.
Van alle kanten zonden secties afgevaardigden. Vooral in
het Zuid-Oosten van Frankrijk had de zaak der anarchie eenige
uitbreiding gekregen. Men begon nu op dat congres de eischen
der anarchie te formuleeren. Terzelfder tijd sprak men de
lijkrede uit over de vroegere oude Internationale, die te NewYork wegkwijnde en stied.
Het was in die dagen dat de 62jarige Bakounin, die, ziek
en afgetobd, in de laatste tijden zich had teruggetrokken op
een klein landgoed te Lucarno, dat een nude vriend Caffiero
voor hem beschikbaar had gesteld, zijn partij voor goed zou
verlaten. Hij stierf den 2en Juli 1876. Maar juist op dat
tijdstip kwam de nog jonge (35jarige) prins Kropotkin uit
Rusland aansnellen, en vestigde hij zich te Geneve, om de zaak
der anarchie op zijn wijze to dienen.
Wij zien nu de anarchisten zich vooral bevlijtigen om onderaardsche mijnen in de versehillende landen te leggen. Wel
wordt nog in September 1877 to Gent een zoogenaamd negende
congres gehouden, maar doze vergadering ging zonder veel klank
uiteen. Tot op het jaar 1881 werd geen algemeene vergadering
meer gehouden. Doch men arbeidde zonder ophouden en de

81

ERN NIHILIST-ANARCHIST..

toon zelf onder de partijgenooten werd telkens heftiger. Men
werkte vooral op Italie. Toen het blad » Avant- Garde", dat
de oproerige bewegingen der Italiaansche landbouwende standen
had gesteund, overeenkomstig den eisch der Italiaansche regeering in 1878 opgeheven werd, werd het vervangen door »le
Revolte" , dat van nu of aan de leer zou ontwikkelen en verkondigen. Het werd zeer goed geschreven en vond duizende
lezers in Frankrijk. Prins Kropotkin en Elise Reclus waren
de voornaamste redacteurs. Hun vliegende wachtwoorden werden
heinde en verre nu verspreid.
Wat Frankrijk betreft, waren Lyon en Marseille vooral de
aanknoopingspunten met de anarchisten. Toen in 1879 een
arbeiderscongres te Marseille werd gehouden, had men dAgr
gelegenheid de hoofden der socialisten te tellen. De partijgenooten in Frankrijk waren wel is waar verreweg het meest
collectivisten. Voor een deel volgden zij hun oorspronkelijken
knappen leider Jules Guesde, die op het einde van 1877, in
samenhang met de adviezen van Marx, de partij der fransche
collectivisten had gegrondvest, en sinds, wakker bijgestaan door
Paul Lafargue en Gabriel Deville, eenigszins autoritair zijn
bevelen en weaken gaf. Een ander deel vereenigde zich meer met
Guesde's persoonlijken tegenstander, den bewegelijken Paul Brousse,
die nu en dan gesteund door Benoit Malon, maar overigens steeds
geholpen door Joffrin, Labusquiere en den Aiedjes-dichter" J.
B. Clement, minder absolute en dictatoriale machtspreuken ten
beste gaf, en straks in 1882 een eigen fractie, die der Tossibilisten", zou in het vuur brengen 1 ). Doch al die collectivisten stonden toch voortdurend in betrekking met de 4ed4ration Jurassienne." Trouwens zij, die te Marseille bijeenkwamen,
vertoonden in hun meeningen de schakeeringen van alle uiterste
socialistische denkwijzen. Dd6r waren Guesdisten, Broussisten,
Blanquisten, Anarchisten ; alles woelde bont dooreen. Op de
vergadering te Marseille werden nu, den 31 sten October, door de
socialistische arbeiders organisatie en statuten voor Frankrijk
vastgesteld. Frankrijk werd verdeeld in zes federaties of gewesten (regions), 1°. dat van Parijs of van het midden, 2°. dat
1) Zie over den strijd tusschen Guesde en Brousse vooral Mermeix, la
France socialiste 1886 pg. 58 en 108. Vergelijk voorts: Alph. Courtois fibs,
Anarchisine theorique et collectivisme pratique, 1885 p. 57 en J. Garin,
Fanarchie et les anarchistes, 1885 p. 29 en 52.
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van Lvan of van bet oosten, 3°. dat van Marseille of van het
zuiden, 4°. dat van Bordeaux of van het westen, 5°. dat van
Lille (Ryssel) of van het noorden en 6°. dat van Algerie. Elke
»r4gion" zou gewestelijke congressen houden. Het eerste gewestelijk congres zou in 1880 te Lyon plaats hebben. Op al die
congressen kwamen nu de anarchisten als vast aaneengesloten,
felle minderheid. Reeds op dat van Lyon wist de fractie der
anarchie; te midden der collectivistische meeningen, een eigen
denkbeeld te doen formuleeren. De collectivisten behielden wel
de meerderheid en dus het veld; maar onderscheidene besluiten
van het congres wezen reeds aan, dat men het staatsbegrip
overboord wierp. In dat opzicht is opmerkelijk het besluit over
de deelneming aan de verkiezingen. »De verkiezingen mogen —
zoo luidde het — nooit anders beschouwd worden dan als
middelen van beroering (agitatie) en mogen dus slechts de volgende vormen aannemen : het stellen van niet-benoembare candidaten, het stemmen met blanco-stembriefjes, of de uitdrukkelijke verklaring om zich van stemmen te onthouden." In den
»Revolte van 7 Aug. 1880 werd met ophef die zwenking der
socialistische denkwijze naar den kant van het anarchisme
geroemd 1).
Toch ziet men sinds 1880 collectivisten en anarchisten in
Frankrijk nog voortdurend met elkander strijden. Op de gewestelijke vergaderingen to Parijs, Havre en elders werden zij bijna
handgemeen. Daarbij kwam, dat de door de Fransche Kamers
verleende volledige amnestie aan allerlei heftige voorvechters en
heethoofden we der den toegang in Frankrijk gaf. Zij snelden naar
die gewestelijke congressen en gaven daft uiting aan hun bitteren
hartstocht, hun twistzucht en hun geest van uitsluiting van andersdenkenden. De leiders der anarchisten zaten daarbij niet stil.
Kropotkin en Reclus te Geneve, Emile Gautier 2) te Parijs,
Bernard te Lyon verdubbelden hun werkzaamheid. In Lyon werd
het blad »le Droit Social" en in Parijs het blad »La Nvol2i1) Den 9 en 10 October 1880 hield de „federation Jurassienne" te Chaux
de Fonds haar co ngres. Daar spraken Kropotkin, Elisee Reclus en Caffiero.
Zie hun anarchistische uitingen, Revue du Mouvement Social, 1880, pag.
545 sqq.
2) Emile Gautier werkte vooral heftig en ijverig voor de anarchic. Zijn
meest bekende werkjes zijn: Le darwinisme social en voorts Propos Anal.chistes in drie brochures. Hij schijnt tegenwoordig niet meer het anarchisme
to dienen.
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tion Sociale" ') met anarchistische programma's gesticht. En op
zeer vele plaatsen in Frankrijk — te Vienne, te Saint-Etienne,
te Villefranche, te Creusot, te Reims — vormden zich kleine
groepen, die de zaak der anarchie als de hare erkenden. Die
groepen namen over het algemeen zeer melodramatische namen aan.
De groote zaak was echter onder al die socialistische fransche groepeeringen, te midden van den voortdurenden wedijver
en strijd van collectivisten en anarchisten, zekere cohaesie en
zeker verband te brengen. Het was een zeer moeilijke zaak.
Volmaakte onafhankelijkheid, niet-onderwerping aan een gezag,
tuchteloosheid waren juist de beginselen der anarchie. Hoe
zouden dan le groepen, op allerlei plaatsen in het noorden,
oosten, westen, zuiden van Frankrijk, aan een vaste leiding gehoorzamen ? Het middel daartoe werd door de Parijsche groep
in het nommer van »La Revolution Sociale" van 16 Juni 1 881
voorgesteld. Het bestond hierin, dat al die verschillende revolutionnaire socialistische groepen met elkander zouden correspondeeren. De Parijsche groep, die bijna alle adressen der groepen had,
zou copie daarvan aan alle groepen zenden, opdat die correspondentie dadelijk zou kunnen beginnen. Zoodra een bestaande
groep kennis ontving van de constitu tie van een nieuwe groep,
moest deze het aan al de anderen melden. De quaesties zouden
door de 44ne groep aan de andere ter bestudeering en behandeling worden gezonden. Duidelijk is het — zoo betoogde de
Parijsche groep — dat alle schijn van autoriteit z66 vermeden
werd. En het groote voordeel zou wezen, dat op den dag,
wanneer het fransche gouvernement de revolutionnaire socialisten
zou willen gaan bestrijden, de regeering in plaats van 66n
hoofd — welks neervelling de vernietiging der organisatie mede
zou sleepen — honderde verlichte en vast aane6ngesloten cirkels
van tegenweer •en aanval zou ontmoeten. Op die wijze zou in
Frankrijk aan de behoefte naar zekere eenheid onder de socialisten worden voldaan. Men ziet dat het anarchistisch idee
daarbij uitkwam.
Doch voor gansch Europa deed in ditzelfde jaar 1881 onder
de socialisten de vraag naar een of ander verband zich gevoelen.
1) Zie over het versclAinen van dit blad de Revue du Mouvement Social
1880, pg. 353. Later heeft Andrieux beweerd, dat hij als prefect van politie
kapitaal aan dit blad versehafte, ten einde achter de geheimen der anarchisten
te komen.
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Men sprak er vooral over, om onder andere vormen de Internationale weder op te richten. Daarvoor werd nu op 14 Juli 1881
een congres te Londen saiimgeroepen1). AI de anarchistische bladen
maanden hunne volgelingen aan het bij te wonen. Inderdaad
was dit congres wel niet voltallig, maar zoo heftig mogelijk.
Men zeide de Internationale weder op de been to brengen,
men ging zelfs weder uit — zoo sprak men — van de verklaring der Internationale van September 1866 ; doch de besluiten, die aan dat alles werden toegevoegd, droegen een
gansch andere, min of meer anarchistische, tint. Hoort bij voorbeeld doze besluiten van het Londensche congres : »De Internationale Associatie der arbeiders verklaart zich tot vijand der
parlementaire politiek. leder, die de beginselen der A ssociatie
aanneemt en verdedigt, kan als lid der Associatie worden aangenomen. Elke groep zal het recht hebben direct met alle andere groepen en federaties te eorrespondeeren. Intusschen zal
er, om de verhoudingen te vergemakkelijken, een internationaal
»bureau de renseignements" opgericht worden. Dit bureau zal
nit drie leden bestaan. Overeenkomstig de besluiten van groepen
en federaties zal een congres gehonden worden..— Het tegenwoordige congres uit den wensch, dat al de groepen op de
volgende voorstellen zullen letten : Het is vooral noodzakelijk,
dat het revolutionnaire idee en de geest van opstand worden
bevorderd en verbreid in zulke volkskringen, die zich nog illusies
maken over de zedelijkheid en goede working der legale middelen. De propaganda moet door daden geschieden. Daar wij
van het wettelijk standpunt, waarop men tot nu toe vrij algemeen gebleven is, uittreden, om onze werkkracht over te brengen op bet terrein der illegaliteit, die de eenige weg is welke
tot de revolutie leidt, zoo moeten wij naar middelen grijpen,
die met dat doel strooken. Wij moeten ons herinneren, dat het
eenvoudigste feit, de minste handeling tegen de tegenwoordige
instellingen, beter en luider tot de massa's spreekt, dan duizende
gedrukte stukken, of zeeen van welsprekende woorden. Die
propaganda door daden heeft nog meer belang op het platteland dan in de steden. Het congres beveelt aan alle groepen
en individuen der Internationale aan, om bijzonder gewicht to

Zie de oproering: Revue du Mouvernent Social, 1887. p. 164.
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hechten aan de studie der teehnische en chemische wetenschappen, als middelen van verdediging en aanval."
De socialisten stelden zich dus te zamen op voet van oorlog.
Zij wezen naar de dynamiet, die in Rusland tegen Alexander II
de bekende diensten had gedaan.
De fractie der anarchisten kon tevreden zijn met den invloed,
dien zij op de socialisten had verworven. Toch wilde zij afzon.
derlijk als uiterste partij der socialisten zich blijven bevestigen.
Vandaar dat de anarchisten in Augustus 1882, op voorstel der
»F4d4ration Jurassienne", nogmaals een internationaal Congres
te Geneve samenriepen, op welk congres als behandelingspunt
aan de orde werd gesteld de volledige afscheiding der anarchistische partij van alle politieke partijen, met welken naam zij zich
tooien. Dit congres was zuiver anarchistisch. De groepen van
Lyon waren er vertegenwoordigd door twaalf gedelegeerden ;
Vienne (Isere) en Saint-Etienne door drie ; Parijs door twee ;
Villefranche (Rhone), Bordeaux, Cette, Montceau en de groepen
van Italiê, elk door e6n afgevaardigde. Dat congres stelde nu
een manifest vast van dezen inhoud : »Onze vijand is onze
meester. Wij anarchisten, die geen meester erkennen, strijden
tegen alien, die zich van eenige macht hebben meester gemaakt
of willen meester maken. Onze vijand is de landheer, die den
grond bezit en den boer laat werken ten zijnen bate. Onze
vijand is de patroon, die de werkplaats heeft en haar gevuld
heeft met slaven van het dagloon. Onze vijand is de staat,
welken vorm hij ook aanneemt, monarchaal oligargisch, democratisch, of arbeidersstaat, met al zijn beambten, zijn staf van
militairen, magistraten, spionnen en dienders. Onze vijand is
elke abstractie van gezag, hetzij men de abstractie God of
Duivel noemt, in wier naam de priesters zoolang de goede zielen
hebben geleid. Onze vijand is de wet, altijd ingericht ter onderdrukking van den zwakken door den sterken, altijd gereed tot
rechtvaardiging en wijding van de misdaad. — Maar zoo de
grondeigenaar, de patroon, de hoofden van den staat, de priesters en de wet onze vijanden zijn: wij zijn ook hun vijand,
wij heffen ons op en stellen ons tegenover hen. — Wij willen
den grond en de werkplaats heroveren op den landheer en op
den patroon; wij willen den staat afschaffen, onder welken
naam hij zich ook verbergt ; wij willen onze zedelijke vrijheid
hernemen tegen den priester en de wet. In de mate onzer
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krachten arbeiden wij aan de vernietiging van alle officieele
instellingen en wij verklaren ons een (solidair) met ieder mensch,
groep of maatschappij, die door een revolutionnaire daad de
wet ontkent. Wij stellen ter zijde alle wettelijke middelen,
omdat zij de negatie zijn van ons recht; wij verwerpen het
zoogenaanad algemeen stemrecht, omdat wij onze individueele
souvereiriiteit niet kunnen prijs geven, en ons niet medeplichtig willen maken aan de wandaden door zoogenaamde
mandatarissen van dat stemrecht verricht. Tusschen ons
anarchisten en elke staatkundige partij — behoudend of
gematigd, geheele vrijheid bestrijdend of haar bij kleine
hoeveelheden gunnend — is de breuk volkomen. Wij willen
onze eigen meesters blijven, en hij onder ons, die een »chef" zou
beoogen te worden, is verrader aan onze zaak.
Intusschen
weten dat de individueele vrijheid niet kan bestaan zonder
associatie met andere vrije metgeze]len. Wij leven de een door
den ander ; het is het sociale leven dat ons gemaakt heeft ;
het is de arbeid van alien, die een ieder het gevoel van zijn
recht en de kracht om het te verdedigen geeft. Elk sociaal
product is een collectief werk, waarop alien gelijkelijk recht
hebben. Wij zijn dus C o m m u n i s t e n. Wij erkennen dat
zonder omverhaling der voorvaderlijke, erfelijke, gemeentelijke,
provinciale en nationale grenspalen, het werk steeds weder van
meet-af-aan te beginnen zou zijn. Aan ons zij het gegeven, het
gemeenschappelijke eigendom te veroveren en te verdedigen,
welke ook de taal of het etiket der omver te werpen gouvernementen mogen zijn."
Toen dit manifest in 1882 werd opgesteld en uitgevaardigd,
was de Fransche regeering reeds bezig geweest, zich te weer te
stellen en van haar kant aanvallend tegen de anarchisten op
te treden.
Te Pals (men denke aan Louise Michel), te Monteeau-lesMines, maar vooral te Lyon, de hartader van het fransche
anarchisme, werd met kracht alles onderdrukt.
Aldaar werd ook Kropotkin gevangen genomen.
Hij had van Juli 1876 in Geneve geleefd, en had van daaruit telkens kleine uitstappen gedaan; toen hij in den aanvang
van het ja,ar 1881 uit Zwitserland was uitgezet. Hij vestigde
zich daarop te Thonon. Op een reis van en naar Londen bleef
hij zich eenigen tijd stilhouden to Vienne, te Saint-Etienne en
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te Lyon, niet te Montceau-les-Mines, zooals later de fransche
regeering meende, toen zij d gAr de anarchistische onlusten bedwong. Den 12 n October 1881 was hij te Thonon teruggekeerd. Toen nu te Lyon de anarchie haar werk begon, aarzelde
de fransche regeering niet, en het zij Kropotkin, die aldaar
werd gevonden, den 2 i sten December 1881 achter slot en grendel zetten.
En nu begon in het begin van 1882 het proces der anarchisten te Lyon 1).
De regeering nam als punt van aanklacht aan het weder
oprichten van de in Frankrijk verbodene Internationale. De
aangeklaagden (ornstreeks vijftig in getal) verdedigden zich
alleen op dit punt, doch vielen overigens de maatschappelijke
orde aan en verklaarden zonder omwegen anarchisten te zijn.
Bijna alien werden 10 Januari 1882 tot opsluiting veroordeeld. In de eerste plaats de then veertigjarige Prins Kropotkin tot vijf jaren gevangenisstraf. Hij werd vastgezet in de
gevangenis van Clairvaux, waaruit hij in Januari 1886 werd
ontslagen. Sinds zwerft hij in Europa rond.
I V.

Wij hebben het terrein in oogenschouw genomen, waarop
Kropotkin is opgetreden en vooral den achtergrond doen uitkomen.
Wij wenden ens thans tot het boek, dat ons aanleiding gaf
tot deze studie: les Paroles d'un R6volte.
Wij kunnen nu zeer kort zijn.
Want het boek is niet anders dan een verzameling, door
Elise Reclus bezorgd, van de dagblad-stukken, die Kropotkin
van 1879 tot 1382 in het anarchistisch orgaan »le Revotte"
schreef
De artikelen, die de ,>R6volte,'" ten beste gaf, ten einde de
partij der anarchisten to bewegen, in haar strijd tegen de maatschappelijke orde, niet aan to nemen de oplossing der collectivisten, worden hier gevonden. Hier in dit boek is de motiveering van enkele zoo woeste besluiten van de verschillende
Fransche en Zwitsersche arbeiders-congressen.
1) Zie Compte-Rendu du Proses de Lyon. Geneve, Imprimerie Jurassienne•
1883.
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Van daar de gloeiende heftigheid, maar ook de helsche
zijcligheid van den inhoud. Wij hebben hier slechts
zelfs
wanneer wij ons op socialistisch standpunt zouden willen stellen — de helft van het vraagstuk. Onderstreept of liever tot
berstens toe aangeblazen, is allan dat, wat op het oogenblik
dienst deed tegen de collectivisten. Wij moeten dit wel in het
oog houden. Kropotkin kampt wel in de eerste plaats tegen
den gezamenlijken vijand, maar in de tweede plaats vooral
tegen de rechterzijde van het eigen leger der socialisten.
Dan mengen zich door al die polemiek been Russische herinneringen ; gezegden van Herzen of van Tourgueneff; blikken
uit de verte op de lange karavanen van verbannenen, die in
de sneeuw-vlakten van Siberie zich zelven moeten gaan begraven ;
jubelkreten over de Russische jeugd, die onder keizer Alexander
II het sombere maar grootsche treurspel der worsteling tegen
het onderdrukkings-stelsel heeft durven opvoeren ; heilgroeten
aan Vera Zassoulitch, die den geweldenaar een kogel in de
boast heeft geschoten, toen hij op een dag zich veroorloofde
een gevangen socialist smadelijk te bejegenen; verwijzingen naar
Russische agrarische toestanden en de organisatie van het Russisch gemeentelijk bezit der gronden; een lofzang op het gemeenschappelijk arbeiden der doukhobortsi 1); een aanstipping
van Russische beginselen, in zooverre dear de hoer nog altijd een
misdaad als een ongeluk of als een toeval wil beschouwen,
waarvan de schuld ten deele op de maatschappij zelve terugvalt, waar het vergrijp is gepleegd. Kortom : een bijtende geur
of reuk als van Karst, uit verre noordsche streken, dringt, onder
het lezen van dat boek, als van de bladzijden tot onze zenuwen door, en herinnert ons voortdurend, dat wij hier te doen
hebben met dat bijzondere type der socialisten ; den nihilis tanarchist.
Op vier punter of gegevens wordt voortdurend door hem
als met een ijzeren Kamer geslagen.
Vooreerst hierop. De partij der revolutionnaire socialisten moet
thans beginnen aan het werk te gaan. Daden zijn noodig. Do
tijd is qv. De sociale otnkeer zal zeer snel tot stand komen,
veel s p eller dap men denkt. De revolutie zal daarbij een veel
algemeener karakter hebben dan ooit te voren, over veel meer
1) Zie Paroles d'un ROvolte. pg. 323.
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landen tegelijk zich uitstrekken. In alle landen toch is er thans
chaos ; chaos in de industrieele toestanden, uit4hvallend bederf
in de staats-orde. Men moet toetasten. Men zij niet versaagd,
omdat men nog een kleine minderheid is, neen, alle groepen,
die een nieuw idee vertegenwoordigen, telden altijd in het begin weinig aanhangers. Waar het slechts op aankomt, is de
wetenschap, of de denkbeelden van het anarchistisch communisme
evenredig zijn aan en voortvloeien uit de evolutie, die de menschelijke geest thans ondergaat. En dit is het geval. Die evolutie
beweegt zich niet in den zin van het autoritarisme, maar juist
in de richting van de volmaaktste vrijheid, zoowel van het individu, als van de produceerende en consumeerende groep, van de
commune, en van de zelfstandige federatie. Die evolutie gaat niet
naar den kant van het individualisme van den eigenaar, maar
naar de zijde van de gemeenschappelijke voortbrenging en het
gemeenschappelijk verbruik. De minderheid moet dus de anderen medesleepen. Doch men moet durven en doen. Vrijheid wordt
niet gegeven ; men moot haar nemen. De mensch bezit slechts
de rechten, die hij al worstelend veroverd heeft. Hij heeft
slechts die rechten, die hij bereid is ieder oogenblik met de wapens in de hand te verdedigen. Zoo men te Parijs mannen en
vrouwen op straat niet met de zweep ranselt, zooals men het
te Odessa doet, zulks wordt niet nagelaten, omdat het in de
wet verboden is, maar omdat, als een regeering het durfde bestaan, het fransche yolk dengeen die het waagde in stukken
zou rijten.
Het tweede punt, dat door Kropotkin telkens wordt besproken, is het volgende. Het is een klacht over het feit, dat de
Commune te Parijs in 1871 halverwege is blijven staan. De
Commune is met het, volgens hem, juiste denkbeeld opgetreden,
dat de gemeente niet langer een succursaal, een orgaan van
den staat kon zijn ; neen, dat zij lets geheel zelfstandigs was,
een kern, die in vrije federatie met andere groepen en communes zich kon en moest verbinden. Het was een vruchtdragend
denkbeeld, om den staatsvorm aldus weg te gooien. Maar men
had dien worm volkomen te plotter moeten werpen. En ziedaar,
in plaats van nu een eigen organisatie te beproeven, van het eenvoudige uit tot het meer samengestelde, nam men toch weder
een traditie van den staatsvorm der bourgeoisie over, het vertegenwoordigend stelsel, nog wel een der domste denkbeelden
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ter wereid, het gouvernement per procuratie. Toen die verkozen
gemeenteraad der Commune Bens in het stadhuis zetelde,
liet het yolk hem het werk doen ; de gloed der Commune was
gebroken. En die raad zelf voerde niets uit. De beste zonen
van het socialisme zaten daar onbewegelijk en als versteend, te
midden van paperassen ; genoodzaakt quasi te regeeren, terwij1
hun instinct hen noopte om midden in en onder het yolk te
zijn ; gedwongen te debatteeren, terwijl men moest handelen ; alle
bezieling verliezende, die uit de gedurige aanraking met de massa's voortkomt in een woord onmachtig. Men had niet genoeg bedacht, dat elke nieuwe economische phase ook een
gansch anderen politieken vorm eischt. Men had niet overwogen, dat de Commune het zonder eenig gouvernement moest
stellen. Elke regeering, ook de vrijelijk gekozen regeering,
is een dNvingelandij. Een revolutionnaire regeering is een onding,
daar revolutie en gouvernement elkander uitsluiten. — En in
de sfeer van het economische deed men nog grooteren misslag.
Men durfde niet volkomen socialistisch te werk te gaan. Men
ging niet over tot onteigening van alle kapitalen, noch tot organisatie van den arbeid ; men maakte niet Bens een inventaris
op van alle hulpbronnen en inkomsten der stad. Men had
den moed niet tot verdeeling te besluiten. Men bleef staan
bij de made regeling der maatschappij. Sommigen droomden van
collectivisme. Men begreep niet, dat men de Commune eerst
werke]ijk had kunnen bevestigen 'en versterken door de sociale
revolutie. Maar de fout der Commune is niet geheel aan haar
te wijken. Zoo de Commune nog eenige maanden had kunnen
leven, zou zij, door de kracht der omstandigheden gedrongen,
het werk wel gedaan hebben. Maar de soldaten der reactie
hebben haar verstikt. Weest echter verzekerd, dat de nieuwe
aanstaande revolutie, die weldra in Frankrijk en Spanje zal uitbreken, communalistisch zal zijn, en het werk der Parijsche
Commune juist daar zal opnemen, waar de massale moorden der
Versaillianen den arbeid hebben gestuit. De aarzelingen, die in
de uitingen der Commune zijn waar te nemen en die voortvloeiden uit de omstandigheid, dat het socialisme zelf een overgangstoestand beleefde, dobberend van een autoritair communisme
haar een onmogelijk collectivisme, zullen wijken. Vrij-uit en
zonder omwegen zal het anarchistisch communisme zich openbaren.
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Het derde punt, dat even aanhoudend ter overweging wordt
gegeven, is het feit, dat de socialisten, meer dan tot nu toe het
geval is geweest, zich met het platte-land en met de agrarische
quaestie moeten moeien. De Commune van Parijs begreep het
in 1871. Zij kon niet verder gaan, maar riep reeds den boeren
toe : neemt den grond, al den grond 1). En de gebeurtenissen,
die wij thans beleven in Rusland, Ierland, Italiê en Spanje,
wijzen het socialisme den weg. Trouwens de boeren moeten
begrijpen, dat al de gronden eertijds overal communale gronden
waren. De boeren moeten zich dus tot »Communes" groepeeren
en de landerijen weder in bezit nemen, om die ter beschikking
te stellen van hen die zelven haar bebouwen. Hypotheken zijn
een schreenwende onbillijkheid. Het feit, dat iemand aan een
boer geld heeft geleend, kan hem nooit of nimmer het recht
verleenen den grond zich toe te eigenen ; omdat die grond
slechts waarde heeft, dank zij den arbeid van de vaderen der
boeren, die het land hebben ontgonnen, toen zij bet dorp hebben gebouwd, een weg hebben aangelegd en het moeras hebben
drooggemaakt. De »internationale" boer zal dus onmiddellijk
alle hypotheekbewijzen gaan verbranden en die hatelijke instelling voor altijd afschaffen. Dit alles moet aan de landbouwende
klasse duidelijk worden gemaakt. Er moet een bepaalde propaganda ontstaan. De revolutie zal eerst dan triomfeeren, wanneer de werkman in de fabrieken en de bewerker van den
grond de handen zullen in66nslaan. De commune van de stad
en de commune van het platte-land moeten 46n verbond aangaan. Het is een verkeerde tactiek geweest zich alleen tot de
steden te beperken. De quaesties van grondeigendom en wat
daartoe behoort moeten vooral thans in de eerste plaats aan
de orde worden gesteld.
In de vierde plaats behelzen die artikelen — behalve nog
een critiek van den oorlog en een bestrijding van het parlementair vertegenwoordigend stelsel — een aansporing om het
juk der wetten van rich of te werpen. De eerbied voor de
wet is volgens Kropotkin een moderne uitvinding, een dogma,

1) Kropotkin doelt hier op het bekende manifest: Aux travailleurs des
Campagnes, dat door B. Malon en Mme Andre Leo is opgesteld, en dat te
vinden is in de Histoire de la Revolution du IS Mars par Paul Lanjalley en
Paul Corriez. 1871, pag. 248-250.
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dat eerst goed in het leven is getreden na de groote Fransche
Revolutie. Een waar »fetichisme" op het stuk der wetten is
toen ontstaan. In plaats van zelven te hervormen wat slecht
was, is men van toen of altijd begonnen een nieuwe wet te
vragen. Zoo is in ons gedood de geest der vrijheid en aangekweekt de geest der onderwerping. Onze maatschappijen
meenen niet zonder die wetten te kunnen leven, en als zij zich
vrij hebben gevochten, is altijd haar eerste werk, weder nieuwe
wetten te maken. Het eerste jaar der vrijheid heeft tot nu toe
nooit lariger geduurd dan 4413 dag, want, na de proclamatie der
vrijheid, heeft men zich den volgenden dag weder gesteld onder
he juk en de autoriteit der wet. De anarchist moet zich
voornemen die wetten niet meer te eerbiedigen. Te meer :
omdat het begrip AVet" dezelfde phases van ontwikkeling heeft
doorloopen als het begrip »Kapitaal." Het grootste deel dier
wetten heeft slechts een doel : te we gen, bescherming van het
individueel eigendom. Wanneer men nu begrijpt, dat elk eigendom — stel een huis in een stad — het product is van een
werk van veel generaties, welke geslachten de stad hebben
gebouwd en verfraaid, verrijkt met gas- en waterleiding, getooid
met schoone boulevards, universiteiten, tooneelzalen en winkels,
voorzien van spoorwegstations en ruime wegen; dan kan men
ook inzien, hoe een gansch arsenaal van wetten, met legers van
soldaten en keurbenden van politiedienaars en rechters, noodig
was, om, in strijd met het gezond verstand, tegen alle begrippen van rechtvaardigheid in, dat huis tot het uitsluitend eigendom van fen mensch te maken. Wet en monopolie zijn begrippen van een gehalte geworden. Men werpe de wetten
overboord.
De coriclusie van dat alles is, dat wij ons moeten voorbereiden
op de naderende algemeene onteigening.
Want ditmaal zal de revolutie, die daar komt aanrollen, niet
meer uitsluitend zijn een verandering van gouvernement; neen,
het zal zijn de inbezitneming door het yolk van AL den socialen rijkdom. Voor altijd en voor goed sal een einde worden
gemaakt aan de exploitatie van den mensch.
Zoo de sociale rijkdom in handen blijft van eenige weinigen,
die haar nu bezitten; zoo de werkplaats, de werf en de fabriek
het eigendom blijven van den patroon ; zoo de spoorwegen, de
vervoermiddelen in handen blijven der vennootschappen en der
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individuen, die ze hebben vermeesterd; zoo de huizen in de
stad en de villa's daarbuiten in het bezit blijven der tegenwoordige eigenaars, in plaats van dadelijk, bij het uitbreken
der revolutie, om Diet ter beschikking gesteld te worden
van al de arbeiders ; zoo de opeengehoopte schatten, hetzij
in de banken, hetzij in de huizen der rijken, niet onmiddellijk aan de collectiviteit — omdat alien medegewerkt hebben om ze voort te brengen — worden toegewezen ; zoo het
opgestane yolk niet dadelijk de hand legt op alle goederen-stapels
en voorraden, die in de groote steden zijn verzameld, en zich
niet organiseert, om ze te doen toekomen aan alien, die er behoefte aan hebben; zoo de grond het eigendom blijft van woekeraars, aan wie die grond thans feitelijk toekoint ; zoo de
groote onroerende goederen niet worden onttrokken aan de
groote bezitters, om gegeven te worden aan alien die den
grond willen bebouwen ; zoo er zich weder een klasse van
regeerders vormt, die aan geregeerden zou willen wetten
stellen ; — dan zal de opstand geen revolutie wezen, en zal
alles later weder van nieuws-af-aan te beginnen zijn.
Algemeene onteigening: dat alleen moet het wachtwoord
wezen.
En dan zal de anarchic de ware orde doen ontstaan, in
plaats van de zoogenaamde orde, die wij kennen en roemen, die
negen tienden der menschen doet werken ten voordeele van 66n
tiende, die aan de meerderheid der levenden ellende en flood
brengt, en die ten slotte door millioenen soldaten moet worden
op de been gehouden. Alles zal dan aan alien behooren Aout
est A, tons."
Men ziet dat een nihilist-anarchist consequent is.
V
Wij behoeven zelfs geen conclusie te trekken. Dat alles
klinkt dof als het gelui der doodsklok onzer beschaving. Welk
een hoeveelheid toorn, haat, drift en wraak is bier opgespaard
en opgehoopt!
Een dergelijk bock is echter een teeken der tijden.
Een man als Kropotkin is een type nit het einde onzer
sombere eeuw.
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Als later een moderne Dante de Het der negentiende eeuw
zal beschrijven, dan zal hij op 66n der kringen van dien trechtervormigen afgrond, diep in de laagte, deze gestalte ontmoeten.
Dddr legeren zich dan om hem heen scharen van lotgenooten,
schimmen van nihilisten en anarchisten, die hem, den vorst,
ruw gemeenzaam als metgezel behmdelen. Zij heffen een vervaarlijk verwijtend geschreeuw aan. Zij roepen het nit, hoe zij
branden van verlangen, om onder de groene takken der eikeboomen den zachtblauwen door de zon verlichten hemel te
zien. Hij echter daalt al dieper en dieper, zwijgend, vastbesloten, den eenen cirkel na den anderen. En zij — zij moeten
hem volgen.
Wij echter, de thans levenden, meenen dat in dezen vorm
van nihiliisme en anarchisme het socialisme een klip vindt, waarop
het te gronde kan gaan, mits wij nu waken en werken.

B IJ L A G E.
(Zie peg. 57).

Ivan Tourgueneff heeft in een klein gedicht, dat hij een jaar
voor zijn dood aan Peter Lavroff voorlas, de stemming der nihilistische
jonge vrouwen aldus pogen weer te geven
DE DREMPEL.
Ik zie een reusachtig gebouw. De nauwe poort is gebeel open.
Daarachter is slechts schaduw, diepte en duisternis, geheimnisvol en
beangstigend. VOOr den drempel staat een meisje, een jong Russisch
meisje.
De donkere plek is koud en huiveringwekkend, ondoordringbaar
voor het oog ; uit de diepte van het gebouw komt een ijskoude adem,
een langzaam sprekende stem, die als uit een grot of graf schijnt
to komen.
„0 gij, die den drempel wenscht te overschrijden, weet gij wel wet
u wacht".
— Ik weet het, zegt het jonge meisje.
„Weet gij dat het de koude is, de honger, de haat, de wreed u
uitlachende minachting, de smaad, de kerker, de ziekte, ja de dood ?"
— Ik weet het.
„De eenzaamheid, de verlatenheid door alien ?"
— Ik weet het ..... ik ben bereid. Ale smarten, alle slagen van
het noodlot — ik zal ze dragen.
„En niet enkel de slagen der vijanden, maar ook die u toegebracht
zullen worden door eigen bloedverwanten en vrienden ?"
- Ja ..... ook die.
„Het is wel. Gij zijt dus bereid tot het offer ?"
— Ja.
„Tot een offer, waarbij uw naam niet wordt genoemd ; waarbij
gij naamloos zult te gronde gaan Gij zult sterven, en niemand
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niemand zal er zijn, die een hulde aan uw gedachtenis zal kunnen
brengen."
— Ik vraag geen dank, nosh mededoogen. Ik vraag geen naam
in de geschiedenis.
„Zoudt gij bereid zijn tot .... de misdaad, als het noodig was ?"
Het jonge meisje liet het hoofd aan de borst zinken
— Ook tot de misdaad .. ..
Eenige oogenblikken van stilte ; toen hernam de stem haar ondervraging.
„Hebt gij er ooit aan gedacht, klonk het eindelijk, dat er misschien
een dag kan komen, waarop gij niet meer zult gelooven, wat gij
heden gelooft ; dat er een dag kan dagen, waarop gij zeggen zult, dat
gij u hebt bedrogen, dat gij uw jong leven te-vergeefs hebt opgeofferd ?"
Ik heb gedacht ..... zelfs daaraan. En desniettemin wil ik binnentreden.
„Kom dan binnen."
zwaar viel een gorHet jonge meisje ging over den drempel ;
dijn achter haar neder.
— „Waanzinnige !" kreet men luid daar buiten, knarsetandend.
Een stem, zacht weerklinkend in de lucht, antwoordde : — „Heilige l"
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Er is een feit dat ons dikwijls moet treffen. Het raakt de
stemming der arme en mingegoede klassen, Hoe komt het —
zoo vragen wij ons of — dat meer en meer onder die op lager
trap arbeidende rangen het gevoel van berusting en bevrediging
geheel en al verloren gaat, dat overal in Europa dezelfde teekenen van ontevredenheid met het verkregen lot zich onder
hen openbaren ? Dat in de fabrieksdistricten of in de arbeiderswijken — hetzij gij in Luik, Lyon of Elberfeld de straten afloopt — bijna altijd uit toornige oogen vlammende blikken ons
toeschieten ?
Waarom ? De arbeiders (om hen nu bij uitsluiting dien naani
te geven) zijn er niet slechter aan toe dan in vroegere tijden.
Wij kunnen, met behulp van wetenschap en geschiedenis, hun
bewijzen, dat hun lot niet droeviger is dan in vorige eeuwen,
wellicht zelfs iets beter zich stelt. Met ellenlange statistieke tabellen kunnen wij hun voorrekenen, hoe zij (ten gevolge der
reusachtige ontwikkeling der nijverheid) hun kleeding en kleine
benoodigdheden iets goedkooper zich kunnen aansehaffen, terwijl
hun loon stellig niet gedaald is. De armoede der lagere klassen
is zelfs in vroegere tijden grooter geweest dan thans. Wel zijn
woninghuur en ook het vleesch duurder, maar daarentegen is
het graan en de rijst gelijkmatiger en goedkooper in prijs dan
ooit te voren. Het spek is niet belangrijk in prijs toegenomen,
en sulker is daarentegen veel minder dour. Zijn al de producten
van veeteelt (boter en kaas) geleidelijk in waarde geklommen,
daarentegen is petroleum goedkooper. Van waar dan — zoo
7
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roepen bedroefde en meelijdende statistici — die bittere stemming ? Ifebt de goedheid (zoo zouden zij aan de arbeidende
klassen willen zeggen) uw lot met dat uwer vaderen en voorvaderen te vergelijken, en u te hoeden voor een te voorbarige
oordeelvelling en een te snel vonnis.
Het baat niet of zij al zoo spreken.
Onze eeuw is bezig twee grondslagen der maatschappij te
vervormen, en wanneer die later eens werkelijk gewijzigd zullen
blijken, zal elk beroep op historie vruchteloos zijn.
In de eerste plaats schijnt onze tijd, vooral in catholieke
landen, zonder zich misschien volledig rekenschap te geven van
wat zij doet, aan de armen den vorm van godsdienst te willen
ontnemen, waarin zij opgevoed waren. Dat is wel het hardste
wat men doen kan. De christelijke godsdienst, in haar verschillende schakeeringen, voldeed geheel en al aan het gevoel
van recht, dat in het gemoed der armen huisde. In den hemel
was vergelding. Het lijden op aarde woog licht, wanneer men
het stelde tegenover het uitzicht op heerlijkheid daarboven. Het
werd zoo goed begrepen, dat men geen vaste, blijvende plaats
hier had, dat het leven slechts een toestand van overgang en
van loutering kon zijn. De »Man der Smarte" had daarbij de
droefheid op aarde geheiligd door er aan deel te nemen. En
die droefheid zelve beteekende niet al te veel ; want de eeuwige
zaligheid (die men kon bereiken) ging zooverre alles te boven,
dat het oogenblik van het lijden haast niet meetelde. Daarboven zou de arme man, de Lazarus, die hier beneden geen
hooger lot kende dan gevoed te worden van de kruimkens, die
van de tafel der rijken vielen, door de engelen zelven in den
schoot van Abraham worden gedragen. De zelfzuchtige rijke
daarentegen, die hier beneden met purper en zeer fijn lijnwaad
gekleed was, »levende alien dag vroolijk en prachtig", zou na
zijn sterven pijnlijk lijden in de vlammen, en op zijn bittere
weeklacht en verwijzing naar Lazarus eenvoudig het korte
antwoord bekomen : »gedenk dat gij uw goed hebt ontvangen
in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade ; -nu wordt hij
vertroost, en lijdt gij smarten." De priester die dat woord
verklaarde, arbeidde aan de maatschappelijke bevrediging. De
kerk, die tot draagster van dergelijke gedachten uitverkoren
was, had een roeping te vervullen die verdriet lenigde. Ligt
het aan haar of aan onze quasi-beschaving dat men die kerk,
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dien priester, als een vijand gaat beschouwen ? Het kind der
rekening is voorloopig de arme, aan Wien men het anker der
hoop ontneemt, de zekerheid om ans, zij het hiernamaals,
recht te bekomen; later — wie weet hoe schielijk — zal de
rijke en welvarende het gaan gevoelen, dat de maatschappelijke
verhoudingen zich reeds nu kunnen omkeeren.
Maar onze eeuw doet nog iets anders. Zij heeft de loffelijke
taak ondernomen van het onderwijs overal in alle standen te
verspreiden. Verbazingwekkend is de inspanning, die zij zich
geeft, om zekere soort van beschaving aan alien, en dus ook
aan de armere klassen der maatschappij uit te deelen. Verplicht
en kostvrij onderwijs is een wachtwoord van vele staten in
Europa. Vroeger teerden die meer misdeelde klassen op overleveringen, op gewoonten, op vaste voor haar afgepaste levensvormen en verhoudingen; thans beginner de nieuwe generaties
onder die arbeiders zelven van meet-af-aan enkele quaesties te
onderzoeken. Zij lezen de lectuur, die in bladen van allerlei allooi
hun wordt voorgezet. Een soort van twijfelzueht of ontkenning
komt zoo van-zelf in den boezem van hen, die tot nu toe naar
een vasten gang en sleur hun denkwijze hadden ingericht. Doch
die soort van halve beschaving, die zij aldus verkrijgen, zet
hen op een zekeren voet van gelijkheid met de vroeger dusgenaamde hoogere klassen. Trouwens dit was van het begin
of aan het doel van deze ontwikkelings- en onderwijs-hartstocht.
De staten toch van Europa begonnen zich te vervormen tot
waarachtige rechts-organisaties der gemeenschap. De kring
dergenen, die in de staatkunde mochten medespreken, werd
uitgebreid. Aan klassen van menschen, die vroeger slechts de
weldaad van het geregeerd zijn verstonden, werden nu selfstandige politieke rechten gegeven. Men hief in het staatkundige die misdeelden van gisteren op tot den rang van vrije
machts-uitoefenende burgers. Het kiesrecht werd in veel staten
in hun handen gelegd. Zij heetten gelijk aan de anderen. En
ziedaar nu het nieuwe ongeluk en het onderscheid bij vroeger.
De armoede, waarin zij verkeerden, werd nu eerst recht voelbaar. In vroegere tijden waren wellicht de toestanden nog
ellendiger, doch de gansche wereldbeschouwing ging uit van
een standpunt van ongelijkheid, men had zich in die leer der
onderscheiding en afscheiding der standen ingeleefd en ingedroomd, doch nu was het denkbeeld der gelijkheid tot de armste
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klassen gebracht. De vulgarisatie van het onderwijs werkte
dit vender in de hand. En het resultaat was — daar de
armoede even hard bleef — dat er allengs veel meer bewustzijn
van ongeluk werd aangetroffen, dan vroeger ooit het geval was.
Een gevoel van jaloerschheid wordt veel algemeener dan
voorladen. De armen hebben het niet slechter dan in de vorige
eeuwen, wellicht zelfs beter, maar zij zijn veel ontevredener
dan vroeger, want de ontwikkeling, die onze eeuw hun geeft,
dringt hen, niet om bun eigen toestand met dien van vroeger
of te meten, maar om hun positie to vergelijken met die der
rijken boven hen.
En nu voegt zich daarbij de omstandigheid, dat inderdaad
die rijken gemakkelijker en weelderiger kunnen leven dan in
vroeger tijden. Daartoe heeft de reusachtige ontwikkeling der
industrie in de negentiende eeuw geleid, dat werkelijk in de
eerste helrt dezer eeuw de gelukkigen, die hun gespaarde penningen staken in de groote ondernemingen, welke nu mogelijk
werden door de toepassing van het stoomvermogen, hun kapitaal steeds zagen verdubbelen. Een fijn georganiseerd stelsel van
bank- en bankierswezen zorgde daarbij, dat steeds het reeds belegde
kapitaal op den *I, waarop het noodig was voor de zaken, weder
vlottend en los kon worden gemaakt. Aan een onafgebroken
reeks van geldverplaatsingen en geldspeculatien werd zoodoende
door de steeds winnende en aangroeiende industrie de hand
geboden. Het gevolg was, dat een toestand geboren werd,
waarin de guldens van den kapitalist telkens nieuwe guldens
konden uitbroeien. Nog meer. De productie heeft in het algemeen er zich op ingericht, dat voor niet al te groote kosten
alle geriefelijkheden van het leven kunnen worden verkregen.
Voor die iets bezitten is het leven thans oneindig veel aangenamer dan een eeuw te voren. Zelfs voor lieden met een klein
inkomen is een levenswijze mogelijk niet zonder weelde. De
hoogere en fijnere bloesems der beschaving, al wat wetenschap,
kunst en letteren aanbieden, kunnen zij zich verschaffen. En
daar de gelegenheid tot genieten voorhanden is, wordt nu ook
dat genot gezocht en de geheele levensvoet der welvarenden
iets rijker en iets weelderiger dan vroeger ingericht. Let in
onze steden op de houding en stoffeering onzer huizen, let daar
buiten op al die kleine en sierlijke landhuizen en villa's die
overal verrijzen; met bun geurende bloemperken en warandes
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van bloemhout. Is het wonder, dat de armere klassen, in wie
de drijfveer der gelijkheid is wakker geworden, zich met die
rijkeren gaan vergelijken ? Is het wonder, dat zij, die natuurlijk
alleen het uiterlijk vertoon van dien rijkdom zien, en enkel op
een feestdag van het jaar als uit de verte die lachende kleuren of die lokkende schaduw genieten, met kwalijk verholen
jaloerschheid terugkeeren in hun morsige stegen en krotten,
tot hun arbeid, die nooit eenige verpoozing belooft, nooit eenige
gelegenheid geeft om in vrijheid en rust te peinzen of te
droomen ?
Terwijl de arbeiders door den loop der omstandigheden in
die stemming verkeeren, komt nu het gevoel bij hen op, dat
zij zelven tot het tot stand komen van dien rijkdom, die zoo
uitbundig praalt, wel het meest hebben bijgedragen. Hoe is
dat alles dan toch ontstaan, zoo niet door hun arbeid ? Het
is waar, de kapitalist, de ondernemer, heeft hen aan den arbeid
gezet, maar zonder dien arbeid zou nets van al dat schoons
zijn verwerkelijkt. Waarom verkrijgt de ondernemer, de kapitalist, zoo veel van het resultaat en zij zelven meestal niet
meer, dan hetgeen noodig is om hen in het levee te houden,
ten einde dien arbeid ten voordeele van den kapitalist voort
te zetten. Is het dan niet waar, dat alle economische goederen
arbeid en arbeid in de eerste plaats kosten ? Het spreekt van
zelf, dat die arbeidskosten samengesteld zijn, dat elk vervaardigd product, behalve de kracht en den tijd dien de mensch
daaraan onmiddellijk besteedt, ook het materiaal en de werktuigen onderstelt, die bij het werk gebruikt worden. Dit laats te
is echter voorafgedane arbeid, in engeren zin het kapitaal. Ook
die soort van arbeid moet ten voile worden betaald. Maar
waarom wordt die voorafgedane arbeid zoo uitbundig beloond,
en ontvangt de eigenlijke arbeider zoo weinig ? Waarom worden de arbeiders, hoe ook de productie-kracht der eeuw voornitging, altijd weder door den druk van het verkeer teruggeworpen op een loon-vaststelling, die hen waarachtig uitsluit
buiten den kring der beschaving onzer eeuw? Waarom ontvangen zij geen rechtmatig evenredig aandeel in de vruchten
der voortschrijdende productie en beschaving ? Wij zijn velen,
denken de arbeiders, en ontvangen luttel; waarom gaat het
overgroote deel naar de weinigen ? Wij hebben met ons
alien gewerkt aan het tot stand komen van het product, doch
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van de winsten, die het oplevert, krijgen wij een zeer geringe
hoeveelheid: — en intusschen worden de rijken steeds rijker.
Ziedaar dan ook de sociale quaestie.
Dat droevig vraagstuk onzer tijden is niet enkel ontstaan
uit de armoede om ons heen, peen, het is voornarnelijk voortgekomen uit het gevoel bij de armeren, dat de maatschappij
volgens hen niet rechtvaardig is ingericht. Naast de ellende is
gekomen het gevoel van verongelijking, het gevoel van onrecht.
De klasse der arbeiders heeft ja haar eigen, tot haar afzonderlijke klasse behoorende belangen, grieven en eischen —
en van onstuimige kanten worden die hier en daar geformuleerd -maar op het oogenblik vraagt zij nog slechts datgene wat voor
alien recht is.
En inclerdaad, wanneer zij zich op dit standpunt stelt, is er
een en ander aan te toonen, dat haar gelijk kan geven.
Geheel de distributie van het inkomen eener natie beantwoordt kwalijk aan ideeele rechtvaardigheid of rede. Het kan
onmogelijk absoluut goed zijn, dat bijvoorbeeld in Engeland
vijf honderd der grootste landeigenaars ongeveer een achtste deel
van geheel het inkomen van het grondeigendom bezitten. Het
kan onmogelijk een goede vaste regel zijn — om bij Engeland
te blijven — dat terwijl het inkomen der gezeten middelklasse
op 400 millioen pond sterling wordt geschat, het inkomen der
arbeiders op dezelfde som wordt begroot, hoewel die arbeidersstand van Engeland vijftigmaal zoo talrijk is als de zoogenaamde
middelklasse. Wij spreken bier natuurlijk niet van de quaestie
van de verdeeling van het eigendom zelf, zooals die door het
verleden en den historischen gang van zaken bepaald is, maar
wij drukken alleen op het inkomen. De kanalen waarlangs dat
inkomen — vrucht van den arbeid van een gansche natie —
zich verdeelt, voeren waarlijk niet goed en zonder belemmering
alles af. Integendeel, overal zijn belemmerende sluizen of aftappende groeven en gleuven, waardoor het water naar streken
wordt geleid, die in het oorspronkelijk plan niet tot den besproeiings-kring behoorden. Men meene niet, dat de arbeiders
bun oogen sluiten voor het feit, dat de parasieten der maatschappij zoo talrijk zijn. Niet alle voortbrengers geven in arbeid
of voorschot een gelijk equivalent voor het deel van het resultant der productie, waarop zij de hand leggen. Daarenboven,
tusschen de voortbrenging en het verbruik dringt zich een tai
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van mensehen, die bezig zijn de productie te verspreiden, en
voor alien toegankelijk te maken ; hun aantal is in deze maatschappij meestal veel to groot, en slechts door veel behendigheld weten zij den schijn van onmisbaarheid zich te geven en
zich van een aanzienlijk deel van het inkomen te verzekeren.
Eindelijk speelt ons tegenwoordig leven het spel een groote
rol. Geheel het bestaan der financie-wereld is in zekeren zin met
dat spel als saamgeweven. De heeren financiers onderscheppen
— in ruil der diensten die zij bewijzen
een deel van het
product, vOcirdat het in de handen gekomen is, waarvoor het
bestemd was. Met hun fijn beleid tegen elkander opspelende,
weten zij het deel, waarop zij meenen recht te hebben, telkens
to vergrooten. Tegenover enkelen die grof winnen, verliezen
vele anderen, maar de meesten verheugen zich in voorspoed.
Zoo zijn er tal van sociale tegenstrijdigheden en misstanclen.
De arbeiders meenen zich over de gansche inrichting der maatschappij te kunnen beklagen. Zeer zeker, zij beklagen zich niet
over het bestaan van den ondernemer. Zij zijn bereid om to
erkennen, dat die ondernemer een hoogst verdienstelijk werk
doet. Leiden en besturen is niet ieders werk. Het juiste tijdstip
te kiezen voor verkoopen en afzetten valt niet Hat. Maar zij
beklagen zich, dat al de voordeelen, welke door verdeeling van
arbeid verkregen worden, bijna uitsluitend, althans voor het
grootste deel, door de ondernemers worden in pacht gekomen,
terwijl de arbeiders zelven weinig er van in hun rekening mogen
brengen. Het voordeel der samenwerking of der verdeeling van
den arbeid, waardoor alle krachten geconcentreerd worden tot
een geweldige inspanning — een voordeel dat door de ontwikkeling der tijden is versterkt wordt niet evenredig tusschen
alien, die aan het work onder deze voorwaarden deelnemen,
verdeeld, maar valt bijna uitsluitend aan een categorie van
lieden, de ondernemers, ten buit. De organisatie van het samenwerkend geheel doet wonderen in de productie, maar alleen
of grootendeels alleen, ten voordeele van den organiseerder.
Waarom deep hij niet meer ?
De arbeidende klassen zijn voorts bereid toe to geven, dat
over het algemeen de degelijkheid van den arbeid en de strenge
zedelijkheid onder het werk niet de deugden zijn, waardoor zij
tegenwoordig uitmunten. Maar ook in dit opzicht meenen zij
op een verkeerde plooi, op een onrecht in de maatschappij te
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wijzen. Onze nieuwe industrieele tijd kwam, toen eenmaal de
groote uitvindingen en ontdekkingen van Watt, Arkwright en
Fulton dO6rdrongen„ slechts met e6n kreet op : er is werkvolk noodig, >hands wanted". Er waren arbeiders noodig voor
de fabriek. Allen waren welkom. Snel werden de oude organisation van gilden, waar zij nog bestonden, door de overheid
aan stukken geslagen ; alle inrichtingen en verbanden, die den
jongen arbeiders een proeftijd en leerlings-periode voorschreven,
werden opgeheven ; en alien, jongen, ouden, onbekwamen of
geschikten werden zonder onderscheid aan het werk gezet. Het
deed er niet toe wie zich kwamen aanmelden. Niet de zedelijk geschikten, niet de ontwikkelden werden genomen : neen alien,
Men vroeg niet: helot gij verstand of kennis van het vak : neen,
men vroeg werkkracht, armen en handen. De machine had
verstand, de arbeider, met rijpe en onrijpe krachten, was slechts
het toevoegsel van het werktuig. Z66 is vanzelf in vele landen
de degelijke bekwame arbeiders-stand verdwenen en vernietigd.
In andere landen heeft men dien stand te niet laten gaan, door
alleen op het belang der consumenten of der verbruikers te gaan
letten. Men roemde er in, wanneer het product zooveel goedkooper uit het buitenland kwam, dat men het zelf in het eigen
land zoude kunnen maken. Men vergat, dat men nu dubbel
moest waken, cm toch zelf een goeden bekwamen handwerksstand te behouden. Want anders zou, bij het verdringen van
het inheernsche verwerkte product door het buitenlandsche, de
stand der arbeiders verloopen en in maandaghouders en dagdieven verkeeren. Inderdaad, tegenover het gevaar, dat een yolk
in den arbeid zedelijk en geestelijk achteruitgaat, moet zelfs
bij wijzen het handelsbeginsel op den achtergrond staan. Het
belang der consumenten kan ook overdreven worden. Trouwens
die groote zorg voor de consumenten komt dan ook meestal weder
in het nadeel der arbeiders. Als het felt eenmaal daar is, dat de
consumtie-middelen in prijs dalen, dan daalt in den regel vanzelf ook het arbeidsloon.
Nog andere schaduwen zijn op het veld der maatschappij te
zien. Bijna altijd aan den kart der arbeiders. Zeker, wanneer
er een waarheid was, waarop onze eeuw zich te goed deed, dan
was het die der samenhang van alien. Broederschap noemde
het de Fransche Revolutie. Onze tijd vertaalde het door afhankelijkheid van elkander. Nu meenden echter de arbeiders to
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mogen opmerken, dat in het maatschappelijke zij vooral de gevolgen steeds ondervonden van feiten, waarop zij hoegenaamd geen
invloed konden uitoefenen. Het hing enkel en alle6n van den ondernemer af, of een nieuw werktuig werd ingevoerd. Soms dwong
zijn eigenbelang hem weleens het oude instrument, dat vrij belangrijke werkkracht en waarde vertegenwoordigde, niet weg te
werpen; het eigenbelang van den kapitalist trad dan op als een
weldoende macht, om plotselinge schokken te keer te gaan. Maar
in den regel drong een nog sterker eigenbelang hem de nieuwe
machine, die tallooze arbeiders onnoodig maakte, te voeren.
De bittere crisis, die dan in de arbeiderswereld enkele jaren
ontstond, was het werk van anderen dan zij zelven. — Of het
feit was dear, dat een zeer groot ondernemer slecht had gerekend;
veel re veel, ontzettend veel had geproduceerd; nu veel lager in
prijs zijn hoeveelheid moest verkoopen; maar nu al de anderen
dwong zijn voorbeeld te volgen en het loon der arbeiders deed
dalen. Waar was bier het gevolg van eigen schuld? Men boette
voor anderen.
Dit alles zou te dragon zijn voor de arbeiders, wanneer het loon
van tijd tot tijd ook sterk kon rijzen of in alien geval bleef boven
het noodzakelijke levens-onderhoud. Doch nu is alles dubbel hard
en veelal onrechtvaardig.
Onze arbeiders roemen dan ook niet in onze eeuw.
Waar wij vooruitgang en beschaving prijzen, zien zij meestal
slechts bij ons een verschuiving van hoedanigheden. Het voorgeslacht was hard maar oprecht. De tegenwoordige leiders der
maatschappij praten weer van gemoed en billijkheid. Doch de
arbeiders zijn er niet te gerust op, of dat gemoed niet iets uitwendigs is. Zij twijfelen of wel waarachtig recht, recht voor alien,
wordt bedoeld. Neen, nu gij middelklasse — zoo spreken zij —
het zelve beter hebt gekregen, wilt gij, als gij om u heen ziet,
slechts niet gekwetst warden door donkere toestanden. Daarom
helpt gij ons. Wat gij sociaal hervormen noemt is in de meeste
gevallen slechts een zelfzuchtig uit den weg ruimen van wat u
zelven hindert.
II.
Toch kan zelfzucht of eigenbaat niet de drijfveer der maatschappij zijn, Zij geeft aan alles de scheeve verkeerde helling
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en verstoort het ware evenwicht der wereld. Shakespeare heeft
dit voor altijd gebrandmerkt in die fraaie regelen van den koning
Jan, die ook in Burgerdijks vertaling zoo schoon klinken
Ja eigenbaat, gij scheef held dezer wereld,
Der wereld, die in evenwicht zou zijn
En effen rollen zou op effen grond,
Indien niet winst, die booze scheeve helling,
Die drijfveer van beweging, eigenbaat,
Haar uit haar evenwicht en zijwaarts drong,
Uit baan en richting, loop en doen en streven.

Niet aldus kan de regel wezen. Neen, er moet sociale gerechtigheid te verwerkelijken zijn. Een ieder moet in de maatschappij kunnen verkrijgen wat hem rechtens toekomt. De
stelling, waarmede de Saint-Simonisten in het begin onzer eeuw
to berde kwarnen, — a chacun suivant sa capacite : a chaque
capacit6 suivant ses oeuvres — moet werkelijk een einddoel zijn,
al is het geen tooverformule, die eensklaps alles kan veranderen,
zooals de mannen, die deze spreuk het eerst op de lippen namen, dachten.
Dat er breede slagschaduwen op het veld onzer maatschappij
vallen, zal wel altijd gebeuren ; doch wij hebben er slechts
voor te waken, dat die donkere vlekken niet opkomen, omdat
wij zelven in het licht staan.
Het eindresultaat van onze negentiende eeuw mag niet wezen,
dat de maatschappij zich zou oplossen in een materialistische
plutocratie naast een verlaagd proletariaat.
Zonderling is werkelijk dit feit. Wij vingen deze eeuw aan
met sterker dan ooit te voren het begrip van gelijkheid op
den voorgrond te zetten ; wij wilden zooveel mogelijk alle scheidingen en staketsels wegnemen; wij meenden alle voorrechten
van het verleden, die den Mnen stand boven den anderen verhieven, to kunnen afschaffen; en ziedaar de afscheiding, de afstand wordt nog eens zoo groot.
Het moot ons daarbij opvallen, dat die uit66nspatting samentreft met het sterker veldwinnen en opdrijven van het
geldsysteern. Inderdaad was allengs doorgedrongen het denkbeeld,
dat wanneer men in geld het loon van den arbeider betaalt,
men verder van alles of was. Die betaling in geld was -- in
theorie of practijk — het eenige wat de menschen aan elkander
verbond en ze bond. Men betaalde immers het werk van
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handen. Werden die handen stram, werden de arbeiders oud,
welnu, dan moest men ze spoedig ontslaan, en door nieuwe
jongere krachten vervangen. • Bekend zijn de patronen, die het
beginsel (goede God, welke opvattingen nemen soms den vorm
van beginselen aan hadden, om alle arbeiders onverbiddelijk
het werk op te zeggen, als zij vijftig jaren oud waren. Men
lette er voorts niet op, of de laagte van het loon niet tot
verdierlijking moest voeren. Neen, men deed liever zijn profijt
met het geldelijk voordeel, dat in het lage loon van den arbeider
nu voor den ondernemer verscholen was. Wij willen de afgrijselijke bladzijden niet overschrijven, waarin mannen van karakter
aanwezen, wat het gevolg moest zijn van het goedkoope tarief,
waarvoor de arbeid van vrouwen te krijgen was. Het is waar,
om maar een voorbeeld aan te stippen, gemaakte kleecleren
werden goedkooper, maar een gansche klasse van vrouwen ging
zedelijk te gronde, en een deel der heeren en vrouwen der
schepping kon zich goedkoop de leest naar de fraaiste mode
optooien, ten koste der prostitutie van ziel en lichaam van een
ander en grooter deel der zusteren.
De les van Jago : »steek geld in uw beurs" is waarlijk een
halve eeuw het wachtwoord van alien geweest. Het gouden
kalf, waarvoor de Joden eons in oude tijden de knieen Bogen,
werd weder op het voetstuk gesteld, en alle Christenen toonden
zich gelijk van zin en gelijk van geest met het Israel van v66rheen. Het einddoel van het leven was rijk te warden. Men
duchtte geen gemis van aanzien of achting. Hoe rijkdom verkregen is werd snel vergeten. Rijkdom kende geen rechters,
maar slechts benijders en bewonderaars.
Geheel dit verschijnsel — dat inderdaad de dingen tot het
uiterste bracht — was een gevolg van het onvoorwaardelijk
toepassen van het »laissez-faire" begrip. Men liet de zaken hair
loop. Er waren immers (zoo meende men) natuurlijke wetten,
die de omstandigheden tot harmonie zouden brengen. Al zag
men dat niet geschieden, dan moest men er toch niet aan
wanhopen. Veelal was datgene wat men niet zag het ware en
de kern der zaak. Aan de werking van het eigenbelang moest
men een ongestoorden loop verleenen. Een ieder voor zich werd
de lens. Misrekeningen en vergrijpen tegen de openbare welvaart zouden zich zelven wel straffen. Groeide er een te groote
fabrieksbevolking aan, en wilde of konde men voor loon niet
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weer beschikbaar stellen, dan kwam immers de zeer positieve
spelbreker, de dood, de rijen dunnen van hen, die een plaats
aan den disch van het bestaan vroegen. Leve Malthus en zijn
leer! Het evenwicht herstelt zich van zelf. De arbeiders moesten die leer maar trachten te begrijpen en voorts wijzer en
voorzichtiger worden. En men werkte weder voort naar de
bekende voorschriften. Doch het resultaat was, dat een geweldige kloof begon te gapen tusschen de klassen der bezittenden
en der niet-bezittenden, dat een veel scherper tweedracht dan
ooit te voren op aarde ontwaakte, dat de pachter opstond tegen
den landheer, de fabrieks-arbeider tegen den patroon, en dat in
onze groote steden een diepte van ellende en kommer rondwaarde, die alle hoop scheen uit te sluiten. Toen is men tot
bezinning gekomen. Men heeft begrepen, dat men aan het spel
der »natuurlijke wetten" een einde moest maken, en dat men
moest ingrijpen. Men is in alle landen behoedzaam parlementaire
beschreven wetten gaan maken, om werkelijke misstanden te
voorkomen. Men is den arbeid van het yolk, de industrieeele
organisatie van elk land, eenigszins gaan regelen. Wetten waarbij
het verb oden werd kinderen te doen arbeiden, wetten waarbij het
werk der vrouwen in de mijnen werd belet, wetten waarbij in sommige bedrijven de arbeidstijd werd vastgesteld, wetten waarbij
de lokalen der fabrieken aan zekere regelen werden onderworpen,
wetten waarbij van staatswege toezicht op de fabrieken werd
voorgeschreven, wetten waarbij alle vormen van caperatie en
associatie werden mogelijk gemaakt, volgden elkander op. Het
gebied d er sociale politiek werd betreden. Het »laissez faire"
systeem en de leer der economische natuurwetten waren door
de practijk veroordeeld.
Het idee der sociale rechtvaardigheid was bier in conflict
getreden met de theorie der staathuishoudkunde. Deze was er
voor uitgekomen, dat zij iets anders was dan philanthropic. Haar
leer bedoelde, dat ieder op aarde langs den kortsten weg welvaart moest verkrijgen, en alle zaken, arbeid daaronder begrepen, op de goedkoopste markt moest koopen. Poch voor de
consequentie, waartoe die leer leidde, schrikte en deinsde men
terug. Men riep om recht.
Hooge geesten waren het, die hier — zooals weleer de
profeten in Israels tijd - aan de menschheid der negentiende
eeuw het rechte spoor wezen.
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Uit de diepte van zijn idealisme getuigde op den drempel
onzer eeuw, toen Napoleon de oude staatsvormen in stukken
sloeg, de wijsgeer bij uitnemendheid, de duitscher Johann Gottlieb Fichte. Een geweldige, heroieke, imponeerende man, in
wien de innigste gloed der wetenschap vereenigd was met een
vurigen dorst naar handelen, zoodat men van hem zeggen kan,
dat zijn woorden daden zijn geworden. Ook dit had hij met
de profeten van vroeger gemeen, dat zijn philosofen-ziel eigenlijk een krijgsmans-ziel was. Hij nu leerde aan onze eeuw »dat
het onrecht is als iemand zich weelde koopt, terwijl de medeburgers het noodwendige niet hebben." Hij maande de menschen aan voorzichtig en behoedzaam om te gaan met het
beginsel van het grondeigendom. »De aarde behoort den Heer,
aan de menschen is slechts het vermogen gegeven haar doelmatig te bebouwen en te benuttigen." Hij was de eerste die
het uitsprak, dat de toestand van productie, waartoe onze eeuw
zich aangordde, eenvoudig-weg zon leiden tot »anarchie"; dat
wij bezig waren te midden van onze beschaving, in onzen eigen
schoot, op te kweeken »de halve wilden", de barbaren der
samenleving. Hij was het, die, in een meesterlijke bladzijde,
aldus aan onze maatschappij den spiegel voorhield »Onze tijdgenooten willen alles door list en geluk verwerven. De productie en het verkeer worden door hen tot een hazardspel
gemaakt. Zij roepen onophoudelijk om vrijheid, vrijheid van
handel en bedrijf, vrijheid van toezicht en politie, vrijheid van
orde en zeden. Hun schijnt alles, wat regelmatigheid en een
vastgeordenden gang van zaken beoogt, een inbreuk op eigen
natuurlijke vrijheid. De gedachte alleen aan een inrichting der
maatschappij, waardoor voor altijd de duizelingwekkende speculatie, het toeval der winsten en het plotseling rijk worden tot
het gebied der onmogelijkheid zouden behooren, wekt bij hen
een gevoel van schrik en wrevel op."
Niet zoo diep, maar doordringender, was het woord, dat een
Franschman, na de omwentelingsdagen van het jaar 1830, toen
wederom een nieuwe dageraad voor Europa scheen op te komen,
zijn landgenooten toesprak. Daar was bij hem minder hoog,
edel geloof aan het ideeele dan bij een Fichte, doch des te
sterker (trouwens de eeuw was dertig jaren ouder geworden)
het gevoel van onrust, melancholic en misnoegen over het
drijven der menschen. Het werd bij hem bijna bittere misan-
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thropie, iets wat in de verte aan uitingen van een Dante doet
denken. Maar dat alles was slechts de schors. Die daar in
Bretagne omstreeks 1833 bij hem waren in dat boschrijk landgoed »la Chesnaye" — zoo aantrekkelijk door de herinnering
aan Maurice de Gu4rin kregen een blijvenden indruk van
zijn rijk en warm hart. Mijmerend scheen hij daar te dolen.
Dock zijn geest was werkzaam. Want onder dat op- en neergaan, terwijl boven zijn hoofd de wind suisde door de takken
der eiken- en pijnboomen en in de verte de zee haar statig
golvengeruisch deed hooren, smeedde hij de bliksemflitsen van
zijn »Paroles d'un croyant". Hij bracht in April 1834 het
kleine geschrift aan Sainte-Beuve. Deze waardeerde den letterkundigen vorm, dock zag niet welk vuur in die zinsneden
gloeide. Hij moest (aardige les aan den scherpsten criticus
onzer eeuw!) eerst daarop wakker worden gemaakt door de
typografen der drukkerij, waar het boekje werd gezet. Want
het werd daar in de werkplaats een gedruisch, een gefluister,
een gemompel, straks een gejuich, toen die bladzijden in proef
het eerst werden gelezen Het werkvolk verstond dadelijk,
dat bet een beroep was op recht en gerechtigheid. Van dien
tijd of komen er andere klanken in de spraak der misdeelden. Het verwijt wordt grievender, wijl het zich hult in den
vorm der weeklacht : »0, zoo gij moist wat het beteekent lief
te hebbeu! Gij zegt dat gij liefhebt, en velen van uw broeders
missen het brood om hun leven te onderhouden, missen kleeding
om bun ledematen te bedekken, missen een dak boven bun
hoofd, soms een bundel stroo om op te slapen, terwijl gij al
die zaken in overvloed hebt. Gij zegt dat gij liefhebt, en in
grooten getale kwijnen de zieken hulpeloos op hun armoedige
legerstede, weenen de ongelukkigen, zonder dat iemand naar
hen luistert, gaan kleine kinderen, verstijfd van koude, huis
aan huis, bedelend bij de rijken rond, om kruimkens van hun
tafel te bekomen. Gij zegt dat gij uw broeders liefhebt, en
wat zoudt gij dan doen, indien gij hen haatte zeg u, dat
ieder die zijn lijdenden broeder niet helpt, terwijl hij het konde
doen, de vijand is van zijn broeder ; en dat ieder die, als hij
het kan, den hongerenden broeder geen brood geeft, diens moordenaar is." Straks wordt bij Lammenais de klacht omgewerkt
tot een id eeel pogramma in die vage maar heerlijke 36 e strophe :
»Jonge krijgsman, waar gaat gij keen ? Ik ga strijden voor de
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rechtvaardigheid, voor de zaak der volken, voor de rechten van

het menschelijk geslacht. — Ik ga strijden, opdat velen niet de
prooi worden van eenige weinigen, om de gebogen hoofden op
te heffen en de wankele knieên te schoren. — Ik ga strijden,
opdat de vaders niet meer den dag vervloeken, waarop hun
gezegd was : een noon werd u geboren, noch. de moeders dien,
waarop zij voor het eerst het kind aan Naar borst drukten. -Ik ga strijden, opdat de broeder niet meer zich bedroeve, wanneer hij zijn zuster ziet wegkwijnen als het gras dat de aarde
weigert te voeden, opdat de zuster niet meer onder tranen den
broeder behoeft aan te zien, die weggaat en niet meer zal
keeren. — Ik ga strijden, opdat ieder in vrede de vrucht van
zijn arbeid zal kunnen eten... — Ik ga strijden, opdat alien
in den hemel een God en op aarde een vaderland hebben. —
Dat God uw wapenen zegene, jonge krijgsman !"
Tien jaren later, toen de reusachtige ontwikkeling der industrie in Brittanje geleid had tot de democratisch socialistische
uitbarsting der Chartisten, toen de werkhuizen met een steeds
zwellende armenbevolking gevuld waren, trad in Engeland een
man op, die evenzeer met zienersblik was gewapend. Zijn schelle
uitingen weerklonken als zweepslagen. Het was Carlyle. Hij
was een stoere vertegenwoordi ger van een hard, taai yolk, dat
der Schotten. Een ontembare waarheidskracht en niets ontziende
rechtschapenheid waren hem eigen. Bij hem gloeide de verontwaardiging over de huichelarij der bezittende klasse, die uit al
de economische eigenschappen nog zoovele deugden voor een
natie wisten te smeden, die, hoe meer kapitaal zij samenvoegden, des te meer verdiensten zich zelven toerekenden. Het
wapen der ironie en satire hanteerde hij zooals geen ander.
Tegen het zonderling grillige der vormen zag hij niet op, zoo
maar het gezegde brandend in het hart van zijn lezers of hoorders werd geprent. Van hem is dan ook het woord : het
Mammon-evangelie. Hoort hem in zijn strijd tegen de overbevolking. >Ergens meet tech een font zijn. Een goed gevormd
paard zal op elke markt 20 tot 200 dukaten opbrengen, zooveel is het waard in de wereld. Een goed gevormd mensch
daarentegen is niet eons niets waard in de wereld, maar de
wereld zou hem nog wel een aardig sommetje willen geven, als
hij zich eenvoudig verbond, zich te laten ophangen. En tech
— welk van die twee schepselen is het kunstigst gevormde
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wezen, enkel als machine beschouwd? Goede hemel! een blanke
Europeaan, die op zijn twee beenen staat, met zijn twee
vijfvingerige handen en zijn wondervol hoofd op de schouders,
is toch zeker van 50 tot 100 paarden waard, zou ik zeggen. -Inderdaad, overbevolkt ! En toch welk een verschrikkelijk
groot gedeelte van deze wereld hebt gij reeds zoo ijverig
beploegd en bespit, dat er niets meer op wil groeien ? Hoe
dicht is de bevolking van de Pampas en Savanna's in Amerika,
in de omstreken van het oude Carthago, in het binnenland
van Afrika, op de beide hellingen van den Altai, op het Tafelland van Midden-Azie ? Een mensch kan, naar ik gehoord heb,
als gij hem grond leent, zich zelven en negen andere menschen
voeden. Helaas, waar zijn de Hengisten en Alarics van ons
tegenwoordig Europa, die, als hun land te klein is geworden,
mannen werven, en gelijk vuurpilaren die overgroote massa's
van onuitroeibaren levenden moed ergens heen sullen geleiden,
thans echter niet gewapend met den strijdbijl en oorlogswagen,
maar met het stoomwerktuig en de ploegschaar ? Waar zijn
zij ? Zij zijn jachtopzichters en pluimgraven geworden". Niemand
heeft, zoo als Carlyle,. de tegenstelling doen voelen der rijken
en armen van onze eeuw ; tegenover de Dandy-secte plaatste
hij zijn onsterfelijke Iersche arme-slaven. Hoort hem die Ieren,
als had hij ze ontdekt, ethnografisch beschrijven met vlijmende
ironic: »Zij schijnen de Dandy-secte na te volgen in haar hoofdbeginsel, in het dragen namelijk van een eigenaardig gewaad.
Van het costuum der Iersche arme-slaven zal men echter in
dit werk geene beschrijving vinden, om de eenvoudige reden,
dat het met het onvolmaakte orgaan der taal niet te beschrijven is. Hun gewaad bestaat uit ontelbare slippen, lappen en
onregelmatige stukken van allerlei stof en allerlei kleur, door
welker labyrinthachtige openingen zij hun lichaam (hoe is onbekend) wringen. Dat costuum wordt bijeengehouden door eene
menigte knoopen, bandjes, pennen en vaak nog door een leeren
gordel, een koord van hennep of zelfs van stroo, dat zij zich
om de lendenen binden. Zij schijnen inderdaad eene voorliefde te hebben voor stroo, want dikwijls dragen zij het bij
wijze vau sandalen. In hun hoofdtooisel veroorloven zij zich
eene zekere vrijheid ; zij dragen hoeden met halven rand,
hoeden zonder bol of slechts met een lossen, op en neer klappenden bol ; in 't eerste geval dragen zij somtijds den hoed
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omgekeerd met den rand naar omhoog als een studentenmuts
— met welk doel is onbekend. De naam arme-slaven schijnt
een Slavonischen, Poolschen of Russischen oorsprong aan te
duiden, niet aldus het innerlijke wezen en de geest van het
bijgeloof der secte, dat veelmeer een Teutonisch of Druidisch
karakter draagt. Men zou kunnen gelooven, dat zij aanbidders
zijn van Hertha of de aarde, want zij werken onafgebroken in
haar boezem, of anders bewerken zij in afzonderlijke bidkapellen
de voortbrengselen dier aarde ; maar zelden zien zij opwaarts
naar de hemellichten, en zoo zij zulks al doen, dan is het nog
altijd met een vrij groote mate van ouverschilligheid. Aan de
andere zijde levee zij als de Druiden in duistere woningen ;
breken zelfs vaak de glasruiten, waar zij die vinden, en stoppen
dan de gaten toe met lappen of andere ondoorzichtige zelfstandigheden, . ten einde de juiste mate van duisternis te herkrijgen.
En gelijk alien natuuraanbidders overvallen hun buien van
begeestering, die tot wildheid en wreedheid overgaat, en verbranden
zij menschen, zoo ',al niet van teenen gevlochten afgoden, dan
Loch in leemen hutten. Een buitengewoon waarheidlievend
reiziger geeft de volgende schets van een hunner huisgezinnen,
waarin hij binnentrad. Het huisraad bestond uit een grooten
ijzeren pot, twee eikenhouten tafels ; twee banken, twee stoelen
en een drinkkan. Boven de eenige kamer be yond zich een soort
van verdiepiug, die men met een ladder bereikte, en waar de
huisgenooten sliepen ; de ruimte beneden was door een schot in
twee vertrekken verdeeld, het eene voor de koe en 't varken,
het andere voor het gezin. Toen wij inkwamen, vonden wij de
huisgenooten, elf in getal, aan tafel ; de vader zat aan het
boveneinde, de moeder aan het benedeneinde, en de kinderen
aan weerszijden van een groote eikenhouten plank, die in 't
midden, gelijk een frog, was uitgehold ; deze kuil moest den
inhoud van een pot aardappelen bevatten ; op gelijke afstanden
waren kleine kuiltjes gemaakt, die als zoutvaten moesten dienen,
en een kan melk stond op de tafel. Weelde-artikelen als vleesch,
bier, brood, messen en vorken waren er niet. De arme-slaaf zelf
was, zooals onze reiziger beyond, een breedgeschouderd, donkerbruin, sterk man, met een mond, die van het gene oor naar het
andere reikte. Zijne echtgenoote was eene, door de zon gebruinde
vrouw met regelmatige gelaatstrekken, en zijne naakte, vtiile
kinderen hadden honger als raven. Van bun philosophische of
8
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godsdienstige leerstellingen en gebruiken wordt geen woord gerept,"
Tot dusverre Carlyle en zijn »Ecce Homo" : »zie den mensch
in lerland" ten tijde der »luisterrijke" beschaving van onze
negentiende eeuw.
De taal van zulke profeten heeft tau haar werking niet gemist. Overal om ons been, bij alle maatschappelijke beroeringen,
waarvan onze tijd zoo vol is, zien wij, dat er een beroep, een
appel is op recht en rechtvaardigheid, buiten en boven de
]andswetten om. Let slechts op het getob in dit jaar met de
mijnbevolking in Decazeville. Zeker is de wet hier geheel en
al aan de zijde der werkgevers. De heeren Leon Say en zijn
vrienden hebben volkomen de bevoegdheid, om al die werkplaatsen en mijnen daar te sluiten. Zij zijn er toe getergd
door den moord van hun ingenieur, door de koppigheid der
werkstakers. Toch doen zij het niet. Hun belang zou het
wezen. Toch kunnen zij niet meer alleen rekening met hun
eigen belang houden, zij moeten de publieke opinie naar de
oogen zien, of liever een hooger begrip van rechtvaardigheid
volgen. Het zijn immers particuliere zaken, zou men zeggen,
tusschen den patroon en zijn arbeiders ; het interesseert slechts
twee partijen. Neen, is het antwoord dat onze tijd gaat geven.
Bij elk feit van dien aard doet tegenwoordig de stem van het
publiek, de stem van het geweten, zich hooren. Bij elk voorval van dit gewicht, bij elken twist, die zoo groote evenredigheden aanneemt, hoort men het wachtwoord : »arbitrage." De
publieke moraliteit vraagt een scheidsgerecht. En dat vragen,
dat eischen van zulke arbiters is het beste bewijs dat er soeiale
rechtvaardigheid is.
Wanneer men slechts wat meer vertrouwen had in de ideeen,
dan zou de opperv]akte onzer maatschappij er waarlijk anders
gaan uitzien. Dat wij ons verbazen en verschrikken ligt aan
ons gebrek aan geloof, aan onze kleinmoedigheid en onze flauwhartigheid.
Wij zijn in de periode, die het best misschien kan toegelicht worden met behulp van een zinsnede uit Pascal's ideeen.
Wat dien verheven mathematicus het meeste trof was de
koude blik, dien hij, door al zijn wetenschap en kennis, verkreeg op het heelal. Al die hemelbollen wist hij nu te onderscheiden„ De vaart hunner beweging wist hij te berekenen.
Den dampkring om hen heen vermocht hij of te meter. Den
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duur der wenteling om hun eigen as kon hij nagaan. Zuiver
stelden zich alle problemen voor zijn brein en zijn brein kon ze
oplossen. En toch was hij ontevreden en bekommerd. Met het
licht van zijn wetenschap dat alles beziende, bleef hij onbevredigd. Het sprak niet tot hem. Een benauwende stilte omgaf
hem. En Blaise Pascal barstte los in den wanhoopskreet : Alet
eeuwige stilzwijgen dier oneindige ruimten verschrikt mij."
— Stel nu dat diezelfde natuuronderzoeker slechts ans in
den vroegen ochtend zijn eel en woning had verlaten, dat hij
de stad Rouen was ontvlucht, om buiten op het veld, te midden van wooden en weiden, met de kronkelende rivier naast
zich, den zonsopgang te bespieden. Zou hij dan niet — bij het
aanschouwen van die stralen goud licht, die over het landschap
werden heengegoten, bij den glans en de kleuren, die overal uit
grauwen nevel naar boven schoten, bij de vonken die het
zonnelicht deed tintelen op den vloed, bij het gejubel der
vogels die den dageraad verwelkomden, bij het veelstemmig ontwaken der natuur — een gansch anderen indruk naar huis
hebben gedragen ? Zou hij niet volkomen verzoend zijn geweest
met God en de natuur en in zijn studeercel met dubbele aandoening het vers van de Vulgata hebben gelezen : »Coeli enarrant
gloriam Dei ; de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel
Zijner handen werk." Het zwijgend heelal van gisteren zou
eensklaps het welluidendst gezang in zijn ooren hebben aangeheven.
Waar het begrip van Rechtvaardigheid weder wordt gevoeld
en in het leven treedt, zal ook de menschelijke maatschappij
den gezonden aanblik weder bekomen.

Kunnen wij nu iets doen, om ook de arbeidende klassen
weder in het gevoel van sociale rechtvaardigheid te doen deelen ?
Naar onze overtuiging zeer zeker. Wanneer wij slechts toegeven, dat in deze gansche sociale quaestie beginselen der zedekunde den doorslag moeten geven. Het is nog meer een ethisch
dan een economisch probleem. Aileen de lage trap, waarop in
't algemeen de beoefening der »Ethica" staat, verklaart veel der
te-kort-komingen in onze maatschappij.

116

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID.

Worden werkelijk onze meeningen en daden aan vaste, zedelijke
regels onderworpen, dan zullen wij moeten beginnen ons begrip van
privaat-eigendom te herzien. Onzinnig is de eisch het particulier
eigendom te willen afschaffen, dat juist een der voorwaarden
van onzen vooruitgang is, een der prikkels, waardoor de mensch
tot zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid zich ontwikkelt ; maar even waar is het, dat dit privaat-eigendom zich
thans in de bestaande vormen veel te scherp versteent, en er
steeds op uit is zich voortdurend nit te breiden, door telkens
nieuwe vormen als copierechten, patenten, vergunningen, certificaten van oorsprong en handelsmerken in zijn bevestigden
eirkel op te nemen. Nimmer mogen wij Loch vergeten, dat het
privaat-eigendom aan den grond en aan de natuurgaven zich
in den loop der tijden ontwikkeld en als het ware losgerukt of
losgewrongen heeft uit het gemeenschappelijk eigendom. Da.t
gemeenschappelijk eigendom — de studiên van Maine over de
dorpsgemeenschap hebben het zoo voldingend bewezen — was
het uitgangspunt. K.racht en macht zaten v66r, toen men allengs
tot deeling overging. Het zou dwaas wezen die dorpsgemeenschap weder te willen restaureeren, waar zij door de geschiedenis veroordeeld is, maar het gnat niet aan de deeling van
den grond en wat daartoe behoort als een absolute voor altijd
vaste wet te beschou wen. Neen, het is slechts een vorm, een
zeer goede vorm der maatschappelijke organisatie ; maar vormen
zijn te veranderen, hebben slechts een relatieve waarde, zijn
geen wetten van ijzeren noodzakelijkheid. En elke maatschappelijke vorm mag alleen beoordeeld worden naar zijn doelmatigheid.
Ons herinnerende den oorsprong van het privaat-eigendom
moeten wij dus dat recht gebruiken, niet enkel voor ons
zelven maar ten bate van het algemeen. Wij moeten in den
goeden zin van het woord rentmeesters zijn van ons eigendom. Dan zullen die nadeelen en kwade eigenschappen, waarvan het eigendom thans de al te milde bron is, kunnen verminderen. Aan den eenen kant zullen wijken de trots, de
aanmatiging, en het pralend vertoon maken : aan den anderen
kant zullen de jaloerschheid, het gebrek en het vergrijp verzwakken.
Tot de wijziging in het gebruik van ons vermogen worden
wij geroepen niet enkel door een idealistische opvatting, maar
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dringend genoeg door den plicht, die voortvloeit uit het verleden.
Wij schijnen toch al te spoedig te willen vergeten, dat het
ontstaan en opkomen der groote kapitalisten in het begin onzer
eeuw — ten gevolge der ontwikkeling van industrie en handel —.
waarlijk niet alleen te danken was aan hun eigen energie
maar aan duizende omstandigheden der maatschappij.
De gansche maatschappij werkte voor hen mede ; zij waren
in veel gevallen slechts de gelukkigen die den prijs wonnen,
waarvoor alien zich inspanden. De verkrijgers van een groot
vermogen waren slechts degenen, die van de vorm-verwisselingen der maatschappij profiteerden. Lees een der biografi6n
der Engelsche industrieelen in den aanvang van onze eeuw,
vooral der Kwakers onder hen, bijv. van Walker of van
William Allen, den vriend van Wilberforce, en merk bij hen
op het gevoel, dat zij hebben, van inderdaad slechts voordeel
te trekken en winst te doen met de ontdekkingen van anderen. Zij gaan de uitvinding van Arkwright, dat nieuwe
en wonderlijke werktuig om te spinnen, gebruiken ; zij hebben eenig kapitaal, stel een honderd pond sterling, zetten
daarvoor eenige arbeiders aan het werk, een veertigtal, en
winnen en winnen altijd door. Arbeidend met dat altijd aangroeiend kapitaal, dat hen in staat stelt steeds nieuwe machines te koopen, steeds nieuwe arbeiders daaraan vast te
hechten, worden zij zeer vermogend, kapitalisten in het groot.
Maar bij de besten onder hen — en met opzet noemden wij
dan ook de Kwakers — stond het gevoel op den voorgrond,
dat ieder eigenaar ook een schuldenaar is aan anderen. En
inderdaad, dit is de voile waarheid. De gansche maatschappij,
in haar breede ontplooiing van intellectueele en materieele krachten, heeft voor de rijken medegewerkt. De bezitters mogen
stellig mildelijk van hun rijkdom voor eigen doeleinden gebruiken; maar zij moeten gedenken, dat zij een deel van hun rijkdom verschuldigd zijn aan de anderen, niet enkel aan de arbeiders, wanneer zij patronen zijn, maar aan de uitvinders, die
reeds in hun graf rusten, aan alle wetenschappelijke v66rlichters.
Zij zijn als eigenaars schuldenaars der menschheid. Daarom
moeten zij aan het publiek, den erfgenaam der menschheid, in
den vorm, dien zij zelven verkiezen, dat billijk deel van hun
inkomsten teruggeven, dat zij, omdat zij midden in het publiek
leefden en van den stroom van gedachten en gevoelens van dat

118

SOCIALE RECHTVAARDIGHEM.

publiek hun oordeel trokken, tot zich wisten te trekken. Onze
Hollandsche voorouders hebben het steeds zoo begrepen. Onze
steden zijn vol van stichtingen en hoes voor den onden dag.
Ons Amsterdamsch weeshuis teert nog op de giften van Haesje
Claes. Aan onze academies werden altijd door particulieren
beurzen gevestigd. Eerst in onzen tijd scheen dit helaas minder
te worden. Het eigendom wordt egoistisch en kweekt egoisten.
Als men iets voor het yolk doet, doet men het uit gansch
andere motieven dan onze krachtige voorvaderen. Er ligt op
den grand van velen onzer weldaden een soort van vrees of
bangheid voor mogelijke uitbarstingen van het yolk. Daarom
bereiken zulke weldaden gewoonlijk het doel niet. Wel mag
het verwondering baren, dat juist nu de bezittende klassen van
hun individueel eigendom meer en meer een citadel maken,
waarin zij zich bevestigen. Is toch niet in onze eeuw door een
scherpzienden geest de leer vastgesteld van wat de Engelschen
noemen >>the unearned increment ?" Is er niet in de ontwikkeling en vermeerdering van rijkdom telkens een deel, dat de
een of antler oogst, hoewel hij er niet voor gezaaid heeft, noch
inderdaad groote moeite er voor heeft gedaan ? Is niet het
bestaan van sommige kapitalisten hierin vervat, dat zij, evenals
de landeigenaren van vroeger, slapende rijk worden ? Nog meer.
Door de machtige stelling, die zij ten gevolge van den omvang
van hun privaat-eigendom innamen, konden zij de condition stellen van de gemeenschappelijke verdeeling van den arbeid, en
zij namen het leeuwen-deel. Bovendien: toen zij eens zoo machtig waren geworden, moesten de kleinere eigenaars en werkgevers — wilden zij niet geheel buiten den kring der verdiensten blijven -- zich wel onder de heerschappij der grootere
stellen. Wat men in de middeleeuwen heeft zien gebeuren, toen
de kleine vasallen zich onder de hoede en macht van den
grooten plaatsten (de zoogenaamde cornmendatio), dit hebben
wij in onze eeuw in de industrie zien geschieden. Altemaal
redenen, die de eigenaars er toe moesten bewegen zichzelven
en hun beginselen te herzien, en het gebruik van hun vermogens-rechten breeder op te vatten, dan waartoe thans de egolstische drijfveeren schijnen te nopen.
Hiermede hangt samen de plicht om te overwegen, of wij,
naast het privaat-eigendom, ook bier en daar in bezits-toestan-
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den soms het collectivistisch beginsel zouden moeten versterken
of misschien zelfs weder in het leven roepen. Men weet, dat
twee oorspronkelijke wijsgeerig-godsdienstige geesten in het
midden van deze eeuw daartoe uiterst radicale voorslagen hebben gedaan. Wij noemen Colins en Francois Huet. In de eerste
plaats de baron Colins. Hij was van zeer oude Beigische
adellijke familie. Geboren in 1783 was hij reeds op zijn zeventiende jaar in de legers van Napoleon, en doorliep hij als officier der huzaren de verschillende rangen der fransche armee.
Na den val van Napoleon verliet hij als kolonel dat leger en
ving hij zijn zwerf- en studietochten door Europa en Amerika
aan. Vooral economische vraagstukken en landbouw-exploitatie
trokken hem aan. In de Havannah stond hij zelfs aan het hoofd
eener plantage. Toen de Juli-omwenteling de Bourbons had
verdreven, keerde hij in Frankrijk terug, en begon hij daar in
1835 zijn boeken te schrijven. zijn geschriften, waaraan hij tot
aan zijn dood in 1859 werkte, zijn in negentien deelen gedrukt.
Zij houden zich alien bezig met een organisatie der maatschappij. Het eerste doel, dat hij op het oog heeft, is in elken
staat weder grond tot collectief eigendom te maken. Hij meende
dat, als de staat het wilde doorzetten, deze verandering in een
vijf en twintig jaren zou te verwerkelijken zijn. Vooral door
geweldig ingrijpen in het erfrecht wilde hij dien toestand dwingen. Slechts het erfrecht iu de rechte lijn zonder testament
zou regel zijn. Elke successie zonder directe erfgenamen in de
rechte lijn komt aan den staat. Men zou bij uitzondering bij
testament kunnen legateeren, maar zulk een erfenis zoo met

25% ten voordeele van den staat worden belast; Voor dat alles
zou door den staat grond worden aangekocht. De grond, die
tot collectief eigendom was verklaard, was van nu of aan onvervreemdbaar. — En wat Colins in grillige vormen, met aan4enrijging van citaten en aanhalingen, soms weer deed ffikkeren
en schitteren dan kalm begrijpen, datzelfde werd door Francois
Hut in zijn schoon boek »Le Regne Social du Christianisme,"
dat in 1853 verscheen, ernstig en doordringend betoogd. Hij
was franschman, geboren in 1814, doch heeft een goed deel
van zijn leven in Belgie geleefd, to Gent, waar hij van 1836
tot 1850 hoogleeraar der wijsbegeerte was. Omstreeks 1846
keerde hij zich tot sociale studien en vereenigde hij een kring
van leerlingen, onder anderen Emile de Laveleye, om zich heen.
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De stelsels van maatschappelijke hervormingen werden door
hem met al die jonge vrienden nagegaan en ontleed. Zijn boek
was de vrucht dier studiên. Later verliet hij Gent om in
Servie prins Milan van dienst te zijn. Hij stierf in 1869 te
Parijs, en zijn vrienden hebben hem drift op het kerkhof Montparnasse (waar thans ook zijn naamgenoot Busken Huet rust) een
gedenkteeken opgericht. Geheel zijn betoog komt hierop neer,
om naast het individueel eigendom weder plaats te maken voor
het collectief eigendom. Ook volgens hem moet dit allereerst
op den grond worden toegepast. Er moet in elk land een groot
patrimoniaal goed gevestigd worden, dat tot stand kan komen
op deze wijze, dat al wat bij erfstelling buiten de legitieme
portie wait, aan dat fonds door de wetgeving wordt toebedeeld.
Op die wijze behoudt Huet het privaat-eigendom en de erfenissen en vestigt hij tegelijk daarnaast een collectief bezit,
waarvan al de armen en misdeelden naar vaste regelen konden
gebruik maken. De regelen daarvoor werden in detail door hem
medegedeeld, maar hoofdzaak was voor hem het vaststellen
van het recht, dat ieder arme heeft op dit te constitueeren
patrimonium i).
1) In zijn book laat hij zich pag. 274 aldus uit :
„En restaurant l'ordre naturel dos successions, le droit au patrimoine conscore ]'accord de la propriete et de la communaute, hors duquel it n'est point
de societe. Chacun peut se dire : „Ie suis homme, aucune propriete humaine
no m'est etrangere. Ces champs feconds, ces puissantes merveilles de l'industrie, ces dem cures somptueuses, qui ne m'appartiennent pas, entreront dans
l'heritage de mes fils." Plus de place a l'envie: la richesse meme est amnestiee, par ce qu'elle est contrainte de servir au bien des races futures. Nulle
entrave ne gene la bienfaisance, et eependant l'oisivete hereditaire deviant
impossible. Chaque pere a droit de transmettre a ses enfants le fruit de son
labour et de ses epargnes : tons les nobles mobiles qui peuvent exciter l'homme
au travail sont conserves, et cependant le fils du pauvre est toujours assure
d'un heritage. Que pout-on faire de plus pour la famille ? Faudrait-il done
lui immoler l'humanite? La succession en se generalisant se moralise. On
ne sait quo trop a quelles tentations le regime actuel expose des heritiers
besogneux et presses. Il fait de chaque heritage une proie quo se disputant
les plus viles passions. Helas ! qui n'a surpris d'abominables voeux? Loin
d'attenter 4 la famille, le droit au patrimoine l'epure et la fortifie. II fait
penetrer la securite dans son sein. La faute ou le malheur d'un pere ne
condamne plus 4 une inferiorite permanente sa malheureuse posterite. Sous
ce regime yraiment social it existe de fait une assurance generale entre tons
les parents et entre tons les enfants. De cette touchante solidarite des families
particulieres se forme la grande famille humaine. Aujourd'hui l'enfant du pauvre
tombe nu sur la terre nue, comma s'il naissait a l'etat sauvage. II ne se lie
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Welnu, wij meenen dat deze denkbeelden — hoe fantastisch
zij ook mogen klinken — misschien wel eenige opmerking en
overweging verdienen.
De kiem van die denkbeelden behoeft het individueel eigendom ook op den grond niet aan te tasten. Neen, het collectieve
begrip werkt hier slechts als aanvulling, als organisatie, die aan
de leemte van het privaatbezit te gemoet komt. Men bedoelt
twee sferen van eigendom naast elkander te plaatsen, die van
het individueel en van het gemeenschappelijk eigendom ; den
4enen kring nevens den anderen, elk met eigen motieven en
drijfveeren. Wij behoeven dus waarlijk niet zoo ver te gaan
als de plannen van den grooten Engelschen natuur-onderzoeker
Alfred Russel Wallace in zijn »Land nationalisation", noch als
Herbert Spencer, die in zijn Social statics (141) den geheelen
grond van een land liefst in het eigendom van den staat zou
willen overgeven. Neen, hoogstens zouden wij kunnen medegaan
met de plannen van Chamberlain, waar hij de gemeenten wil
laten zorgen voor het beschikbaar stellen van grond aan de
arbeidende klassen. Op het beginsel echter komt het aan. Wij
zijn, door de toepassing der strenge individualistische leer van
het egoisme, zoo afgewend ons in deze vormen zelfs in te denken.
Doch wij moeten in dit opzicht veranderen. Gelijk de droevige
ellende van ons slecht opgeleid en kwalijk in hun ambacht bedreven werkvolk ons thans doet inzien, welke domheid het is
geweest, de gilden-organisatie weg te vagen in plaats van haar te
reorganiseeren; zoo zal het ons later nog wel eens treffen, dat
wij slechts een waan van den dag, van dagbladschrijvers, opvolgden, toen wij de laatste overblijfselen onzer marken aan de
felheid van het individueel eigendom opofferden. Dan zal het
ons veel later wellicht opvallen, dat in de discussie van het in
het jaar 1886 tot wet verheven ontwerp, houdende bepalingen
ter bevordering van de verdeeling van markgronden, eens een
zeer verstandig woord is gesproken. Een woord van iemand
die voorzag. Trouwens het kwam van de lippen van een der
a riei, it n'a pas d'aieux ! Le droit au patrimoine le reintegre dans le genre
humain. Merveilleuse loi agraire, qui sans arbitraire et sans violence, sans
limiter en rein l'etendue des fortunes, sans depouiller ni &ranger personne,
affermit a perpetuit6 l'6inancipation des travailleurs, et maintient toute la
suite des generations sous le niveau de l'egaliter
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fijnste en oorspronkelijkste hoofden van ons land, van Mr. M. J.
Pijnappelt. Hij bestreed (8 Mei 1886) in de Eerste Kamer der
Staten-Generaal het artikel 3 dat bepaalde, dat een enkel markgenoot de verdeeling van de mark kan eischen, hij deed dit
met verwijzing op de gevaren, waarmede het socialisme ons
gaat bed reigen. Juist om dien strijd te kunnen voeren en vol.houden, wilde hij het socialistisch beginsel erkennen d6dr waar
het goed kan werpen. »Op den bodem van het socialisme —
zoo vervolgde hij ligt de aankweeking van den gemeenschapszin. Een der oorzaken, waardoor het is ontstaan, is de reactie
tegen de orthodoxe leer van de economic, dat ieder slechts voor
zich zelven te zorgen heeft en zich om anderen niet behoeft te
bekommeren. Nu mag dat argument niet gebruikt worden om
te beweren, dat de marken economisch goed ingerichte gemeenschappen zijn ; maar als de markgenooten z66 oordeelen, dan,
komt het mij voor, moet men vooral in den tegenwoordigen tijd
de gemeenschap, die door de belanghebbenden noodig geacht
wordt, niet doen verbreken door den wil van 64n enkelen persoon. Dat is juist het verkeerde beginsel, overgehouden nit de
orthodoxe economic, en die overdrijving geest kracht aan hen,
die niet alleen het goede in het socialisme, de bevordering van
den gemeenschapszin, erkennen, maar die nit verlangen naar die
gemeenschap willen beginnen met de geheele maatschappij omver te werpen. Daarom meen ik, dat men in dezen tijd wel
moet toezien wat omtrent dergelijke zaak bepaald wordt. Strenge
handhaving van het recht moet het beginsel zijn. Men moet
niet beschikken over de marken, als zij door de markgenooten
nuttig geacht worden voor hunne welvaart. Niet enkel van de
mate der productie hangt de welvaart van een land af, maar
ook van de wijze waarop die productie wordt verdeeld. Ads
het de meening van de markgenooten is, dat een hoogere opbrengst mag verwaarloosd worden, omdat de wijze, waarop een
mindere opbrengst door hen genoten wordt, bevorderlijk is voor
hunne welvaart, dan moet de wetgever zich daar niet tegen
verzetten."
In dien geest meenen wij dat een en ander te doen zij. In
alien geval zouden wij hopen, dat gees misgrepen meer in ons
land werden begaan van dien aard, als, naar onze overtuiging,
bij het vaststellen van artikel 3 dezer wet van 1886 over de
marken aan het licht zijn gekomen. Wij moeten in dit opzicht
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oppassen. Er zijn niet zooveel fouten in overvloed meer te
maken.
Wat hiervan zij en hoeveel andere middelen ter bevrediging
nog zouden kunnen worden voorgesteld ; — want in dit opzicht kunnen wij hier slechts aanstippen — wij hebben ten
slotte slechts een allesbeheerschenden plicht ; om levendiger dan
ooit ons te doordringen van het geloof, dat onze gansche menschelijke maatschappij meer noodig heeft gerechtigheid en liefde
dan streeling der zinnen of genietingen. Wanneer wij dat in
ons eigen level) eens werkelijk wilden toonen, dan zou er van
onze daden een overredings-kracht uitgaan, die vrede op aarde
zou kunnen brengen.
De menschen leven toch nog meer van liefde dan van brood.
Maar het hapert ons aan het geloof; aan het vertrouwen op
de gedachte die men uitspreekt. Er is tweestrijd tusschen onze
woorden en onze daden. Daarom is de rol der kerk, als kerk,
zoo bitter zwak. De dienaren van die kerk spreken er van, dat
het wezen van het Christendom bestaat in de opoffering en
kruisiging van zich zelven ; maar handelend optredend in het
leven, twisten zij over allerlei dogmatiek, schijnen zij met hun
spitsvondige redeneeringen eieren van vliegen te wezen in de
webbe van een spin, en intusschen gaat de maatschappij haar
eigen weg zonder zich om hen te bekommeren. Toch was de
rol der kerk vooral in de middeleeuwen zoo school). Zij was
de ware gelijkmaakster ; door haar had de keur der armen
de kans om hooger op te komen. Door haar stichtingen gaf zij
onderwijs aan ieder die daarvan wilde gebruiken. Zij »egaliseerde" de voorwaarden van den maatschappelijken strijd. Bovenal, al verkeerde zij met de grooten dezer aarde, zij hield
zich steeds dicht bij het arme yolk. Zij wist, dat de groote
deugden en het waarachtige genie meestal nit het lagere yolk
voortkwamen. Zij troostte dat yolk en hielp het den strijd des
levens uitvechten. Waar zijn thans de priesters die dit doen ?
In plaats van de woorden eener blijde boodschap te brengen,
verwarren zij zich zelven in de strikken der staatkunde, en
draven zij over de straten als politieke verkiezings-agenten.
Eens — het is nu acht en twintig jaren geleden — gaf een
priester in Europa een beter voorbeeld, en wanneer het waar
is, wat in het Oude Testament ons wordt verzekerd, dat God
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de Heer bereid was een stad der oudheid te sparen ter wille
van Ma rechtvaardige, dan zal men misschien in de zelfopoffering
van dien eenen man de reden moeten zoeken, waarom het yolk
van Parijs meer dan twintig jaar na zijn dood liet verloopen,
v66rdat het weder aan de stemmen van sociale wraakzucht het
oor leende. Laat ons de geschiedenis van den dood van den
aartsbisschop Affre even kortelijk in herinnering brengen. Het
is een der aandoenlijkste bladzijden uit de historie onzer negentiende eeuw.
Het waren de bloedige Juni-dagen van het jaar 1848. Het
werkvolk van Parijs had zich aangegord tot den verwoedsten
kamp, dien het gestreden heeft v66r den tijd der Commune.
Overal waren in de straten de barricaden opgericht, en verdedigde het yolk zijn posten tegen de legers van Cavaignac en
Lamoriciere. Reeds woedde een tweetal dagen de strijd ; van alle
kanten schoten de kanonnen en geweren ; het y olk was in
razernij ; er was een atmosfeer van vuur en bloed. De aartsbisschop was in bevende onrust. Hij was van natuur een bange
man, wiens gemoedsgesteldheid, in den gewonen loop der dingen,
het eerst vatbaar was voor inblazingen van vrees. De minste
volksoploop, de mogelijkheid van een gevecht, had hem altijd een
schrik aangejaagd, waarvan hij zich zelf haast Been rekenschap kon
geven. Dikwijls had men hem haast bekommerd gezien om gevaren,
die nog verre in de toekomst lagen, te ontwijken, in die mate, dat
zijn beste vrienden zich dan meermalen over hem hadden bedroefd. Zoo meenden dan ook zij, die hem omringden, dat hij den
23 "en en 24"en Juni slechts om eigen zelfbehoud dacht. Maar
ziet, den 25"en Juni, nadat hij des ochtends weder de mis had
bediend, scheen hij eensklaps een ander man. Hij had den ganschen
nacht alleen in gebeden doorgebracht ; zijn geestkracht had hij
opgewekt, zijn ziel gesterkt. Een eenvoudige bezieling was uit
den Hernel daarin neergedaald ; hij was zoo rustig geworden.
Hij riep zijn groot-vicarissen en zeide hun, dat hij in het midden
van het yolk wilde gaan, om het aan te manen en tot vredesdenkbeelden terug te brengen. Hij vertrouwde wel niet voor
zulk een onderneming op de kracht van zijn woord ; want hij
wist te goed, dat hij niet weisprekend was, en dat zijn spraak
nog belernmerd zou worden door de vrees ; maar hij zou zich
overgeven aan zijn God, die hem zond en die wel zou
weten te spreken door zijn lippen. De groot-vicarissen poog-
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den hem van zijn plan of te brengen, stelden hem voor dat
hij een wissen dood te gemoet ging. »Mijn leven beteekent
zoo weinig", was het eenige antwoord dat hij hun gaf. Toen
maakte hij zich op, ging eerst, daar hij een man van plicht
en van regel was, v66rdat hij naar de barricaden trok, zijn
volkomen onderwerping bieden aan het hoofd van den staat, generaal Cavaignac, en van hem als het ware het verlof vragen
om te mogen sterven. Te voet schreed hij, gekleed in zijn voile
ambtsgewaad, gevolgd door zijn vicarissen, naar het hotel van
den generaal. Ook deze was verrast, en vroeg hem niet te gaan en
zich zelven te sparen. Maar de aartsbisschop was niet aan het
wankelen te brengen ; hij antwoordde slechts »mijn leven is zoo
weinig waard". Toen liet de generaal hem vertrekken. En reeds
ging hij te voet door de straten ; slechts een bediende volgde
hem nu ; de groot-vicarissen waren verdwenen. Overal was het
strijd en knalden de geweren ; op baren en burries droeg men
de dooden en gewonden weg. Hij hield van tijd tot tijd stil, om
de arme stervenden te zegenen. De soldaten, de werklieden bogen
voor hem de knie ; officieren schoten toe en baden hem niet
verder zich te begeven. Tevergeefs. Daar kwam hij bij de »place
de l'Arsenal" v66r de muitende voorstad. De generaal Bertrand
leidde daar den aanval. De aartsbisschop vroeg het vuren te schorsen. Op zijn bede stolid de generaal aan de insnrgenten achter
de barricade een wapenstilstand van 6en uur toe. Toen, nadat het
vuur over 'en weer zweeg, stapte de aartsbisschop langzaam,
met den crucifix in de hand, naar het plein ; een »garde national"
ging voor hem uit met een tak van een heester, als vredestak.
De aartsbisschop wenkte thans den bediende, die hem tot nu
toe gevolgd had, zich te verwijderen. Doch deze weigerde, zeggende : »zoo er gevaar voor mij is, is er gevaar voor u; ik kan
u niet verlaten". »Welnu," hernam de aartsbisschop, »laat ons
gaan." Hij dacht slechts gedachten van den hemel, en hij
spoedde zich, als gedragen door een inwendige kracht ; zijn gelaat was als verhelderd en verlicht door stralen van boven.
Hij, anders zoo bang, zoo weifelmoedig, ging thans onverschrokken naar de barricade. Zonder om te zien, klom hij er over
en was hij met zijn twee geleiders, den »garde national" en
den bediende, tusschen de woedende volksmassa. -- De opwinding was tot de hoogste spanning geklommen. Men
begreep niets. Men wist slechts, dat men als vee door de troe-
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pen was gejaagd en mishandeld. De blikken schoten vlammen
van haat. De ledematen, waarlangs het zweet gutste, waren
bezoedeld met bloed. De kruitdamp trok nog nauwelijks weg.
Men zag haast niets. De »garde national" wuifde met den vredestak. »Mijn vrienden, hoort mij," zei de aartsbisschop. Hij kon
geen stilte verkrijgen. Eensklaps klonk een schot. »Te wapen"
gilde de menigte, »wij zijn verraden." De geweren knalden. De
aartsbisschop, getroffen, stortte neder. Toen eerst kwam het
yolk tot bezinning. Daar wierpen de werklieden de geweren weg,
daar vielen zij op de knieen. De aartsbisschop werd op een draagbaar gelegd. »Wij zijn het niet, Monseigneur," zoo riepen
zij weenend, »wij zijn het niet, die u kwaad hebben gedaan, het
zijn verraders, maar wij zullen u wreken." — En de getroffene,
doodsbleek maar rustig, uitte zacht slechts deze woorden: »Vrienden, men bedriegt u, gelooft legt de wapens neer ; er is
reeds veel te veel bloed vergoten." Men zeide hem, op zijn
dringend verzoek, de waarheid, dat hij doodelijk was getroffen.
Hij bleef zeer kalm. »Mijn leven is zoo weinig waard" hoorde men
hem toen weer fluisteren. »Arme werklieden, arme werklieden,"
mompetde hij, »zeg hun de worsteling te staken ; men zal hen niet
verlaten." Toen, terwijl het laatste oliesel hem werd toebediend,
sprak hij : parce Domine, parce populo tuo : spaar, spaar o
Heer, nw yolk." En stervend uitte hij slechts deze bede :
»laat, o God, mijn bloed het laatst vergoten bloed zijn."
Wij gelooven dat zulke daden van zelfopoffering en liefde
de stemming der arme en misdeelde klassen zouden omkeeren en
sociale vrede zouden terugbrengen. Poch zulke daden zullen
in Europa wellicht waarachtig noodig zijn. Het egolsme, waaraan
onze bezittende klassen hebben toegegeven, zal moeten gezoend
worden. Dan zal de sociale rechtvaardigheid haar heerschappij
hernemen. Voor ons, die ons Christenen noemen, is trouwens
dit de kern van onzen godsdienst. Want wat anders is het Christendom dan een wederopwekking ten 'even door het berouw ?

HER INNERINGEN
DER

FAMILIE DE LA FERRONAYS.

Voor de literatuur van het hart, voor de geschiedenis van
het inwendig leven van de ziel, levert het Catholicisme ongetwijfeld eigenaardige bijdragen. En hoe kan het anders? Geheel het systeem der Catholieke kerk is gebouwd — het is
meermalen opgemerkt — op een zeer juiste en nauwkeurige
kennis van het menschelijk hart. Geen enkel gevoel, in dat
hart opkomend, wordt door die kerk verloochend of afgestooten,
maar elke aandoening wordt geregeld, gevormd, geleid en tot
een hooger doel gebruikt. Voor den krijgsman alleen op eer
en kracht vertrouwende, schiep zij het beeld van den ridder, die
voor het Godsrijk op aarde weet te kampen; voor den sluimerenden weemoed, de hoofschheid en al het teeder vrouwelijke tot in het hardste hart, dichtte zij Naar Maria-dienst.
Scherp teekent zich dit ook bij de instelling van het kloosterleven. Die instelling verraadt zulk een psychologischen trek.
Wie slechts eenigermate over het menschelijke leven en over zich
zelven heeft nagedacht, wie met het ontraadselen van de diepe
geheimen van het hart zich, al zij het luttele oogenblikken,
heeft beziggehouden, wien het rondloopen in den molen der
maatschappij nog niet 't gemoed voor immer heeft vereelt, —
hij kent de zucht naar de stilte, naar de rust, om toch recht
alleen met zijn God te zijn. Voor alien, die deze behoefte gevoelden, richtte de Catholieke kerk de kloosters op, waar de
eenzame geest peinzen kon over de geheimenissen van het le-
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ven. Eene geschiedenis van de bewoners der kloosters wordt
dus, van gene zijde beschouwd, een inwendige geschiedenis van
de menschelijke ziel. Het zijn dan niet de uiterlijke daden, die
de aanda °tit tot zich trekken, hoe gewichtig zij ook waren —
men herinnere zich dat de monniken de groote ontginners van
Europa's gronden zijn geweest — ; het is niet de wetenschappelijke geleerdheid bovenal van die kloosterlingen, die hier opgemerkt moet worden — hoe groot ook een rol de Benedictijnen in dit opzieht hebben gespeeld — ; het is niet de invloed
door de monniken op het staatkundig leven der middeleeuwen
uitgeoefend, die bier in het oog valt — hoe eigenaardig ook
de plooi moge zijn, welke aan vele politieke handelingen door hen
moge zijn gegeven —; neon, het is 't innerlijk leven der ziel,
die zich van het gewoel afscheidt om met God alleen te wezen,
dat het kenmerk van het leven dier geestelijken moet zijn. De
ziel dag op dag door het gebed nader tot God te verheffen,
het karakter als in een ijzeren vorm te gieten, zelfs de m inste weekheid van zich te bannen, elken boozen lust bij zich
zelven to bespieden, voor elken opgekomen hartstocht boete
te doen, wel vast 't genot van het huwelijksleven en den rijken rijkdom van 't eigen kind in de wieg naast zich te wil.
len ontberen, om geheel der eenzame overdenking, den geheimzinnigen strijd, als het goede tegen het kwade in onze
borst woelt, zich te willen wijden ; ziedaar wat het doel van
zulk een leven moet zijn. En wanneer wij soms, reizende, als
op eens een ouden bouwval van een klooster voor ons bemerken, een paar muren, slank oprijzend te midden van de meest
schilderachtige natuur — want altijd wisten de monniken de
schoonste plaats voor het bouwen van hun verblijf uit te kiezen — ; wanneer dan op die overblijfselen als onwillekeurig onze
aandacht blijft gevestigd, en een eenigszins rondgebogen kromming van den muur ons de plaats des gebeds doet vermoeden ;
dan is het, alsof wij op die koude zerken nog eens een
van die geknielde gestalten zien, voor wie de wereld en haar
bemoeiingen in het niet was verdwenen, en die in zoo te verklaren eenzijdigheid de maatschappij en alles was ontvlucht, om
het kloppend hart en het peinzend hoofd (kon 't zijn) tot rust te
brengen, en biddend tot God, steeds zich zelve toe te roepen ;
›>wees sterk, hoe zvyak gij ook zijt !"
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Niet echter over de kloosters, maar wel over een leven in de
wereld, een leven, doortrokken en als bezield door den geest
van hetzelfde catholicisme, willen wij spreken. Wij wenschen
de aandacht te vestigen op eenige weinige zeer edele personen uit het geslacht der de la Ferronays. En juist omdat
zij niet in de eenzaamheid teruggetrokken, maar in het
midden van de wereld hebben geleefd, en omdat zij de meest
gewone, zij het dan ook de meest levendige gevoe]ens hebben
ondervonden en geopenbaard, kan hian leven wellicht heroleke
voorbeelden ten beste geven. Zij zijn alien gestorven, en de
zuster roept haar herinneringen nog eens op, en toovert u in
haar boek ()Ii6cit d'une soeur") den schoonsten roman voor,
waarmede uw gedaehten zich zouden kunnen bezighouden.
Wel moet gij niet ruw den kring, dien de schrijfster opent,
binnentreden ; het is bijna heilige grond, dien gij betreedt ; maar
als gij een oogenblik in dien atmosfeer zijt geweest, is het u
te moede, alsof gij a daar z66 te-huis zoudt gevoelen. De evenredigheden veranderen als ongemerkt. Al wat hard of heftig
naar buiten werkt wordt niet meer toegelaten. Pe uiting van
aandoeningen, die hier wordt aangetroffen, laat zich het best
vergelijken met den gemoeds-toestand bij het opkomen eener
eerste liefde. Dan leeft en voedt men zich met kleine zinspelingen, vluchtige gewaarwordingen ; een blik van het oog, een
nauw gevoelde handdruk, een zachte, stille wenk zijn zeer
waarachtige zaken en beslissen als voor het leven. In zulk een
stemming verkeert men ook hier in dit verhaal. Uit alles ademt
zulk een liefelijke geur; in harmonieuse kleuren is alles getint ;
nergens worden contrasten en tegen elkander schreeuwende
kleuren gebruikt ; en terwijl inderdaad het diepste en heiligste
geheim van het leven wordt behandeld, terwijl de meest tragische voorvallen en aandoeningen worden te berde gebracht,
geschiedt dit alles in zoo gedempten toon, in zoo rustige inkleeding, dat elke in het oog loopende verrassing wordt vermeden. Toch worden u in dat boek verhevene zaken, romaneske en hartstochtelijke toestanden, roerende en aangrijpende
voorvallen verhaald, doch in een stijl zoo eenvoudig, zoo nalef,
zoo onopgesmukt, zoo waar, dat het a wonderlijk aandoet.
De personen, die worden voorgesteld, behooren alien tot de
hoogste aristocratie. De graaf de la Ferronays, de vader, zelf
9
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kind der emigres, is bekend als diplomaat der restauratie en
als minister van buitenlandsche zaken in het kabinet de Martignac. Langen tijd gezant te St. Petersburg, leeren wij hem
in het verhaal zijner dochter eerst kennen op het einde van
1829, toen hij als zoodanig te Rome optrad. Het is echter
slechts een oogenblik. De Juli-revolutie breekt nit en de streng
legitimistische graaf wordt als gezant ter zijde gezet. De tijd
der weelde is voor hem voorbij. Zijn groat landgoed Montigny
moet hij vorkoopen, en hij blijft met zijn gezin eenigen tijd —
doch op wat minder weidschen voet — in Italie, en wel bij
Napels, vertoeven. Zijn zeer catholiek gezin is vrij talrijk.
Uitgenomen onze schrijfster Pauline, ontmoeten wij de dochters
Eugenie, Olga en Albertine, en, behalve nog een getrouwden
ouderen zoon Charles en een jongeren Fernand, zien wij den
zoon, wiens geschiedenis zich vooral in deze bladzijden zal
ontwikkelen, namelijk den in 1812 geboren Albert.
Het geloof en de liefde van dien Albert vormen het hoofddrama van het verhaal. Het was in het jaar 1832. Albert was
tijdelijk met zijn vrienden Montalembert en Rio te Rome :
char zag hij eeusklaps in de eeuwige stad de jonge gravin
d'Alopeus en die blik was beslissend. Zij, Alexandrine, was de
dochter van den toen zoo even gestorven graaf d'Alopeus, geruimen tijd Russisch gezant te Berlijn ; haar moeder, die spoedig hertrouwde met prins Paul Lapoukhyn, was een der fraaiste vrouwen van haar tijd, en was als niet geevenaarde sehoonheid nog beroemd, toen haar dochter reeds volwassen was. Die
dochter zag in 1808 te Petersburg het levenslicht en had tot
peetvader keizer Alexander zelven. Even als haar ouders behoorde zij tot den lutherschen godsdienst. Zij was niet zoo schoon
als haar moeder, maar haar edele, rijzige en bevallige bonding,
de uitdrukking van haar oogen gaven haar een bekoorlijkheid,
die haar niet licht uit het geheugen wischte van die haar had
aanschouwd. Haar naast haar moeder te zien was een aantrekkelijkheid te meer. Men weet nooit — zoo fluisterde men am
haar been -- of men de dochter om de moeder, of de moeder
om de dochter lief heeft. Welnu, deze Alexandrine, die in
haar uiterlijk altijd zekere zieh zelve beheerschende kalmte wist
te bewaren, die in haar vragen en opmerkingen slechts deed
raden wat licht-bewegelijken en fijnen geest zij bezat, en overigens
de distinctie" van opvattingen en genietingen zoo mogelijk tot
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het uiterste dreef, ontmoette Albert, den wel wat mystieken,
in zich zelven gekeerden, doch nu en dan koortsachtig bewogen,
en dan geöxalteerden jongen Franschman. Hooren wij haar in haar
eigen dagboek, dat zij na zijn dood ter neder schreef, dat
eerste elkander-zien beschrijven :
Het was een dinsdag (de dag toegewijd aan de bescherm-engelen) : ik was to Rome, nog in den zwaren rouw over mijn vader,
den 17de" Januari 1832, en ging nog niet uit, then ik de kennismaking van Albert deed. Hij maakte een bezoek aan inijn
moeder : ik was beneden bij eene vriendin, die in hetzelfde huis
woonde als wij (la Casa Margherita), en had met haar een zeer
druk gesprek. Ik ging eerst naar boven een geruimen tijd nadat
men mij had gewaarschuwd, dat de brooder van Pauline de la
Ferronays er was. Ik had echter groot verlangen hem te zien, en
den vorigen dag had ik zelfs genieend hem in een kerk opgemerkt
to hebben, maar ik had mij vergist ..... Ik ging eindelijk naar boven.
Ik heb hem onverschillig aangezien. Ik vond zijn uiterlijk niet
schoon ; nochtans trof mij (naar 't schijnt) de uitdrukking zijner
oogen, en maakte hij op mij een aangenamen indruk. Wat hem
aangaat, hij heeft mij sedert gezegd, dat die eerste blik over zijn
liefde tot mij had beslist, dat hij dien levendigen indruk aan zijn
vrienden had verhaald, die hem hadden uitgelachen, en dat hij
toen opgehouden had over mij to spreken.
5 Februari. — Ik ging met Mary M. het gezang der geestelijke zusters in de kerk La Trinite-du-Mont hooren. Ik zag er den
Heer de la Ferronays (zoo als ik Albert then noemde) altijd geknield. 1k stelde belang in hem, zonder er mij zelve geed rekenschap van to geven, en bovenal gevoelde ik reeds een wonderbaar
vertrouwen in hem, want, toen ik de kerk uitging en mij dicht
bij hem beyond, vertelde ik hem, hoe ik ook gaarne mij op de kniegn
had willen storten zoo als hij, en dat ik het zeker gedaan zou
hebben, indien ik met zijn zusters daar geweest was. — „Waarom
doet gij het dan niet dadelijk ?" sprak hij ; „waarom zulk een
eerbied voor menschen ?" Die stoutheid (want hij kende mij zoo
weinig) in een jonkman van twintig jaar deed mij genoegen. Nooit
had een man mij nog zulk een aanmaning gegeven. Met hem de
fraaie trap van de Trinite-du-Mont afdalende, viel zijn gestalte en
vooral geheel zijn uitdrukking mij op. Ik verlangde dat hij 's avonds
zou komen. Hij kwam.
Donderdag 9 Februari. — Ik gaf een weinig blood op. Mijn
keel was nog zeer gevoelig, ten gevolge van een ziekte te Berlijn
kortelings opgedaan. Ik zag, dat Albert zeer ongerust was over
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mijn gezondheid en ik begon een weinig verlegen in zijn tegenwoordigheid te worden. Hij kwam meer en meer en de heer Rio
met hem. Allengskens begon ik voor hem te zingen ..... 1k zong
ook met hem en ik bewonderde zijn schoone en voile basstem,
krachtig en teeder tegelijk. Zij weerklonk in mijn hart, maar ik
dacht nog niet, dat ik hem beminde. Di had hem nog niet lief.
Maar dit groote genot van met hem te zingen, zoo groot dat ik
het nog gevoel, was dan toch wel vreemd1 Hij zelf lachte om
zijn stem. Heeft hij wel ooit iets goeds in zich zelven gevonden ?
Maar hij zong eenvoudig-wog, als ik het hem vroeg, zonder er
eenige w-aarde aan te hechten.
24 Februari. — Wij deden, hij en ik, met mijn moeder en met
den heer Rio een merkwaardige wandeling naar de villa Pamphili.
Voor dien tijd hadden wij de villa Mattei bezocht. Al wat Albert
mij char had gezegd, had mij reeds zeer geboeid ; maar op de villa
Pamphili, met die schoone vergezichten, to midden van die groote
boomen, wandelden wij, wat verwijderd van mijn moeder, om to
praten, zonder dat men ons hoorde. 0! welk een zoete sympathie
ontwaarden wij teen tusschen ons beiden 1 Wij spraken, geloof ik,
gedurende een uur over godsdienst, onsterfelijkheid en dood, welk
Iaatste zoet zoude zijn, zeiden wij, in die schoone dreven. Dit gesprek,
zoo verschillend van al hetgeen mijn ooren in de wereld had verdit gesprek drong door tot het diepste van mijn hart.
moeid,
1 Maart. — Te midden van de dwaasheden van het Carnaval,
op bet Corso, waar geheel Rome zoo vroolijk en opgewekt is, wierp
Albert mij een ontzettend grooten ruiker van viooltjes toe. Die
rit op het Corso beviel mij uitnemend. Albert was zoo handig
mij bloemen toe to werpen, en op to vangen die ik hem toedacht !
6 Maart. — De Heer de Montalembert kwam dien avond voor
de eerste rnaal hier bij ons. Hij kwam niet dikwijls terug. Albert
zeide nab later, dat hij ook jaloersch op hem geweest was. Zijne
zoo volkomen nederigheid deed hem altijd denken, dat een ander
moor moest aantrekken dan hij. Maar ik, ik gaf reeds toen verre
de voorkeur aan het zien van Albert, dan aan het bijzijn der twee
andere vrienden.
19 Maar t. — Ik ging op een concert bij de princes Volkonsky,
hetgeen ik aangenaam vond, omdat Albert daar was; maar ik
gaf mij daarvan eigenlijk goon rekenschap. Hij geleidde ons in het
rijtuig, en, er uitstappende, verzocht hij ons dringend, ons toch
naar het Colyseum te laten rijden, waarheen hij in het maanlicht
met enkele vrienden ging. Ik herinner mij, dat ik grooten lust
had daarheen met hem te gaan.
21 Maart. — Catiche maakte mij vroeg wakker, om mij te zeg-
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gen, dat de Heer Rio er was, die mij bad om aan Albert to schrijven, daar hij zeer ziek was en geen dokter wilde zien. Ik stond onthutst op, en, onder goedkeuring van mijn rnoeder, schreef ik in
allerijl aan Albert een briefje, waarin ik hem dringend vroeg, zich
goed te laten verzorgen "in naam van zijn familie en ook van
ons". Den volgenden dag was hij zieker ; echter kwam de Heer
Rio 's avonds en bracht mij een briefje van Albert, dat hij een
weinig geheimzinnig overhandigde, hetgeen mij verlegen maakte.
Ik nam het tech onwillekeurig aan. Maar om mijn geweten tevreden te stellen las ik het dadelijk, zoodat mijn moeder kon zien,
dat ik dit briefje ontvangen had en het las. In werkelijkheid had
ik meer lust het geheel alleen to lezen en de droefheid geheim
te houden, die de lezing daarvan mij gaf. Ziehier het briefje : "Neen,
het is geen droom. Sinds gisteren heb ik het honderd malen gelezen,
en ik zal het elken dag na mijn morgengebed weder beginnen .....
0! wat zal ik morgen gehoorzaam. wezen ! Wat ik weigerde aan
mijn beste vrienden, een enkel woord van u was voldoende, om
het van mij to verkrijgen. Van wadr dat overwicht, dat gij over
mij hebt ? Zal niemand het noodige overwicbt op u hebben, om
u ook to leiden op die punten, die u zoo dikwijls doers mijmeren
en u droefgeestig maken ? 0 ! vereenig u met mij, om onzen Beer
die vreugde to vragen, welke het geluk geeft ! Wat zijt gij goed
om voor mij to bidden, al ben ik het niet waard ..... Doe het,
want ik heb het zoo noodig !"

Pit is de eerste kennismaking en de eerste vertrouwelijkheid.
Zeggen wij te veel, wanneer wij meenen, dat uit deze bladzijden
— fijn geplooide bladeren eener roos — u een geur toewaait,
die gij te vergeefs in onze moderne romans bespeurt ? Die zachte
overgang van niet-beminnen en beminnen bij Alexandrine, die
electrieke schok bij Albert, ze zijn zoo teekenachtig weergegeven.
Wat vlecht zich die band, die de twee harten moet verbinden,
liefelijk ine6n ! En tegen wat zware en forsch getinte achterlucht
spelen en glinsteren die zachte en heldere kleuren der wisselende
liefde, nu Albert onmiddellijk het eenige en heerlijkste goed dat
hij bezit, den godsdienst, doet oprijzen. Want de godsdienst, in
den vorm waarin hij zich dien denkt, is voor hem geen bijzaak,
zelfs niet alleen een begeerlijke, hoogst wenschelijke zaak, been,
zij is het Mnige, buiten hetwelk niets meer op aarde, zelfs de
liefde, eenige waarde heeft. Al dadelijk in het eerste briefje zegt
hij het rond-uit, dat er jets is, dat hij nog hooger stelt dan Naar
liefde, namelijk dat zij het geloof bezit. In waarheid is het de
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sterkste liefde ter wereld. Een paar dagen later toch (27 Maart)
komt hij bij haar terug, en het schijnt Alexandrine toe, dat hij
z66 gelukkig is, dat zij nog nimmer zulk een uitdrukking van
vreugde heeft gezien, hoewel hij die poogde in te houden. Wat
had hij gedaan ? Zeer veel later hoort zij het eerst. Hij was
barrevoets, bekleed met het pelgrimsgewaad, den tocht der zeven
Bazilieken voor haar gaan doen. Want die tocht had tot doel de
bekeering van Alexandrine, voor wier bekeering hij ZIJN EIGEN
LEVEN ten offer gaf. Wij zullen later zien welke groote beteekenis in het leven en in den dood van Albert die offerande heeft.
Het is zeer ernstig gemeend, en het leven wordt dan ook, wanneer
het opgeeischt wordt, zeer ernstig in dien geest gegeven. Ten
minste men bedoelt het zoo. En op aarde, waar toch alles naar
de innigheid der overtuigingen moet worden beoordeeld, behoudt die opoffering haar kracht ook in onze oogen. Hij
offert dadelijk zijn leven op voor haar geloof, zij zal later
haar eigen levensgeluk aan zijn godsdienst ten offer brengen. —
Doch dit alles is thans niet aan de orde. Voor het oogenblik
zijn wij te Rome en genieten wij nog van die heerlijke aandoeningen der ware liefde. Die liefde is met zoo weinig tevreden;
men spreekt ze zelf nog niet openlijk tegenover elkander uit ;
men is gelukkig als men elkander ziet ; te samen een trap of
te gaan heeft reeds iets bekoorlijks (»rien que de descendre l'escalier nous charma") elke dag heeft haar eigenaardige afwisseling, soms verdriet en zorgen; maar, laat men kunnen zeggen
»ik heb u heden toch gezien", en men is weder gelukkig. Romanesk vlieden de dagen heen. Albert denkt alleen aan haar ;
»u, die ik in mijn hart slechts noem, ik zie u altijd, en in u
zie ik God". Z66 gaan zij te zamen naar Napels, waar in de
nabijheid (al Vomero) Alberts familie woont. Mevrouw d'Alopeus
betrekt een villa dicht bij de hunne en het wordt nu een heen
en weer gaan en komen tusschen beiden ; nu eens een maskeeren
van het gevoel, dan weder een vage ongerustheid, eensklaps
een uiting, die als van-zelve komt en waarop toch niemand
is verdacht, Terwijl de zusters met de moeder naar de kerk
zich begaven, geleidde Albert haar naar huis; plotseling na een
lange stilte ontglipte hem het woord : »ik heb u lief...." Regels
uit zijn dagboek mogen zijn toestand weèrgeven, en ons teyens doen zien, wat angst hem beknelt, dat soms aan zijn
godsdienstige stemming door dit alles afbreuk wordt gedaan.
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Ik zal wel jong sterven en ik heb het altijd begeerd .
Ik wenschte noch haar rust, noch haar hart te storen. Neen,
neen, slechts eenige tranen en eene van die lange herinneringen,
die geheel het leven voortduren, zonder het te verscheuren
.. De menschen noemen romanesk hen, die slechts leven
willen van hetgeen het leven eervol maakt, en elke exaltatie schijnt
hun een gevaarlijk spel toe. Dwazen! Zij durven van den hemel geen geluk vragen, en vragen nu aan de aarde genot, en
beiden, hemel en aarde, onterven hen nu .....
....Zij bezit alles wat sterke hartstochten maakt : bevalligheid,
bedeesdheid, ingetogenheid, tegelijk met eene van die gepassioneerde zielen voor het goede, die beminnen omdat zij leven
Zij heeft een zeer teeder gevoel en alles wat zwakheid en af hart
-kelijhdanut,mrbijekachgnstoumedizl,
die den dood zou braveeren ter wille van de deugd ....
..... 0 ! wat zou ik gaarne hier lange dagen gebleven zijn !
(te Amalfi). Toen ik, aan den voet dier grootsche bergen, hun
onmetelijkheid b6wonderde, was ik verwonderd mij nog grooter
dan zij te gevoelen, en bun vergulde toppen beklimmende, ze
klein te vinden in vergelijking van mijn gedachte. Want God
zelf vervulde mijn opgetogen hart .....
. 0 mijn God ! ik bid U, geef mij den gloed van vroomheid
terug, dien ik niet meer heb ! .... Ik heb de taal vergeten, die
slechts begrepen wordt door hen, die U alleen beminnen. Die
taal, die men slechts in een kerk spreekt, geheel al166n, ik kende
haar eertjjds, ik vond haar schoon, ik hield er zooveel van haar
te spreken ! Mijn God ! geef ze mij terug ..... Toen ik U
haar bekeering vroeg ten koste van mijn leven en mijn geluk,
was het ook toen ten koste van mijn liefde voor U? Haar reddende, Heer laat ik mij niet verliezen
.
..... Ik bezweer u, liefste ! dat, wanneer ik dicht bij u ben, hetgeen ik dan gevoel nab toeschijnt een voorsmaak te zijn van een
ander beter leven. Hoeveel aandoeningen van dien aard overschrijden
niet het graf! — Neen, ik geloof niet, dat men kan beminnen met
onschuld en innigheid, dat men in een woord u kan beminnen,
zonder doordrongen to zijn van godsdienst en onsterfelijkheid.
Vaarwel ! ik verlaat u. Ik zou kwalijk weOrgeven wat zich van
mij meester maakt ! Noem het waanzin, dwaasheid, extase, maar
ik geloof een muziek van engelen te hooren Gij zijt onder
haar. 0 ! wat zijt gjj schoon ! .....

Men ziet het, daar is niet zoo lichte geest in hem dan in
Alexandrine. Hoe fijn ontledend zij over al haar gevoelens weet to
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redeneeren, hoe droefgeestig zij kan zijn, zoo heeft zij echter vrij
wat meer oog dan hij voor de buitenwereld. Wat zij in haar dagboek opteekent, zijn ontmoetingen, bepaalde tafereeltjes, niet
altijd mijmeringen over zich zelve. Hier stipt zij een feest aan,
daar een avond bij een tooneelvoorstelling. Zij geniet van het leven.
Als zij na een van die feesten in het rijtuig"naar huis keert, weet
Albert op den weg naar den Vomero in het geheim haar
volgen, om nog eens haar witte kleed te zien golven, als zij
het huis binnentreedt! Zij vermoedt niet, hoe zeer Albert met al
die nachtelijke tochten zijn gezondheid benadeelt. Wel bekruipt
haar soms over die gezondheid een zekere vrees. Zij verhaalt
ons, hoe op een avond, toen hij afseheid nam, en men hem
van het balkon nog het vaarwel toeriep, hij de laan afliep, zingende
de romance van den hertog de Rohan, — een romance, die hij
eenige dagen te voren voor de eerste maal had gezongen: »Ton
souvenir est toujours la, — 0 toi qui ne peux plus m'entendre!" :
— en hoe toen een droeve schaduw zich van haar ziel meester
maakte. Maar over het algemeen vindt zij het leven nu heerlijk schoon. »Wij bleven het grootste deel van onze avonden
op het terras. Het was betooverend! die twee golven, die stranden, die Vesuvius, waaruit rivieren van vuur stroomden, een
hemel altijd met sterren bezaaid, een lucht altijd met geuren
doortrokken ! En bij dat alles elkander te beminnen, terwijl
men over God durft spreken ...." In overeenstemming met
haar karakter, wenscht zij echter, voordat zij van haar kant
iets beslissends zegt, Albert op een zekere proef te stelleu.
Zij gaf hem dus een zeker (groen) boekje te lezen, waarin zij
al haar verschillende gewaarwordingen, ook bij een vroeger
opgekomen liefde, had te bock gesteld. Het middel is »subtiel",
en de uitwerking vrij natuurlijk. Albert krijgt haar slechts des
te meer lief; en weet bij een voorstelling van de »Gazza Ladra"
in de opera haar, in het 6tui van haar lorgnet, een briefje te
overhandigeu, waaruit zijn gevoelens genceg blijken. Zij is
nog niet geheel tevreden, zij geeft hem een tweede (blauw)
boekje, waarin nog diepere geheimen, zooals zij meende, stonden, en waarbij haar karakter zich nog meer bloot gaf. De
laatste bladzijden, die reeds min of meer een bekentenis van
liefde voor Albert bevatten, had zij dichtgeplakt, met verbod
om die te lezen. Zij zeide vertrouwen te stellen in Albert. Wie
weet of zij niet misschi en hoopte .... Ten minste, de mensch is bij
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zulke proeven zwak, en ook Albert bezweek. Albert was reeds
met zijn familie naar Castellamare, ook dicht bij Napels, vertrokken, en Alexandrine was nog in de oude villa, doch zou
ook met haar moeder en prins Lapoukhyn naar Castellamare
gaan. Zij is in den salon, toen Albert zich onder een anderen
naam laat aandienen ; wij geven nu haar het woord :
0 welk een geluk van nog eens, als bij verrassing, een van die
heerlijke avonden te hebben I Ik was zoo vroolijk ..... 1k had bij
de piano het air van de Muette : Oh ! moment enehanteur ! gezongen, toen Albert, staande tegenover mij en tot mij sprekende,
mij vroeg, wat ik wel denken zou, indien hij in het blauwe boekje
gelezen had, wet ik met de meeste zorg had verborgen. Ik was
verschrikt, maar ik antwoordde, dat ik wel zeker wist dat hij
daartoe niet in steal was. — „ Als ik het loch had gedaan ?" —
„Het is onmogelijk, ik zal het nooit gelooven !" — „Ik heb het
gedaan !" — „Neen !" Mijn angst werd hoe Langer hoe grooter ; Loch weigerde ik het volstrekt te gelooven. „Wilt gij dat
ik eene phrase citeer om u to overtuigen ?" „Gij zoudt het
niet kunnen, gij zoudt er een moeten bedenken." — „Ik geloof
dat ik Albert lierheb," zeide hij mij toen, terwij1 hij mij zoo
diep mogelijk aanzag. Mijn oogen, die near de zijnen opgericht
waren, vielen neder, maar niet zonder van uitdrukking veranderd
te zijn, zoodat hij voor den geheelen avond bedroefd was. Ik
voelde op dat oogenblik niet, dat ik hem lief had. Maar dat kwam
spoedig terug, toen ik hem geheel en al ongelukkig zag.

De arme Albert was werkelijk volkomen ongelukkig. Zijn
brief aan zijn besten vriend Montalembert, over het vergrijp,
heeft iets wanhopends. Montalembert is wijzer ; hij troost hem:
5>men plaatst geen bled papier tusschen den man en zijn eigen
geluk, vooral wanneer men niet hebben wil dat hij het bemerkt,"
zeide hij menschkundig, en Alexandrine meent het dan ook
zoo kwaad niet. Integendeel, toen zij alien te Castellamare
weder bijeen waren, en op een der avonden, Albert op een
bal bij de gravin K. . . . een zekeren graaf d'A.... met wien
zij danst, eenigszins kortaf bejegent, en een duel daaruit moet
voortvloeien, klimt de bezorgdheid van Alexandrine tot een
waren angst. Den volgenden dag (19 Sept.) toen zij haar Albert met den graaf zag wandelen, dacht zij dat het duel
voortgang zou hebben ; zij bedroog zich, maar had zich gansch
en al bloot gegeven ; aan haar onrust en haar tranen had zij
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geen weêrstand kunnen bieden, een ieder zag het, en Alberts
broeder Fernand had zij ter hulp geroepen. Zij had Albert
werkelijk lief en zou het van nu of aan voor een ieder bekennen. De beide familiOn dachten er sinds dien dag dan ook
ernstig aan, om beiden, Albert en Alexandrine, het huwelijk
mogelijk te maken.
De graaf de la Ferronays eischte echter eerst een kleine afwezigheid van zijn zoon. Deze moest zich rekensehap geven
van zijn gevoel en goed weten wat hij deed. Albert moest dus
den winter naar Rome gaan. Zij mochten al dien tijd elkander
zelfs niet schrijven, een belofte, die zij, behoudens een enkele
inbreuk, trouw hielden. In het begin van Januari 1833 mocht
hij terugkeeren. Wat een zaligheid was dat herzien na twee
maanden scheidens ! Hij komt terug op het oogenblik, dat alle
bals der groote wereld aan den gang zijn, en het is dus een
ware opeenvolging van feesten.. De twee families woonden toen
in dezelfde woning te Chiaja. Alexandrine schildert haar leven
aldus of :
0 ! Welk een zoet familieleven leidden wij toen 1 Te leven
in hetzelfde huis als de ouders van Albert, hem den ganschen dag
to zier en te weten, zonder dat wij er over spraken, dat men
zich bezig hield met ons huwelijk ! Als ik des ochtends wakker
werd, dacht ik er aan, dat ik hem na eenige weinige uren zou
zien en die weinige uren gingen voorbij in aangename mijmeringen, afgewisseld door mijn nooit eindigend toilet, en door wat
gekeuvel met mijn moeder bij het ontbijt. Gedurende dit alles,
was het hooren alleen van de stappen of stemmen van die lieve familie een waar geluk voor mi‘j. Dan eindelijk naderde het oogenblik, waarop ik kon verwachten, dat hij de kamer binnentrad....

Het was in dat aangenaam samenzijn dat de liefde natuurlijk
het krachtigst zich ontwikkelde. Meent echter niet hartstochtelijke tooneelen to ontmoeten ; wij zijn niet in omgevingen zoo als
Balzac die schildert, wij zijn in een ware christelijke, fijn-aristocratische samenleving ; van het voile realistische genet geen spoor;
deze lieden (hoe onze tegenwoordige wereld ze beklaagt !) zijn
onnoozel genoeg om te meenen, dat het liefste,' wat de aarde
aanbiedt, geen waarde heeft als het zinnelijk wordt begrepen ; zij
zien in al wat aardsch is slechts een tijdelijken vorm van het
hemelsche; zij zijn idealisten, zij droomen, zij blazen op hun eigen
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mauler zeepbellen, nietige zaken, die slechts een oogenblik gewicht
hebben, omdat het zonlicht er zulke tintelende kleuren am toovert. Dat men zoodoende aardige tafereeltjes ontmoet, kan de volgende bladzijde uit Alexandrines dagboek getuigen. De episode
der kus zouden wij haar kunnen noemen. Die bescheidenheid, die
ingetogenheid, die bedeesdheid heeft toch ook haar beteekenis,
en zelfs haar pikante zijde voor ons, die aan wel wat anders
om ons heen gewoon zijn.
Mijn moeder dineerde bij graaf Stackelberg en evenzoo de ouders van Albert ; aan mij was het vergund boven te eten met
Fernand, Albert en hun vier zusters. Dit stemde ons vroolijk.
Na het diner, gingen Pauline en Eugenie haar toilet maken, en zij
waren in haar kamer, veOrdat ik naar beneden ging. De
twee kleine zusters speelden te zaken op de piano. Fernand
was dus zoo-wat als derde met ons. Hij vond die houding wat
scheef, hij plaagde ons, hij zeide ons dat hij ging slapen, en om
zich nog meer te isoleeren, zoo als hij zeide, wierp hij zich al
lachend een zakdoek over het hoofd. Na eenigen tijd (Albert en
ik praatten dicht bij den schoorsteen) wilde ik weggaan, want ik
vend, dat het niet volkomen passend was, als ik langer boven
bleef, alleen met de breeders van mijn vriendinnen en hun kleine
zusters. Maar ik bleef wat hangen, daar ik nog maar niet kon beslissen heen te gaan, toen Albert zeer licht mijn voorhoofd met zijn
lippen beroerde. Het was zoo snel gedaan dat ik er nog des to
meer verwonderd over was. Ik werd boos en zonder iets te zeggen, nam ik driftig mijn omslagdoek en ging naar beneden. — Aileen,
op mijn kamer, moest ik wel blijven denken, maar ik wist niet wat ik
moest denken. Zeer zeker ik was boos, en bet scheen mij toe,
dat ons zoet te-zamenzijn van aanzicht veranderde eh wel tot zijn
nadeel. Ik was er niet meer zeker van, of ik hem op dit oogenblik zoo lief had, en ik hoopte dat hij niet bij mij zou komen,
v6Ordat mijn moeder teruggekeerd was, of ten minste een derde
bij ons was.....
De wolk drijft natuiirlijk al zeer spoedig weg. Het wordt
natuurlijk een vernieuwing, een hervatting van liefdesbetuiging
en innige gehechtheid. »0, onze liefde — zegt Alexandrine —
maakte ons misschien te opgewonden. Nooit echter, geloof ik,
heeft zij ons God doen vergeten, en er was geen onderwerp
waarover wij liever spraken." Albert gaf van zijn kant nimmer
de hoop op, haar, die hij lief bad, voor het catholicisme to
winnen ; kortom, het was van beide kanten een verdubbeling van
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teedere zorg en haast jaloersche verovering. Te meer, daar de
winter ten einde spoedde en de laatste dagen van April 1833
bepaald waren voor de scheiding der beide familien. De gravin
d'Alopeus zou met haar dochter en prins Lapoukhyn een eenigszins lange reis naar Duitschland ondernemen, terwijl de gravin
de la Ferronays met eenige van haar kinderen naar Frankrijk
zoude gaan. Men mocht dus geen oogenblik van te-zamen-zijn
verliezen. Een van de laatste avonden laat zij Albert — meenende dat haar moeder haar roept — eenige minuten te vroeg
vertrekken. Dadelijk, terwijl Albert het huis verlaat, schrijft zij
op een stukje papier de woorden : »Lieve vriend, ik heb eenige
minuten verloren ; dat God u h ehoede," en zij wierp het papier
uit het balkon Albert toe. Maar de minuten en de uren en
de dagen vervlogen, en de l ate Mei was dAgr voor dat men
het dacht, de lente, die ditmaal het afseheid medebracht. —
De graaf de la Ferronays geleidde zijn gezin tot Civita Vecchia,
en zou toen zelf naar Rome gaan, om zijn beide jongste dochters dtiAr naar het klooster te brengen ; Albert zou zijn moeder
naar Frankrijk vergezellen, maar zijn gezondheid, altijd zoo
teeder en min of meer teringachtig, was in de laatste weken
vrij heftig geschokt, en te Civita Vecchia aangekomen, verzocht hij zijn moeder hem nog eenige dagen bij zijn vader
achter te laten : hij zou weldra volgen. — Hij volgde echter
Diet; de boot, die de moeder wegvoerde, was nauwelijks aan
den horizont, toen Albert door een heftige zenuwkoorts werd
aangetast, die zijn leven in gevaar bracht. Wat goede zorgen
en wat angstige bekommering de vader voor zijn zoon had,
laat zich begrijpen ; in de brieven aan de moeder weèrspiegelt
zich die gezindheid zoo roerend af. Hij kent geen rust, geen
verpoozing, totdat hij verzekerd is het leven van Albert gered
te zien,
Ondertusschen was Alexandrine allereerst naar Rome vertrokken. Zij had al angstige droomen over haar Albert. In den
droom had zij met Albert en haar moeder op een verhevenheid
boven een kerkhof gestaan. Albert had haar gezegd : »Zoudt
gij wel den moed hebben, om te midden van al die kruisen te
wandelen ?'' en zij had geantwoord, hoewel een wonderbare schrik
haar had bevangen, »ja, omdat gij het vraagt." Toen had zij
het gedaan en altijd de oogen op Albert blijven vestigen, die
op de hoogte was blijven staan. Hoe het zij, weinig dagen
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later hoort zij te Rome de ziekte en het levensgevaar van Albert.
De ziekte van Albert is in zekeren zin ook een keerpunt in
het leven van Alexandrine. Hem niet ziende, naar hem verlangende,
krijgt zij in haar liefde een vastheid, een moed, die zij nog
nimmer tegenover het verzet en de meeningen van de wereld
gehad had; en tevens maakte een zeldzame kalmte zich van haar
meester. Zij werd zeker van zich zelve, zeker van Albert, zeker
van het goede van haar liefde. — En zij had die zekerheid en
vastbeslotenheid wel noodig, want hoewel Albert allengs zijn
gezondheid herkreeg, kwam van de andere en meest geliefde
zijde vrij wat tegenkanting opzetten. Op de Duitsche reis toch
begon de moeder — verwijderd van den invloed, dien de omgeving
der de la Ferronays uit den aard der zaak op haar had — kleine
beletselen tegen het voorgenomen huwelijk te doen golden. Dan
was het de leeftijd van Albert — men herinnere zich dat hij iets
jonger was dan Alexandrine — dan zijn wankelende gezondheid,
dan zijn weinig fortuin, dan eindelijk zijn gebroken carriere
en zijn hoedanigheid van franschman, tegen welke natie keizer
Nicolaas het ergst gebeten was. En Alexandrine had 's keizers
goedkeuring noodig voor het huwelijk, want zij was een van
de hofdames der keizerin. Het meest echter stond de catholieke
godsdienst van Albert in den weg. Catiche, de nicht en trouwe
gezellin der moeder, versterkte met allen die minder goede waardeering van Albert; zij kon, aan sulk een huwelijk denkende, in tranen
uitroepen : Alelaas, Sacha (Alexandrine), gij die mijn roem waart !"
In 64n woord, speldeprikken moest het hart van Alexandrine
genoeg verduren. Doch zij hield stevig stand. Hoe dikwijls
moest zij het hooren, wat het al te zeggen had, dat Albert geen carriere kon waken, hij de noon van den verdreven legitimist !
Onwillekeurig ontglippen haar dan ook in zulk een stemming
de volgende gedachten :
Soms zou ik wel eens willen weton, of er in den hemel van
carrieres sprake zou zijn ; of de generaals, de ministers er hooger in aanzien zullen wezen dan zij, die niets van zich hebben
doen hooren ! Wet is de roem van de groote waardigheden op
doze wereld ? Waarom zoekt men niet liever eene waardigheid
in den hemel to verwerven ? Denkt men er nooit aan, dat die
onverderfelijk zijn ? Carriere ! dat woord is mij onverdragelijk
geworden 1 Om tot de verdediging van zijn vaderland mode te
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werken, dat beteekent iets ; maar, ten einde dat verwijderde doel
to bereiken, tal van jaren te moeten zuchten onder bijna mechanisch() bezigheden, die slechts dienen om den tijd te verliezen,
dien men aan God zou kunnen geven, wat is dat ?
Dat men aan een jonge vrouw zegt : huw niet, voordat gij de
zekerheid hebt (voor zoo ver men van iets op de wereld zeker
kan zijn), dat armoede u bespaard zal worden, dit is verstandig
en spruit voort uit goedheid, die alle kansen vooruit weegt ; maar
dat een weinig meer of minder geld aanzien of minachting veroorzaakt, dat roept om wraak tot den hemel !
Zuster ! indien gij iemand ontmoet hebt, dien gij denkt to kunnen liefhebben, ga dan niet onderzoeken, voordat gij u te veel laat
vervoeren, of hij godsdienst of beginselen bezit. Indien hij maar
niet gestolen heeft of eenige andere misdaad heeft bedreven, is
het voldoende. Heb Been te verhevene of dwaze vorderingen, maar
go no of hij voor u, voor uw geheele leven en nog verder
ook voor uwe kinderen, meer dan het overtollige bezit, noodzakelijk om alle de gemakken van het leven te genieten. Indien
op dit punt gerust kunt zijn, het eenige wat iets beteekent, huw
hem dan zonder vrees, gij zult gelukkig zijn. Maar indien hij,
dien gij denkt lief to hebben, slechts juist genoeg heeft om van
to leven ; indien gij romantische hoofden zult hooren zeggen, dat
de vrouw die hem huwde te benijden is ; dat de vastheid van zijn
karakter Waarborg is eener goede gedragslijn ; dat zijne godsdienstige begrippen onwankelbaar zijn ; dat zijne bescheiden wenschen
hem ninuner tot dwaze uitgaven zullen leiden, enz., enz. ; blister
dan niet naar zulke opgewonden woorden, zoo ontbloot van verstand en kennis dezer wereld

De reis van de gravin d'Alopeus spoedde ten einde. Al reizende en teruggekeerd in Itali6, hertrouwde zij den 30sten October 1833 met prins Lapoukhyn. Alexandrine was ondertusschen vrij ernstig ongesteld geworden, ten gevolge van al haar
zorgen en bekommernissen. Op den dag voor het huwelijk van
haar moeder gevoelde zij zich weder beter. Zij mocht voor het
eerst in een open rijtuig uitrijden. De aarde scheen haar na die
ziekte haast nog schooner, nog rozenkleuriger. Wat zal het zijn,
als zij Napels en Chiaja weder nadert, waar de familie de la
Ferronays en ook Albert weder bijeen zijn ? Het weerzien, de
eerste ontmoeting, zijn gemakkelijk te gissen
Door de koets-deur gereden, was de eerste, die ik zag,

HERINNERINGEN DER FAMILIE DE LA. FERRONAYS.

143

Eugenie, die het portier opendeed en de trede naar beneden
liet. Ik wierp mij uit het rijtuig, ik sloeg mijn oogen op en zag
aan de trap Albert, waarlijk Albert. Ik zag hem leven (dit was,
geloof ik, mijn eerste gedachte, want Civita-Vecchia stond mij
altijd veer den geest). Hij hield zich kalm, en dat maakte mij
ook kalm. Ik zag Pauline, Fernand, alien ! ..... . 0 welk een
heerljk opstijgen van de trap ! Men smaakt in zulke oogenblikken — men smaakt als dwaas, maar men smaakt het dan toch —
reeds op aarde de zekerheid van het geluk, ik zou bijna zeggen
zijn onsterfelijkheid, want men gelooft niet meer aan zijn einde I
Maar aangebeden Vader, zoo uw paArme stervelingen
radijs eene aaneenschakeling is van dergelijk genot, dan moet het
schoon zijn !

Er werd na besloten, dat het huwelijk met Paschen 1834
zou plaats hebben. Het werd dan ook toen gevierd met al de
weelde, die aan de beide aristocratische familien voegde. Alexandrine was dien dag gekleed in witte kant, gevoerd met wit
satijn ; haar sluier werd vastgehecht door een krans van witte
rozen en myrte. Haar moeder wilde haar dien dag het snoer
paarlen, dat zij haar gegeven had, niet laten dragen ; want
paarlen beduiden tranen, volgens het Duitsche spreekwoord ; maar
men liet haar een kruis aandoen, door Albert haar gegeven.
Het kruis was geheel van diamanten, een kruis dat haar to
dierbaarder was, omdat het van hem kwam, en omdat het een
teeken des heils was. »Kruis van liefde, gegeven door de liefde,"
zeide zij.
Na het huwelijk ging zij met Albert naar Castellamare. Beiden geloofden zij to droomen !
Wij gaan nu twee zeer ernstige jaren in, de jaren van het
huwelijk van Albert. Twee onderwerpen beheerschen geheel en
al dit tijdperk: de ziekte van Albert, eindigende met zijn dood,
en de langzame vervorming en bekeering van Alexandrine tot
het Catholieke geloof. Het zijn uiterst teedere punten, die hier
ter sprake worden gebracht, en zonder dat alle y critisch te
beoordeelen, zullen wij trachten het eenvoudig-weg mede te
deelen. Wat de ziekte betreft van den echtgenoot, een opmerkzaam lezer heeft reeds uit het eenigszins koortsachtige en
gejaagde der uitingen van onzen Albert kunnen opmaken, dat de
kiemen van krankte dadr aanwezig waren. En zOo was het.
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Tien dagen van ongestoord geluk waren hun slechts vergund.
Tien dagen zonder zorg, zonder onrust, zonder wolken, tien
dagen van vol bezit, van al het geluk, dat de verbeelding zich
kan voortooveren : ziedaar alles. Want op den tienden dag zag
zij Albert heftig zijn zakdoek aan den mond brengen, en dien
vol blued terugtrekken. Zij bleven vooreerst wonen in de omstreken van Napels, to Castellamare, met de overige familie
vereenigcl, later te Sorrento. Doch weldra meenden de doetoren, dat het voor zijn longen en gezondheid bevorderbaar was,
wanneer hij een ander klimaat opzocht; er werd dus besloten,
dat zij beiden naar Pisa zouden verhuizen en hun familie verlaten. Zoo begon dan al dadelijk het heen en weder trekken,
waartoe zij in die twee huwelijksjaren voortdurend veroordeeld
zouden zijn. Geen blijvende plaats was hun vergund, en daar
geen zeer groot vermogen hun was toebedeeld, had Alexandrine
soms eenige moeite, om hun bescheiden leven tech met een
tint van goeden smaak en bevallige vormen te vergulden. Voor
deze laatste taak was zij echter naar het oordeel van een ieder
zeer uitnemend berekend. Doch hoe het zij, het voortdurend
zorgen en bezorgd zijn, het jagen naar een beter lot, trekt als
van-zelf telkens het oog van het wisselvallig leven of op de
blijvende rust, die de hemel belooft. Alexandrine roept reeds
in de eerste maand van haar huwelijk uit :
Mijn God! mijn God! is er dan slechts een schaduw van geluk op deze aarde ? Wat men van verre ziet, kan dat alleen
schijnen, en moet al wat men aanvat zijn kleur verliezen ?
Is er dan werkelijk geen ware poezie buiten de liefde van God ; en
zijn toch zoo ellendig, dat dit ons niet kan voldoen, en dat
nog alqd de zucht overblijft om te idealiseeren, to vergoden
zelfs op doze aarde ? .... 0! wordt men niet dikwijls verteerd
door het verlangen naar een land, waar men zeker is van wat
men ziet, waar men zeker is algid lief te hebben, waar men geen
valsche vrees kent, waar men, zonder ongerustheid, met al zijn
hart een ander wezen, gelijk aan zich zelve, kan beminnen ?
Dat land, zoo wij het bereiken, is de home] , wij sterven van
verlangen het te zien, en ach, uit zwakheid, uit zorgeloosheid
doen wij niets om er to komen.

De eerste vestiging te Pisa was voor hen vrij droefgeestig,
gewend en verwend als zij waren aan dat zoo aangenaam en
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gezellig fainilie-leven met al de huisgenooten. De straat, waar zij
woonden, was ook zoo zonnig niet als te Napels. Alexandrine
werd dus haast neerslachtig gestemd. Daarbij kwam, dat
zij het met zich zelve volstrekt niet 66ns kon worden, of
zij wel werkelijk het Catholieke geloof zou omhelzen. V66r het
huwelijk scheen zij zich allengs naar de gezindheid op dat punt
van Albert te hebben willen voegen, maar na bet huwelijk, nu
zij alleen door catholieken zich omringd zag, scheen het oude
antagonisme tegen dat geloof zich sterker bij haar te ontwikkelen. Haar moeder was dan ook, siuds bet huwelijk van haar
dochter, geheel van inzicht veranderd. Zij scheen niet meer te
kunnen willen begrijpen, dat Alexandrine wellicht het geloof
van haar echtgenoot zou wenschen aan te semen. Zij schreef,
dat een verandering van godsdienst, zoo die ooit plaats had,
haar zelve zeker in het graf zou voeren. Droevige woorden, die
voor Alexandrine elk voornemen hoogst moeielijk maakten.
Hoewel Alexandrine de protestantsche kerken niet bezocht, en
zij geregeld met Albert naar de mis ging, was zij, als het op
redeneeren over de voortreffelijkheid van het wederzijdsch geloof aankwam, niet spoedig nit het veld geslagen. Hoe goed.
ook Albert het Catholicisme verdedigde -- en hij deed het
uitnemend — ; wat pogingen hij ook in het werk deed stellen
door zijn vroegeren biechtvader ; het baatte niet; Alexandrine
had nfi dit, dan dat bezwaar, en telkens vragend, of haar eigen
protestantsche familie dan werkelijk het geluk van den hemel
niet deelachtig zou worden, wenschte zij de edelmoedigheid van
den frieschen koning Radboud na te volgen, die er de voorkeur aan gaf met zijn voorouders niet in den hemel, dan
met al de nieuwe vrienden dater wel te komen. Terwijl zij te
midden van zulke kleine rede-twisten te Pisa verblijf hielden,
ontvingen zij een brief, dat Alberts beste vriend, Charles
graaf de Montalembert, twee maanden bij hen zou komen vertoeven.
Hij komt den 10 den November 1834, en het wordt bijna een
mariage a trois". Het dagboek van Alexandrine bevat van die
dagen zulke zonnige tafereeltjes. Het waren dan ook werkelijk
aardige dagen. Montalembert had na zijn grooten strijd met
Lamenhais verpoozing gezocht, en had zich te dieper slechts in
de studio van historie en archaeologie gestort. Hij had een rein
naar Duitschland ondernomen, en was vandaar teruggekeerd met
10
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zijn geschiedenis van de heilige Elisabeth. Hij las hun nu de
bladen van zijn manuscript voor. Men kan zich voorstellen,
hoe deze 03onquet" uit de heiligen-kronieken de zeer fijne zintuigen van Alexandrine streelde. Montalembert hielp hen beiden
voort in de studie van Dante en vertelde haar al de goede oude
legenden, die hij moist, vooral die van Franciscus van Assisi,
welke zijn gastvrouw zoo boeiden. Hij liet haar een menigte
romances en rationale liederen zingen, die hij op zijn reizen
had verzameld, onder welke een roerend schoon Duitsch gezang, op woorden vertaald van den heiligen Bernard: >Jesu,
wie suss wer Dein gedenkt". Het waren werkelijk poetische
oogenblikken. Al is Alberts gezondheid niet van de beste, men
weet toch nog van het leven wat te genieten. Men gaat te
zamen nog naar een bal, en aardig is het, die machtige figuur
van Montalembert zoo kinderlijk de kleine wenken en fijne invallen van Alexandrine te zien opvolgen. Then hij wegging: —
welk een leegte in het hart ! — Het begin van het jaar 1835
is opgevuld met brieven van den goeden vriend, die vertrokken
is. Het dagboek van Albert, in die dagen weder trouw bijgehouden, toont overigens op iedere blddzijde aan, dat de gezondheid van Albert inderdaad geknakt is; altijd leest men klachten
over zeer zenuwachtige overprikkeling ; geen ernstige gedachte
kan als men hem gelooft — met inspanning door hem worden gevolgd. Dan weder is het, alsof in Bens bij het aanbreken
van de I ente alles herleeft ; hij heeft behoefte aan lucht, aan
beweging, aan leven; hij wil reizen, de arme, die toch eigenlijk
op de aarde zoo weinig krachtig de vleugels kan uitslaan. Ziehier iets over zijn toestand
Mijn hartstocht voor het reizen klimt met elken dag. Er zijn
oogenblikken, waarin de ziel ons schijnt mede te willen sleepen naar
onbekende streken, waar alles schooner moet zijn, dan wat wij
onder de oogen hebben. Is het niet werkelijk een voorgevoel van
ons hemelsch vaderland, deze behoette om te gaan, te veranderen,
zich zelven te ontvluchten, deze dorst naar de oneindigheid, naar
..
de vrijheid
Sinds langen tijd heb ik mij niet, als heden, in zulk een toestand
van bedrijvigheid en moed bevonden. Ik voel met vreugde mijn
krachten herleven .....
Men moge het verkeerd vinden, dat ik niet in de salons der
wereld ga ! Maar is het liefelijk schemerlicht van mijn lamp, wan-
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neer het haar lief hood bestraalt, niet boven alles op aarde te
verkiezen ?
..... Mime Alexandrine was heden avond verrukkelijk schoon.
Zij weet het zelve niet, dat zij op mij zulk een indruk heeft gemaakt. Zij is altijd bekoorlijk, maar er zijn oogenblikken, waarin
haar gelaats-trekken en haar uitdrukking een glans krijgen, die
mij altijd als verblindt. Lieve engel ! welk een zachtheid, welk
een geduld ! En toch, zelfs van haar kan ik tegenwoordig niet
de minste opmerking, niet de rninste tegenkanting verdragen
..... Wij zijn op het kerkhof het graf van een jong arm kind
gaan zien. Er is een gedeelte van de begraafplaats voor de kinderen afgezonderd, maar na twee jaren zal men er niet meer
kunnen begraven, want het is er zoo vol. De wachter zeide ons :
„qui Sono tutti angeli", hier zijn 't alien engelen. Welk een tal van
engelen zijn inderdaad uit deze in die kleine graven neergelegde
lijkjes opgevlogen ! Het scheen mij toe, dat het een gezegende heilige
grond was. In een hoek van denzelfden akker bevindt zich, slechts
van de plants der kinderen door een muur gescheiden, de begraafplaats van hen, die zonder sacrament zijn gestorven. Deze
bij-elkander-voeging heeft mij getroffen. Wie weet, of al die onschuldige zieltjes niet pleiten voor de schuldige of verraste zielen,
wier overblijfselen zoo dicht bij elkander zijn ?

Zoo ging het leven te Pisa rustig voort. Gedachten aan den
dood en aan het eeuwig leven lagen altijd ale voor de hand.
Hoe lief zij elkander hadden, altijd bedachten deze twee de
mogelijkheid, dat de band, die hen nu z66 vast aane4nsnoerde, kon
worden verbroken. Trouwens Alberts zwakke gezondheid deed
gedurig deze snaar in hun gemoed trillen. Zij gingen reeds
wederom eene nieuwe reis voor die gezondheid ondernemen.
Men had gedacbt, dat een tocht naar het zuiden van Rusland,
waar dicht bij Odessa Alexandrine's moeder, de prinses Lapoukhyn, nu woonde, hem, met de daaraan verbonden zee-reis, goed
zoude doen. In Maart van dat jaar 1835 begaven zich de jonge
echtgenooten op weg. Eerst naar Napels, waar de familie de la
Ferronays hen zal opwachten. Dat naderen van Napels geeft
hem een schoone bladzijde in de pen :
Te Napels gekomen, kon ik min oogen niet gelooven. De aanblik van al die kusten, alien voor mij min of meer vervuld met
onverdelgbare herinneringen : die fijne geur, die nit anders is
dan de ziel van Napels in deze wereld, die men dan ook nergens
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dan in Napels terugvindt ; dat alles voegde zich aan mijn indrukken nit het verleden, die mij te gemoet kwamen, en die liefelijk
en altijd even jong, als op het tijdstip van mijn vertrek, mij als
om strijd wilden omringen en de gewaarwordingen wilden uitwisschen, welke ik elders mogelijk ondervonden had. En ik gij
kent mijn zwakheid — ik gaf mij geheel en al daaraan over en
ik opende mijn hart voor al die lieve verleidingen. Napels ! ik
dank u het heftigst bonzen van mijn hart !

Maar reeds gaat men uit Napels, en wacht hen de boot, die
hen naar Smyrna moet brengen. De reis is voor die dagen vrij
zeldzaam en afwisselend. Al die Turksche steden waren toen
nog zeer bepaald vreemd. Alexandrine merkt vooral met zeer
scherpen blik het pittoreske op, en zoo gaat de tocht onder allerlei
avonturen voorbij, en zijn onze reizigers in den aanvang van
Juli te Korsen op het vorstelijk kasteel van prins Lapoukhyn.
Gedurende ongeveer veertien dagen genoot men volkomen
rust daar op het kasteel. Alexandrine vooral waardeerde het
geluk weder bij haar moeder te zijn. Albert was beter dan hij
een geruhnen tijd geweest was, en kon alles met haar deelen.
Zij waren tevreden over het goed gelukken van huu groote
reis, toen eensklaps den 14den Juli eene lichte bloedspuwing
Albert overviel. Het was sleohts het voorteeken van meer van
die aanvallen. Bloedspuwingen volgden elkander op en Alexandrine dacht niet anders, dan dat hij in haar armen zou sterven.
Al de ontzettende akeligheid van dien toestand beving haar,
toen zij haar bijbel, na een van die heftige bloedspuwingen,
opensloeg, en haar oogen als van zelven op den tekst vielen :
»Eert de weduwen die werkelijk weduwen zijn." Zij dacht een
spooksel to zien en gaf een gil. Nooit had haar brein nog dit
schrikkelijk woord vweduwe" gespeld. En toch begon zij zich
daaraan to gewennen, want na dit ongeval to Korsen herwon
zij, al blee. zij hoop koesteren, nimmer zekerheid. Voor de
eerste maul had de toekomst, die haar te wachten stond, zich
voor haar ontsluierd ; hoewel zij haar oogen zoo ver mogelijk
daarvan afwendde, was zij niet meer dezelfde na dien dag, en
verloor zij, bijna zonder wederkeeren, de kinderlijke vroolijkheid,
die zij tot nog toe behouden had. Een vaste, diepe, droefgeestige
trek plooide zich op haar gelaat.
Men vied Albert een spoedigen terugkeer naar Italie aan,
en beiden , vergezeld van een trouwen reisgenoot , graaf
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Putbus, die hen ook naar Korsen had geleid, begaven zich
dus op de terugreis. De tocbt liep over Weenen. Het was
daar, dat Alexandrine voor het laatst van haar leven (1
Oct. 1835) groot toilet maakte. Inderdaad gaat zij van nu
of aan haar gewoonte van verfijnde keur van kleeding min of
meer afleggen ; je me des416gantise, je me desuavise", zegt ze
later ; vooral als zij in Venetie is aangekomen en zich voor
eenigen tijd met Albert daar gevestigd heeft. Want derwaarts
ging de reis. Meer en meer begint, gedurende dit verblijf te Venetie, de quaestie van den godsdienst haar te drukken. In een langen brief aan Montalembert zien wij reeds een haast onmerkbaren
overgang en vervorming. Zij heeft nog bezwaren tegen den pans,
maar kan zich overigens al t'huis vinden in de instellingen der
Catholieke kerk. Zeer sterk wijst zij er op, dat haar begrip
van godsdienst zich in haar omstandigheden samenvat in hoop.
Zij haalt bet woord aan : »ja, het is een geopenbaarde godsdienst,
die van de hoop een deugd heeft gemaakt". En wat Albert
betreft, hij gaat op dit punt zoo zacht met haar om, zij is in
waarheid »sa donee brebis qu'il vent ramener sans l'effaroucher". — Over het algemeen gevoelde zich de zieke (Ear te
Venetie redelijk wel, maar de vijand is zoo verraderlijk, geen
oogenblik is hij te vertrouwen. Eens voeren zij te zamen in een
gondel op de lagunen. Het was een heerlijk uur ; een volkomen
zaligheid, om, van alien verwijderd, alleen, op die schitterende zee
te ,drijven, te zamen bladerende in een boek, waarvan zij de
schoonste gedaehten toepasten op bun eigen liefde. Hoe trof onder
anderen deze vraag : »Is het toch niet eigenlijk lijden om alleen
voor 66n leven te beminnen ? Hebt gij nog niet den smaak gevoeld
voor de eeuwige liefde ?" Zoo ruischten de golven een muziek
cm hen heAn doch den volgenden dag kwamen wederom de
teekenen der noodlottige ziekte, en de laatste illusien vervlogen.
Ach, het gevaar en de smart omgaven haar. Hij lag bijna
dood ter neder. En terwijl hij zoo, reeds bijna stervend, op het
ziekbed rust en zijn oogen haar immer zoo aanzien, is het alsof
zij plotseling voor hare liefde, voor haar Albert, het grootste
offer NO brengen, waartoe zij in staat is : alle belernmeringen
worden ter zijde gezet, zij wil 64n geloof met haar man hebben.
Zij wil aan haar Albert bet eenige nog geven, wat zij tot nog
toe hem niet opgeofferd heeft; zij krijgt als een ingeving, en
terwij1 haar gemeld wordt, dat het gevaar werkelijk daar is, en
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dat hij zal bezwijken, roept zij plotseling uit: »nu ben ik catholiek." Nauwelijks zijn die woorden uitgesproken, of er daalt
weder vastheid, bijna geluk — zooals zij zegt — in haar
hart. Eenige dagen vcidr haar huwelijk, then men de quaestie
van godsdienst besprak, had zij het reeds gezegd : dat een geboorte of drie sterfgevallen haar dadelijk catholiek zouden kunnen doen worden. Zij dacht, dat, als zij een kin* zou kunneu
krijgen, dit haar den moed zou kunnen geven, om het verdriet
eener moeder te braveeren. En haar eigen dood of die van haar
moeder of eindelijk die van Albert zou hetzelfde resultaat gehad heb ben. Nu verwezenlijkte zich voor haar de droevigste
van deze drie mogelijke voorvallen. Haar man gaat sterven en
haar woord vervult zich. Zij wordt catholiek. Aan haar moeder
schrijft zij dit alies omstandig en verantwoordt zij zich over
haar verandering van overtuiging. Ook in dien brief komt de
toewijding aan haar Albert zoo schoon uit : »aan een zoo beminden echtgenoot, die nog eenige maanden misschien kan leven,
maar wiens dagen geteld zijn, een laatste groote vreugde to
geven, te zamen voor het eerst en misschien voor het laatst de
eommunie to gebruiken ! 0, uw hart, mijn moeder, zou er niet
aan weérstaan." — Toch is het nog niet de stervens-ure, hij
komt zelfs weder eenigszins hij en wint in krachten, hoe droevig
de toestand ook zij
Dat God — zoo schrijft zij aan Pauline — mij bijsta, en mij
belette te morren en te twijfelen ; dat hij mij den smaak der
hemelsche dingen geve ! Ik acht de wereld niet meer en haar
vliedend geluk, en toch were ik mij nog niet naar den hemel. 1k
wenschte, dat Eugenie mij haar liefde voor den dood kon geven,
aan mij en aan al degenen, die ik bet liefste lbemin.
0 ! als ik maar niet allóón daar ben om zijne oogen te sluiten!
— ik zou enkel op mijn eigen kracht niet durven bouwen —
zijn oogen, die zoo schoon, altijd zoo schoon zijn ! waarvan ik altijd
den levendigen en zachten liefde-blik zie. Die blik heeft ook lang
niet meer daarin geschitterd, maar zij hebben toch hun schoone
en zachte uitdrukking behouden, al is die uitdrukking dikwijls
zoo droevig, dat mijn hart er van breekt. En dan moet ik toch
nog moeite doen, vroolijk voor hem te schijnen Ach, mij verstikt dat geheim tusschen ons ! en hoe verscheurend het ook moge
zijn, ik geloof, dat ik hem Hever openlijk over zijn dood zou wenschen te spreken en hem en mij te zamen zou willen troosten door
geloof, liefde en hoop
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Zij bleven nog eenigen tijd te Venetic, en mochten met elken
dag Albert in beterschap zien toenemen. Toevend en wachtend,
of de toestand nog zooveel beter zich zou kunnen wenden, dat een
reis naar Frankrijk ondernomen kon worden, gingen de dagen
voorbij. Eindelijk wordt waarlijk de gezondheid zooveel sterker,
dat die reis kon gewaagd worden, en den 20sten Mei 1836
waren zij te Parijs gevestigd in een huis, uit welks ramen men
het uitzicht had op de boomen en lanen van het park van het
Luxembourg. Het is in die woning, dat zeer verheven gewaarwordingen zijn gevoeld, en zeer ernstig het leven aan den hemel
is opgeofferd. Den 2 5 sten Mei ziet Alexandrine hem schrijven
in een groen fluweelen bock, dat zij in Venetie voor hem had
gekocht. VO6r het slapen zoekt zij dat bock op, en leest er het
volgende in van de hand van Albert :
"Heer ! vroeger zeide ik u dag en nacht : vergun, dat zij de
mijne worde ; sta mij dit geluk toe, al duurt het slechts een dag.
Gij hebt mij verhoord, mijn God : waarover heb ik mij te beklagen ?
Mijn geluk was onuitsprekelijk, al was het kort, en nu, daar het
overige van mijn vraag gaat vervuld worden, veroorlooft Uw goddelijke wil, dat mijn engel in den boezem der kerk terugkeert,
en geeft Gij mij zoo de verzekering van haar binnen kort daar
terug te zien, waar wij ons verliezen in Uw alias omvattende liefde."

Hoe was zij te moede, welke aandoeningen vervulden haar,
toen zij in die weinige woorden, waarin hij duidelijk zinspeelde
op zijn offerande van het leven, zooveel liefde voor God, zooveel liefde voor haar, en een zoo stille berusting in den dood
las ! En die berusting verliet hem dan ook verder geen oogenblik. De aangehaalde woorden waren als het ware zijn laatste
beschikking op deze aarde. Alexandrine deed nu den 29sten
Mei den beslissenden stap, zij zwoer haar ouden godsdienst af.
Het was haar, alsof zij ook in een andere wereld trad. Zij deed
nu met haar man de zoolang gewenschte communie, die voor
haar de eerste, voor Albert de laatste zou zijn. Zij wilde van
nu af aan het leven op aarde met al zijn schatten als niets
achten. Zij verkocht de prachtige paarlen, van haar moeder
gekregen, die paarlen, symbolen van tranen. Zij is een andere
geworden, en als eenige dagen later (29 Juni) haar Albert sterft,
is het offer aan beide zijden gebracht. Zijn leven is weggeno-
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men, haar geluk is verbroken, maar zij is — en daarmede
hebben beiden vrede gehad — Catholiek.
Na den dood van Albert begaf Alexandrine zich op het
landgoed, waar de familie de la Ferronays sinds verblijf
hield. Het was een bezitting in Normandiö, Boury genaamd,
door den vader aangekocht, tijdens dat Albert te Korsen vertoefde. Het kasteel zelf was niet onschoon groote trappen,
breede gangen, hooge en ruime 'miners werden ddir aangetroffen ;
veel lucht en licht drong er binnen; zoodat het een tamelijk
vroolijke mooning had kunnen zijn, wanneer niet de omstreken,
voor zoover men die uit de vensters zag, in de hoogste mate
eentonig, vaal en droefgeestig waren geweest. Op den achtergrond
altijd vlakke velden, omzoomd door populieren ; een steeds grijze
lucht, een koud en vochtig klimaat ; dat alles lachte weinig toe
aan oogen, die tot nu toe aan den hemel van Napels en aan
de vergezichten van Itali6 gewend waren. Het was dan ook
alsof die plaats uitgekozen was, om in overeenstemming te zijn
met Alexandrine's droeven geest, na het scheiden van haar
echtgenoot. Een wonderbare vervorming had toch allengs en
onwillekeurig met Alexandrine plaats. De plotselinge overgang tot
het catholicisme, to zamenvallend met het groote ongeluk van
haar leven, gaf aan hare geheele levensbeschouwing nu jets
mystieks, jets gewijds. Het was, alsof de hemel voor haar
jets dichter bij was gekomen, en zij dagelijks in betrekking
met dien hemel stond ; de (later zoo bekende) abt Gerbet, die
in doze dagen haar biechtvader was, leidde en regelde dien sin
tot het bovennatuurlijke. Hij leerde haar op die wijze haar
smart to overwinnen ; en in het doffe leven, dat voor haar nu
aanving, waar alle kleuren haar waren ontnomen, schoot nu
een straal nit den hemel, zoo helder en zoo lichtend' als nimmer vroeger aanschouwd. In dat licht zag zij haar God; zij
riep tot hem. Die eerste kreet naar God is zoo aandoenlijk: •
Herinner u, mijn God ! mijn Vader ! en vergeef mijne stoutheid,
herinner u, dat wij altijd aan u gedacht hebben, zelfs then wij
alles om ons hen vergaten ; herinner u, dat er zelfs geen liefdebriefje tussehen ons gewisseld is, of uw naam is er in genoemd
en uw zegen gevraagd ; herinner u, dat wij veel u to zamen hebben gebeden ; herinner u, dat wij altijd gewild hebben, dat onze
liefde eeuwig zou zijn
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En van nu of aan zit zij dddr op de groote zaal van het
kasteel, bij het vuur, zoo vredig en zoo stil ; wel veranderd,
want haar gestalte is gebogen ; een Lange zwarte sjerp omgeeft
haar toch reeds zwart kleed ; haar gezicht is bleek ; de uitdrukking van haar oogen is kalm en heeft geen voorliefde meer,
als van gene die niets meer wacht en niets meer begeert. Maar
haar blik is van nog dieper, inniger zachtheid geworden, en zoo
volkomen rustig, dat zij die berusting aan elk, die haar ziet of
nadert, schijnt mede te deelen. Haar eenige vrienden zijn de
armen geworden ; wat zij overbodig heeft, wordt allengs weggegeven ; voor de kleine kinderen van het omringende landvolk
zorgt zij ; — later zal zij die plichten tot overdrijving toe volbrengen, maar voor het oogenblik herinnert nog geheel haar
wezen aan de Alexandrine van weleer ; zij treedt nog niet
buiten het menschelijk spoor; zij is nog niet geheel »vergeestelijkt"; — en wij scheiden dus een oogenblik van haar, om
haar weldra te hervinden.

Want wij schijnen te vergeten, dat de familie-herinneringen
van het geslacht de la Ferronays nog van andere personen
heugenis bewaren, dan joist van Albert en Alexandrine. Toch
mag dit niet het geval zijn. Naast de twee geschetste figuren
teekenen zich nog in 't bijzonder twee vrouwengestalten, Eugenie en Olga, die het wel verdienen, dat ook de aandacht, zij
het slechts even een oogwenk, op haar valt. De zuster, die de
familiepapieren uitgeeft, heeft het wel der moeite waard gerekend, het leven en lijden van die twee andere zusters in haar
stille eenvoudigheid ons aanschonwelijk te maken. Haar beider
beelden vormen daarbij de tegenstelling tot het beeld van
Alexandrine. Bij de lichte overdrijving, waaraan deze twee dadelijk
toegeven, waardeeren wij des .te meer het Atarmonieuse" der
verschijning van Alexandrine.
Het eerste komt ons als te gemoet de bezielde en bezielende
Eugenie. Haar zuster spreekt ons van haar open, stralend gelaat ; en voor wien slechts een oogenblik haar opteekeningen
heeft ingezien, voor dien is het niet twijfelachtig, dat — bij
zulk eene godsdienstige overtuiging — haar roeping was geweest
zich geheel actief aan God toe te wijden. Haar geinspireerde
woorden doen ons sours denken aan de verheffingen van de
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Heilige Therese ; een vlam van den Heiligen Geest zweeft over
haar hoofd, en in de verhevenste vertrouwelijkheid gaat zij met
den Vader der Lichten om. Ach ! men gevoelt het, lang kan
de aarde geesten van deze gehalte niet dragon ! Zij is verliefd
op den flood! Zij leeft reeds in den hemel. Of Bever, met een
lichten sprong, is zij onmiddellijk in de hoogte, waar geen aardsche zorgen en kwellingen haar kunnen verdrieten. Zulk een
figuur draagt met recht een glans op het gelaat, want het is
alsof een straal nit den hemel daarop is gevallen. —De herinneringsbladen zullen later verhalen, hoe Eugenie, door de teedere zorg
der moeder, langzamerhand wat meer naar de aarde getrokken
wordt; hoe haar gedachte zich ook met de wereld verzoent ;
hoe zij zelfs een gelukkig huwelijk aangaat met den marquis
de Mun, die haar op het rustige kasteel zijner vadereu als
een hemelsche bode binnenleidt, en haar stil het huishouden en
de armen in het dorp laat besturen; maar die zelfde bladen
zullen u ook vertellen, hoe Eugenie, na de geboorte van twee
kinderen '), droevig en droeviger wordt ; hoe zij naar Italie wordt
gebracht, opdat de zon van het Zuiden voor het laatst misschien den lach des hemels om haar lippen zou doers zweven ;
hoe toch de zwakheid en het lijden haar overweldigen, zoodat
zij, haar krachten voelende begeven, dien biddenden kreet slaakt
»Mijn God ! ik durf u niet zeggen zij, die gij lief hebt, is krank ;
maar ik zeg u: zij, die u lief heeft, is ziek en vraagt uw hulp."
Het gebed werd verhoord en den Eden April 1842 gaf zij te
Palermo den geest.
En naast haar voegt zich haar jongere zuster Olga. Doze is
meer passief, minder actief godsdienstig — als wij het eens zoo
noemen mogen — dan Eugenie. Haar zwakke oogen deden van
zelven haar meer in zich terugtrekken, haar niet op de eerste
plaats zich vooraan plaatsen ; het was de zon zelve, die haar verhinderde te zien : in een zacht en getemperd licht zag zij even
goed als een ander, maar zoodra de dag schitterde van licht,
was zij als verblind en zag zij niet duidelijk. Allerlei kleine
ontberingen had zij dan to verduren. Als in een galerij van
schilderijen de zon een oogenblik een straal wierp op datgene
1) Een Bier kinderen is de thans zoo bekende graaf Albert de Nun, de
beste redenaar der monarchale rechterzijde in de Fransche Kamer der afgevaardigden en de stichter van „Yoeuvre des cercles catholiques", die catholieke oplossing der sociale quaestie.
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wat het licht 't meeste waard was, zag zij niets weer; wandelend naar een schoone plek in de natuur, maakte een fel
licht, als zij ddAr aangekomen was, haar in Bens het landschip
onzichtbaar. Maar het was, alsof haar ziel daardoor des te
meer was gerijpt. Zij was slank, blond en schoon, hoar gelaat
was even regelmatig als dat van Eugenie, maar hear uitdrukking ernstiger. Het woord »engel", zegt haar zuster, kwam
onwillekeurig op de lippen, als men haar aanzag. Zij was zoo
zacht, zoo eenvoudig, zoo rein. Haar lieve, stille figuur komt
nu en dan te voorschijn, maar slechts even en om dadelijk weder
voorbij te gaan, en het voile licht valt oak eerst goed op haar,
als de dood haar zoo jong achterhaalt. Te Brussel, in het huis
der zuster, die de herinneringsbladen uitgeeft, wachtte zij den
dood onder zwaar lijden af. Zij had het woord van den heiligen Bernard gehoord, die de zielen vergelijkt bij edelgesteenten, welke dof blijven als zij niet gesneden en geciseleerd zijn.
Eens, toen zij meer dan gewoonlijk Teed, en haar zuster haar
met tranen in de oogen beklaagde: »Arm kind, wat lijdt gij !" glimlachte zij en sprak zij op haar heart: »Wat wilt gij ? men moet zich
wel laten ciseleeren, niet waar ?" — Een dag vOcir haar dood wilde
men haar gerstedrank of wat water geven ; zij zeide : »lk heb liever
Christus op het
water." Doch zij hernam: »Ik heb liever...
kruis zeide niet, ik heb Bever ! ..." — Eenige uren v66r het
sterven herinnerde haar de zuster : »liefste, het is niet aan u, dat
ik behoef te herhalen, dat God het meest lief heeft, die hij
laat lijden, zoo als gij lijdt!" »0 !" hernam zij, met de uitdrukking van een engel, »dat, dat is het a-b-c ...." Zij hoorde
toen nog de mis; en nadat zij zich in het Italiaansch het heerlijk vers van Silvio Pellico : »amo, e sovra it mio cor," had
laten voorlezen, gaf zij haar ziel aan den dood.

De dood ! — wij wandelen als op een rustplaats der afgestorvenen. Want die wij lief krijgen in deze omgeving sterven
alien. Het wordt bijna een eentonige geschiedenis, wanneer zij
niet zoo roerend, zoo boeiend was. Alexandrine zelve wandelt
ook langzamerhand in de schaduwen des doods. Zooals wij
reeds gezegd hebben, haar leven was onwillekeurig z66 vervormd. Allengskens kwam zij er toe alles, alles aan God te
geven. Zij began zich tot het noodigste te ontzeggen, om het
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aan de armen over te laten. Zij had een kamer genomen in
een geestelijk gesticht, van waar zij des ochtends uitging om de
armen te bezoeken. Te voet deed zij al die tochten, den ganschen dag ; op het etens-uur kwam zij eerst terug, dikwijls doornat en met slijk bedekt. Eens, dat zij in de kerk de mis
woonde, hoorde een bezoekster der kerk haar naast zich
hoesten. Deze, zulk eene bleeke vrouw ziende, die zoo kommerlijk
was gekleed en zoo zwak scheen, werd door medelijden bewogen en ging eene der zusters van het klooster halen, om haar
te zeggen, dat er een vrouw was in de kerk, die zeker te arm
was om zich het noodige te versehaffen en aan wie zij gaarne
wat melk wilde geven, zoo de vrouw er behoefte aan had en
het niet kon betalen. Men dankte haar en antwoordde, dat die
arme, bleeke vrouw de gravin de la Ferronays was. — Inderdaad was zij reeds niet meer op aarde. Op een avond, dat zij
nog eens met haar schoonzuster op het balkon van een hotel
stond, en zij te zamen in de verte naar de wandelingen zagen,
van waa:ruit muziek haar toeklonk en de vroolijke stemmen
der mensehen, vroeg haar zuster, welk een indruk toch wel dat
blij gedruisch op haar maakte, dat aan de dagen van het
verleden tamest herinneren.
Zij antwoordde rustig en met een glimlach, dat z7 nooit
en zij bleef in stilte eens het terms,
dan weder den gesternden hemel aanzien, met een uitdrukking,
die zij dikwijls had en die haar waarlijk schoon maakte. Zij stond
een oogenblik te turen, daarop haalde zij een klein zakboekje te
voorschijn, waarin zij de opmerkingen en gedachten overschreef, die
haar bij het lezen of op andere wijze het meest hadden getroffen.
Toen zei.de zij mij : „ ziedaar, wat werkelijk schoon, belangrijk en
der herinnering waardig is !" En zij las mij in het latijn de woorden voor van den heiligen Augustinus, zoo ik meen :

meer daeht aan die dagen,

0 amare ! 0 ire ! 0 sibi perire ! 0 ad Deum pervenire !

Nog sterker. De lichte droefgeestigheid, die min of meer in haar
jeugd haar eigen was geweest en die slecbts toen verbannen was door
een zonnig geluk ; die droefgeestigheid, die door zooveel rouw
en tranen had moeten vermeerderen, zij was nu geheel en al
door haar overwonnen. God en de armen dezer wereld hadden
er over gezegevierd. Men zag haar, in haar zoo ledige kamer,
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been en weder gaan met een zachten glimlach op het gelaat ;
en toen haar zuster haar later eens aan al die akelige dagen
van het verleden herinnerde, waarin haar droefheid zoo donker
was geweest, antwoordde zij : »ja, dat alles is waar ! Het waren
wreede en schrikkelijke dagen, maar thans, door Gods gunst,
hetreur ik mijn Albert blijde." Eindelijk wordt alles bezegeld
door dit woord uit de laatste samenspraak met haar zuster.
Deze vroeg haar : »zoo men v66r u stelde het leven, zooals gij
het met Albert u hadt gedroomd, en men hem u voor lange
jaren beloofde ." en zij antwoordde zonder aarzelen : »ik zou
hem nu niet hernemen." — Na zulke woorden is de dood de
voleindiging van het leven. Die dood liet zich niet lang wachten. Alexandrine ontsliep in Februari 1848.
Wat aan deze herinneringen zulk een aantrekkelijkheid to
weer geeft, is de dagteekening die zij dragon. Het book draagt
onmiskenbaar het karakter van het tijdperk, dat omstreeks het jaar
1830 begint. Wij vinden bier de verzuchtingen, de hoop, de
grootsche verwachtingen, waarmede zich het liberale catholicisme onder de impulsie, gegeven door Montalembert, Lamennais
en Lacordaire, voedde. Alle liberale catholieken van eenige
beteekenis dachten toen ter goeder trouw en met grooten ernst,
dat eene maatschappelijke herschepping of vernieuwing op handen
was, en handelden in dien zin. Albert zegt het in zijn dagboek
op zijne wijze : »De maatschappij zou in4enstorten, zoo wij niet
aan den v66ravond van een »regeneratie" waren, die zich onbestemd doet v66rgevoelen. Wij bemerken reeds de eerste schokken
van een op handen zijnden omkeer, maar de geesten hereiden
zich voor, en ik zou wel denken, dat het nieuwe tijdperk, nu
het terrein zoo gereed gemaakt wordt, in zal treden zonder geweldadigheid, zonder schok. Vastheid en duurzaamheid zullen
daaraan verleend worden. De godsdienst, ik ben er van overtuigd, zal de ziel zijn van onze toekomst, de laatste vervorming
van de maatschappij. Onze vatbaarheid voor het volmaakte
zal, daar zij haar grens bereikt zal hebben, ons onze eerste bestemming teruggeven, den glans, den dag, de reinheid, het
geluk, den hemel." Z66 dacht Albert en velen met hem. Later zal hij op aandoenlijke wijze, mede in zijn dagboek, bij het
besehouwen der nieuwe maatschappij, die volgens hem reeds
aanvangt, het vaarwel toeroepen aan het poaisch verleden, welks
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overblijfselen nog van zooveel enthousiasme, belangeloosheid
en liefde getuigden ; aan het verleden, waarvan de rijkdommen
gaan verdwijnen ten bate der maatschappij, die nu optreedt, en
in wier schoot alles meer tot eenheid, tot eenvoud, tot gelijkheid zich zal vormen. Maar dit 46ne staat volgens hem vast :
van nu of aan moet de politiek aan den godsdienst nauw verwant en vereenigd zijn ! — Het was deze nieuwe school, die
van het neo-catholicisme, die in Albert een warmer aanhanger
vond ; in de bladen, die zijn en zijner familie lotgevallen behelzen, vinden wij dan ook al de personen terug, die toen ter
tijde de beweging meenden te moeten leiden. Allen, die aan het
hoofd van dien phalanx stonden, zijn Kier gegroepeerd. Allereerst
Montalembert. Verrassend is het waarlijk dien grooten geest in
het vertrouwelijk huiselijk leven te zien ; hoe hij zijn vriend
helpt en steunt en zachtkens vermaant ; niet onaardig is het tevens
op te merken, hoe die vriend soms zoo bang is voor de geloofsovertuiging van Montalembert, als Lamennais zijn vurige pijlen
tegen Rome begint te slingeren, en enkelen duchten dat deze trotsche geest hem (Montalembert) mede zal sleepen in zijn val. Naast
Montalembert vinden wij hier Rio, die voor het eerst de Christelijke
kunst tot haar voile waarde deed komen. Voorts treffen wij
den vronaen en zachten abt Gerbet, wiens naam ook heinde en
verre bekend is geworden, en die, wat groote tack hem nu en
dan wachtte of opgedragen werd, evenzeer het leiden en besturen van e6n enkel christelijk geweten ter harte nam ; trouwens hij,
de schrijver van »de goddelijke behandeling der zielsziekten",,
wist zeer zeker beter dan iemand de treurenden en lijdenden te
troosten. Ter loops voegt zich Dupanloup reeds bij de groep,
waartoe ook eenigermate de strenge pater Ravignan behoorde.
Lacordaire's figuur is ook bij de familie de la Ferronays geen
onbekende, en ook Mevrouw de Swetchine was voor Alexandrine
een vriendin. De groep zou onvolledig zijn, zoo twee glansrijke
namen uit den vreemde daaraan ontbraken ; wij bedoelen den
abt Gioberti en den Generaal von Radowitz. Werd de eerste,
voor zijn afval, in den kring van Olga gezien ; de tweede, beroernde Duitscher — »Arne espagnolle et plus grande encore que
folle" — was vooral Pauline's vriend. Een zeer opmerkelijken brief
deelt zij mede van den krijgshaftigea monnik, zooals men hem in
het Frankforter parlement van 1848 noemde, een brief die geheel
zijn levensbeschouwing, soms als Montlosier ontleend, teekent.
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En zoo sluiten wij de boekdeelen, waarin deze herinneringen
der familie de la Ferronays zijn besloten. Wij hervatten den
draad van ons begin, en vragen aan onze lezers, of het Catholicisme niet op schoone bladzijden der literatuur van het hart
kan bogen, zelfs al zijn die bladzijden niet aan de eigenaardige
kronieken der kloosters ontleend ? Is het ons soms nog treffender naar de stemmen eener heilige ziel te hooren, dan de spelingen van een groot genie te volgen ; dan zal het ons niet
berouwen, bet streven dozer fransche edellieden bespied te hebben.
Het zijn werkelijke menschen geweest, geen schepselen der fantasie. Zij maakten geen aanspraken om als talenten of karakters
gewaardeerd te worden ; zij leefden slechts eenvoudig-weg het
in hun kring edel opgevatte leven, een leven, waarin het ideaal
zeer hoog werd gehouden, loch de traditie in al haar volheid
werd geeerbiedigd. Ligt het aan ons zelven of aan onzen tijd,
zoo zulk een leven ons thans een droom uit het verleden toeschitjnt ?

MAURICE EN EUGENIE DE GUERIN.

Men kan ze niet van elkander scheiden. Het zijn twee portretten, die jaren lang in hetzelfde vertrek, een enkel paneel
tusschen beiden, naast elkander hebben gehangen. Gij zijt nog
nauw de kamer binnengetreden, of uw oog heeft de geheimzinnige blikken dier twee beelden ontmoet ; zij zien a vast aan
en laten u niet weer los ; zoolang gij binnen het bereik van
die zoo zachte en toch zoo doordringende blikken staat, moet
gij ze aanschouwen, en vergeet gij alles om a been; en, zonderlinge gewaarwording, terwijl gij u zoo gehangen weet door
de macht dier twee portretten, valt er tegelijk eene droeve
donkere wolk op uw eigen voorhoofd ; iets dat naar weemoed
zweemt welt op in uw eigen hart ; de smart, waaronder al wat
hier op aarde leeft gebukt gaat, wordt pijnlijker door u zelven
gevoeld; gij begint weder te mijmeren over de wreede contrasten in het leven, bij het aanzien van die twee wel wat verbleekte figuren ; want let wel, het waren geen duistere en toch
zoo lichtende beelden als van een Rembrandt, die u aangrepen,
het waren zacht gekleurde, eenigszins Joffe schilderijen als van
pastel, die daar aan den wand z(5(5 lang uw oogen boeiden.
Eenigszins verbleekt ; — want hoewel nog niet zoovele j area
zijn verloopen sinds zij zijn gestorven, en hoewel er onder ons
zijn, die op vroeger geboorte kunnen wijzen — de zuster werd
in 1805, de broeder in 1810 geboren — zoo staan zij echter
reeds zeer verre van ons, en is het leven, dat zij zich schiepen
en droomden, een gansch ander als dat van onze moderne dagen.
Zij staan zoo vreemd in onzen tijd, die middelbare scholen aan
elkander rijgt en het leven in de woelige drukke steden, te
midden van de ijzeren werktuigen door stoom gedreven, voor
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zeer begeerlijk houdt. Als wij aan Maurice denken, dan ziet
onze verbeelding hem het eerst in een straat van Parijs. Arme
edelman, is hij van uit de provincie naar de hoofdstad gekomen, om het leven — niet van de ziel alleen — op te houden !
Hij is vijf en twintig jaar oud en een vriend heeft hem lessen
bezorgd. Hij loopt te midden van het gedruisch der menigte,
maar hij hoort het niet : in zijn hoofd vindt al het rumoer der
woelige bevolking geen echo ; hij denkt slechts aan de bosschen
van Provence en van Bretagne ; 't woad suist in zijn brein ;
de twijgen buigen zich tot hem ; de vogelen zingen er hnn lied ;
hij ziet geen straat, geen menschen meer, totdat hij gekomen is
voor het gebouw, waar hij les zal geven. Mag dit leven heeten — zoo vraagt hij — hij, die wel gaarne den degen zijner
voorouders zou opgrijpen, en, moest hij in het leven kampen,
clit zou willen doen trotsch en fier, doch het liefst van alles
zou rusten aan den boezem der natuur, hetzij de velden lachen
onder de lentezon, hetzij de herfst-wind giert en huilt door de
denneboomen. En onwillekeurig ontglippen deze woorden aan zijn
mond : »Mijn God, sluit mijn oogen, zoodat ik het gewoel der
menigte niet zie, wier aanblik in mij zoo bittere en troostelooze
gedachten opwekt. Geef dat ik, als ik midden door haar mijn
weg ga, doof blijve voor haar rumoer, ontoegankelijk voor de
indrukken, die mij terneerdrukken. Zoo weinig is daarvoor
noodig. Plaats slechts voor mijn blikken een beeld, een vizioen
der Bingen, die ik lief heb : een veld, een vallei, een heide, Cayla,
een hoekje der natuur. Ik zal dan voortschrijden met den blik,
vastgeklampt aan die zoete vormen en ik zal voorbijgaan zonder
eenige wrijving, druk of beknelling te gevoelen." En de zuster: —
als wij aan haar denken, dan zien wij haar het liefst in haar
eigen sober vertrek in het ouderlijk kasteel. Door de hooge
ramen dringt geheel de hemel binnen ; hare gedachten worden
opgevoerd op den gloed der zonnestralen. Toch is haar niets
ontglipt van wat onder het bereik barer oogen daarbuiten is
geschied : de Landman, die zingend en fluitend naar het werk
zich spoedt, de jonge vrouw, die aan de beek de kleederen
wascht, de kinderen, die zoo dartel en joelend spelen: zij heeft
ze opgemerkt : doch plotseling wendt zij den blik binnen
in de kamer, naar het beeld van de heilige Therese, en ziende
op dit beeld, denkt zij aan den broeder, wiens brieven zoo donker een bestaan openbaren waarom ziet ook hij niet op tot
11
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den hemel? »Hoe doet gij, gij die niet bidt, wanneer gij droef
zijt, wanneer Inv hart in u breekt
Om de ontwikkeling dier twee zoo edele en zoo teedere
personen na te gaan, moet men zich verplaatsen naar het
zuiden van Frankrijk, dicht bij Toulouse. Op een oud kasteel,
Cayla, leeft het gezin van een arm edelinan. Het is een
van die gezinnen, waaruit in de vorige eeuw de zoon den
krijgsmans-stand zou hebben gekozen hij zou naar Parijs, naar
Versailles zijn gegaan, en in de lijfwacht van den koning of
der koningin zijn plaats hebben gezocht : een der dochters zou
naar het klooster hare schreden hebben gewend en bruid des
Heeren zich hebben gedacht. Doch de revolutie is gekomen en
heeft de maatschappelijke standen en ordering verward. De
dochter blijft te huis aan den haard, en helpt in het huishouden ; de zoon vliegt wel nog weg uit het ouderlijk nest, maar
het militaire leven is niet meer uitsluitend het erfdeel van zijn
stand, en vrij wat meer dan het gedril van het soldaten-leven,
trekt hem het leven der gedachte, de tooverwereld der ideeen,
aan. Hij was zeven jaar oud toen zijn moeder stierf ; de oudste
zuster Eugenie, toen dertien jaar, heeft aan de moeder op het
sterf bed beloofd voor den tengeren, ziekelijk schoonen en al te
vroeg ontwikkelden knaap te waken. Van nu of aan is hun
leven samengevlochten en geen gedachte komt bij de zuster in
het hoof, geen opwelling in het hart, of de naam van den
broeder vormt de oplossing. Op zijn elfde jaar wordt hij het
huis uitgezonden naar school : eerst op het kleine seminarie te
Toulouse, daarna op het college Stanislas te Parijs. Tegen zijn
twintigste jaar komt hij weder in het ouderlijk kasteel, hervindt zijn vader, zijn broeder, en zijne zusters, vooral de eenige
zuster, die hem altijd met de verbeelding heeft begeleid, en leeft
een kleinen tijd in den kring van die zuster en van haar vriendinnen. Hij is ondertusschen niet gelukkig. Hij is niet ontwikkeld tot een krachtig jonkman, gereed, om de hand aan den
ploeg te slaan op elk terrein, waar slechts de aarde nog braak
ligt, maar hij is geworden van het geslacht dergenen, van wie
Chateaubriand dichtte, toen hij zijn Rene teekende. Een droefgeestig waas ligt over hem heen ; hij heeft geen oogen gehad
voor de kennis, die tot practische handelingen leidt ; hij heeft
verder durven zien dan de oppervlakte ; hij heeft het vereenigings-punt tusschen hemel en aarde, tusschen het onzienlijke en
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het waarneembare meenen te vinden; en nu hij eenmaal dat
punt heeft gevonden, heeft de natuur en de wereld om hem
heel) een gansch andere kleur gekregen. In dien kleinen kring
op zijn kasteel heeft hij lief, doch vindt natuurlijk niet bij haar,
die hij uitkiest, wederliefde. Hij is ongelukkig ; hij weet niet
naar welke betrekking zich te wenden, hij meent rust te zullen
vinden in eene eenigszins vage religieuse positie.
Om dit doel te bereiken, gaat hij naar het noorden van zijn
land, naar Bretagne. Daar had zich op een landgoed, la Chenaie geheeten, de abt Lamennais teruggetrokken. Eenige jongelieden had hij aldaar om zich heel', met wie hij, als in een
klooster, zich wijdde aan godsdienstige studign en overpeinzingen. In het laatst van 1832 kwam Garin te la Chenaie.
Lamennais beyond zich in dien tijd juist op het standpunt van
overgang, tusschen zijn eerste grootsche poging, om het catholieke geloof met de moderne beschaving te verzoenen, en zijn
later zoo woedenden aanval tegen dat catholieke systeem. Hij
was teruggekomen van zijne reis naar Rome, waar men zijne
pogingen om den godsdienst te hervormen had afgekeurd, en in
de eenzaamheid van Bretagne dacht hij nu na over hetgeen
hem te doen stond. De twee beginselen, overgave aan of kamp
tegen het Catholicisme, voerden nog strijd in zijn binnenste,
een geweldigen strijd, waarbij het slaags raken van legers eene
kleinigheid mag heeten. Nu eens smeedde hij reeds van die
bljksemflitsen, die weldra, tot een bundel vergaderd, als »les
paroles d'un croyant" de wereld zouden verbazen dan weder
was een geest van zachtheid en droeve berusting op hem
neergedaald. De jongelieden en mannen, die zich toen te la
Chenaie om hem sehaarden, wisten van den strijd niet veel af,
en eerbiedigden slechts den leider van hunne studien en gedachten : doch toen later de groote beslissing was genomen,
hebben zij van de enkele woorden, die uit dat tijdperk van
Lamennais in hunne herinnering waren gebleven, de ware beteekenis begrepen. Garin zelf behoorde, in de negen maanden
die hij te la Chenaie vertoefde, niet tot de meest vertrouwden
van Lamennais ; anderen, ouder in leeftijd, als de abt Gerbet
en de abt Cazales, stonden meestal dichter bij den meester.
Guerin hechtte zich voornamelijk aan de jongere vrienden, als
du Breil de Marsan, de la Morvonnais en de Kertanguy : doch
voor hem was er toch inderdaad, hoezeer hij hen alien ook
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liefhad, slechts 4611 vriendschap, slechts 46n liefde : — de natuur.
Er bestaat van hem een dagboek, omstreeks dezen tijd
gonnen, loopende tot ver in het midden van het jaar 1835. In
dat dagboek heeft hij den omgang met de natuur pogen weer
te geven, en te zeggen wat hij gevoelde, als hij zijn blik over
de aarde liet gaan. Fijner teekening van landschap, schooner
waas van kleuren, krachtiger greep om tot het diepste wezen
der dingen door te dringen, zal wel niet licht gevonden worden.
In dat dagboek van Guerin ]ezend, is het ons te moede, alsof
wij in een betooverd bosch wandelen. Slanke boomstammen,
dichte struiken, bloeiende heesters, wilde rozen, ze krijgen een
eigen bestaan, iets menschelijks ; nu eens droevig, dan weder
dartelend klinkén u tonen toe ; gij weet niet wat dAtir geschiedt : slechts komt het u voor, alsof de ziel van den mensch
en de ziel der natuur zijn ineengesmolten ; alsof een pantheistisch
streven u en de boomen en de heesters en alles in een wiegelende golving medevoert. En geen wonder : — want terwijl de meester (Lamennais) zich terugtrok in zijn binnenste,
om den kamp tusschen traditioneelen godsdienst en nieuwe vrij held zoo mogelijk in zijn eigen gemoed tot oplossing te brengen :
werd in den boezem van den leerling op andere wijze,, en zeer
zeker op kalmer toon, strijd gevoerd tusschen christelijke beschouwing; en hartstochtelijke liefde voor de natuur. Of liever
het was bijna geen strijd. Gu6rin was als een der oude Grieken
geworden als hij het landschap aanzag. Alles tintelt dan ook
van leven zoodra zijn penseel het aanraakt. Welk een poezie
in die beschrijvingen! Welk een waas van droomerige fijnheid !...
Hoe heerlijk is het als de lente begint, als de wolken die lichte
en bevallige vormen aannemen, als de bosschen wel nog geen
gebladerte hebben, maar toch zoo levendig en vroolijk een tint
verkrijgen : als alles zich voorbereidt tot het groote feest der
natuur. »Arm Bretagne — o, werp toch schielijk uw winterkap
weg, en sla licht om de schouders uw lente-»mantille", van
bladeren en bloemen saamgeweven. Wanneer zal ik de plooien
van uw dun gewaad op den adem der winclen zien golven !"
En als d'e lente werkelijk is aangebroken, als de zoete meiregen druppelt, als de keel der vogels zich verfrischt heeft
aan den regen, en het gezang zuiverder, helderder klinkt, en
wonderbaar dringt door de lucht, die nu zoo »sonoor" is ge-
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worden en elken Loon weerkaatst : hoe zou men dan niet wenschen, zich met de lente 46nzelvig te gevoelen, en die gedachte
z66 volkomen te verwezenlijken, dat men geheel het leven en
geheel de liefde, die in de natuur woelt, in zich zou wenschen
op te nemen zich tegelijk bloem en veld, vogel, gezang, frischheid, veerkracht, rust en wellust te gevoelen !... Maar dadelijk
volgen regens en koude ; »hoe komt het, mijn God, dat mijn
kalmte is gestoord door alles wat in de lucht voorvalt, en dat
de vrede van mijn ziel een speelbal is der winden ?" — Het
is echter slechts voorbijgaand : want de zomer is ophanden, de
warme zomer. De bloesem is afgevallen, de vrucht begint te
zwellen: een ontelbaar nieuw geslacht hangt aan de twijgen
van all e boomen; de toekomstige wouden slingeren reeds onzichtbaar aan de takken der bestaande bosschen. »De natuur gaat
geheel en al op in haar alles omvattende moederzorgen." En de
hemel is zoo mild met zijn licht, is zoo blauw, zoo breed gewelfd.
Exi alles baadt zich in de zon. Alles juicht en jubelt, alles genet. —
Doch ook de zomer gaat weg. Straks komt de westenwind met zijne
zich verdringende kudde van buien: bet wordt alles zoo grauw,
zoo grijs, zoo vaal, zoo eentonig; totdat de herfst zich plotseling in al haar heerlijkheid vertoont. »Hoe schoon is dezen avond
de lucht. Verdiept in het schrijven, keerde ik haast onnadenkend mijn hoofd naar het venster en in 66ns baadde zich mijn
blik in zachte, weeke en fluweelen tinten. DAdr is de herfstschemering in al haar droefgeestigheid. De wijkende diepten
van het bosch in de verte begrenzen op tooverachtige
met der boomen statige kruinen en pluimen en met al die grillige
loovergolvingen en kleurschakeeringen, den gezichteinder. Hoe kan
men de oogen haast niet afwenden van dien groenen, doffen waterspiegel, van de bleeke kleur der bosschera, die lang- en langzaam van gebladerte worden ontroofd, en van de grijze tint
des hemels, waar stilzwijgend zwermen raven en wilde eenden
doorheen vliegen !" — De winter komt. Steek uw hoofd nog
eentnaal binnen in het woud; duw met uw handen weg de
dichte takken, de struiken, de heesters: snuif nog eens den
wilden gear op dien zij bevatten ; dring door tot hun binnenste
en spreek him nog eens tot het hart. Want de winter met zijn
sneeuw, zijn gierende buien, zijn windvlagen, zijn koude is daar ;
straks, als gij het gesloten vensterluik openstoot, ziet gij het
witte laken, dat zich in alle stilte over het veld heeft gespreid,
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en de eenige bloemen, die gij dan nog kunt ontdekken, zijn de
sneeuwklokjes ; gij, met uw scherpziend oog, bemerkt ze : »een
klein hoopje is met een enkele laag sneeuw bedekt: ziet men
die lachende bloemen zoo strak overhuifd en met de stengels
tegen elkander gedrukt, dan sehijnen zij een groep jonge meisjes, die door een stortregen zijn overvallen en die nu te zamen
onder een Witten boezelaar tegen de bui zich beschutten."
Hoe dikwijls wandelt gij daar in onze verbeelding in de
landschappen van Bretagne, als de noordenwind loeit door het
woud, en daaraan zoo diep gekerm ontlokt : gij ziet de boomen
woedend zich te weer stellen tegen de winden, en toch, hoe
somber de elementen der natuur zich door66n warren, het is
nog betrekkelijk schemering van licht, vergeleken bij de schaduw
en nacht, die over uw geest daalden ! Menigmaal hebt gij uw
meester Lamennais bespied. Nooit heeft hij u meer getroffen,
dan toen hij, zittend onder de denneboomen, zijn stok nam en
een grafzerk teekenend op het gras, dere woorden liet hooren:
>lier wil ik rusten, maar geen zerk, slechts wat graszoden mogen
mij bedekken. 0! wat zal het mij daar goed wezen!" En terwiji
gij eerst later hebt begrepen, wat strijd in het binnenste van
dien man toen woelde, wilt gij slechts al te goed, dat gij zelf
geen rust hadt. Want het gevoel der oneindige kracht van de
natuur heeft u slechts herinnerd aan uw eigen zwakte; gij hebt
uw ideaal zoo hoog gesteld, dat gij het slechts bereiken kunt
door de poezie : en gij weet te goed, dat gij nog geen beersehappij v oert in die wereld, waar de dichter gebiedt : gij kunt
in 64n woord nog niet in u zelven die volkomene eenheid van
natuur en geest vinden, van welke gij Inv droomen een voorgevoel hebt.
Guerin verliet la Chenaie in September 1833 en zijn leven
scheidde rich geheel of van dat van Lamennais : hij bleef nog
tot Januari 1834 in Bretagne, vooral hij zijn vriend de la
Morvonnais in den Val de 1'Arguenon. Het is dad; dat hij
wellicht zijn schoonste bladzijden heeft geschreven, bladzijden
die bij widen aan Wordsworth doen denken. De vriend woonde,
gelukkig gehuwd, dicht bij de zee, en men kan begrijpen, welk
een levendigen indruk op hem het contrast moest maken, tusschen dat stile huiselijke geluk en de voortdurende stormen,
die den oceaan in den winter zweepten. Guerin zou altijd bij
dien vriend hebben willen toeven ; in dat bids had men hem
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zoo lief, wist men zoo kalm een rust in zijn binnenste te
storten, rust, die wel is waar tot »extase" zich sours verhief,
doch die geheel de wereld en haar ruw drijven buitensloot. De
stilte omgaf hem, en zacht mocht hij een oogenblik sluimeren.
Doch het was slechts een oogenblik. Hij was arm, hij moest
werken. Het was hem genoeg gebleken, dat hij geen religieuse
roeping in den eigenlijken zin des woords had: hij zou dus
't leven in Parijs gaan beproeven; journalist worden als moved
anderen, met de pen zijn fortuin gaan zoeken. Daft zou geen
natuur met hare zachte lijnen en harmonieuse tinten zijn gemoed
tot kalmte weten te brengen, dddr zou geen genieten en rusten,
te midden van droomen, zijn deel zijn : neen, hij zou moeten
arbeiden als ieder onzer voor het dagelijksch brood. Artikels
schrijven in dagbladen, lessen geven op scholen zou zijn dagr
taak wezen : en des avonds zou hij dan met de mannen van
het vak zich kunnen ontspannen, in gezellig geestigen kout,
zoo hij het wilde. Een vriend, Paul Quemper, wist hem werk
te bezorgen. Hij begint zijn dagelijkschen gang. Hij mag nu zich
slechts verbeelden, dat de tijd daar is van de lente, dat nu de
bladeren van 't eiken-hakhout die roode tint aannemen, alsof
het sap, dat hen doet zwellen, bloed is: hij mag dit alles niet
meer aanschouwen; neen, voortgaande op zijn weg, zonder omzien, moet hij zijne teiekomst in de stad pogen te maken. De
brieven en enkele stukken in dat tijdperk van zijn leven geschreven toonen aan, met hoeveel leed hij te worstelen, met
hoeveel verzoekingen hij to strijden had. Hij moet positief
worden, zooals de wereld dat heet, en, zoo iemand, hij was
ongeschikt om in den molen der maatschappij te werken.
moest een godheid dienen, die hij niet kende, het nuttige, dat
zich naast de trits van het schoone, goede en ware had ingedrongen. Als hij aan het kruis dacht, aan hetwelk de noodzakelijkheid
van het leven hem met hamer en spijkers ging vasthechten,
dan was het alsof een siddering hem beving. Doch onwillekeurig werd door die aanraking met de wereld, door dien strijd
waartoe hij werd opgewekt, door de aanvallen, die hij van de
wereld te verduren had, bij hem het gevoel van den kunstenaar
wakker. Hij begreep dat ook hij, op zijn beurt, in de tooverwereld van de kunst kon gebieden. Hij had kunnen blijven
droomen te la Chenaie, hij begon op zijne wijze te werken te
Parijs. Hij werd dichter. Hij vond eindelijk de gnheid tusschen
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natuur en geest, naar welke hij zoo lang had gezocht, hij schiep
zijn »Centaure".
Het is slechts een fragment van nauwelijks twaalf bladzijden
druks een torso, maar van zoo wit marmer, en zoo edel en
onberispelijk van omtrek, dat het ontgraven schijnt aan de
ruinen van een of ander Parthenon. Garin onderstelt, dat een
Centaur -- de laatste van zijn ras oud en stram geworden,
aan een mensch het genot en de ontwikkeling van zijn jeugd.
vertelt. Alles komt nu aan op het wezen zetf, op de persoonlijkheid van den Centaur. Want het is niet een wezen half man
half paard, eene samenkoppeling van mensch en dier, dat wij
voor ons zien : neen, geen tweevoudige hoedanigheid mag zelfs
worden ondersteld ; wij zien een et6nheid: geen samenvoeging
van twee naturen, elk met Naar eigen vermogens en begeerten,
maar een enkel organisme, een wilden droom van kracht, van
macht, van stoutheid, van verlangen, van lust. Een pa,ntheistische adem heeft dat wezen geschapen, en het rent voort, in voile
vaart, midden door de natuur, aan welke het zich verwant voelt.
Verbazende conceptie ! De natuur heeft zich in een vorm, een der
schoonste ter wereld, kunnen samendringen, en wordt met een
eigen eene eigene gedachte bedeeld. Aan ons is het niet
om na te vertellen : hoe de Centaur, in de grot geboren, van
de buitenwereld eerst kennis kreeg, warmeer de moeder terugkwam, dampend van geuren der vallei, druipend van het water der
rivier, die zij doorwaad had. Hoe die jonge Centaur nu in den geest
zich uitstrekt naar het onbekende, totdat hij eindelijk het licht voor
het eerst uit zijn grot komend ziet, en dronken van ontroering wankelt, en zich haast niet staande kan houden. Hoe
hij, als hij den mensch ziet, hem veracht : »ziedaar op zijn
hoogst," dus sprak hij, »de heeft van mijn wezen. Wat zijn die
stappen kort, en is zijn gang gedwongen ! Zijn oogen schijnen
de ruimte met droefheid of te meten. Zonder twijfel is het een
Centaur, ternedergeworpen door de Goden en gedwongen om
zich z66 voort te sleepen." Maar men moet Garin hooren, als
hij zijn Centaur doet woelen door de natuur, zich baden in de
vloeden, zich reppen door de wouden, en in galop rennen over
de vlakten, Dan, in de gloeiendste vaart, doet hij zijn Centaur
plotseling stilhouden, om door die onbewegelijkheid, in Bens tot
stand gebracht, hem in al zijn leden het leven, opgewekt door
die vaart, te laten gevoelen. Welk een vuur gloeit en bruist
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er dan in de aderen van dat wezen ! Evenals het strand der
zee de opgerezen wateren, hield ook hij dan een leven in zich,
dat tot den hoogsten graad was gestegen en geprikkeld. Dan
mocht het hoofd wel gaarne de frissche morgenwindeu opvanNu echter is de
gen, dan mocht de borst naar koelte hijgen
Centaur oud geworden ; hij is als de sneeuw, die langzaam op
het watervlak smelt ; weldra zal hij zich oplossen in de rivieren
en vloeden, die naar den grooten schoot der aarde voortstroomen.
Guerin had door ziju schildering van den Centaur het beste
geleverd, waartoe ziju beeldend talent in staat was. Wel heeft
hij nog enkele andere stukken nagelaten, ook verzen, doch het
gehalte daarvan is Diet van hetzelfde allooi als het schitterende
proza, dat in zijn Centaur mag bewonderd worden. Hij zelf
scheen zijn rust gevonden te hebben : een jonge vrouw had hem
lief gekregen en de poezie van den huiselijken haard mocht hij
reeds smaken, toen zijne krachten hem eensklaps begaven, al
de kiemen van zwakte, waarover hij altijd had geklaagd, zich
in eene ernstige ziekte ontwikkelden, en hem ternauwernood
de tijd werd gelaten om naar Cayla te vluchten en to sterven
-- 29 jaren mid — in de armen van zijn zuster.
Van zijn zuster : wel had hij bij haar een schuilplaats
gezocht zelfs tegen den dood. Hoe dikwijls had hij haar als
de sterkste van hun tweeen begroet, gezocht en om steun gevraagd. »0, wat weet gij meer uit uw eigen gemoed, uit wat
natuur en genie u toebedeelen, dan ik met al mijn Grieksch en
Latijn !" Hij was niet moede geweest altijd aan haar te denken,
met haar te leven; ziju huwelijk was hem — als wij dus spTeken mogen — meer een zaak van evenwicht geweest: maar de
liefde voor zijn zuster was voor hem hartstocht. Voor haar had
hij den sluier weggescheurd, die anders zijn droeve ziel bedekte :
zij was zijn ideaal; zij was de ziel, die zijn ziele kuste : hij,
de melancholieke egoist, kon geen schooner woord tot haar richten dan den roerenden klaagtoon, dien hij eens slaakte : »0,
was ik u !"
En nu moest zij het hoofd buigen over zijn lijk. De zwerver was teruggekomen in het ouderlijk kasteel, maar binnengebracht op de doodsbaar. Wat zou zij nu met het leven doen,
dat zij geheel en al had neergelegd in den armen broeder ?
Mocht zij verder van eenige menschelijke borst een kussen maken om op te rusten ? Helaas, zij had gezien hoe de dood rond-
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waart: beter, o Jezus, is het te steunen op uw doornen-kroon!
Toch, zoo zij al haar bestaan nu gering achtte, was het in
waarheid niet van kleine waarde. Zoo ooit een leven gezang,
muziek, harmonie was, dan bleek het hare dit. Uit haar dagbock gaat een geur van reinheid op, die verfrisschend is als
de eerste lente-regen. Uitwendig gezien biedt dat leven weinig
belangrijks aan. Zij komt bijna niet van het kasteel van haar
vader. Doch voor wien het weefsel van gedachten en gevoel
eener rijkbegaafde en boven alles edele vrouw — edel van ziel,
edel van manieren en uitdrukking — een aantrekkelijke kracht
heeft, dien zal niet licht aauvalliger beeld bekend zijn dan
dat van Eugenie de Guerin. Zij heeft meer rust, meer van die
opgeruimde kalmte, welke aan haar broeder steeds heeft ontbroken. »Het zij zoo: ik zie slechts regen, een winterhemel, en
onaangenaam weder: maar het is mij onverschillig, het is alsof
ik de z on zag. Denk echter niet dat ik onverschillig ben, ik
heb een vroolijken dag veel liever : maar elke tijd, alle weer is
goed: wanneer het binnenste helder is, wat bekommer ik mij
dan om het overige ?"
Zij hield voor den broeder een dagboek, waarin zij dag op
dag haar meest vertronwelijke gedachten opteekende : dit dagboek vervolgde zij ook, toen de broeder reeds was overleden;
slechts is het opschrift veranderd ; het is nu toegewijd : »nog
aan hem, aan den dooden Maurice, Maurice in den hemel".
Het is uit dat dagboek en uit enkele fragmenten van brieven
dat wij het lieflijk beeld van Eugenie moeten opmaken. En
het komt ten voile daarin uit. Wij zien haar in haar dagelijksch
leven, in haar zorg voor het huishouden. »Een dag aan de
groote wasch besteed geeft weinig stof om over te spreken.
Toch is het niet onaardig het witte linnen over het gras te
spreiden, of het te zien hangen aan 't gespannen koord. Men
kan zich verbeelden de Nausieag. van Homerus te zijn, of een
dier duellers nit den Bijbel, die het kleed van haar broeders
deden reinigen." Wij zien haar de armen en zieken bezoeken,
en ze troosten, dan weder met kerstnacht op weg, om in het
naburige dorpje de mis te gaan hooren. Wij gingen alien derwaarts, mijn vader aan ons hoofd. De naeht was verrukkelijk.
Nooit is een schooner hemel boven ons dan te middernacht.
Mijn vader sloeg van tijd tot tijd de kap van zijn mantel neer,
om wat ruimer aanblik in de hoogte te hebben." En in alles
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wat zij doet, al is het werk soms van dien aard dat onze stadsjuffers het zouden ontvlieden, is en blijft zij de edelvrouw : met
dezelfde hand, die zoo even den haard in de keuken als het
noodig is heeft opgestookt, bladert zij een uur later in Plato,
in Bossuet, in Massillon. 0, welk een blos komt op haar gelaat,
en wat drijven die oogen verre, verre weg in ongekende droomen, als zij dat boek der boeken, haar Bossuet, voor zich op haar
knie8n heeft liggen. Haar bibliotheek bestaat nit zeer weinig boeken, doch het zijn boeken, die het waard zijn in merg en been over
te gaan. Dat zij een weinigje te veel aristocraat is in den goeden zin des woords, wijte men aan haar opvoeding en aan haar
positie op het kasteel. Zij meent het zoo kwaad niet, wanneer
zij het betreurt, dat al de landlieden tegenwoordig willen lezen,
want dezelfde hand die schreef »omdat het kan lezen, gelooft het
yolk dat het reeds wijs is: op de stelten van zijn hoogmoed gestegen
raakt het aan de hoogste dingen, en meent het binnen het bereik
van zijn gewonen blik te hebben, datgene wat het slechts op gebogen knieen huiverend had moeten aanschouwen ;" dezelfde hand,
zeggen wij, weet slechts al te goed aan te toonen, dat juist de
eenvoudigen van harte het best de dingen des hemels verstaan.
Zij is zoo kinderlijk vroom : het is alsof een stralengloed van
boven soms een glans aan haar gelaat geeft ; haar ziel woont
in den waren zin des woords in de hoogte; zij heeft dan ook
van die gedachten, welke wij niet dan bij de mystieken ontmoeten, zooals deze opmerking : de biecht is niet anders dan
uitbarsting van het berouw in de liefde.
Al wat zij aanraakt, hetzij met het oog, hetzij met de hand,
vervormt zij tot een poetische gedachte. dioeveel uren zijn wel
gevlogen uit die oude klok, dat goede huis-meubel, dat zoovelen
van ons heeft zien voorbijtrekken, en zelf altijd is blijven staan,
als een soort van eeuwigheid," roept zij ergens uit. Onze verbeelding ziet haar in het hooge, wel wat sober gestoffeerde vertrek, waar het huisgezin te zamen zit. Zij zit v66r het vuur.
;Wat is het een behagelijk gev oel, als de regen met Licht getik en
geplas uit den hemel valt, in het hoekje bij den haard te zijn
en van tijd tot tijd met de tang de vonken te doen knappen
en vliegen. 1k houd er zooveel . van. Die kinderen van het vuur
kleine vlammen en vonken — zijn zoo fraai ; het zijn de
bloemen van den schoorsteen. DAtir op die brandende ascii gebeuren allerliefste dingen, en wanneer ik niet bepaald bezig ben ,
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smaak ik er een waar genoegen in, die fantasmagorie van den
haard te volgen. Het zijn duizend kleine figuurtjes van gloeiende
houtskool: zij komen, worden groot, veranderen, verdwijnen ;
nu eens zijn het engelen, gehoornde' duivels, kinderen, oudjes,
kapellen, hon den, musschen : van alles ziet men daar onder die
vuurvlammen. Ik herinner mij een kleine gestalte met een hemelschen lijdens-trek, die mij aan een ziel in het vagevuur deed denken." Men ziet ook uit de laatste woorden, in welke gedachtenwereld zij bet liefst en het gemakkelijkst slob beweegt. Want
z ij is boven alles catholieke christin. Haar gemoed beeft, en in
de bladeren van haar dagboek sidderen hare gedachten, wanneer zij de mogelijkheid onderstelt, dat Maurice niet meer zijn
troost alleen bij Jezus zoekt. Zij smeekt hem zoo innig, toch
wat meer het o og naar boven te slaan ; haar oogen vullen zich
met tranen : »als ik u christen kon weten, willig gal ik mijn
leven en alles daarvoor."
Toch meene men niet, dat ook zij niet hare uren van verlatenheid, van verslagenheid had. Haar zeer werkzame geest
is besloten binnen den engen kring van Cayla. De arend zou
uit den kerker willen vliegen, doch stoot slechts de borst tegen
de ijzeren sqlen. Zij kent den vijand te wel die haar belaagt,
de vervoling. Din, als die vijand binnen haar gemoed is geslopen, poogt zij hem met alle middelen te bestrijden : zij voert
een gevecht met hem op leven en dood. Zij poogt te lezen, to
schrijven, te denken, te bidden : niets helpt : »dat alles duurt
slechts een oogwenk : zelfs het gebed houdt niet stand. Het is
bitter droevig. Gelukkig herinnerde ik mij dit woord van F4n4lon :
zoo God.- u verveelt, zeg hem dat hij u verveelt. 0 ik heb
die zotheid hem wel gezegd". En voorwaar, daar was toch
wel eanige reden, dat ze -sours moedeloos mocht neerzien op haar
leven Wij wi l len niet spreken van begeerte of verlangen die
het gemoed, jong nog, misschien had gekoesterd : het dagboek
spreekt daarover Diet : toch zijn er van die trekken, van die
woorden, welke de wol ken voor een oogenblik wegschuiven en
een horizont van geloksdroomen in het verschiet vertoonen.
Zij heeft een bezoek van een kind gehad, en het kind heeft
gedarteld en gestoeid in haar kamer ; zij heeft hem alles laten
zien, alles gegeven ; zij vraagt bij het heengaan, »een lok van
zijn haar in mil van een van haar eigen vlechten. Hij keek
mij verwonderd aan : »neen — antwoordde hij — de mijne zijn
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veel mooier". Hij heeft gelijk : bij zijn blonde lokken steekt het
haar van iemand van dertig jaren vrij leelijk af. Ik heb slechts
een kus gekregen. Wat zijn die kinderkussen zacht Het was
alsof een lelie mijn wang aanraakte."
De arme verlatene, die niet huwt, die geen kinderen om zich
hee'n ziet: — wat kan ze anders doen dan voor een broeder
te waken en te bidden ? In haar stil vertrek trekt zij zich
terug, zij knielt neder. Waarom zijt gij droevig, mijn ziel, en
onrustig in u zelve, waarom .... ? Dan in die oogenblikken van
verslagenheid, kan zij, die gewoon is met heldere, ietwat vroolijke oogen rond te zien, die dadelijk den scherpen omtrek der
dingen bemerkt, haar oogleden bijna niet opheflen. Wat zou zij
er niet voor gegeven hebben, muziek te kennen spelen en de
ziel in zulk eene ure te wiegen in harmonieuse tonen.
Maar de broeder sterft, en de donkere wolk, die zich van
tijd tot tijd aan haar helderen hemel vertoonde, is nu bepaald
tot een blijvend donker fibers geworden. Toch is er een lichtpunt. Maurice is naar haar opvatting als Christen gestorven.
Zij kan dus blijven voortleven met zijn onsterfelijke ziel. Al
hare gedachten blijft zij hem toewijden, en om de wereld te
toonen, welk een verlies geleden is door den dood van haar
broeder, spant zij tallooze pogingen in, om de verspreide geschriften van Maurice te verzamelen en uit te geven. Het
laatste gedeelte van haar dagboek behelst niets anders. Haar
leven wordt als van-zelf dus meer bewogen. Zij gaat naar Parijs,
leert journalisten kennen, die haar in dat werk zullen helpen,
onder anderen den wonderlijken, oorspronkelijk en, grilligen Barbey
d'Aurevilly. Zij ziet in Parijs voor het eerst de »61egante" wereld. Zij huldigt die atmosfeer van schoone vormen. »Ik ben
opgewonden over de edele en ernstige gesprekken der mannen
en blijf onder de bekoring van der vrouwen »causeriön", die haast
met fijne paarlen zijn te vergelijken : ik had geen denkbeeld
van dat sierlijk, fijn, teeder, ingetogen spel der lippen." Zij ziet
haar pogingen met goed gevolg bekroond. Haar stil leven had
een zekere bedrijvigheid verkregen. Nieuwe denkbeelden ontvliegen aan haar pen, die altijd met zoo licht een gang over
het papier zweefde. Totdat ook haar, negen jaren na het sterven van den broeder, de dood op het eenzam e kasteel te Cayla
achterhaalt.
Beiden, betrekkelijk zoo jong gestorven, zullen lang leven
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de gedachten van enkelen onzer, voor zooverre wij een afkeer
hebben van het zotte gelach der menigte. Het is goed, meenen
wij, van tijd tot tijd met deze twee figuren vertrouwelijk om te
gaan. Aan haar denkende, is het alsof men een dorpstoren in
de verte ziet ; zwijgende spits, die naar den hemel wijst. En
zoolang er nog dwalen op aarde, die niet tevreden zijn met
al de heerlijkheden, welke zij meent op te leveren, die nog naar
de blauwe roos der romantische school zoeken, zoolang zullen
de vriendelijk zachte oogen der Gu6rins niet te-vergeefs blikken hier trachten te ontmoeten. Want honderdmaal weggeredeneerd, en honderdmaal uitgelachen, het baat niet : het is
eene waarheid, dat wie ter wereld edel denkt, zich verwant gevoelt aan de teekening van Purer, de bekende Melancholia.
Velen gelooven nog altijd — niettegenstaande allerlei gejubel
om hen heèn — dat het leven wel bitter is, al duurt het ook
zoo kort ; dat de wetenschap ijdel, de kunst soms een droombeeld blijkt, en dat Christus aan de spons wel veel edik heeft
gelaten. Zij vertrouwen dan ook niet zoo vast het bestaan van
al die groote, met zich zelf voldane volmaaktheden. Zij kunnen
zich verkwikken met eene gedachte, al wordt zij in minder
juisten vorm aangegeven : en voor hen is er geen schooner
muziek dan de wegstervende toon, die van andere aandoeningen spreekt, dan van die aan welke wij dagelijks ten speelbal
strekken.

FANNY LEWALD'S JEUGD.

Het talent van Fanny Lewald doet ons denken aan schoone
en heldere September-dagen. Alles is dan zoo scherp geteekend,
zoo goed verlicht. Door de fijne lucht dringt nog de warmte
van den zomer, en naast de vruchten van den herfst schemert
nog overal de kleuren-pracht der bloemen. lets dat tot wakkerheid u stunt vervult u. Geen vermoeidheid plaagt u. Het
leven is een arbeid, en men gevoelt lust en kracht tot dien
arbeid. De natuur en alles om ons heen is in vrede met zich
zelf. Dus vertoont zich Fanny Lewald aan onze oogen. Die
klaarheid, die vastbeslotenheid is echter niet op eens verkregen.
De jonge vrouw, die na het jaar 1848 zich voegde bij de groep
van hen, die aan het hoofd der jonge Thalanx" in Duitschland stonden, vond wet dadelijk haar plaats, maar v6Ordat zij optrad, had zij een langen strijd in haar eigen binnenste gevoerd.
Het loont der moeite, naar aanleiding van haar gedenkschriften, haar beeld te schetsen. De literaire ontwikkeling van Berlijn gedurende deze eeuw schikt zich als van zelve telkens om
de persoon van een vrouw, en wel van een Jodin. Toen
de min of meer romantische ideeen, met haar streven naar het
oneindige, met haar verzuchtingen en haar symbolische droomen, de gemoederen in het begin van deze eeuw bezielden,
wist Rahel, Varnhagen von Ense's gemalin, in haar salon woorden van vuur te spreken en te doen spreken, die wachtwoorden
werden voor een rij van dichters, wijsgeeren en kunstenaars.
Toen de gloed dier dagen verbleekte, en een nieuw geslacht
opstond, dat van geen verzuchtingen meer wilde hooren, maar
dat strenge werkzaamheid begeerde, vond men in Berlijn, in
Fanny Lewald's omgeving, het liefst de mannen geschaard, die
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het jonge Duitschland vertegenwoordigden. Het waren voor het
meerendeel mannen met ijzeren wil, met wilden stouten geest,
die niets meer vorderden van een droomerige toekomst, en wier
oog geheel op het tegenwoordige was gericht. Men kan sympathie of antipathie voor hun streven hebben, maar hun invloed
is onmiskenbaar geweest en hun kracht werkt voort. Het leven
van de vrouw, die de meesten hunner als hun beste vriendin
begroetten, heeft dus aanspraak op onze belangstelling, al ware
het minder rijk aan verrassende tooneelen dan het is.
Fanny Lewald heeft zelve zich de moeite gegeven ons Naar
leven te vertellen. Het is naar ons inzien een der keurigste
en geurigste boeken, die de Duitsche literatuur in de laatste
jaren heeft aan te wijzen. Vergeefs zoudt, gij er naar hoogdravende of sentimenteele gedachten en gevoelens in zoeken ; alles
is betrekkelijk koel en zeer kalm ter neder geschreven. Logisch
volgen de denkbeelden elkander op, en de fijne opmerking
wisselt of na de heldere gedachte. Doch de gebeurtenissen
daarin geschilderd geschieden als voor onze oogen, en de personen daarin opgevoerd zijn menschen van gelijke beweging als
wij. En die personen beginnen elkander lief te hebben of te
haten. Hoe verder men in de geschiedenis vordert, hoe meer
hartstocht er onder die schijnbaar zoo kalme zinnen begint te
gloeien. In de hoogten en diepten van een menschelijk leven
wordt men medegesleept, en wij lijden en strijden mede.
Haar leven vangt natuurlijk aan met het ouderlijk huis. Het
is een Joodsche familie in Koningsbergen : en aardig is het de
Isragietische levenswijze en gewoonten te bespieden in den spiegel,
dien Fanny Lewald in de handen houdt. Wij beginnen eerst ondervinding op to doen in het jaar 1811, toen professor Immanuel
Kant reeds zeven jaren zijn Koningsbergen voor goed had verlaten en zijn wandelingen op den philosophen-dam had moeten
staken. W kunnen eehter opmerken, dat hij niet zonder spoor
na te laten in de afgelegeu stad heeft gewoond en gewandeld.
Het is niet voor niet, dat hij den grootvader van onze schrijfster zoo vriendelijk heeft gegroet, als deze op de bank voor
zijn deur zat en in de verte reeds begon to buigen ; de Jodeu
hebben alLieht iets van den philosoof overgenomen, en laten de
oud-testamentische ritueele vormen wat rusten, om een weinig
te denken aan den categorischen imperativus en zeer veel aan
de twee categorien van tijd en ruimte. Ten minste, als de card-
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sche Pruisische wetten hen als Joden het huwelijk moeielijk
maker, beginnen zij, en vooral de meisjes, al spoedig te denken,
of zij maar niet met 66n moeite door Christenen zullen worden.
Op de wereld was het voorloopig vrij wat voordeeliger een
Christen te zijn. Zoo schenen er een oogenblik Fanny's ouders
over te denken. De moeder was uit de familie der Assurs of
Assings, min of meer een bloedverwante der vrouw van Yarnhagen von Ense : zij schijnt een lieve en schoone vrouw te zijn
geweest, uit eerie bemiddelde omgeving, goed en fijn gemanierd,
al wist zij weinig van letterkunde. De vader — toes David
Markus geheeten — was nit een minder rijken en fatsoenlijken
stand; zijn vader en ooms waren geld-wisselaars geweest, en
hadden met veel moeite zich boven water weten te houden.
Zelf was hij knap, verstandig en rustig en wist hij wat hij
wilde.
Het was in den beginne een vrij rijk huishouden, then onze
Fanny werd geboren. Maar de kansen van Christenen, Joden
en philosopher wisselen met den dag. Een heftige brand ontstaat in Koningsbergen : de slimme David Markus had zijn
brandpolis juist niet hernienwd : al zijn magazijnen, pakhuizen
en goederen werden een prooi der vlammen, en hij is arm,
flood-arm. Doch niet gewanhoopt. Want Napoleon heeft zijn
continentaal stelsel tegen Engeland gericht ; weldra bewegen
zich zijn legers over Pruisen naar Rusland, en voor een Isra8lietischen bankier is er bij zulk een gelegenheid nog al wat
te verdienen. Weinig denkt onze kleine Fanny aan al die winsten. Des te meer boeien haar de vreemde officieren, die beurtelings bij haar ouders in huis worden ingekwartierd. Hoe weten
zij te vertellen, die levendige Franschen ! Welk een vuur en gloed
deelen zij aan alles mede. Hoe geven zij den indruk, dat de
jeugd regeert, dat de stoutste wenschen niet te onbereikbaar
voor de werkelijkheid zijn. Men wordt irnmers koning of maarschalk of prins, al naarmate de geest her- of derwaarts blaast!
David Markus wordt geen hoog personage, komt ook niet in
de omgeving des keizers, al gelijkt hij nog zooveel in uiterlijk
op Napoleon, maar hij wordt een vrij rijk man, en gevoelt zich
weder met behagen Duitscher, als de Fransche legers zijn verslagen en vertrokken.
Het talrijke huisgezin woont nu in een betrekkelijk groot
huis. Het is zulk een ()lade, warme en gezellige woning. De
19
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moeder heeft met zoo veel smaak alles in orde gebracht. De
kinderen hebben er zulke prettige schuilhoeken. Fanny Lewald
wordt niet moede ons te vertellen, hoe dat huis toch eigenlijk
het vaderland van haar geest is geweest : hoe zij er gedroomd,
gebeefd, geweend en gelachen heeft : hoe zij met haar broeders
ddex heeft rondgestoeid en gedraafd : hoe zij naar de voorbijgangers en vooral naar de buren uren-lang heeft zitten kijken,
totdat de schemering inviel : hoe haar hart heeft geklopt bij
bezoek van voorname gasten, als zij eerst in de keuken al de
toebereidselen heeft kunnen gadeslaan, en later, opgeknapt en
netjes aangekleed, in de fielder verlichte zaal moet komen om
haar bulging voor de gasten te maken. 0 ! dat ouderlijk huis,
waar zij als klein kind heeft gedwaald, hoe scherp geteekend
blijft het in de herinnering hangen ! Wat zal de moede geest
dikwerf daarheen vluchten, als de vleugelen later ver en opwaarts de richting hebben genomen !
En naast het huis blijft de school in de gedachten. Het is
bijna een model-school, dat Ulrichsche instituut. De directeur
is wel een streng, soms opvliegend man. Hij is er niet bang
voor wat happen nit te deelen, en de arme kleine Fanny beeft
en lijdt erg, als zij de eerste dagen daft op de schoolbanken
den blik van mijnheer Ulrich heeft ontmoet; maar al leerende
begint zij den man te begrijpen, die zelf bekent, dat hij geeh
geschikt onderwijzer is voor domme kinderen. Hij kiest bij
alles, als het kan, de moeielijkste methode, want hij gelooft
dat het fLeeren voor alle dingen de kracht en de energie van
den geest moet ontwikkelen. Hij is de grootste vijand van schijn
en van al wat onwezenlijk en onwaar is. Hij onderwijst bij voorkeur door het doen van korte vragen, en wee haar of hem die
niet snel, kort en bepaald antwoordt. »Ziet ge wel, ge hebt het
zelf gevonden", is daarentegen uit zijn mond de grootste lof. Hij
heeft toen ter t ijde een zeer knappen jongen onder zijne scholieren ; wij kenne n hem nu, want hij beet Eduard Simson en is
langen tijd de voorzitter der parlementen in Frankfort en Berlijn
geweest. Na Simson is Fanny wel de knapste; zij rekent als
de beste en maakt de geschiedenis in haar geest mede, als zij
die hoort vertellen. Het schijnt ons toe, dat Fanny wel wat al
to 66nzijclig verstandelijk, zich gaat ontwikkelen; ten minste het
is een verkwikking to vernemen, dat zij gaat houden van de
sprookjens, van de Arabische duizend en. 64ne nachtvertellin-
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gen, en dat zij dapper meespeelt met de andere kinderen van
haar jaren. Wat weet Fanny Lewald ons te verhalen van al
die spelen (nog niet de systematische van FrObel) uit haar
jeugd, van het genot als zij in den »Junkergarten" mocht loopen, als zij op eigen hand mocht rond-gaan. De potten-vrouw,
die jaar]ijks met haar schip nit Bremen komt en het meisje
zoo vriendelijk verzorgt en bewaakt, steelt ook ons hart. Fanny
weet zich kostelijk overal vrienden en vriendinnen te maken, en
is niet de minst vroolijke onder alien, al heeft zij lessen geleerd
als een jongen.
Maar daar komt een tijd, dat er als het ware een donkere
wolk over dat zonnig tafereeltje heendrijft. Daar sterft een
jongentje in huis, en toen nog een ; ook de oom, de compagnon van den vader, wordt naar het kerkhof gedragen : de
taken gaan hard achteruit, en terwiji de moeder ter dood toe
op het ziekbed nederligt, gaat de vader bankroet. Dat was een
sombere tijd. En nog meer schaduwen strijken neer. Een booze
geest van onverdraagzaamheid waart rond ; de Joden worden
wel niet bepaald vervolgd, maar toch verdacht, beschimpt, en
als het ware in den ban gedaan. De arme Fanny kan soms
niet alleen meer over straat gaan, of zij wordt nageroepen en
beangstigd. Wat is het dan, zoo vraagt zij zich zelve, een jood
te zijn ? In de buurt woonden vrome oud-testamentische Joden,
de Japha's ; deze hielden trouw vast aan aller]ei Mozaische
voorschriften en gebruiken : waarom heeft Fanny deze nooit
opgevolgd ?
Want Fanny wordt ouder en de vraag naar de kerk is voor
aankomende meisjes niet de minst gewichtige. David Markus
had die vraag onbeantwoord willen laten. Hij had zijn dochter
op de gewone school gezonden, en haar deel doen nemen aan
het Christelijk protestantsch onderwijs, dat daar door den predikant Ebel gegeven werd, maar de dochter kan maar zoo niet
als tussehen twee religies blijven staan. Voorloopig gnat het
zoo een poos. Haar liefste meesters, Neumann en von Tippelskirch, jonge theologanten, die op het instituut mede les geven,
houden haar te druk bezig met het voorlezen en verklaren der
gedichten van de groote Duitsche dichters. Met het instudeeren
van muziek kan men ook veel tijd en veel vragen dooden.
Maar Fanny wordt ouder ; op haar veertiende jaar gnat zij niet
meer op school : haar beste vriendin, de then zoo levenslustige
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en schoone Mathilde, met haar golvende lokken, gaat haar
belijdenis leeren : wat voor geloof moet aan Fanny dan worden
geschonken ? Het was geen gemakkelijke zaak. David Markus
wilde over die punten niet veel hooren. Hij sprak niet gaarne
over het wezen der menschen en over de onsterfelijkheid der
ziel ; naar zijn inzien was het onvruchtbaar, de aandacht op
dingen te vestigen, waarvan wij niets konden afweten, en was
het dwaas, zich voorstellingen te maken van een toestand, die
ddn zou aanvangen, wanneer alle zintuigen en eigenschappen,
waarmede wij nu waarnemen of oordeelen, waren te niet gegaan.
leder uur, dat men aan bespiegelingen over de toekomst wijdde,
ontnam men aan het tegenwoordige. Men moest doen wat recht
was en wat ons te doen stond, en verder zich met de zaken
aan gene zijde van het graf niet ophouden. In zijn daden had
de mensch zijn geestelijke onsterfelijkheid, in zijn kinderen zijn
aardsche onsterfelijkheid. Deze en dergelijke gezegden uitte de
vader. Zij zouden misschien rationeel zijn toegeschenen aan
professor Kant, die den hoed had afgenomen voor den vader
van David Markus, doch poog daarmede eens aan te komen
bij een Jong meisje met krullende lokken en met behoeften van
het hart naar hooger sferen.
De philosophische denkwijze van den vader vindt echter ongemerkt meer sympathie bij de dochter, clan men zoo denken
zon. De onbegrensde eerbied voor den vader komt haar daarbij
te gemoet. Aan de moeder heeft zij zich nooit zoo weten te
hechten. De moeder was eene lieve goede smaakvolle huishoudster, maar onze Fanny wilde nog niet veel van huishouden
weten. Zij heeft andere idealen. Zij wordt bijna zestien jaren.
En hoewel zij een klein wonderkind van geleerdheid tot nu toe
is geweest, krijgt zij er een voorgevoel van, dat het lang niet
onaangenaam is, als een meisje er goed uitziet. Haar donkere
oogen hebben reeds hier en daar een bewonderaar gevonden.
Daar zal wel iemand opdagen, die zal meenen, dat in die oogen
zijn hernel ligt. `bij bedriegen ons niet. Le >' beau cavalier" is
dit keer een ernstige theologant, zekere Leopold, een vriend
van den later zoo bekenden radicaal Johann Jacoby.
Hoe die ernstige, vrome, weemoedige theologant verliefd kon
worden op dat geestige jodinnetje, op dat meisje, dat melaneholiek slechts in een dagboek was, en dan nog voor zeer korte
poos, orndat de mode dit zoo medebracht, schijnt vreemd. Het
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leven biedt echter meer van zulke raadsels op dat gebied. Zeker is het dat hij op haar een zedelijk overwicht had. Voorts
weten wij, dat hun beider verhouding voor de wereld vrij zonderling was. Fanny's vader wilde de verloving en wilde ze
toch niet. Eigenlijk gezegd verloofd waren ze ook nooit. Doch
hij had verlof bij haar te komen, kwam dan ook iederen avond,
regelde haar lectuur, sprak en droomde met haar, en vertelde
haar de geschiedenis, die al heel oud en toch altijd nieuw is.
Zij waren recht gelukkig, toen op eens na het vieren van een
kerstnacht — Fanny weet nog niet om welke reden de vader
haar verbood Leopold verder te zien, en aan al de liefdesdroomen een eind maakte.
Dat was een slag voor een meisjes-hart, bijna niet om te
overkomen. Fanny's hart was als in44ngekrompen. Loodzwaar
scheen nu het leven te drukken, onverschillig gingen de dagen
heèn. Daar zij zich gewend had, op bevel van haar vader, om
Diet toe te geven aan allerlei klachten en smarten, scheen het,
alsof zij van nu of aan gevoelloos zou blijven. In zulk een
toestand, wanneer zij niet weet wat zij wil of kan, laat de vader
haar den Christelijken godsdienst omhelzen, die ookireeds door
twee van haar broeders was aangenomen, ofschoon de ouders
tot groot verdriet van de moeder Joden blijven. Doch zij gelooft inderdaad aan niets, ook niet meer aan zich zelve, vooral
als zij een jaar later hoort dat Leopold gestorven is. Zij verwijt zich, als zij aan eenig genoegen deelneemt: laat zich
leven, doch leeft inderdaad niet. Zij begint te bedenken dat het
lot der vrouwen treurig is. Zij kunnen nooit en simmer zelfstandig optreden. Zij moeten zich voegen naar de wisselingen
van het lot. Zij mogen niet begeerig zijn om te leeren, of men verwijt haar pedanterie ; waarlijk, Goethe heeft gelijk : »Der Fraueu
Zustand ist beklagenswerth." Doch het leven is en blijft — taai.
Nieuwe indrukken pogen zich te vestigen op de plaats, waar de
oude indruk zoo scherp scheen gegrift. De regendroppelen wisschen zoo menige oude groeve weg. Daar komen nieuwe beelden, een nieuw leven en een nieuwe hoop.
Zoo wordt zij langzamerhand 21 jaar. De vader heeft zich
allengs er weder boven op weten te werken, vooral sinds de
dagen der revolutie in Frankrijk van het jaar 1830, zoo spoedig achtervolgd door den Poolschen opstand. Veel geld was er
weder in Koningsbergen te verdienen, en David Markus was
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op zijn plaats. Het huishouden wordt ook weder veel levendiger en aangenamer: de twee broeders worden student en brengen hun vrienden mede in huis. Jonge Poolsche officieren maken,
na den val van hun vaderland, hun hof aan medelijdende schoonen. De omgang met de rijkere joodsche familie der Oppenheims wordt een weinig meer verkregeu. Alles verandert, en
David Markus krijgt den inval, om zijn joodschen naam tegen
een anderen te verwisselen, en bekomt vergunning om zich Lewald te noemen. Karakteristiek is het dat de moeder, die zoo
gaarne Christin had willen worden, en die telkens in dezen
wensch wordt gedwarsboomd, nu zoo bitter weent, nu zij
haar ouden joodschen naam moet verliezen. Had zij zich dan
meer aan den naam dan aan den persoon gehecht ? In Fanny's
leven zou ook een groote verandering plaats grijpen, grooter
dan zij had kunnen denken ; want ziet, terwiji zij zoo rustig
het Koningsbergsche leven denkt te zullen gaan leiden, komt
haar vader haar op een goeden dag vertellen, dat zij een groote
reis naar Berlijn, Frankfort, Heidelberg en Baden met hem
mede kan maken.
Een reis: — men kan zich voorstellen hoe het meisjeshart
klopte, toen voor haar verbeelding dit begrip wakker werd.
Voorbij was het eentonige leven, voorbij de sleur van den
dag. Het vaderhuis wordt verlaten voor langen, langen tijd.
Het kind, het meisje zal achterblijven : de jonkvrouw treedt
de wijde wijde wereld in.
Men schreef toen het jaar 1832, en het reizen ging nog niet
zoo gernakkelijk als nu. Van Koningsbergen tot Berlijn zat men
72 uren in den postwagen. Gelooft echter niet, dat het Fanny
te lang duurt; neen, alles is nieuw, alles is heerlijk voor haar
op die schoone Aprildagen, als de postwagen in rnatigen draf
den eindeloozen straatweg afrijdt. Rijdt zij niet naar de toekomst en naar het groote onbekende land? Land vol droomen
en illusien, en geheel verschillend van het verschiet, dat de
vader scheen te beoogen ; want David Markus Lewald had
haar eigenlijk medegenomen, om te zien, of niet hier of daar
een geschikte partij zich voor haar zou, opdoen. Wat denkt zij
aan partij of huwelijk : ze mijmert en verkwikt zich alleen in
de scho one lente om haar heen en in haar eigen hart. Zij drinkt
de nieuwe indrukken op ; met lange teugen geniet zij den stroom
van 't [even aan de bron zelve. Hoe tooverachtig groot schijnt
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die wereldstad Berlijn! Wat zijn de straten vol en de huizen
hoog I Welk een zalige aandoening geeft het beschouwen van
een museum van beelden! En hoe vliegen toch de dagen voorbij,
nu zij Leipzig, nu zij Frankfort bereikt, totdat het rijtuig den
heerlijken weg Haar Heidelberg afrolt. Het was een wondervoile middag, toen de met bosch gevulde hoogte, aan Welker
voet Heidelberg gelegen is, duidelijk en duidelijker te voorschijn
kwam, en eindelijk bet slot met zijn roodachtige kleur uit het
lichte groen opsteeg. Men was in de eerste belft van Mei. De
boomen stonden reeds vol in het loof, en het waas van de eerste
frischheid deed alles nog kleuriger toeschijnen. Alles bloeide:
de kersenboomen, die bier en daar reeds aanvingen bun bloesems of te schudden, zoodat zij glanzend, tintelend in den
zonneschijn wegstoven, de kastanjeboomen, die him Witte en
roode pluimen ophieven, en de seringen die haar gear bedwelmend uit tuinen en hagen deden doordringen. Reeds waren
er op enkele plaatsen rozen, en tusschen de rotsen, voor een
deel bedekt met fluweel mos, groeide, te midden van bet breedgebladerde klimop en de varenplanten, de wilde muurbloem.
Er was een fijne harmonic tusschen lucht en aarde. Het was
alsof het paradijs opdaagde.... Wij willen het gaarne gelooven
en merken op, dat een nieuw gevoel bij ooze Fanny wakker
wordt: het gevoel voor de schoonheid der natuur. Tot nu toe
heeft alleen het drama van het level] met al zijn scherpgeteekende karakters en personen Naar aangetrokken ; nn heeft
voor bet eerst als het ware de natuur haar aangezien, en die
eerste aanblik blijft haar bij. De morgenzon met haar danw is
over de dorte gegaan een jonge levenslust gaat door de aderen ;
de drukking, die den adem toeknelde, is weg, en de gloed der
kleuren, die het heerlijk landschap voor haar oogen toovert,
wijst op den regenboog der hoop.
Zij komt te Baden-Baden en vindt daar de familie van den
jongsten zeer rijken broeder van haar varier, die tijdelijk van
nit Breslau hier den zomer was komen doorbrengen. Die oom,
gelukkig gebnwd, en met een talrijk gezin, op grooten voet
levend, was een econoom en finaucieele specialiteit, en ging geheel en al op in de liberale beweging van bet jaar 1830. Door
hem leert zij dan ook te Baden de meest opmerkelijke personen
kennel], onder anderen Borne en Ludwig Robert. De cholora
verdrijft de familie van den oom uit Baden en de karavaan
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trekt huis waarts naar Breslau. Fanny gaat mede. De vader is
alleen naar Koningsbergen vertrokken en laat de dochter achter
bij den oom, om eenige maanden te Breslau te vertoeven. Tegen het einde van den zomer komt 4 dan ook in die stad aan.
Het is te Breslau, dat inderdaad het drama van een groot
deel van haar jeugdig leven zal worden gespeeld. Niet zeer lang
toeft zij er, slechts een herfst en een winter, doch in die weken
dringt aandoening zich op aandoening, hartstocht zich op hartstocht, oneindige smart op grenzenlooze vreugde: in 44n woord
de liefde in haar volheid overweldigt haar. Wat was de soort
van genegeuheid, die zij voor Leopold had gevoeld, mat en
kleurloos, vergeleken bij den gloed die haar bezielt, nu zij waarlijk liefheeft. En de man, dien zij heeft uitverkoren, is het waard
bemind te warden. Het is haar voile neef, de later zoo beroemde
Heinrich Simon uit Breslau ; de rijksregent van het revolutiejaar van acht en veertig, de balling, wiens graf-gedenkteeken,
ver van het vaderland, eenzaam aan de Wallensee in Zwitserland oprijst. Toen ter tijde was hij 27 jaar oud, en werkte
hij als jurist in het huis van zijn moeder, de oudste zuster van
Fanny's vader. Zijn leven was Mlle uiting van zedelijke kracht
en toewijding aan beginselen. Diepe ernst lag op het strenge
gelaat, dat, toch zoo vriendelijk en liefderijk rond kon zien.
Een sombere herinnering geeft een donker verschiet aan zijn
leven. In een duel heeft hij iemand doorschoten, en de gevangenis heeft hem geruimen tijd binnen zijn muren besloten. Zijn
leven wordt verbitterd door het berouw over die daad ; toch
poogt hij vroolijk to schertsen ter wille van zijn moeder en
zusters, wier hart anders zou breken. Zijn gang is zoo edel, zijn
woorden zoo overtuigend, dat onze Fanny niets meer ziet dan hem,
en hem allMn. Hij was zoo geheel uit 44n stuk, een natuur die
met zich zelve gereed was gekomen, en die nu bewust en onbewust arbeidde, om zich zelve to ontwikkelen en te volmaken.
Hij droeg een ideaal van mannelijke waarde en mannelijke
deugd in de ziel, naar hetwelk hij steeds streefde ; hij was
een man van staal. Als hij in de kamer binnenkwam, waar zijn
edelgevorxnde moeder zachtkens haar clagen sleet, dan was het
of een zonnestraal daarbinnen kwam. Hoe moet het Fanny wel
te moede 4n geweest, als zij uit de bibliotheek van haar oom
Lewald, waar zij uur aan uur zich am] pokie en geschiedenis
en kunst gelaafd had, naar het huis van haar tante snelde en
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char hem, haar held, haar leven, ontmoette ! Dan — als zij op
de wandeling hem tegenkwam — hij rustig en kalm — hoe
fonkelden dan haar oogen, hoe hoorde zij hem ademloos aan,
als hij van zijn eigen leven, zijn eigen gedachten, zijn toekomst
vertelde ! En in die toekomst was geen plaats voor haar ; zij
had hem lief, maar hij haar niet.
Niet dat hij haar niet zeer hoogachtte, zijn verstand wist
haar, zijn gelijke in fijne opvatting en gloed van geestdrift,
te waardeeren, maar zijn hart was elders. In Maart moest zij
nit Breslau vertrekken ; haar vader komt haar halen om haar
weder naar Koningsbergen te brengen. Den ganschen winter
heeft zij als het ware met Heinrich Simon geleefd, doch van
liefde heeft hij nooit gesproken. Het drama moet zijn einde
hebben, en het afscheid zal plaats grijpen. Het is kort maar
aangrijpend. Zij heeft haar tante Simon goeden dag gezegd en
Heinrich zal haar naar het huis van haar oom terugleiden. Het
was den 18 de" Maart, de lucht was reeds donker, zwaarmoedige
tinten daalden neder. Zij hadden een paar straten te doorwandelen, hij had haar den arm gegeven en zij legden, zonder een
woord te spreken, den ganschen weg af Zij was zoo treurig
dat zij beider zwijgen niet eens opmerkte. Toen zij tot aan het
huis gekomen NI;aren vroeg hij »waarom spreekt gij niet ?" —
»Ik kan niet !" gaf zij kort ten antwoord. Zij had de hand opgeheven om aan de sehel te trekken. Hij Meld haar tegen.
ONacht nog !" riep hij, en nu stonden zij tegenover elkander,
beiden sprakeloos. Op eens riep hij : »Het helpt ons niets ! Vaarwel !" — Zij vielen in elkander's armen en weenden beiden,
Toen vermande hij zich, zij gaven elkander de hand, en zij
scheidden.
Haar vader bracht haar weder naar Koningsbergen naar het
ouderlijk huis. Maar als een andere persoon trad zij over den
drempel. Alles is in haar gemoed veranderd. Onverschillig laat
haar de liefde van moeder en zusters. Gevoelloos neemt zij deel
aan het werktuigelijk dagelijksch leven : het hart heeft zijn te-huis
verloren. Haar stille kamer, eens haar heiligdom, ziet haar vervelend aan. Koud en afgemat, als na een doorgestane koorts,
wordt zij des morgens wakker. De ledige tijd staat met al zijn
versehrikking haar te wachten. Dagen na Dagen zal zij moeten
doorleven. Bitter ontwelt de vraag van haar lippen : wat nu
te doen?
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Het zitin verschrikkelijke jaren, de zeven jaren, die zij op deze
wijze Zij zelve heeft dit tijdperk met den naam van
»lijdensjaren" aangeduid. Met de wanhoop in het hart is volkomen werkeloosheid haar deel. De opvoeding van haar zelve
was, zooals die van alle andere meisjes en vrouwen, een zoodanige geweest, dat zij inderdaad geen vasten arbeid, geen werkzaamheid had. Nu zij haar liefde, haar band met de buitenwereld, had verloren, en geen taak had, waardoor zij zich
dwingen moest, zich met iets anders bezig te houden, moest zij
dus wel uit den aard der zaak alleen met zich zelve zich bezig
houden. Zij gaat nog wel eens nit naar feesten en danspartijen,
doch jeugd met haar droomen is voor haar voorbij. Haar
eenige luist is brieven te schrijven aan Heinrich Simon, die
haar niet bepaald gezegd heeft haar niet lief te hebben, en
wiens liefde zij als 't ware nog kon verdienen. Maar het is
slechts een illusie, dit begrijpt zij al te goed, waarmede zij zich
voedt. Haar zusters, haar vriendinnen weten haar noch te troosten noch te leiden. Integendeel, haar hartstocht voor haar neef
achten zij zeer bepaald eene dwaasheid. Zij behandelen haar
als zoodanig. Want de menschen maken het altijd zoo met
elkander. leder die een vogel met verlamden vleugel vindt,
neemt den vogel op, draagt en koestert hem, en het medelijden
met de smart van het diertje doet al het mogelijke beproeven
om het beest te helpen. Wie echter een mensch voor zich ziet,
wiens streven gebroken is, verlangt in den regel toch maar dat
hij vliege:n ml, en bedenkt niet, hoe jammerlijk de verlanade en
gebrokene bij zulk een eisch te moede is.
Daar is slechts een lieve vriend in -finis, die haar een weinig
helpt en opbeurt. Het is »Rath" Crelinger, die in clezelfde mooning een kamer bewoont. Allerliefst is deze figuur door Fanny
Lewald geteekend. Een man van fijne beschaving, zelfs min of
meer geleerd, is hij, die vroeger tot de rijksten van de stall
behoorde, langzarnerhand arm geworden en moet hij van den
arbeid van zijn geest leven. Doch de fijne vormen zijn hem
geheel eigen gebleven. Ongeveer 40 jaar en weduwenaar, weet
hij in alle kringen gemakkelijk zich te bewegen, en aan alien
te behagen. Hij doet denken aan de type van den ongehuwden
markies, die als galante brave huisvriend in de fransche comedies
optreedt. Zijn fijne tact doet hem al het onnatuurlijke, overdre.
vene en ongepaste dadelijk opmerken. Hij zou misschien een
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man van beteekenis zijn geweest, zoo het hem slechts niet te
dikwijls aan zedelijken moed had ontbroken. Crelinger wordt
haar raadgever en vriend. Doch ook hij weet natuurlijk geen
raad te schaffen voor haar toestand. De vader, de slimme verstandige Markus, wil haar bepaald uithuwelijken. Hij komt zelfs
Bens voor den dag met een ordentlijken knappen A.andrath",
dien hij aan huis voorstelt. Doch Fanny wijst trotsch voor de
eerste maal het vaderlijk verzoek af. Daar is slechts den zaak ,
die Fanny helpen kan — wij bemerken het al zeer schielijk —
arbeid, en wel letterkundige arbeid ; want zij is geboren dichreres. Doch de vader heeft te veel bij de opvoeding zijner kinderen er op gedrukt, dat de dochters slechts leven en werken
mogen in het huisgezin, dan dat zulk een optreden als schrijfster
in Fanny's gedachte kan opkomen. Zij bemerkt wel, dat zij er
eenigen aanleg voor heeft: — nu eens vertelt zij sprookjens
aan een arm blind geworden zustertje, dan weder doet zij de
ondervinding op, dat haar neef August Lewald te Munchen
brieven, die zij hem geschreven heeft over de vervolging der
pietistische Ebelianen in Koningsbergen, in zijn tijdschrift onveranderd heeft afgedrukt : — doch bepaald schrijfster te zijn,
dat wil en mag zij niet.
Intusschen wint de vader steeds meer geld en rijst hij in
aanzien. Het huis krijgt beter toon. Hij zelf komt in de stadsregeering, doch Fanny's leven blijft zoo eentonig mogelijk,
al komen er nu veel meer bezoekers en gasten aan huis. Wel
begint zij sums onwillekeurig met veel meer zaken zich te bemoeien. Haar oog opent zich bij wijlen voor kunst en tooneel.
De brieven van Rahel maken ook een onbeschrijfelijken indruk
op haar. Hoewel de moeder ontevreden op haar is en door
ziekelijkheid voortdurend ontstemd blijft, en de vader nog altijd
aan zijn kinderen geen rechten toekennen wil, wordt haar karakter met den dag vaster. Toch schijnt uitkomst verre. Zij hoort
nu bepaald van Heinrich Simon, dat hij eene andere lief heeft ').
Zij wil zich vinden in de rust der vertwijfeling. Zij gaat zich allerlei zaken nog ontzeggen, zich zoo eenvoudig mogelijk kleeden,
in een woord zij is op het punt zich over te geven aan den vijand.
De vader begrijpt nu eindelijk, dat het tijd is haar in een
andere omgeving te plaatsen. Zij moet gedwongen worden, zich
1) Uit die tijden dagteekent zijn verhouding met de gravin Ida Hahn- Hahn.
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met de buitenwereld bezig te houden, en niet enkel over zich
zelve to mijmeren. Hij voert haar dus naar Berlijn, naar een
van zijn zwagers. Het is dddr, dat zij weder begint te leven.
In het salon-leven, in de politiek, begint zij belangs telling to
vinden. Zij leert weder naar anderen zien, en andere karakters
beoordeelen, Zij vindt een liefderijke bejaarde vriendin in Sophie
Bloch, wier huffs open is voor al wie literatuur of staatkunde
beoefent. Zij leert weder de waarde van goede manieren begrijpen. Zij breekt nu geheel en al haar briefwisseling met
Heinrich Simon af, en als een ziekte van haar moeder haar
weder thuis roept, juist als in 1840 de nieuwe koning Frederik
Wilhelm IV in Koningsbergen gekroond wordt, is zij werkelijk
tot het leven teruggekeerd. Zij maakt een verslag van die bekende konings-huldiging, zoo terecht door Crelinger een eigenaardig tooneel-bedrijf genoemd ; met nog een paar kleinere
stukjens stuurt zij het aan August Lewald, en toen deze zijn
goedkeuring aan het geschrevene hecht, staat haar besluit vast.
»Clij wilt dus een schrijfster worden," zeide de vader, toen
hij op een ochtend haar alleen vond, bezig met een brief van
August Lewald.
AVanneer gij niets daartegen hebt, lieve vader, wil ik het
z eer zeker."
De vader trok met de schouders, zoo als hij te doen placht,
wanneer hij zich in iets schikte, wat hem niet lief was. Dat
deed haar Iced.
»Overleg bij u zelven de zaak, lieve vader zeide zij ; slechts
dit 44ne meek ik uitdrukkelijk op: bedenk, dat ik gewoon ben
Diets ten halve te doen."
>Mat beteekent dat ?" vroeg hij kort en ernstig.
ilk meen„ dat ik, wanneer ik arbeid, mijn glac4-handschoenen uittrek, en de dingen vast, met bloote hand aangrijp. Wanneer ik schrijven ga, moet ik geheel en al kunnen zeggen, wat ik
denk, en ieder onderwerp aanroeren, dat mij passend voorkomt. Ik
kan mij dan niet storen aan datgene, wat gij van mij zoudt wenschen te hooren, of wat gij uw kinderen zoudt willen laten zeggen."
»Dat begrijp ik," antwoordde de vader.
Vader en dochter waren beiden even ernstig. De dochter
wilde den vader niet in 't onzekere laten over hetgeen zij op
haar nieuwen levensweg zou denken to doen. Zij sprak dus op
dat uur nog nader daarover. Hij hoorde het aan, wendde zich
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naar de deur, keerde nog eens zich om, en zeide met een niet
te miskennen ontroering: »Dus een schrijfster."
Ja, een schrijfster, en eerie, die de waarheid, of wat zij achtte
de waarheid te zijn, trouw zou dienen. Een vrouw, die in de
eerste plaats op den voorgrond zon stellen, dat SCHRIJVEN
WERKEN is. Geen zoet romantisch bespiegelen, geen zich overgeven aan onbestemde min of meer patische indrukken, zou
door haar worden toegelaten ; de stof, naar welke haar hand zou
grijpen, dreef niet op de wolken in het zwerk ; zij lag in den
mensch zelven en in de menschelijke maatschappij. Burgerkind,
als zij was, zou zij der burgerklasse les en gen ot geven. Altijd
moest hierop gelet worden, dat de schrijfster en haar werken
in volkomen overeenstemming moesten zijn. Niets zou zij sehrijven, dan wat zij in haar eigen leven zou willen verwerkelijken,
en te midden van alle wisselingen van het lot zou gestand doer.
Zij kon niet gelooven, dat een werk anders k on zijn dan zijn
sehepper. De leer der romantisehe school, die de poezie afscheidde van den auteur, zou zij zeer bepaald van zich afstooten. Streng realist, zou zij helder en duidelijk pogen weer te
geven, wat zij opgemerkt had. En inhoud en vorm zouden bij
haar in harmonic zijn. Zij was en bleef een twijfelaarster aan
het dogma, dat men door inspiratie de regelen der grammatica
of het inzieht in de techniek der versehillende beroeps-werkzaamheden kon verkrijgen. Dus zou zij schrijven en met zulke
inzichten zich aan het werk zetten.
Het is aardig, wat levenslust nu bij haar wakker wordt ; zij
is een andere, een zelfstandige figuur geworden. In plants van
de schuchtere doehter, wie het te moede was, als of zij het
haar gegunde deel onverdiend verkreeg, treedt de zich zelve
bewuste fiere persoon op, die haar rechten doet gelden. Zij
wordt weder jong. Het stukje blauwe hemel, dat zij, toen de
vale wolken voor haar de lucht geheel dreigden te bedekken,
bijna uit het oog verloren had, werd weder zichtbaar, werd al
grooter en grooter, totdat de zon in eens uit het wolkenruim
haar weder toelaehte.
Zoover was het nog niet dadelijk gekomen. Intussehen schrijft
zij haar eersten roman, en behandelt zij het thema van het
huwelijk, gesloten niet uit liefde maar uit achting. Zij geeft
dien roman, zoo ook haar twee volgende, uit, z onder vermelding
van haar naam. Aileen haar huisgezin weet, dat zij anteur is.
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Ongemerkt komt er echter een andere tint over haar leven.
Want kan zij al nog niet met open vizier medestrijden in den
kamp, dien al wat talent had toen voerde voor ontwikkeling
en vrijheid in Prnisen : toch begint zij zoo warme belangstelling in dat streven te stellen, dat het in haar gedenkschriften
is, als of zij toen reeds op gelijken voet met al die literaire
en politieke baanbrekers verkeert. Wat aardige blikken krijgen
wij op Johann Jacoby en zijn wier vragen", op Arnold Ruge
en zijn Hallesche Jahrbticher, op Georg Herwegh en zijn politieke liederen ! Wel mag soms de vader bedenkelijk het hoofd
schudden, als hij den aan overspanning grenzenden arbeid van
zijn dochter nagaat. Zij is bezig aan haar tweeden roman, haar
Jenny, waarin zij den maatschappelijken toestand der Joden,
en hun achteruitzetting door de Christenen behandelen wil.
Het is een stof, die de meest ongedeelde belangstelling ook
van den vader wekt; hij zou met trotsche vreugde zijn dochter
hebben geholpen, zoo niet angstige zorgen zijn gemoed hadden
bekneld. De vrouw, waaraan zijn ziele hing, de moeder van
Fanny, kwijnt weg en sterft. Zoo iets stils komt er van nu af
aan in huis. De huiselijke haard warmt inderdaad niet zoo gezellig weer. Fanny's zenuwgestel zelf is nog al heftig door al
die prikkelende aandoeningen aangetast, en Flu zij met haar
schrijven genoeg geld heeft verdiend, is zij in zekeren zin mees
teres van hoar eigen lot, en gaat zij voor eenigen tijd uit Koningsbergen, om te Berlijn het leven te zien.
En Berlijn wordt van nu af aan haar eigenlijke stad, haar
woonplaats. Want vergaan er nog wel enkele jaren, v66r
dat zij het waagt, gansch alleen op kamers in die groote stad
te wonen, en, geheel op eigen krachten steunende, van haar
letterkundigen arbeid dAa.,r to gaan leven ; van nu af aan is de
richting in haar leven vastbepaald, en na elken terugtocht naar
Koningsbergen, dringt het haar slechts to sterker naar het
leven in de hoofdstad. Mar in het midden van het gewoel en
geraas van het leven zich to kunnen bewegen, zonder dat
eigenlijk iemand de blikken op haar sloeg : zich te bevinden
op een plaats, waar bijna elken dag iets nieuws, iets opmerkelijks geschiedde, en waar het yolk in zijn rustelooze bedrijvigheid, in zijn armoede en behoeften kon worden bespied : — dat
was inderdaad voor haar het leven. Haar gedenkschriften beginnen natuurlijk van nu af aan iets minder persoonlijks te
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krijgen. Wij zijn anders nog in een phase, waarin onze schrijfster
nog niet de .gelijke, de evenknie is van de andere met roem
bekende letterkundigen. Zij zit in de salons ook nog in de
achterhoede. Wat is het overigens een genoegen met haar die
salons binnen te treden ! Want Berlijn bezat nog enkele van
die vrouwen, al waren zij hoogbejaard, die de tradition van
het vroegere geslacht wisten te bewaren, en die, jonger dan
de jongsten, nog altijd aan het hoofd van de geestes-richting
wilden staan. Met blijkbare voorliefde heeft Fanny Lewald twee
van die oudere dames geteekend, beiden uit joodschen stam,
Henriette Herz en Sara Levy. Henriette Herz — een der schoonste
duitsche vrouwen van haar tijd, om wie al wat groot was in
Europa zich had verdrongen, die met Mendelssohn en Mirabeau,
Schiller en Goethe, Jean Paul, de Schiegels, Fichte, de Humboldts, Schleiermacher en Borne, had omgegaan, en binnen
wier tooverkring bijna alle begaafde versten en alle kunstenaars
zich hadden gewaagd — leefde nog stil en vol waardigheid,
doch hoogst eenvoudig daarheen, en moist nog altijd met juisten
tact jeugdige talenten liefdevol op te beuren, te troosten en
moed in te spreken. Minder zacht, doch karakteristieker was
Sara Levy. Bij haar was het niet de schoonheid, maar de kloeke
scherpe geest geweest, die de meuschen aantrok. Zij was nog
altijd even origineel. Zij wiIde nog niet toegeven, dat het oude
geslacht reeds afgetreden was, en inderdaad was zij met haar
ideeen de versten soms vooruit. Aardig is de strijd, dien zij
voerde met den nieuwen koning. Hij Wilde een gedeelte van
het erf koopen, waarop haar huis stond, ten einde het Berlijnsch
museum te kunnen voltooien. Doch Sara Levy was daartoe
niet te bewegen. »Na mijn dood, zeide zij, kunt gij het gansche
erf krijgen, maar, zoolang ik leef, blijft mijn eigendom het mijne,
en daar de koning gaarne zijn voorvader Frederik den Groote
navolgt, wil ik de molenaar van Sanssouci zijn, die hem de
gelegenheid geeft, wederom het eigendom van anderen te eerbiedigen." Fanny Lewald, nu zij eenmaal in den kring harer
nieuwe bekenden u heeft ingeleid, wordt niet moede u telkens
aan anderen voor te stellen ; zoo teekent zij u nog Frau Paalzow, de beminnelijke conventioneele schrijfster van St. Roche,
Willibald Alexis (Dr. Haring), den opdelver en romantischen
verwerker van alle geheimnissen der rechtspleging, en vooral
den grooten musicus Mendelssohn Bartholdy.
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Intusschen is haar verblijf te Berlijn nog steeds voorloopig.
Zij gaat dan ook nog terug naar Koningsbergen, en doet met
hare tante Pauline Lewald en met haar zuster een groote badreis naar Teplitz en Franzensbad. V66r die reize had zij voor
het eerst Heinrich Simon weder teruggezien, wien zij, nu zij
zelve tot rust is gekomen, de hand der meest trouwe vriendschap aanbiedt. De samenkomst was een biecht van weerszijden
geweest, doch eene, die het verledene doet vergeten en vergeven, en die tot nieuwe toekomst opwekt. De verschillende elementen, die vroeger wild door elkander hadden gewoeld, hadden nu in Fanny's karakter een bepaalden vasten gang en
stroom gekregen. De geest was zelfbewust geworden, en het
hoofd en het hart waren in evenwicht gekomen.
Wij vinden haar in 1844 voor goed in Berlijn op kamers
wonen. Zij is nu erkend als de jonge, talentvolle schrijfster, die
recht heeft op een plaats onder de meest genoemde auteurs.
De mannen van het jonge Duitschland nemen haar op, en
spreken en dichten met haar. Theodor Mundt en zijn vrouw,
bekend onder den naam van Louise Mahlbach, Mrigge, Auerbach, en vooral haar vriendin Therese von Bacherach, ontmoeten
wij beurtelings op haar kamer. Zij is de verstandige, kloeke
vrouw, die haar eigen weg door het leven heeft gemaakt, doch
die nu ook vordert, dat elke vrouw in hoofdtrekken deze hare
ontwikkeling zal volgen, dat de vrouw in het algemeen met
karakter zich recht moet verschaffen en niet Langer alleen
gunsten ontvangen.
En zoo spreken wij het woord uit, de emancipatie van de
vrouw, aan de verwezenlijking van welk begrip in Duitschland
Fanny Lewald haar leven gaat wijden, zoo als George Sand
(hoe hemelsbreed ook van haar in aanleg en talent verschillend)
dit denkbeeld in Frankrijk ingang heeft pogen te doen vinden.
Wij zouden niet wenschen, dat onze vrouwen en jonge dochters
al de denk beelden van onze Duitsche schrijfster omtrent liefde en
onsterfelijkheid zonder eenig voorbehoud overnamen. Professor
Kant zou zelfs gevonden hebben, dat de kleindoehter van zijn
vriend soms haast al te consequent op den ingeslagen weg voortging. Doch kwalijk zou het ons voegen, den diepen, zedelijken ernst
te miskennen, die aan het streven van Fanny Lewald ten grondslag ligt. Haar idee6n omtrent de WAARDE van de vrouw rnoeten
en zullen gewaardeerd worden. Moge de zeer zelfstandige plooi,
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die bij haar alles in den beginne aanneemt, afschrikken, men
zij niet bezorgd ; als kind heeft zij to goed leeren spellen wat
haar meester Goethe in zijn Tasso voorzong :
Willst Du genau erfahren, was sich ziemt,
So frage nur bei edlen Frauen an,
Denn ihnen ist am meisten dran gelegen,
Pass alles wohl sich zieme, was geschieht.
Die Sittlichkeit umgiebt mit einen Mauer
Das zarte leicht verletzliche Geschlecht.
Wo Sittlichkeit regiert, regieren sie,
Und wo die Frechkeit herrscht, da sind sie nicht.
Und wirst du die Geschlechter beide fragen,
Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.

En als zij, na haar Italiaansche reis, haar echtgenoot, Stahr,
heeft gevonden, zal zij zeker in haar gedachte aan die verzen
toegevoegd hebben de andere even schoone regels nit de Hermann en Dorothea van denzelfden dichter :
Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung:
Penn durch Dienen allein 'gelangt sie endlich zum Herrschen,
Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehort.
Dienet die Schwester dem Bruder doch
sie dienet den Eltern,
Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen,
Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen far Andre,
Wohl ihr, wenn sie daran sich gewohnt, dass kein Weg ihr zu sauer
Wird und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages,
Dass ihr niemals der Arbeit zu klein und die Nadel zu fein dtinkt,
Pass sie sich ganz vergiszt und leben mag nur in Anderen.

13

PROFESSOR VREEDE.

Zij die Vreede goed willen begrijpen, zullen rekening moeten
houden met drie elementen, die op zijn vorming en ontwikkeling grooten invloed hebben gehad. Het zijn de drie volgende
feiten : Vreede was door zijn vader de kleinzoon van den geweldigen republikein Pieter Vreede, door zijn moeder was hij
verwant aan Duitsche diplomaten en Duitsche hooge staatsbeambten ; van geboorte was hij een kind van Brabant, op de
grenzen van Belgie en in Belgie groot gebracht.

Zijn grootvader was de vermaarde Pieter >Jupiter" Vreede,
de man van »de politieke Blixem": de republikein, die op den
22st " Januari 1798 door zijn coup d'etat het federalisme en de
provinciale souvereiniteit voor goed aan kant zette. Op onzen
Vreede, die zijn eerste kinderjaren van 1809 tot 1821 te Tilburg
sleet, heeft het beeld van den grootvader een overweldigenden
indruk gemaakt. Thuis spraken de vader en de moeder weinig
van dien vroegeren president van het uitvoerend bewind der
Bataafsche republiek : men was haast bang voor wat hij had
gedaan: maar er was een tante aan huis, een dochter van den
republikein, die den jongen knaap verhalen deed van wat die
grootvader had durven bestaan. Zij vertelde ook, dat hij arm
was geworden en in afzondering voortleefde. Zijn fabriek te Leiden
en zijn handelsz aak had hij in de stormen van het politieke bedrijf zien verloopen en te gronde gaan. Een onberaden tweede
huwelijk met een jongere verkwistende vrouw had hem van zijn
kinderen uit het eerste huwelijk vervreemd. Eindelijk had hij een
wijkplaats gevonden te Waalre, ruim een nur van Eindhoven, in
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een kleine woning, nabij den volmolen der Tilburgsche lakenfabriek van zijn zonen. Hij geleek op een van die zich verschuilende leden der Fransche Conventie, die haast zelven ontsteld
waren over hetgeen zij in zoo kort een tijdsbestek vroeger hadden
gewrocht. Als men een van hen zag voorbijgaan, week ieder ter
zijde en staarde men hem met zekere huivering aan. Die niet zich
verschool, toen hij Pieter Vreede in 1816 te Waalre zag, was
Repelaer. Hij beval hem koning Willem I aan, die den grijsaard
tot ambtenaar bij de administratie der in- en uitgaande rechten te
Antwerpen benoemde. Sinds leefde Pieter Vreede nog tot zijn
zeven en tachtigste jaar, toen hij in 1837 bij een zijner zonen
te Heusden stierf. — Welnu: de indruk van dien grootvader
was op zijn kleinzoon machtig. Telkens, wanneer hij hem ontmoette, hetzij te Antwerpen of elders, zag hij hem met eerbiedigen schroom ann. Hij was vol van bewondering, toen de
grootvader op 80-jarigen leeftijd in 1824 het boek opstelde, dat
bij aan Willem I toewijdde, getiteld: Troeve over de vrijheid
des Zeehandels". Toen hij zelf in 1831 zijn dissertatie >'de
origine atque incrementis libertatis Anglorum" schreef en verdedigde, droeg hij dat proefschrift ook op aan den warmen
patriot, zijn grootvader. Na zijn promotie gold zijn eerste bezoek
Bien grootvader, die toen te Gouda leefde en nog altijd bezig
was geschriften te bewerken om zijn yolk voor te lichten.
De onbuigzaamheid van dien ouden fellen revolutionnair is
op onzen Vreede overgegaan. Ook George Willem Vreede was
de moedigste, onverschrokkenste en eerlijkste ziel ter wereld.
Reeds als kind had hij die fierheid, die zich niet laat dwingen,
wanneer het hart niet gewonnen wordt. Bij den rector te Leiden,
den overigens zeer door hem vereerden Bosse, aan huis gebraeht,
liep hij weg, terug naar Tilburg, toen schoolsche tucht naar
zijn meening hem vernederde. — Te Gent in 1825 student
geworden, en met trotsohe vreugde werkende, ook onder den
jongen hoogleeraar Thorbecke, wilde hij zijn krachten beproeven
aan een prijsvraag over Willem den Veroveraar, door de faculteit der letteren of der rechten, op Thorbecke's voordracht,
uitgeschreven. Maar bij een bezoek, dat hij den professor bracht,
nam deze zelf het initiatief en moedigde hij den jongen Vreede
tot die poging aan, onder aanbieding van hem de bronnen te
zullen opgeven. Doch de student begreep, dat hij dan boven
zijn mededingers een ongelijk voordeel zou krijgen : het eere
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metaal (anders zoo heftig door hem begeerd) zou hij niet eerlijk
verdienen hij bedankte dus den professor voor de goedheid en zag
van de onderscheiding af. — Later, van 1827 tot 1829 te Leuven
studeerende, was hij char allengs getuige van de oppositie van
enkele hoogleeraren tegen de regeering van Willem I. Vooral
op den draaienden WarnkOnig, die, ten koste der Hollanders,
zijn Belgische toehoorders poogde te vermaken, was hij gebeten.
Hij deed aan zich zelven de gelofte, wanneer zoo iets nogmaals
op het college gebeurde, niet te zullen zwijgen. Toen nu Warnkonig op zijn voordracht, de historische school behandelende,
bezig was de codificatie te laken, en als ter loops — doelende
op de besluiten van Willem I over het verplichtende der Hollandsche taal — tot punt van vergelijking (als antecedent)
ophaalde een maatregel van het staatsbewind der Bataafsche
republiek van 1804, dien hij bij vergissing aan koning Lodewijk toeschreef: een Chineesch besluit (volgens Warnkonig)
waardoor aan een yolk een grammatica en een woordenboek
werden opgelegd; — hoorde men plotseling de driftige schelle
stem van den jongen student Vreede: »Permettez moi, M. Warnkonig, de vous faire observer, que ce n'est pas commie vous le
dites, le roi Louis Napoleon, mais une commission des homme3
les plus clistingues de la Hollande, SOUS le gouvernement de la
republique batave, qui a redige elle meme une grammaire et
un dictionnaire, lesquels ensuite ont ete approuves mais jamais
imposes par le gouvernement." De hoogleeraar, nog bleeker geworden dan gewoonlijk, vroeg hem na een pauze om zijn open aanmerkingen (zoo hij die nog had) verder schriftelijk in te
leveren. — Die moed, die heldhaftigheid van »neen" te durven
zeggen, als alle andere zwegen of wel ja" knikten, begeleidde
hem zijn gansche levee. De jonge man was niet anders dan de
jongeling. Te G orcum in het jaar 1832 als advocaat wonende,
en met moeite een kleine praktijk verwervende, leefde hij char
te midden van een militaire omgeving. Er lag toch een sterke
krijgsmacht gereed, om, onder ieders instemming en gejuich,
bij het eerste bevel tegen Belgie op te rukken. Doch de jonge
advocaat, die vrij spoedig had ingezien, dat de scheiding van
Belgie en Noord-Nederland onherroepelijk was, deelde niet in
de algemeene opwinding over de weerstandspolitiek van
Willem I tegenover Belgie en de groote mogendheden. De
weigering tot onderteekening der 24 artikelen van de Lon-
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densche Conferentie scheen hem een politieke misgreep. Vreede
stond echter te Gorcum vrij alleen in dit gevoelen. Men
zag hem met argwaan aan. Reeds had de 66n of ander willen opmerken, dat bij het instellen van een feestdronk op
den koning, niet had meegedaan : en hij zelf had de bewustheid, dat men hem in het oog hield. Dddr werd hij den 225ten
October 1832 ten huize van den opperbevelhebber, Generaal
Muller, bij gelegenheid van een feest ten disch genoodigd. Hij
wist, dat hij in ongelegenheid zou komen, want op den aangebeden koning zou met warmte gedronken worden. Zoo gebeurde
het dan ook. "Vreede echter bleef zitten, toen alien onder het
luid geroep van >aye de koning" opstonden. Hij werd nu als
in den ban gedaan : op de societeit en op straat voor dood
verklaard. Zijn huisheer zeide hem de huur zijner kamers op.
Hij moest Gorcum verlaten, doch hij had weder zonder aarzelen
zijn plicht gedaan. — De meer op jaren gekomen professor
bleef dezelfde als de student of de advocaat. In zijn politiek
geschrijf tegen Napoleon III, in zijn oordeelvellingen over sommige duitsche geleerden en staatslieden, die na 1866 hun meeningen wijzigden, deerde het hem nimmer, of hij gansch alleen
bleef staan. Het was dan, alsof de geest van zijn grootvader
geheel en al in hem wakker werd. — In 1853 behoorde hij
ook tot degenen die Thorbecke's val badden helpen bewerken.
Reeds vroeger had hij dikwijls den angst gehad van een decoratie
te moeten ontvangen. Thans wist hij, dat de regeering, na
's konings bezoek in Utrecht, hem op de lijst had gebracht van
hen, die het ridderkruis moesten ontvangen. Onmiddellijk schreef
hij aan den minister, dat hij die eer moest afwijzen, daar hij
Diet, tegen zijn diepgewortelde overtuiging in, met een ordeteeken kon worden behangen. Ging men toch daartoe over, dan
zou hij verplicht zijn zich te verzetten tegen den koninklijken
wil, die hem die eer toedacht.
Tot in kleinigheden toe durfde hij alleen te blijven staan.
Toen de nieuwe wet op het hooger onderwijs van alle professoren een nieuwen eed vorderde, was Vreede weer de e6nige,
die bezwaren maakte en den nieuwen eed niet aflegde, omdat,
'mar zijn overtuiging, de eerste eed als professor hem volkomen
bond en hij een eed niet als een blooten vorm kon of mocht
beschouwen. — Herinneren wij ons ook nog zijn houding in
de questie der vereering van Bilderdijk. Het was bij gelegen-
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heid dat het tweede letterkundig congres in Utrecht werd gehouden. Al zijn vrienden uit Belgie en uit Holland waren er
aanwezig. Hij zelf en zijn gezin deelde hartelijk in de feestvreugde. Daar werd door Da Costa voorgesteld een standbeeld
voor Bilderdijk op te richten. Een algemeen handgeklap had
de onweerstaanbare welsprekendheid van den genialen Da Costa
begroet. Doch Vreede schoof op zijn stoel been en weder. In
zijn diepe overtuiging, dat de geschiedschrijver Bilderdijk het
meest mogelijke onrecht aan de groote mannen der Republiek,
bepaaldelijk aan Oldenbarnevelt en de de W itten, had aangedaan, kon hij niet zwijgen. Hij stond reeds op, en kantte zich
heftig aan tegen het voornemen. Men veroordeelde hem van
alle kanten, doch Vreede was ook hier weder de kleinzoon
gebleven van Pieter >Jupiter" Vreede, den man van >Ale polltieke Blixem".
Dit kan als een inwerking van het element, door den vader
vertegenwoordigd, beschouwd worden. Van den kant der moeder
kwamen gansch andere indrukken. Het waren indrukken van
ontzag, van zin voor goede vormen, van eerbied voor ouderen
van jaren, van sympathie voor aristocratische namen, van een
zich buigen voor elk gezag, dat nog een ander steunpunt had
dan het geweld of het voldongen feit: in 46n woord hier deden
zich gelden roerselen en beginselen, die in een kring van hooge
Duitsche staatsbeambten worden gevonden en in acht genomen.
Vreede's vader toch was in de dagen, toen de president van
het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek alvermogend
was, van adelborst secretaris van legatie geworden bij den genialen excentrieken gezant te Stuttgart, den heer Strick van
Linschoten. Hij had dezen naar Parijs begeleid, en was aldaar bekend geworden en later gehuwd (in 1805) met Francoise Charlotte
d'Abel, dochter van den (uit Wurtemberg afstammenden) zaakgelastigde der Hanse-steden te Parijs, Conrad von Abel. Die
Conrad von. Abel had tot het jaar 1810 zijn post te Parijs behouden, was, na de inlijving der Hanse-steden in het Fransche
keizerrijk, non-actief verklaard, doch in Parijs, of liever in den
omtrek van die stad, te Ville d'Avray, gebleven. Toen Lodewijk XVIII den troon der Bourbons weder innam, werd von
Abel dadelijk door de Hanse-steden tot minister-resident herkozen,, een betrekking die hij tot zijn dood in 1823 waarnam.
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Hij woonde te Parijs in de Rue St. Dominique van den faubourg St. Germain en de jonge Vreede, kwam van tijd tot tijd
met zijn vader dien grootvader van moederszijde bezoeken, en
zag dddr een gansch andere wereld, dan waaraan hij in Holland
gewoon was. Hier hoorde hij gefluister en het zacht geheimzinnig been en weder gaan van diplomaten en mannen der
hooge politiek.
Voor den jongen Vreede werd die kring van zijn moederlijken
grootvader niet minder belangwekkend, toen Conrad von Abel
stierf en de grootmoeder in het jaar 1829 naar haar geboorteland Wurtemberg verhuisde, en ddAr, niet al te ver van Stuttgart, op het landgoed Gross Heppach zich vestigde. De zoons
en dochters volgden haar, en wijl later de gehnwde dochters
met haar echtgenoAen dikwijls een bezoek aan de eerbiedwaardige en nog altijd vroolijke moeder brachten, werd het in Gross
Heppach een aangenaam en eenigszins druk samenzijn. Toen
onze Vreede twintig jaren oud was, vertoefde hij met zijne
moeder een drietal maanden in dien kring (Aug.—Nov. 1829)
en genoot hij &dr het leven met voile teugen.
Hij trof toen bij zijn grootmoeder twee ooms (beide gehuwd
met zusters zijner moeder), met wie hij, en vooral met den laatsten, voor langen tijd vertrouwelijke betrekkingen zou aanknoopen. De eerste was Etienne von Guaita. Hij was een zeer vermogend man van zaken te Frankfort, catholiek, van Italiaansche
afkomst, haast meer Franschman dan Duitscher, zooals de Brentano's, met wie hij bevriend was. Hij was de zwager van baron
Roederer, den zoon van den bekenden staatsman nit den tijd
der Fransche revolutie en van Napoleon I. Voorts was Guaita
verwant aan generaal Gourgaud, aan Prins von Wittgenstein en
ging hij met de Bethmann's en met al de voorname kooplieden
van Frankfort dagelijks om. Ook GOthe was een zijner bekenden geweest. Daar hij een groot huis in de Neue Mainzer
strasse te Frankfort bewoonde en op aanzienlijken voet leefde,
ontving hij dikwijls bij zich (zooals de Frankfortsche patriciers
gewoon waren) de leden van den Bondsdag, en wist hij geheimen te vertellen, hem door Metternich of Buol Schauenstein
in het oor gefluisterd. Vreede zag zeer tegen dien oom en zijn
afgemeten manieren op, en hoorde met belangstelling naar zijne
verhalen. — Meer verwant gevoelde hij zich aan den tweeden
oom, den diplomaat von Suden. Deze was een wetenschappelijk
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man, doorkneed in theoretisch staatsreeht en sinds een reeks
van jaren in den staatsdienst voor allerlei missies werkzaam.
Hij was te Arolsen in het vorstendom Waldeck geboren, en
was allengs in dienst gekomen van Oldenburg, waar hij het
vertrouwen bezat van den groothertog Peter, zwager van keizer
Alexander van Rusland. Voor allerlei diplomatieke zendingen
werd hij gebruikt, nu eks voor het Tolverbond, dan voor
Bonds-zaken, meest aan het hof te Berlijn en te Hannover verkeerende, altijd bedrijvig en gewaardeerd. Later werd hij ook
lid van bet »Schiedsgericht", dat, tot de ontbinding van den
Bondsdag in 1848, te Frankfort gevestigd is geweest. Vreede leerde zeer veel van hem. Suden was bekend met Hollandsche aanzienlijke mannen, die hij vroeger te Gottingen
als studenten had gekend : hij was bevriend gebleven met van
der Capellen, den gouverneur-generaal van Indie, en met Falck.
Hij was het vooral, die den j ongen Vreede betoogde, dat niet
alle heil voor de volken in papieren constituties moest gezocht
worden, dat zeer veel op de mannen der uitvoering aankwam,
dat in Pruisen de onkreukbare rechtvaardigheid van Frederik Wilhelm III vrij wat waarborgen tegen willekeur aanhood." Hij was in alle opzichten een volmaakt type van Duitsche hooggeplaatste bureaucraten. Vreede bezocht hem dikwijls, vooral later toen hij to Cassel was gaan wonon, en
kwam door hem in kennis met allerlei Duitsche geleerden en
staatsrechts-beoefenaars van het >ancien regime", met wie hij
dan verder de aangenaamste betrekkingen onderhield. — Reeds
dadelijk, toen hij als 20-jarige jonkman te Wurtemberg vertoefde,
leerde hij (door von Suden) den president van het hoog gerechtshof to Stuttgart, von Georgii, kennen en voorts allerlei
hooge ambtenaren en geleerden uit Tubingen, die bij het gezin
van de grootmoeder hunne opwachting kwamen maker. De namen van Suden en Abel waren later zijn aanbeveling bij Robert von Mohl, bij Mittermaier, bij Schlosser. Vreede kon later
zoo genoegelijk vertellen, hoe hij Schlosser vond met zijn
(Vreede's) boekje over de Bonaparte's veer zich op de lees tafel. Aan huis te Cassel bij Suden zag hij een Leuvenschen
studie-makker van vroeger terug, Karl Bernhardi, die in de Duitsche beweging van 1848 dapper meedeed, en later als zaakgelastigde van het Duitsche rijks-ministerie in den Haag over de
zaken van Limburg moest onderhandelen. Door de Abels kwam
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hij ook in zeer nauwe vriendschap met den bekenden Pruisischen staatsman, gezant en ex-premier, Heinrich von Arnim,
die, met een dochter van Strick van Linschoten gehuwd, een
tijdlang, toen hij zich de ongenade van den Pruisischen koning
op den hals had gehaald, op het kasteel Linsehoten bij Utrecht
zijn verblijf hield, en met Vreede over allerlei staatszaken sprak
en twistte. Vreede zelf ging later meermalen naar Duitschland
en de Duitsche professoren : deze laatsten verzuhnden daarentegen niet, wanneer zij in Holland kwamen, het gastvrije huis
van den Utrechtschen hoogleeraar te bezoeken.
Men moet den invloed, dien dit alles op Vreede had, niet
gering achten. Hij bleef zich met zijn gedachten bewegen in
een kring van (zij het dan ook kleinere) Duitsche diplomaten.
Daar nog eene der zusters van zijn moeder huwde met een
baron von Wachter, Wurtembergsch minister-resident, en eene
andere met den Beierschen gezant te Parijs von Wendland,
werden die draden een geheel weefsel. Vreede kreeg daardoor
een neiging, om eenigszins te hechten aan de combination en
aan het geknutsel van al die heeren : hun mededeelingen golden
voor hem als belangrijke staatsgeheimen : van hen nam hij ongemerkt over dat ontzag voor mannen van ouderen leeftijd,
mannen (volgens zijn verbeelding) grijs geworden in ondervinding
en beleid. Namen, wier dragers in staatszaken vroeger zich
hadden beroemd of bekend gemaakt, hadden voor hem een
eigenaardigen aangenamen klank. Het oude Utrecht, een stad
waar de Araditie" waarde heeft en in oude ruime huizingen
nog de afstammelingen van his torische geslachten wonen,
werd en bleef een stad naar zijn hart. De kleinzoon van
Pieter Vreede was lang niet ongevoelig, als de hoofden der
aanzienlijke familien te Utrecht hem als hun evenknie beschouwden : al moet er in een adem bij worden gevoegd, dat
dit alles slechts tot zekere onmerkbare grens vat op hem had.
Het was sours, alsof hij eensklaps inzag, dat hij gevaar liep aan
die zwakte toe te geven ; plotseling (bij of zonder de minste
aanleiding) barstte hij in anderen zin los : de gist der oude
republikeinsche herinneringen werkte : de vlam sloeg boven al
de met zooveel zorg ingehouden vormen en afgepaste staketsels
uit, en dreigde dan de schoone kunstige evenredigheid van
verhoudingen en schikkingen uit44n te doen springen.
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Dat Vreede in zijn uitingen meer dadelijk gereed, bewegelijker en hartstochtelijker was dan de overige geleerden, die zijn
omgeving vormden, moet naar ons inzien ook toegeschreven
worden aan het feit, dat hij opgroeide in de zuidelijke gewesten van het groote koninkrijk der Nederlanden. Vreede zag
(14 April 1809) het levenslicht te Tilburg, de geboorteplaats
ook van de professoren den Tex en Donders. In die dagen,
toen Belgie met Holland een koninkrijk vormde, was de Moerdijk, met de machtige stroomen en rivieren op die hoogte,
werkelijk de afscheidings-lijn tusschen Noord en Zuid. Van
het Noorden (Amsterdam, den Haag) was men twee dagreizen verwijderd : met het Zuiden (Brussel, Antwerpen, Gent)
had men op allerlei wijzen talrijke aanrakings-punten. Daarbij
kwam clan nog, dat de vader, Paul Vreede, voor het debiet
zijner laken-fabriek telkens reizen naar de Belgische provincien
moest doen, dat zijn oogen meestal zuidelijk gewend waren,
waar de invloedrijke schoonvader Abel te Parijs woonde, en
dat hij, als fijnbeschaafde man, gewoon was fransche kranten
en fransche tijdschriften op tafel in zijn huis te hebben. Als
kind verkreeg Vreede de gave van het zuiver fransch spreken
en schrijven, die hem zoozeer eigen was. Op Vreede oefende
het Brabantsche landschap, met Belgischen achtergrond, altijd
een eigenaardige bekoring uit. Wanner hij recht gelukkig was,
kon hij zitten vertellen, hoe hij als jongen, met zijn vriendelijk
zachten vader, lange tochten door de velden en bosschen, die
Tilburg omringden, had gedaan : hoe zij op de heide, verward
door de vele kruiswegen, dan samen verdwaalden : tot zij, _in
den stikdonkeren avond dolende, eindelijk een flauw schemerlicht in een afgelegen but ontwaarden, en, na veel tobbens, door
een goedhartigen Brabander op het rechte spoor werden gebracht. Maar over den vader sprekende, werd dan dadelijk door
hem vermeld, hoe deze hem als kind meclenam naar Brussel
of Antwerpen en hem in het Dtheatre" de fransche stukken of
opera's liet bewonderen. De vader stelde levendig belang in
alles wat de fransche geschiedenis der laatste tijden betrof, en
de zoon moest die kennis mede opdoen. Teen de jongen veertien jaren oud was, werd hij voor een viertal maanden (daar
eene kleine ziekte aan de oogen een korte afbreking der studie
vorderde) naar Brussel gebracht. Hij zou er logeeren bij den
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hij zich het meest van alien in zijn leven zou
hechten, bij van Marle. Nu gaf aan dat voor indrukken zoo ontvankelijk jong gemoed het leven te Brussel — waar hij
allerlei vrienden van van Marie ontmoette, een van Ghert, een
Qn6telet : waar hij figuren op straat zag uit de groote fransche
revolutie, den schilder David, Mevrouw Tallien, thans princes
de Chimay : — een bijzondere plooi. Het verscherpte de opmerkings-gave, doch ook de prikkelbaarheid, die toch reeds van
natuur zoozeer het kenmerk van den jongen Vreede was. En die
eenigszins andere manieren, gangen en zetten, dan aan gewone
Hollanders eigen zijn, werden bestendigd, nu hij eerst te Gent
daarna te Leuven zou gaan studeeren.
Men kan zich voorstellen, hoe de student Vreede in het lustige
Gent, onder bet gebruik van verschillende Vlaamsche bieren, zich
vrienden en bekenden maakte. Al bleven de Hollandsche kennissen eenigszins afzonderlijk gegroepeerd, zoo was er aan tafel,
in het »estaminet", gelegenheid te over, om met anderen gezellig te kouten, te betoogen en te redetwisten. Zoo werden vriendschapsbanden aangeknoopt met Trentesaur, met Adolf Mathieu,
met Dupr6, later hoogleeraar to Luik : zoo woonde Vreede de promotie bij van Jules van Praet, later den geleerden staatsman
en raadgever van Leopold I. Zoo zag hij een Spilthoorn, een
Prudens van Duyse, namen, die in het vervolg eenigen 'Weerklank zouden hebben. Vreede bleef in Gent van het najaar
van 1825 tot ,den zomer van 1827: hij werkte er met ijver
en lust : — toen zijn vader (wellicht op raad van van Marie)
besloot, hem zijne verdere studien te doen voltooien te Leuven.
Te Leuven (waar hij van 1827-1830 ten huize van den
secretaris-inspecteur der universiteit, den heer Roelants, vertoefde) was de student Vreede veel meer opgenomen in een
schuimende gisting en woeling van allerlei politieke denkbeelden, dan in Gent het geval was geweest. De omwentelingsideeen tegen de regeering van Willem I begonnen langzamerhand
vooral to Leuven to rijpen. De unie van liberalen en Catholieken
zcu in 1829 haar beslag krijgen. Op de denkbeelden der studeerende jeugd zou de Potter grooten invloed uitoefenen. Sylvain
van de Weijer, straks een der gevierdste mannen van de revolutie, was uit Leuven. Van den Mien kant zou men Vreede
rustig hebben zien werken, onder hoogleeraren als Holtius,
Birnbaum, Warnkonig, Mone, met jonge vrienden als de latere
man, aan wien
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zoo bekende Beigen, Nypels, Laurent, Pirmez en d'Anethan :
men kon hem oude boeken zien doorsnuffelen, hem ter leen
verschaft door den baron de Reifenberg : — van den anderen
kant is hij, met zijn kameraden, den jongen graaf Tserclaes,
Hody en Adolphe Roussel, mede commissaris der studenten-societeit en politiseert en disputeert hij tegen de drukste Belgen op.
Want Vreede heeft veel sympathie voor enkele van die Belgische ]iberalen. Ook hij keurt in zijn hart de maatregelen van
van Maanen of : dikwijls is hij het niet eens met de regeeringspraktijk van koning Willem 1. Zoo staat hij veelmalen tussehen
beide partijen in. Ook hij onderteekent het adres om de
jury in de Ne derlanden in te voeren. Als de Leuvensche senaat
aan den student Adolphe Roussel, den lateren hoogleeraar en
volksvertegen woordiger, het recht wil ontnemen om, aan welke
Nederlandsche universiteit dan ook, tot de promotie te worden
toegelaten : wordt Vreede gekozen om bij Warnkonig deswege
het beklag der studenten in te brengen, en tot intrekking van
het senaats-besluit te dringen : — een poging die echter mislukt,
omdat tegelijkertijd een soort van studenten-oproer uitbreekt : —
kortom Vreede is in het midden der beweging, en doet heftig
in alles mede. Hij is thuis onder die Belgische broederen, bij
wie het hart slechts wat levendiger bonst dan bij de kameraden
in het Noorden. Als later echter de breuk dadr is, aarzelt hij
geen oogenblik. Hij trekt uit het Zuiden en ijit naar zijn vader,
om straks (zijn doctoraal-examen had hij nog te Leuven gedaan)
te Leiden te promoveeren. Doch in zijn hart en in zijne manieren had hij wel iets van die zuidelijke naburen. De studenten
te Leiden, die hem koel ontvingen en in hem een geestverwant
van de Potter zagen, deden hem grootelijks onrecht ; doch in
het wezen der zaak, afgescheiden van alle formules van den
dag, zagen zij nog zoo verkeerd niet. Vreede is altijd een warm
vriend der Belgen gebleven. Met de mannen, die zijn vrienden
te Leuven waren geweest, een Nypels, bleef hij ook in zijn
later leven op den besten voet. Zijn oogen glinsterden, wanneer
hij kon vertellen, dat Ad. Roussel hem te Brussel op den
schouder had geklopt, en sprekende van de revolutie van 1830
hem gezegd had : »ecoutez, mon cher, nous avons fait une sottise". Als de Belgische geleerden in ons land kwamen, een
Altmeyer, een Borgnet, een Serrure, gingen zij allereerst naar
Utrecht bij Vreede. Met Belgische staatslieden, als Lebeau,
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bleef hij in betrekking. Lucien Jottrand was zijn vriend. Toen
Vreede beangst was geworden voor ons land, na den loop der
verwikkelingen in Duitschland in 1866, zocht hij een meer
innigen band tusschen Belgische en Nederlandsche bekende mannen te grondvesten. Kortom, meer dan iemand anders in Holland zag hij naar het Zuiden.
De meer uitbundige eigenschappen van dat Belgisch karakter
waren hem eigen. Bij een goed betwiste verkiezing — een aangelegenheid die onze steden uiterlijk haast niet schijnt aan te
doen — was Vreede een leven, ben zenuw. Hij kon doorslaan
als de beste Vlaming. Hij was zoo prikkelbaar, zoo b ewegelijk,
bij wijlen zoo heftig. Bedaarde en deftige Hollanders trokken
de lippen samen, wanneer zij staatkundige redeneeringen van
Vreede aanhoorden. De gansche man was dan in act ie : het hoofd
knikte en de gebaren waren zenuwachtig afgebroken : de korte
zinnen werden eenigermate hortend uitgestooten : alles werd als
't ware onderstreept: de woorden, waarop de klem moest vallen, kregen een vast accent : daar was geen zelfbedwang, geen
ingetogenheid meer, geen goed berekende list. Neen, hij was
de expansieve Vreede, de man der opwellingen, der verrassingen, die geen keurslijf van stelsel of dogma zich kon laten welgevallen, de man, in 44n woord, die dikwijls de grenzen was °vergetrokken, en in zijn jeugd met hart en ziel Brabander was geweest.

Zoo voortgaande, zouden wij, al ontledende en onderschei.
dende, ongemerkt den weg opgaan, tegen welken Goethe geestig
en licht schertsende waarschuwt : Nan den vadei -- zoo heet
het daar — heb ik de gestalte en den ernst des levens, van de
moeder den opgewekten vroolijken zin, van den grootvader dit,
van mijn opvoeding dat maar waar, in 's hemels naam, is
dan mijn originaliteit ?" Doch Vreede behandelende, loopen wij
eigenlijk dat gevaar niet. Vreede was daarvoor te veel Vreede.
Want al hebben wij ook nog zeer op al het bijna internationale
gewezen, dat invloed op hem moet hebben gehad, er was toch
geen meer nationale Nederlander denkbaar dan juist Vreede.
>Trouwhartig vaderlander," aldus sprak Beets hem aan in die
sehoone regelen op zijn graf : en wij alien die daar stonden,
uit allerlei kringen en partijen opgekomen, om de laatste hulde
hem te brengen, begainden dat woord. En al hebben wij ook
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willen doen opmerken, dat de grootvaders van vaders- en moederszijde hun eigenschappen aan den kleinzoon hadden overgedaan Vreede was waarlijk geen copie: zelfs niet van zijn
grootouders. Hij was eigen persoon met eigen karakter : in de
hoogste mate oorspronkelijk, tot excentriciteit toe : eigenaardig
in gang, in manieren, in wending van het gesprek, tot zelfs in
zijn schrift. Een man, die van zijn eigenaardigheden niets wilde
verbergen, maar het ook niet kon : gelijk al zijn opvattingen
voor den dag moesten komen, het kostte wat het wilde.
De kern van zijn spreken en handelen lag wel in de hooge
gedachte, die hij van ons vaderland had. Deze man geloofde,
evenals zijn vriend de Bosch Kemper, dat ons vaderland nog
een belangrijke rol op het wereldtooneel kon spelen, wanneer
het ma ar wat hooger den standaard ophief. Ongeveinsde minachting had hij voor onze tegenwoordige ministers van buitenlandsche zaken van elke richting, die bezig waren ons land
klein te maken tegenover Europa, of medewerkten om een stuk
kolonie aan Engeland te verkoopen. Of Vreede in andere opzichten eerbied en achting had gehad voor den man, die zulk
een ministerie van buitenlandsche zaken zich had laten opdringen, deed er bij hem weinig toe : als de minister of staatsman
aan de eigenaardige grootheid van zijn land scheen te tornen, vervolgde hij hem overal met zijn bittere en bijtende woorden. Voor
weinige rechtsgeleerden had hij zulk een bewondering als voor H.
van Sonsbeeck, En toen deze uitnemende jurist, in het eerste
ministerie Thorbecke, slechts bezig scheen om te plooien voor
Rusland, to buigen voor Oostenrijk, uit den weg te gaan voor
Frankrijk, was er geen feller tegenstander tegen dien van Sonsbeeck in Nederland te vinden, dan Vreede. Toen enkele ministers, zonder hart en eergevoel, er zich toe leenden om Afrika's
Kust of te staan, kende zijn verbolgenheid geen perken. De
toorn van Vreede was altijd even heftig als zijn liefde warm
was. Ja, men kan het nog anders uitdrukken en zeggen dat
de achtergrond van dien toorn liefde was. Zijn oppositie was
zoo scherp, omdat zijn vaderlands-liefde zoo groot was. Hij had
zOOlang in het verleden van ons land gevverkt : z66zeer zich
vereenzelv-igd met de glorierijke figuren uit dat Hollandsch verleden, de raadpensionarissen en hun vrienden : dat het hem was,
alsof al die mannen, een Oldenbarneveld, een de Witt, een
Heynsius, een van der Spiegel nog in hun kraeht leefden
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hem, Vreede, toewenkten en raad gaven. Zij waren gewoon
luide mede te spreken in de politiek van Europa : hun woord
had de kracht van een degenstoot. Waarom zwegen dan
de Hollandsche staatslieden ? Waarom verkleinden zij karakterloos het gewicht, dat Holland in de schaal van Europa moest
leggen ? Vreede, in zijn studien altijd omgaande met die mannen van het verleden, paste hun woorden letterlijk toe op de
tegenwoordige toestanden. Hij kon zich niet voorstellen, dat
men die voorouderlijke lessen in den wind zou slaan. Waar
alien sliepen, zou hij luider en luider zijn woord, het woord
der oude helden, laten klinken. Hij werd niet moede op te
wekken, te prikkelen. Hij maakte zich driftig — terwijl de
stilte om hem been des te grooter werd — en sloeg vurig door.
Zij, die zijn artikelen in het Utrechtsche dagblad dan lazen,
schudd'en het hoofd, glimlachten, en al naarmate zij Vreede
kenden of niet kenden, waren zij gewoon teekenen van bekommering of van ongeveinsde verbazing te geven. In de socigteiten
en koffiehuizen werd, zoodra het bekend werd, dat er een stuk
van Vreede was, de Utrechtsche krant luide door wien niet
al gevraagd. D6dr lag het meer en meer beduimelde blad op
de tafeltjes, waar de glazen rammelden en waartusschen de
koffiehuis-knechts met de kranten haastig liepen. De glimmende
gezichten der bezoekers kregen nog een verhoogden glans van
spottend genoegen, als het artikel van den professor werd gelezen. Hoe feller het woord van den hoogleeraar was, des to
meer ironische tevredenheid scheen het op te wekken, en alien
waren het er over eens, dat Vreede toch eigenlijk een don
Quichot was.
En inderdaad hij was zulk een don Quichot maar in veel
odder zin dan die politieke tinnegieters uit de koffiehuizen
meenden. Gelijk de ridder der droevige figuur niet ophield het
ideaal van de oude ridderschap aan zijn vaderlaud voor to houden, zoo heeft Vreede onvermoeid aan ons land pogen to herinneren, wat grootsche daden het voorgeslacht in de buitenlandsche politiek vermocht. Gelijk de humor, over de handelingen
en gezegden van dien dolenden ridder door Cervantes uitgespreid, eigenlijk ontspruit uit het contrast van de beschaving
van twee werelden : — de gewone dagelijksche maatschappij
gaat haar sleur en gang, terwijl de edelman voorbeelden uit
oude dagen oproept, die op doze rnaatschappij geen vat meer
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hebben : — zoo trilden er tranen in den schertsenden lach, dien
de stukken van Vreede ook bij de besten onzer schenen op te
wekken. Het pleit toch niet voor Nederland, wanneer het don
Quichotisme moest worden genoemd, dat Vreede nog hechtte aan
een Nederlandsche buitenlandsche politiek : dat hij iets hoogers en
beters van ons land dacht te maken, dan waartoe onze tegenwoordige staatkunde ons schijnt te veroordeelen. Ziet men niet
in, dat Nvij, door ons z66 volkomen buiten de staten-huishouding
van Europa te plaatsen, door elke beweging die Europa ondergaat te ignoreeren, zonder daarbij de kracht te toonen, een
eigen beginsel als levens-beginsel voor ons land op den voorgrond te stellen ; — dat wij zoodoende, met al onze fraaie
wetten en bepalingen en maatregelen, bezig zijn van ons vaderland een goed geadministreerde provincie te maken, een soort
van Hannover, dat zonder veel rnoeite voor den eersten stormwind bezwijkt ? Ziet men niet in, dat Holland door zijn kolonien, door zijn menigvuldige betrekkingen, ook tot Zuid-Afrika,
bef boomen genoeg bezit, om zich desnoods in de schatting van
Europa wat hooger te doen stellen dan zelfs Belgie, de zoogenaamde model-staat van Europa ? Vreede zag dit duidelijker
en scherper dan de meeste onzer staatslieden, die niet meer
gelooven aan een roeping, welke Nederland te vervullen heeft.
Zijn menigvuldige aanrakingen met buitenlandsche staatsgeleerden, met oude Belgische vrienden, leerden hem, dat Nederland
in de schatting van Europa wel degelijk nog iets beteekende.
»Slechts wie zich zelf vernedert wordt vernederd" : riep hij nu
op alle wijze ons vaderland. toe. »Altijd werd de eer in 't slijk
versmeten, van wien niet eerst zich zelven eert," zoo sprak hij
van Lennep na.
De font van Vreede was misschien, dat hij voorbijzag
dat het een 6n het ander moest geschieden. Nederland was
omstreeks 1848 in een toestand gekomen, dat het zijn eigen
constitutie en administratie moest reorganiseeren. Het heeft
toen het geluk gehad in Thorbecke den staatsman to bezitten, die volkomen voor dat doel berekend was en die
recht toe op dat doel afging. Vreede heeft nooit willen
begrijpen, wat reuzen-arbeid toen door Thorbecke is gedaan. Oude vriendschaps-banden hinderden hier nog meer,
dan dat zij wederzijdsche waardeering voor elkanders werk konden inboezemen of verhoogen. Vreede was een veelzijdige, aan
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indrukken toegevende, rijke, van den hak op den tak springende natuur, was edelmoedig, doch daardoor min of weer
wisselend van opvatting, al naarmate zijn hart weder partij
had getrokken voor wien hij onderdrukt achtte : — en Thorbecke was logisch, klassiek rustig, hardvochtig, daar hij in
staatszaken de stern van het gemoed volkomen liet zwijgen. De
opwellingen van Vreede's licht ontvlambaar gemoed vonden
een ijskoud onthaal bij den doctrinaires, een lijn volgenden
Thorbecke. Het werd een bepaalde breuk tusschen deze twee
begaafde mannen, die door allerlei betrekkingen, door vroeger
gemeenschappelijk verblijf in Belgie, door verwantschap aan
Duitsche professoren, later door de bij beiden opkomende bekommering over de Pruisische politiek, elkander hadden kunnen
en moeten verstaan. Vreede zag op het laatst, evenals zijn vriend
de Bosch Kemper, in Thorbecke al166n den eerzuchtige, en miskende hem zoo grootelijks. Van den anderen kant heeft Thorbecke
geen oog gehad voor de edele hoedanigheden van Vreede.
Zelden toch heeft onbaatznchtiger hart geklopt dan dat van
Vreede. Hij was arm, doch aan voordeel of geld, dat hij toch met
zijn betrekkelijk groot gezin zoo goed kon gebruiken, heeft hij nooit
gedacht. Toen hij voor professor Holtius, die wegens ziekte tijde
lijk buiten 's lands vertoefde, een college (dat van koophandel)
waarnam, en Holtius hem dan ook de college-gelden wilde doer
genieten, nam hij van de studenten slechts de helft van dat
geld aan, »wel overtuigd — zooals hij zeide — dat zijne waar
nauwelijks voor de helft van die van Holtius kon gelden." —
Oak naar eer stond hij niet. Eer-ambten, die hem vroeger wel
eens werden toegedacht: ik denk aan een lidmaatschap der
Tweede Kamer: werden door hem dadelijk afgewezen, omdat
hij van meening was, dat hij op die wijze zijn betrekking van
hoogleeraar niet naar eisch zou kunnen vervullen. -- Van berekening, om positie of leven wat ruimer te kunnen maken,
was bij dozen man geen spoor. Hoeveel tegenstrijdigheden anderen ook in hem wisten op te merken, 64n ding stond vast,
dat Vreede nooit, bij wat hij ook deed of uitsprak, zich zelven.
zocht. Nooit is hij grievender miskend dan in een plaat van
den Spectator, waarin hij was afgeteekend, schrijvende tegen
Napoleon III, terwijl als stoffage diende zijn eigen (Vreede's)
beeltenis, bekleed met een ministerieelen rok, waarop tal van
ridderorden prijkten.
14
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Zulk een berekening was niet die van Vreede.
Trouwens rekenen (zoo zeide hij zelf schertsend) had hij
nooit kunnen leeren.
Als men hem lachend wees op dat gebrek aan arithmetische
kennis, dan was hij gewoon er bij te voegen, dat hij evenmin
jets begreep van de dogmatiek. Vreede was opgevoed in Roomsche streken, maar in dagen toen verdraagzaamheid aan de orde
was. Er was dgAr geen onverschilligheid, maar er heerschte een
geest van welwillendheid, geneigd alles te vermijden, wat andersdenkenden aanstoot kon geven. Aan die opvatting is Vreede
getrouw gebleven. Hij was godsdienstig in ouderwetsche vormen ; maar de leerstukken der dogmatiek bleven hem een onbekend terrein. De gevoels-leer had ook hier oneindig meer
ingang bij hem, dan wat men verstandelijke gronden noemt.
Ook hier gaf het hart den doorslag.

De uiterlijke lotgevallen van Vreede's leven waren vooral in
latere jaren van kalmen aard. Hij groeide op in een betrekkelijk
grout gezin. Te Tilburg, waar hij tot 1821 (dat is tot zijn
twaalfde jaar) bleef, werd hij op de fransche school gedaan, bij
meester Louis van Put. Die Louis van Put regeerde daar geheel
all6en een school van over de honderd kinderen en onderwees
.die kinderen goed. Een Engelsche jongen met Duitschen naam,
Griineisen, die later een zekere rol in journalistiek en politiek
te Londe.n speelde, was daar een makker en bleef een vriend
van Vreede. Toen het besloten was, dat hij studeeren zou, en
domino de Kruijff reeds een handje hielp, om hem wat latijn
te leeren, was Leiden de plants, werwaarts hij werd gezonden.
Hij werd er op rand en op aanbeveling van den dokter te Tilburg, Moleschott, den vader van den beroemden Italiaanschen
professor, aan huis gebracht van den rector F. A. Bosse, en
leerde van dezen en van den driftigen praeceptor Delfos de
methode der goede klassieke studie. Vreede kon later zoo genoegelijk verhalen, hoe toen het jongens-leven, ook tijdens die
studie van Latijn en Grieksch, zooveel vrijer en onbezorgder
was dan thans. Men word niet eeuwig geplaagd door den angst
voor examens, men leerde zooveel minder, doch des te dieper.
Den studenten-tijd (Vreede werd student op zijn 16de jaar)
bracht hij, zooals wij hierboven reeds hebben vermeld, d66r
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te Gent en te Leuven. Opmerking verdient, dat hij reeds als
student is begonnen te schrijven. Zoowel in de Mnemosyne,
het tijdschrift van den hoogleeraar H. W. Tydeman, als in de
Bijdragen tot Rechtsgeleerdheid en Wetgeving van den Tex en
van Hall komt een opstel voor van den student Vreede. In
het eerste een lofrede op Karel den Groote — zijn eerste gedrukte lettervrucht, in 't jaar 1828 verschenen — in het tweede
een stukje over de »missi dominici." Toen hij op 22 jarigen
leeftijd (in 1831) te Leiden was gepromoveerd, ging hij zich
in den Haag als advocaat vestigen. Het leven in den Haag was
aangenaam, doch beantwoordde niet aan het doel, daar de winstgevende praktijk verre bleef. Hij verleende adr in den Haag
druk zijne medewerking aan het toen vrij allUn staande oppositie-blad van ons land, xle Standaard", een blad, dat door drie
broeders Dunker Curtius, onder leiding van hun oom Dirk,
werd geschreven en een- of twee-malen per week verscheen.
Om toch geld voor een redelijk bestaan to verdienen — daar
de ouders geen finantieelen steun konden geven — ging Vreede
zich in September 1832 te Gorinchem als advocaat vestigen.
Zeer hard werd ook toen door hem gewerkt, doch ook
dgAr was een sobere verdienste uiterst moeilijk te verw eryen. Het voorval van den geweigerden feestdronk, dat wij
boven hebben vermeld, deed ook geen goed : hij vormde zelfs
plannen naar Amerika te gaan. Dit voornemen werd opgegeven,
doch Vreede ging er nu toe over, om (26 September 1833)
aan den minister van Justitie te verzoeken, of hij in aanmerking
zou mogen komen, om tot substituut-officier to Gorcum te worden benoemd, daar die betrekking was opengevallen. De Minister van Justitie, aan wien hij zijn verzoek moest richten,
was echter van Maanen. Hij moest een harden strijd met zich
zelven voeren, eer hij tot een sollicitatie bij dien minister besloot. Hij deed het per brief op een wijze die (dunkt mij) het
karakter van Vreede teekent en vereert. Wij deelen daarom
dien brief in zijn geheel mede. Hij luidde aldus :
„Ik neem de vrijheid mij tot Uwe Excellentie te wenden, met
het ootmoedig verzoek, dat het haar behagen moge, mij met haren veelvermogenden invloed bij den Koning te ondersteunen, ter
verkrijging van het ambt van Substituut-Officier bij de Rechtbank
van Eersten Aanleg alhier. Uwe Excellentie duide het mij niet
ten kwade, dat ik eenigszins van den gewonen weg afwijke. Ik zou
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mij schamen, indien ik als een ijverig sollicitant opvijzelde, hetgeen tot mijn voordeel zou kunnen pleiten en over de ongunstige
keerzijde van het beeld zorgvuldig den sluier wierp. Mijn naam
is waarschijnlijk nooit tot Uwe Exc. gekomen, en echter heb ik
bijzondere redenen, om juist bij haar meer dan bij elk ander te
zijn die ik ben. Ik spreek tot geen gewoon man, en getroost mij
bovenclien liever eene mislukte poging, dan het verlies mijner eigene
achting, al zag ik overigens mijn wensch bekroond. Doch ik kom
ter zake. Het is nu ruim 2 1/2 jaar, sedert ik de Leidsche Hoogeschool verliet, na vroeger te Gent en to Leuven gestudeerd te
hebben. Ik droomde van geluk, dat ik spoedig als advocaat een
onafhankelijk bestaan zou vinden. Hoe stood mij toen het denkbeeld van solliciteeren tegen, ja, wat overwin ik niet, nu ik mij tot
dezen stap gedrongen zie! Sinds lang merkte ik met verdriet op,
hoeveel de beginselen, welke ik aankleef, verschillen met die onzer
regeering. Ik kan mij vergissen en eerbiedig de gevoelens van
anderen : de ondervinding heeft mij gematigdheid en verdraagzaamheid geleerd; maar ik herinner mij nog versch, dat ik in de
drift der partijdigheid niet altijd zoo billijk was en meer dan Bens
Uwe Excellentie in woorden en geschriften heb willen beleedigen
sours zélfs spaarde ik den Koning niet. Is dit alles voor Uwe
Exc. een geheim, op mij rust nochtans de heilige verplichting,
ow, terwijl ik zulk een bewijs van vertrouwen vraag, mijn afkeer
van alle geveinsdheid meer dan ooit te betoonen. Mijn weg zal
nimmer door bocbten gaan. Hetgeen ik gisteren vereerde, zal ik
heden niet verzaken : daartoe wegen goud en zoogenaamde eer
bij mij to ligt. Uwe Excellentie beslisse in hare wijsheid, in hoeverre het ambt van Substituut-Officier door iemand zou kunnen
vervuld worden, die zich met den algemeenen geest van het Bestuur niet altijd kan vereenigen. Uwe Excellentie houde daarbij
evenwel in het cog, dat hij, die tot haar spreekt, de oudste van
zeven kinderen is, dat hij aan de liefde zijner ouders, die niet
vermogend zijn, de voortreffelijke opvoeding heeft te danken, en
slechts uit besef van den duursten plicht, tot het schrijven van
dozen brief is bewogen ; Uwe Excellentie vergete vooral niet, dat
hij, zoo dit eenmaal, hetgeen God verhoede, noodig mocht zijn,
rondborstig genoeg zou wezen om even ernstig zijn ontslag to
verzoeken, als hij thans hoopt door de edele tusschenkomst van
Uwe Exc. in staat to worden gesteld om het Vaderland nuttig
te zijn. Ik hield reeds to lang de aandacht van Uwe Excellentie
bezig : mocht ik op de een of andere wijze vernemen dat mijn
verzoek in overweging is genomen, ik ben bereid mondeling verdere inlichtingen te geven, daar ik misschien do grenzen der wel-
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voegelijkheid zou overschrijden, indien ik mij niet haastte aan
dezen langen brief een einde te maken.

Hij werd niet benoemd en trachtte nu verder als advocaat
praktijk te verwerven. Ondertusschen studeerde hij als een leeuw
in zijn vrije uren en gaf onder anderen, gedurende zijn verblijf
te Goreum, twee stukjes geschied- en letterkundige herinneringen uit : voorts bewerkte hij een voorlezing over de verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatic ; terwijl
de dood van G. K. van Hogendorp hem een warm woord ter
nagedachtenis ontlokte. Te midden van al dien arbeid en al
die beproevingen, had voor hem het grootste geluk van zijn
leven plaats. Te Gorinchem leerde hij haar kennen, die in Juli
1837 zijn vrouw zou worden, zij, Wier flinke, zachte en moedige
geest een grooten invloed op zijn karakter zou hebben, en die
inderdaad zijn goede raadgeefster in allerlei netelige gevallen
werd. Toen Vreede later die talrijke stukjes en ontboezemingen
in het Utrechtsche Dagblad plaatste : — kleine artikelen, waarin
de thorn of de verontwaardiging soms de uiterste grens van
het voor Holland voegzame raakte — gebruikte hij toch altijd
de voorzorg, het kleine opstel aan zijn vrouw eerst te laten
zien : ontried zij de plaatsing , dan was het onherroepelijk
geschrapt.
Het huishouden werd op bescheiden voet te Gorinchem opgezet. De jonge vrouw kon gelukkig beter rekenen dan haar
echtgenoot de advocaat, maar toch moest er hard worden
gesloofd en krap toegezien, om aan een allengs aangroeiend
gezin een geregeld bestaan te verzekeren. Daar kwam, nadat
Vreede sinds eenigen tijd teruggekeerd was van een reis voor
zaken naar Engeland, als een engel uit den hemel (zoo als hij
zelf zich uitdrukte), zijn goede neef van Marle in Juni 1840
hem to Gorinchem bezoeken, de blijde tijding brengend, dat
aan de Vreede's een eervolle en onbezorgde toekomst werd
voorgespiegeld. Vreede kreeg namelijk het uitzicht van tot
professor te Utrecht te worden benoemd. Dit professoraat, dat
eerst aangeboden was aan professor den Tex. werd dan ook
werkelijk zijn deel. Een oogenblik seheen men er aan gedacht
te hebben, liever den conservatieven hoogleeraar te Groningen,
Star Numan, te Utrecht te beroepen. Vreede stond dan ook
de tweede op de voordracht, wijI men in officieele kringen
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bang was voor de oude gist van revolutionnaire herinneringen.
Doch wie bang was, Koning Willem II niet. Met zijn ongedwongen openhartigheid heeft Willem II dit zelf aan den nieuw
benoemden hoogleeraar op de audientie, toen deze volgens het
toen bestaand gebruik den koning kwam bedanken, bij het binnentreden terstond verklaard. »Het is mij aangenaam u te zien :
— voegde de ridderlijke vorst minzaam lachende hem toe —
men heeft mij gezegd, dat gij voornemens waart de studenten
utopieen te leeren". — »Geen utopieen, Sire, antwoordde Vreede,
maar waarheid". — >>Nu (hernam de koning) waarheid mag
ik zelf ook ; er waren er, die mij uwe aanstelling ontrieden en
daartegen waarschuwden maar ik heb vertrouwen in u gehad.''
— »Sire, verzekerde Vreede, dat vertrouwen zal niet beschaamd
worden."
Inderdaad Willem II wist met wien hij te doen had. Het
voorval indertijd met den toast was den toenmaligen prinsopperbevelhebber natuurlijk ter oore gekomen. De kroonprins,
in 1831 te Tilburg kampeerende, was gewoon den vader van
Vreede van tijd tot tijd aan den disch te noodigen. Hij had
toen (na den geweigerden dronk) slechts aan den vader eens
gevraagd »Mijnheer Vreede, u hebt een zoon die advocaat is?"
»Ja, uwe Hoogheid". — »Te Gorcum ?" — »Ja, uwe Hoogheid" —
»Mijnheer Vreede, die advocaten, die advocaten !" Hierbij bleef
het toen. Maar met 66n slag wist thans in 1840 koning Willem II
het hart van dien zoon te veroveren. Door studie en nadenken
was Vreede toch reeds geheel en al een aanhanger en bewonderaar van het constitutioneele koningschap, in liberalen zin
opgevat. Durfde men er later slechts van gewagen, dat er wellicht mogelijkheid kon zijn, dat misschien Nederland weder als
van ouds republiek zou kunnen worden, dan was het, alsof
Vreede zich die audientie herinnerde. Geen argument had dan
de minste waarde voor hem ; bewijzen mochten zelfs niet worden aangehoord ; Vreede luisterde alleen naar de stem van zijn
hart, zag weder voor zich in zijn verbeelding den ridderlijken
vorst, die vertrouwen in hem had gehad, en wees bits de opmerking, als een beleediging hem persoonlijk gedaan, af In
Utrecht was er later onder de rechtsgeleerde studenten een debating-club, waaraan de juridische professoren ook deelnamen.
Geen had meer hart voor dat dispuut, dan Vreede. Daar bedacht een der studenten de questie der republiek in Nederland
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tot een onderwerp van debat te waken. Vreede werd, toen de
questie gesteld werd, driftig, en eischte de intrekking. Toen
dat Diet vlot ging, trok hij zich van die door hem zoo beminde avonden terug, en ging zelf in dagbladen en in een officieele
rede, bij de opening van zijn colleges, het land en de studenten waarschuwen voor die republiek. Alsof er gevaar bestond I
En nu was Vreede dus op bijna 32 jarigen leeftijd professor.
Hij was aangeland in de veilige haven van zijn leven. Hij
aanvaardde zijn betrekking, den 29 sten Maart 1841, met een
rede over de verdiensten van Antonius Matthaeus, bijzonder ten
opzichte van het strafrecht. Hij zou voortaan de stad zijner
nieuwe inwoning, de acadeniiestad Utrecht, met zeer groote
liefde beminnen. Als men in 184 9 hem komt aanzoeken, om
een professoraat in Leiden aan to nemen, zal hij dit, eenigszins
verwonderd over het aanbod, verre van zich afslaan. Trouwens
in dien Utrechtschen kring zou hij zich in den bloeitijd van zijn
leven zoozeer thuis gevoelen. Te Utrecht woonde van Marie,
dien hij 't hoogst van alien vereerde, en wien hij een aandoenlijk gedenkschrift wijdde in het levensbericht van de werken
der Leidsche Maatschappij van Letterkunde. Van Marie, van
zijn kant trotsch op Vreede, leidde hem in zijn vriendschapskringen in, bij een Elora Siccama en anderen. In het tweede
jaar van zijn verblijf te Utrecht werd Vreede dan ook als lid
opgenomen van den bekenden Zondags-kring, waartoe behalve
de hoogleeraren Holtius, A ckersdijk en Mulder vooral van
Marle, Suermond, generaal Nepveu, J. Elora Siccama, J. K. van
Goltstein, van Ewijck van de Bildt, L. Craeyvanger en een
tijdlang van Dam van Isselt, behoorden. Leden zijner faculteitwaren de Brueys Holtius en Aekersdijk, wien hij een
onbepaalde achting en liefde toedroeg , en die hij fier en
trotsch was zijn oudere collega's te noemen. Voeg daarbij,
dat de aanzienlijke geslachten te Utrecht zich aan de academie en aan Vreede lieten gelegen zijn. De President-Curator
Baron van den Capellen ontving hem dikwijls aan den disch
op zijn buitenverblijf Vollenhoven bij Zeist. De heeren van
Lynden van Luneburg en van Boetselaer beschouwden hem
als een aanwinst. Kortom, Vreede nam weldra in de stad
Utrecht en in haar academie een eigenaardige plaats in. Hij was
een pikante man en was anders dan de overige geleerden. Op
een schilderij geplaatst, waar veel grauwe en grijze tinten waren
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verspreid., zou van zijn figuur dadelijk licht en kleur uitgaan.
Hij werd. te Utrecht natuurlijk lid van alle eenigszins wetenschappelijke kringen of genootschappen, van den Woensdagavond, van bet Utrechtsche Genootschap, van het Historisch
Genootschap, van een kring tot Bevordering der Vrijlating van
Slaven ertz. Vooral in het Leesmuseum, waar hij ëen en andermai voordrachten hield, was hij te vinden. Had hij eenige colleges des morgens vroeg gegeven, dan was hij gewoon naar
het Leesmuseum te gaan en de kranten daft te lezen. Al mocht
er niet laid gesproken worden, men was er toch spoedig met
den beweeglijken, goedhartigen Vreede in gesprek. Hij kon zijn
opmerkingen en indrukken — • die hij bij 't lezen der kranten
maakte niet voor zich houden. Een ieder in Utrecht eerbiedigde dan ook zijn eigenaardigheid. Trouwens hij was een • der
merkwaardigheden van de stad. Er was geen kind, dat den
vriendelijken professor niet kende, ais hij zijn gewone wandeling
deed tangs den sierlijken aanleg van Utrecht's singels.
Den tijd, dien Vreede overhield van zijn academische werkzaamheden, besteedde hij aan briefwisseling en aan het schrijven
van couranten-artikelen, brochures, voorlezingen en groote geleerde boeken. Een gedeelte van dat werk was natuurlijk gewijd
aan de politick van den dag. Met vrienden als L. C. Luzac,
dien hij z66 hoog stelde, dien hij zijn beste geschrift opdroeg
en wiens biografie hij op zoo belangwekkende wijze bewerkte,
wisselde hij ijverig brieven. Zoo ook met de buitenlandsche
vrienden, bijv. met Lebeau en Greppi. Met warmte nam Vreede
deel aan den strijd van de binnenlandsche politick. Toen sinds
1844 de questie der grondwetsherziening aan de orde kwam, begon Vreede dapper in dien kamp merle te doen, Allerlei brochures
verschenen van zijn hand : van het geleerde en degelijke geschrift
>De Regeering en de Natie", tot op de beschouwing >over de
openbare meening" en de strijdschriften over directe en indirecte
verkiezingen, waarbij Vreede de partij nam der indirecte verkiezing. Dan volgden pamfletten over de bonding der ministeries, over de questie of de Koning souverein was, begeleid
door een menigte ontboezemingen in het Utrechtsche Dagblad.
Toen Thorbecke den stoot gaf tot de invoering der vijf loisdommen, stolid Vreede op de bres ter bestrijding. In 1868, bij
den strijd tegen Heemskerk en van Zuylen, ontzag hij in verschillende stukken en artikelen weder evenmin zijn tegenpartij. —
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Onder de hand kwamen dan de geleerde boeken gereed, die
aav Vreede's naam een goeden klank ook in het buitenland
gaven. Wij rekenen hiertoe behalve »Nederland en Zweden in
staatkundige betrekking", dat reeds vroeger. iiitkwam, »de bijdragen tot de Geschiedenis der Om wenteling van 1795-1798",
de uitgave der »Lettres et n6gociations de Buzanval", de »Correspondance diplomatique et militaire de Marlborough, Heynsius
et Hop", de »Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche
diplomatie" en de daarbij hehoorende geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche republiek en voorts het werk over
van der Spiegel en zijn tijdgenooten. Als ter verpoozing, na
het bewerken dezer uitvoerige boeken, schreef hij dan zijn kleinere geschriften, bijv. »Iets over de goedkeuring van verbonden
en verdragen door de Staten-Generaal met een terugblik op
het vroegere staatsrecht dezer landen", »Aanteekeningen op bet
werk van van der Kemp over Maurits van Nassau", »Herinneringen van een staatsman betreffende de verheffing van Willem I tot souverein vorst", »Nederland en Cromwell", »Nederlands vroegere alliantien", »Oranje en de Bataafsche Republiek",
»de gemalin van Willem I en van der Spiegel", »Voorouderlijke
wijsheid of het ministerie van Simon van Slingelandt, Pieter
Steyn en van der Spiegel herdacht", eindelijk het geschrift :
»Hoe de gevaren in en buiten Europa van Nederland of to wenden, met een inleiding en bijlage, hoe Jozef II en Catharina
in 1787 over de Nederlandsche Republiek en hare Kolonien
beschikten". — Natuurlijk bleef de buitenlandsche politiek in
het algemeen een voorwerp van levendige belangstelling voor
Vreede. Zijn anti-Napoleontische vertoogen, zijn strijd over de
Russische schuld, zijn geschriften in het fransch : La renaissance
de l'empire francais et la libert6 de l'Europe”, voorts »l'Angleterre et la liberte du Continent", »l'Examen de la question du
barrage de l'Escaut Oriental", en »le Conservateur, revue de
droit international", zijn zoovele uitingen op dit gebied. -- Ten
slotte kwamen dan stukken en boeken, die tevens fragmenten
werden van een autobiografie. Zoo het stuk (1859) over de
vrijwording van Noord-Brabant in 1795, vol van herinneringen
aan Pieter Vreede, zoo de blik op Noord-Brabant's materieelen
vooruitgang en politieke ontwikkeling sedert 1813 (1873), waarin
Vreede een kostelijke schets gaf van het Brabant en het Tilburg
zijner jeugd zoo de biografieen van van der Capellen, Luzac,
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Flora Siccama, van Marle, Hugo van Zuylen, de Bosch Kemper
enz., in elk van welke hij een deel van zijn eigen leven openlegde : zoo eindelijk het laatste geschrift van zijn hand, het in
1879 in het fransch geschreven Souabe apr'es la paix de
Bale", waarin hij nog eens zijn hart ophaalde aan oude geschiedenissen, die in verband stonden met het Wurtemberg van von
Abel, zijn grootvader van moederszijde. De oude man verkwikte
zich met histories, die men hem als kind had verteld. Hij zette
de opteekeningen van die herinneringen straks voort. Toen hij
in 1879 ambteloos was geworden en hij, door een ernstige ziekte,
moe en afgemat zich gevoelde, begon hij de gedenkschriften
van zijn leven op te teekenen, een werk, waaraan hij tot korten, tijd vOOr zijn dood bezig was, en dat de geschiedenis van
zijn leven tot omstreeks het jaar 1855 beschrijft. Pit bock bevat
sommige zeer aandoenlijke bladzijden van onzen professor.

De professor. Het woord herinnert ons, dat wij nog een
laatste taak te vervullen hebben: Vreede te teekenen in zijn
omgang met de studenten, in zijn arbeid aan de Academie te
Utrecht. Het is zeker het aantrekkelijkste deel van dit, opstel.
Want al moge men een zeer verschillende opvatting hebben
over de politieke werkzaamheid van Vreede : daarin kwamen
alle studenten overeen, dat hij een bij uitstek opwekkend professor was. Vreede was een soort van type aan de Academie.
Een man, van wien anecdotes te verhalen waren. Hoe vriendelijk en voorkomend hij zelf ook was : — en men moest zich
spitsen, om hem, op straat tegenkomende, in het groeten v66r
te zijn : hij had reeds den hoed gewipt en groette de studenten
met dat zoo eigenaardig hoofdknikken : — hoe glimlachend hij
rondom zich zag : geen student ging zonder eerbiedigen schroom
over den drempel van Vreede's studeerver trek. Hij had dan
der van die woorden, die wel eens op paradoxen geleken ,
maar die door den klank, den toon, waarmede zij werden uitgesproken, zich in het geheugen van den student zouden blijven
hechten. Als men hem beet had — en Vreede was zoo nalef
kinderlijk, dat hij gemakkelijk te vangen was — schaamde men
zich en zweeg men, wanneer men juist plan had gehad, met
zekeren ophef het feit aan de vrienden to vertellen. Trouwens
er was altijd een groote partij onder de studenten, die het voor
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Vreede opnam, wanneer er enkelen geweest waren, die hem
onheusch zouden hebben willen bejegenen.
Vreede dankte die goede stemming der studenten aan zijn
onderwijs en aan het aantrekkelijke en edele in zijn karakter.
Wat zijn onderwijs betreft, zoo zocht hij, in zijn lessen over
staatsreeht en volkenrecht, bovenal de studeerende jeugd te
doortintelen met liefde voor hetgeen ons vaderland in de 16",
17 de en 18" eeuw groots had volbracht. Een gansche reeks van
dissertatien is door kweekelingen der Utrechtsche Academie
onder zijn leiding in dien geest bewerkt. Kwam Vreede te
spreken over ons vaderland in het begin dezer eeuw, dan waren
vooral van Hogendorp en Falck de onderwerpen van zijn groote
waardeering. Doch het verleden diende Vreede altijd tot een
toetssteen, om het heden te beoordeelen. Vreede's lessen waren
daarom zoo belangwekkend, omdat zij vol toespelingen waren. Op
allerlei onderwerpen, zoo even door de tijdschriften of dagbladen
aangeroerd, doelde dan zijn vlugge geest, en de beste studenten hoorden hem aan, zooals men bij enkele auteurs als tusschen
de gedrukte regels leest. Soros wierp hij het geleerde masker
van het verplichte college geheel en al af, en, als een gebeurtenis van groot belang in Europa of in ons land plaats greep,
kondigde hij aan, dat hij vrije colleges aan alle studenten zonder onderscheid over dat feit dacht te geven. Dan stroomde
al wat Jong en vurig van geest was toe, om den hartstochtelijken professor te hooren. Bekend zijn z66 zijn colleges over
de staatsomwentelingen van 1848 en later zijn voordrachten
bij gelegenheid der invoering der vijf bisdommen in 1853.
Vreede was geen bezield redenaar, maar zijn korte afgebroken
zinnen raakten wel degelijk den toehoorder. Hoofdzaak was,
dat alley de uiting was van een karakter. Menigeen raakte
soms de kluts kwijt bij het volgen zijner strafrechtelijke colleges ; maar bijna alle studenten werden toch door Vreede
gewonnen voor een humanistische richting in het strafrecht.
Vreede was een beslist tegenstander van de doodstraf en van
de vroegere lijfstraffelijke rechtspleging. Maar vooral ijverde hij
er voor, om, bij de strafvordering, de vrijheid en de eer der
burgers ongeschonden te bewaren. Het recht der verdediging
in strafzaken wilde hij met de meest mogelijke ruimte zien
toegekend. Hij sprak met warmte over een beperkte toepassing
der zoo treurig werkende preventieve hechtenis, en wilde dat
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de staat een schadevergoeding zou geven aan de onschuldig
van de vrijheid beroofde burgers. Die schadevergoeding was
naar zijn inzien meer dan een questie van geld : het was een
vraag van rechtvaardigheid en van eer. in het algemeen huldigde Vreede de zienswijze : liever tien schuldigen in vrijheid
dan een onschuldige in de gevangenis.
De verschillende colleges, die Vreede gaf, waren telkens
afdruksels van hetgeen hij op dat oogenblik dacht en gevoelde.
Hij stoorde er zich niet bijster aan, of hij binnen de afgepaste
staketsels bleef der verschillende lessen, die hij moest geven. Neen,
hij sprak op elk uur eigenlijk over alles, wat in zijn levendig brein
en in zijn ontzettend geheugen, op het gebied van staatsrecht, strafrecht en natuurrecht, omging. Bekend is de anecdote van den Leidschen student, die met zijn Utrechtsche vrienden om wat champagne de weddingschap aanging, dat hij, na een uur Vreede te
hebben aangehoord, werkelijk sou zeggen in wat vak volgens
de »series" Vreede college zou hebben gegeven. Hij luisterde
met alle aandacht en raadde: volkenrecht. Het bleek eene les
over strafvordering te zijn geweest. Maar al kon men bier nog
zoozeer over glimlachen, al was men het spoedig Bens (met
de mannen der historische school) dat het natuurrecht geen recht
van bestaan had, tenzij het was gecreeerd, om aan Vreede de
gelegenheid te verschaffen eenige miscellanea juridico-historica
aan den man te brengen ; dit belette niet, dat er toch een indruk
van die colleges uitging : omdat de man, die dddr stond te
verhalen en te betoogen, zulk een frissche en oorspronkelijke
geest was. Bereidde hij zich tot zijn colleges voor, of deed
hij dat niet? Die vraag moet met »ja" en met »neen" beantwoord worden. Neen, in zooverre de compleete les van dat uur
nooit als een afgerond geheel door hem was doordacht. Ja, in
zooverre de les, die gegeven moest worden, slechts een uitvloeisel was van zijn doorgaand, aanhoudend werken, onderzoeken en nadenken. Nog zien wij hem, in onze verbeelding, daar
binnenkomen in zijn collegekamer, de amen beladen met boeken,
waaruit de min of meer geel geworden papiertjes steken, de
citaten aanwijzend, die straks zullen worden voorgelezen. Hij
heeft zijn zwart calotje op 't hoofd, en glimlachend en buigend
gaat hij naar zijn lessenaar. Wij hoorden hem aan. Als de
toehoorders jong-studenten waren, schemerde het hun sums,
omdat, als zij een der eerste malen natuurrecht bijwoonden, er
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bijv. lang en breed de questie werd behandeld, of in Nederland
onder de Grondwet van 1815 majoraten hadden kunnen worden
opgericht, alles onder verwijzing naar Jonas Daniel Meijer. Maar,
bij alle Goden, wat heeft dit met natuurrecht te maken, vroeg
de verbijsterde zuigeling van Minerva! Waren de studenten
reeds wat order en zaten zij op 't college, dan was het voor
de meesten een gymnastiek van den geest, een raden en gissen
tot wat uitkomst het probleem onder Vreede's behandeling werd
gebracht. Nooit toch kon men vooraf met eenige zekerheid
bepalen, hoe het oordeel van Vreede over eenige questie zou
uitloopen. Voor lien, die zijn ontwikkeling niet kenden, schenen
die uitspraken soms een allerzonderlijkste door6enmenging van
behoudzucht en vooruitgang, van democratische en aristocratische
neigingen. Doch alien trok het dan weder aan, dat Vreede nooit
zijn meening verzweeg: dat hij een model was van loyauteit en
rondborstigheid : dat hij in een woord een karakter — zij het
dan ook een soms zonderling karakter — was.
Dit, wat betreft den professor op 't college. Buiten het college
werd hij zonder eenig voorbehoud gewaardeerd. Hij was zoo
ongemeen hartelijk voor alien. Een ieder, die in Utrecht heeft
gestudeerd, weet daarvan iets te verhalen. Van mond tot mond
ging de vertelling, hoe Vreede bij een zieken student had gezeten en opgepast, totdat de makkers, die bij den allengs verergerenden patient de wacht hadden gehouden, terugkwamen
van hun tocht, om een bloedverwant in Utrecht op te zoeken,
met wien zij wilden overleggen, op welke wijze de ouders van
den patient op de hoogte van het gevaar zouclen kunnen worden gebracht ; — inmiddels zat de professor rustig aan het bed.
Anderen wisten weder te gewagen van zijn strikte rechtvaardigheid. Met al zijn sterk uitgedrukte sympathieen en antipathieen
was Vreede tegenover alle studenten altijd dezelfde. Bij een examen mat hij immer met dezelfde, niet al te gestrenge maat. Was men
door oude of door invloedrijke vrienden sterk bij hem aanbevolen,
en ging men, na zulke voorbereidselen, naar den professor, om
over een examen te spreken, dan was Vreede gewoon te zeggen
»ik moet u hooger eischen stellen dan aan een ander, want gij
zijt mij bijzonder aanbevolen." Gelijk bet in het algemeen
een van Vreede's edelste hoedanigheden was, dat hij partij
trok voor de zwakkeren, zoo was hij ook een beschermer voor
die studenten, die misdeeld of door allerlei omstandigheden op
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den achtergrond waren geschoven. Toen hij Rector Magnificus
was, stelde hij, bij gelegenheid van de inschrijvingen der studenten, een soort van manifest op tegen het groenwezen, welk stuk
hij aan de deuren der Academie liet aanplakken : — natuurlijk
zonder uitwerking.
Professor was Vreede zoozeer met hart en ziel, dat hij geheel
en al opging in de belangen, eischen en grieven der studenten.
De beer L. G. Greeve heeft uit zijn studententijd daarvan een alleraardigst voorval medegedeeld, dat wij de vrijheid zullen nemen
hier over te nemen. Het was bij gelegenheid van een verbouwing der comedie te Utrecht. >diet lokaal op het Vreeburg
was in andere handen overgegaan en onderging in- en uitwendig
een algeheele hoogst noodzakelijke revisie, onder opzicht van
zekeren kunstschilder Servaas, die, naar men zeide, nog familie
van professor Vreede moest zijn. Al spoedig vernam men van
de buitenwereld, dat, bij die revisie, de zoogenaamde »studenten-banken" waren verdwenen en als gewone parterre-banken
voor het vervolg aan het publiek zouden worden verhuurd.
Welk een sensatie dat onder de jongelui gaf, begrijpt ieder, die
ooit in een academie-stad heeft gewoond : en dat er heel wat
te koop was, toen de studenten hun banken door het publiek,
op den d.ag der heropening van de comedie, ingenomen vonden,
kunnen de annalen der Stichtsche politie nog mee getuigen.
Een paar avonden nadat het kabaal in de comedic was voorgevallen, hadden wij bij Vreede een zoogenaamde receptie. Op
dien avond ontving hij ons met zijn gewone guile vriendelijkheld; maar aan ieder der binnenkomenden vroeg hij : »met welk
recht vragen de studenten de banken in de comedie ?" De
meesten waren op die vraag niet voorbereid, en ook verrast
dat een professor zich interesseerde voor wat voor de jongelui
zeker van eenig belang kon geacht worden. Zij mompelden
zoowat van oude rechten, sedert onheugelijke jaren ; maar Vreede
hield ons bij den staart, en vroeg, waar dan die oude rechten
beschreven waren, of de verjaring bepaald was; terwijl .hij niet
onduidelijk te kennen gat, dat, indien er wat daarvan na te
snuffelen viel in archieven of papieren, hij wel mee zou willen
snuffelen. Niemand echter kon een voldoend antwoord geven,
totdat eindelijk de questie op een voor alien allervermakelijkste wijze werd uitgemaakt. Een van de laatsten, die op de receptie
kwam, was een wel bekend student met den bijnaam van Mozes.
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Nauwelijks heeft hij met Prof. Vreede een hand en groet gewisseld, of deze vraagt hem: »Mijnheer, kunt u ons ook helpen
en zeggen, met welk recht de studenten de banken in de comedie eischen ?" En Mozes, die nooit om een antwoord verlegen was, en duchtig zijn aandeel in het comedie-kabaal had
genomen, antwoordde : »met het recht van den sterkste, professor 1" Nu ik mij dien avond weder herinner — zoo gaat Greeve
voort — gevoel ik opnieuw de sensatie, die het gevatte antwoord van den kundigen »Mozes" veroorzaakte, maar ook, tot
welk een graad van opgewondenheid wij alien werden opgevoerd,
toen prof. Vreede, op zijn eigenaardige zenuwachtige manier,
met de rechterhand gesticuleerende, terstond hernam: »dan hoop
ik, dat de studenten de sterksten zullen zijn."
Z66 ging Vreede met de studenten om. Z66 won hij hun
hart. Zeer bijzonder kwam dit alles uit, toen de weerbaarheidsbeweging ontstond, die te Utrecht van de studenten uitging.
Niemand in gansch Utrecht deelde meer in dit enthousiasme
van voor het vaderland de wapenen te kunnen hanteeren dan
Vreede. Oude herinneringen van zijn grootvader, den patriot,
werkten hiertoe misschien mede. Hoe min of meer onhandig en
bejaard Vreede reeds geworden was, hij werd nog in het exercitie-lokaal gezien met het geweer aan den arm, bereid om zich
te laten drillen. Vreede wenschte op alle wijze in deze »heerlijke" zaak den studenten van nut te zijn. Hij, die toen rector
der studenten was, vertelde mij een trek, die den geest van
Vreede in die periode karakteriseert. De student-rector vond,
een dier dagen thuis komende, een kaartje met een vouw van
Vreede. Dit ongewoon verschijnsel, het bezoek van een professor, deed hem dadelijk zijn schreden richten paar Vreede's
huis. Het bleek, dat Vreede den student had willen mededeelen,
dat een gepensionneerd schout bij nacht — hij converseerde
veel met gepensionneerde officieren — een paar geweren aanhood. Zoo te zamen sprekende. deelde de student van zijn kant
mede, hoe hij audientie had aangevraagd bij den toenmaligen
Minister van Binnenlandsche Zaken om te vragen, in hoeverre
de studenten, door verkrijging van geweren en langs anderen
weg, konden rekenen op de hulp der regeering. Het officieele
antwoord had de student bij zich. Het bevatte natuurlijk niet
anders dan de bepaling van den dag der audientie. Doch
Vreede, dit antwoord ziende, werd heftig verstoord. »Daar had
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iets in moeten staan (zeide hij) van de edele gezindheid der
studeerende jongelingschap:" — let wel in een kennisgeving, hoe
laat de minister de commissie ontvangen zou! — ›Talck (zoo
ging Vreede voort) zou het geheel anders gedaan hebben."
Vreede had werkelijk invloed op de studenten in het algemeen, Diet enkel op eenige uitverkorenen. Het bleek het best,
toen professor Millies die bekende onaangename bejegening had
ondervonden, waardoor hij in een toestand van overprikkeling was
geraakt, die hem des nachts te twaalf ure naar de studentensocieteit deed snellen, om zijn beklag den jongelui in het aangezicht te slingeren, — vergetend, dat hij in nachtcostuum was
en een oostersche piek in de hand had. De eerste maal, dat
Millies na die gebeurtenis weder college gaf, was de zaal niet
groot genoeg om alle student en te bevatten. Professor Muffles
was ongerust, hoe alles of zou loopen. Maar zie, daar kwam
Vreede, die toen Rector-Magnificus was, zijn collega bijstaan.
Hij trad met Millies de zaal binnen, en zoo Oink was zijn bonding, zoozeer vertegenwoordigde Vreede het eer-gevoel, dat
alle studenten eerbiedig zwegen, en- ter wille van Vreede, alles
zonder eenige verstoring der orde lieten afloopen.
Eigenaardig was de viering van het vijf-en-twintig-jarig feest
van zijn professoraat. Dien dag werd hij door de leerlingen en
oud-leerlingen in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen
verwelkornd en ontving hij dat zilveren beeld van Hugo de
Groot, dat 's avonds aan den onden beer Suermondt, ter receptie
bij Vreede, op diens vraag : Aloe vindt ge het ?'' een krassen
critischen uitroep ontlokte. Vreede kwam daar binnen met de
armen alsof hij roeide, been en weer zich wendend, en de plaats,
die men voor hem bestemd had, slechts met moeite vindend.
Doch hij hervatte zich spoedig en in het antwoord, dat hij aan
de toespraak gaf van hem, die namens de leerlingen sprak,
schertste hij een weinig met de ovatie, en vroeg hij aan de
studenten, of het wel waarheid was, dat zij hem zoo vereerden
en liefhadden, terwijl toch menige studenten-almanak verklaarde,
dat zijn colleges het duel misten.
Vreede was, ondanks zekere vormen, voor de studenten
een gemakkelijk man. Voor de Curatoren was hij niet altijd
zoo plooibaar. Van den eenen kant eerbiedigde hij den Curator
al164n, wanneer deze een soort van Maecenas was, een illustratie
der Academie, een man, die, na vergrijsd te zijn in hooge
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staatsbedieningen, nu zijn laatste jaren wilde opluisteren, door
aan de Academie glans bij te zetten. Z66 ten minste stelde hij
zich het ideaal van een Curator voor. Hij vond dit ideaal in
een Baron van der Capellen, in een van Rappard. Maar wanneer zulk een Curator werkelijk zich eens met het onderwijs
der Academie wilde hemoeien, dan stond Vreede op de bres
om hem het d3innen de grenzen" toe te roepen. »Wij zijn met
uw verlof — zoo riep hij dan den Curatoren als aftredend Rector Magnificus toe — koningen op ons gebied." Zoo kon hij
met eenige Curatoren twisten, wanneer zekere vormen, aan welke
hij hechtte, niet door hen waren waargenomen. Zoo werd meer
dan eens, op eene vergadering van Curatoren en Professoren
der Academie, zijn onheilspellend »een woordje, mijnheer de
President-Curator" gehoord, waarop dan de een of andere grief
volgde. Want Vreede kon zijn bedenkingen nu maar niet
verzwijgen. Eens zouden de Curatoren orngekeerd aan hem hun
grieven openbaren. Er zou een commissie uit de Curatoren naar
hem toe gaan, om hem over zijn beleedigende stukken in de
Utrechtsche Courant, betreffende het bezoek van den Koning
of de Koningin te Pat* bij Napoleon III, te onderhouden.
Een van Vreede's gepensionneerde vrienden was juist bij hem,
toen dat bezoek der commissie werd aangekondigd. Deze, even
heftig anti-bonapartist als Vreede zelf, verzocht hem mede tegenwoordig te mogen zijn, als de commissie verscheen. Dit had
plaats, en Vreede en zijn vriend voeren met hun beiden nu
zoo geweldig los, dat de Curatoren niet wisten hoe spoedig zij
weder vertrekken zouden.
Het laatste jaar van het professoraat was voor Vreede vol
droefheid. Hij vond de nieuwe wet op het hooger onderwijs
in alle opzichten afschuwelijk, en leed onder de invoering dier
wet. Toen hij in het jaar 1879 op 70-jarigen leeftijd zijn emeritaat verkreeg, was hij bitter bedroefd, dat diezelfde wet op
dat eigen oogenblik zijn betrekking tot de Academie afsneed.
Zijn vroegere collega's had hij, nadat zij 70 jaren waren geworden, nog zoo dikwijls de vergaderingen van faculteit en senaat
zien bijwonen. Hem was dit door die ellendige nieuwe wet
verboden.
Hij stierf 29 Juni 1880.
15
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Op het kerkhof to Utrecht staande, en, in de verschillende
toespraken bij het graf, de namen weder hoorend der mannen
van de oude roemrijke Utrechtsche juridische faculteit, Holtius,
Ackersdijck, van Hall en Vreede, was het mij alsof ik in de lucht
een bronzen Quadriga van paarden zag. De hengsten verteren
van edel vuur, trappelen en willen voortsnellen, doch voelen
zich ingehouden door den toom van den Zonnegod, den Sol
Justitiae. Doch 46n ros van dat vierspan, het vurigst en het
fierst van alien, trilt onder die leiding, het steigert en schiet
bijkans los, het schudt met de manen, het slaat met de hoeven,
en stuift, snuivend en brieschend, voort, liefst ter zijde : het
is Vreede.

MEVROUW BOSBOOM-TOUSSAINT.
16 SEPTEMBER 1812-13 APRIL 1886.
- IN MEMORIAM -

Nu wij een enkel woord aan de herinnering onzer lieve doode
gaau wijden, is het ons te moede, alsof wij haar beeltenis plaatsen in het Rijks-museum onzer Hollandsche kunst.
IVAr hangt, z wart omlijst, haar portret.
Te midden der zwierige keurvendels onzer nude doelenstukken,
rechts en links omstuwd door regenten in het donker gewaad
met den witten platten kraag en den breedgeranden hoed,
omgeven door veldheeren en admiralen onzer historie, door
kloekgebouwde scherpziende staatslieden en vredige vrouwenfiguren, zit zij dAAr zoo rustig en kalm op haar leunstoel ter
neder. Een stoet, een wolk van stoute fiere gestalten sehijnt
de oogen doordringend op haar te richten. Zij kan dien aanblik verduren. Die heldenwereld om haar heen is haar niet
vreemd : zij is hier thuis. Het is haar >gemeente" waarin zij
is teruggekeerd : haar Hollandsche zestiende en zeventiende
eeuw. Laat anderen passen bij de hemelsche blauwe, purperen
of zachtroode verwen der Italiaansche ideeele madonna's en
heiligen, zij is kind en dochter der Hollandsche burgermaatschappij ; zij heeft lief de effen zwarte en bruine kleuren, het
licht en duister der werkelijk reeele aardsche historische groepen. Slechts tegen den donkeren achtergrond komt in gulden
lichtenden toon haar eigen gelaat nit. Zij is hier in haar ware
omgeving, goed omringd, goed bewaakt, goed verdedigd.
Teeder en ernstig ziet zij ons aan. De wangen zijn een
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weinig geklenrd door de verrukking van in dit heroleke huisgezin te zijn opgenomen. De oogen tintelen van vrede en van
liefde. Zij is geheel en al, volkomen zich zelve. Geen moeite,
geen inspanning of zorg beroert haar meer. Haar levenstaak is
volbracht en afgewerkt. De tooverstaf der fantasie, dien zij niet
meer nooclig heeft, is nu nit haar vingeren gegleden.
Hoe heeft zij dien tooverstaf in haar leven gezwaaid ! Bijna
een halve eeuw heeft zij voor ons yolk gepeinsd en gearbeid.
Zij had een rijk historisch ideaal aan de natie mede te deelen
en zij heeft zich in dat werk geen rust gegund. Als voertuig
van haar gedachten gebruikte zij den roman. En de bundels
dier boeken volgden elkander onafgebroken op. »Een kroon
voor Karel den Stoute," »Het Huis Lauernesse," »Alva," de
cyclus der »Leicester-romans" met den »Gideon Florensz," »De
verrassing van Hoey," »Het Huis Honselaarsdijk," »Media Noche,"
»De Delftsche Wonderdoctor," zijn de titels van slechts enkele
van haar vaderlandsche verhalen. En al die werken zijn openbaringen van GROOTE KUNST. Zij zocht altijd het »groote" voor
het Nederlandsche yolk. Zij moest — zooals zij het zelve uitdrukte — de stof die zij bewerkte groot voelen, om haar dan
groot te gaan voorstellen. Deze vrouw deed niet mede aan het
gebrek en aan het zwak onzer dichtlievende tijdgenooten, om
bij voorkeur »onder-onsjes" te leveren, neen, zij greep altijd
naar het hoogste. Een schitterende verbeeldingskracht stond
haar ten dienste. Haar was eigen de gift der inspiratie, en
bezielend en bezield werkte zij, om aan haar gedachten den
voor alien tastbaren vorm te geven. In haar behandeling merkte
men voor alles op stoute breedheid. Van kunstgrepen was bij
haar geen sprake. Tegen breedvoerigheid zag zij niet op, en
het »laborieuse," het »savante" van haar onderzoek deelde zich
sours aan haar stijl mede. Zag men die tengere vrouw en dacht
men dan aan de geweldige historische steenblokken, die zij
vervormde, dan was het contrast haast grillig, z66 grillig, dat
men kon spreken van het vrouwelijk vrouwtje, dat mannelijker
schreef dan de krachtigste man. En van geen moeheid of verzwakking deed zij blijken. Zij had zich tot doel gekozen, om
aan het thans levende yolk het perspectief van zijn historie te
geven, onze zestiende en zeventiende eeuw voelbaar te maker,
en op die wijze intellectueelen en rnoreelen rijkdom aan dat
yolk te schenken. Zij wilde, dat het hedendaagsch geslacht zou
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begrijpen, dat het dan alleen waardig kon voortleven, wanneer
het zich opgenomen voelde in de samenleving der heldengeslachten onzer geschiedenis, wanneer het zich begeleid en gesteund wist door de geesten der afgestorvenen, die weleer op
dezen zelfden grond grootere problemen hadden weten op te
lossen, dan waarmede wij kinderen onzer dagen nu worstelen
en tobben.
B ij het schrij yen dier historische werken kwam vooral uit haar
beeldend vermogen. Deze vrouw wist beelden te scheppen. Op haar
wijze werkte zij in sculptuur. Niet onberispelijk schoon zijn altijd
de vormen, maar zij zijn kloek en breed. Het bevallige, losse,
vlugge en sierlijke gaat wel eens te loor ; maar daarentegen is
elke groep plastisch opgevat, streng van omtrek en vorm, en
tegelijk levende door hartstocht en gevoel. Er is altijd een forsche
gang in geheel de voorstelling. De figuren zijn als gegoten. Zij
dragen het merk van karakter en nadenken. Welk een beeldengalerij is dan ook door haar geformeerd ! Uit het geheimzinnige
droomland der herinnering en der verbeelding stappen zij naar
voren, zooals in Rembrandt's tooverwereld Banning Cock en zijn
luitenant uit het donker in het licht optreden en voortschrijden.
Wij kennen die figuren, mannen en vrouwen, zij zijn van onzen
huize. Slechts zijn zij forscher : hebben zij meer geestkracht,
meer geloof, meer bloed : zijn zij hooger en edeler gestemd dan
de wandelaars onzer straten.
En dat beeldend vermogen ging bij haar samen met een zin
voor het schilderachtige en pittoreske, zooals wij in ons land
niet gewend waren. Let eens op onze gewone Hollandsche
schrijvers. Er is iets eenvoudigs in hunne wijze van voorstelling
tot zuinigheid toe. Jets ordelijks, iets wat aan economie, aan
sparen en inkrimpen doet denken. Veelal ontbreekt er in hun
werken glans en kleurgewemel. Versehiet, verwijding van
horizont wordt schaars gevonden. Deze vrouw daarentegen
plaatste haar personen al dadelijk in een diepte van licht en
schaduw, die deed mijmeren en peinzen. De doorwerkte achtergrond was met poetisch waas overgoten. Het locale costuum
was nauwgezet weOrgegeven. Waar het noodig was, werd de
omgeving door haar op de edelste wijze gestoffeerd. Waart gij
in een binnenkamer door haar geplaatst, gij zaagt de zonnestralen hel glijden langs versierde wanden, of bij avond de kaarsen flikkeren op den ouderwetschen koperen kroonluchter. In
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zwier van kleeding, in rijkdom van tooi verlustigde zich haar
spelende fantasie. Wij bewonderden dan dien stouten, keurigen
penseel-s tag, dien zin voor coloriet, die liefcle voor warmte en
gloed. Haddon wij soms bedenkingen tegen het overcompleete,
tegen het al te vol geschilderde, dat geen onderdeel vergat, wij
behoefden niet bang te wezen voor effen, grauwe, oppervlakkige,
dunne of matte tonen ; wij genoten de bekoring van een vol,
frisch kleurenspel.
Vandaar de zwier van haar stijl. Zij schreef niet het zuiverst
Hollandsch onzer dagen. Beets en van Lennep wisten dikwijls
onnauwkeurigheden haar aan te wijzen. Maar noch Beets, noch
van Lennep hebben de stalen veer- en draagkracht van haar
perioden-bouw kunnen evenaren. Daar zijn zinnen door haar in
vollen bezielings-stroom neergeworpen, Welke in hun lengte en
loop doen denken aan den zwaai van arm en hand van een
zaaier, die de korrels nit de geopende vuist in de voren doet
schieten. Daar zijn samenspraken door haar gedicht, die in het
schoonste drama thuis behooren : gevatheid en puntigheid wisselen elkander daar af, vogelvlug kaatsen zich de antwoorden
toe, en in het raken van woord en wederwoord klinkt de stoot
der degenkling. Zeer zeker : zij was in dien stijl soms oneffen,
soms ongelijk, een enkele maal slordig, maar altijd rijk en verscheiden tot verkwisting toe. Er is een beroernde vergelijking
van Bossuet, waar hij spreekt van de gouden spijkers, die, met
beleid geschikt en verdeeld over een muur, als lichtende punten het geheele vlak van den wand doen schitteren en de illusie
van een groot aantal geven, maar die, wanneer men ze wegneemt en tot 44n verzamelt, ternauwernood de holte van de
hand vullen. Dikwijls denken wij aan die spijkers, wanneer wij
de sober() modellen onzer auteurs lezen. 1VIaar bij haar geen
zweem van die handigheid. Telkens weet zij ons te verrassen
door nieuwe wendingen. En waar het nieuwe haar niet voldeed,
greep zij zelfs naar oude woorden en oude zegswijzen, wierp
zij soms een tint van oudheid over de taal der personen bij
de gesprekken. Misschien ging zij in dat laatste opzicht wel
eens te ver: misschien Dam zij ook van een hoogen en bevrienden gees t (Potgieter) wel eens de zucht over, om het banale
en huisbakkene te willen verdrijven door zekere jacht naar het
vreemde : wij beslissen Kier niet : wij zijn bereid de opmerking
te beamen : indien men slechts wil bekennen, dat dit
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heemsche zich uitstekend huwde aan haar hollandschen aard.
En waarom bij dit laatste nog niet even verwijld, daar het
samenhangt met haar wezen en eigenaardigheid? Door die zoo
bij uitstek Hollandsche vrouw loopt toch altijd een Fransche
ader : een streep van het bloed der a.efugi6s". Haar vader en
haar moeder stamden beiden of van de fransche Hugenoten,
die, door de herroeping van het edict van Nantes uit Frankrijk
verdreven, in Holland een tweede vaderland vonden. De oudfransche stijl — niet te verwarren met het geestig aanstippen,
het vlugge heen en weer springen, bet coquet masqueeren, het
den brui geven van alle eenigszins zware wetenschap, bet phosphorisch tintelen, draaien, glijden en wenden van den tegenwoordigen Parijschen trant het oude harmonische fransch
was de muziek, die melodieus door haar brein golfde, ook wanneer zij ons Hollandsch schreef. De orgeltonen van Bossuet
bleven in haar ooren dreunen. Haar stijl kreeg daardoor lets
rustigs als het fransch der eeuw van Lodewijk XIV; de bouw
zelfs van een novelle had bij haar iets wat aan de evenredige
en vaste, eenigszins massieve lijnen der architectuur deed denken.
Hoe dikwijls zij, als ter verpoozing en ter afwisseling van haar
Hollandsehe studien, onderwerpen ter behandeling nam uit den
vreemde : nu eens op Engelsch terrein als Devonshire, straks
nit Spaansche kringen als Ximenes, dan weder op Italiaanschen
bodem als de Engelschen te Rome, Glenhouse, graaf Pepoli, de
triomf van Pisani : nooit ontluikt de bloem van haar genie zoo
sierlijk en slank, nooit ontplooien zich de kleurige bladeren van
haar talent zoo harmonieus van toon, nooit ruischt er zoeter
klanken-muziek in haar voordracht, nooit huldigt te midden
van haar onverbiddelijke logica, zddzeer het gevoel van het
weemoedig romaneske, van het verlokkend conventioneele —
dat ondanks onze theorieen ons altijd toch zal blijven aantrekken — dan wanneer zij de uit de fransche historie ontleende
fictien dicht, die de titels dragen van Jonkvrouwe de Maulgon,
Prinses Orsini en Diana.
Nog dens in haar laatsten levenstijd heeft haar fantasie een
nieuwe vlucht genomen, haar talent nieuwen omvang verkregen,
toen zij, de historie verlatende, haar stof nam uit de werkelijk
hedendaagsche maatschappij, en zij het leven gaf aan Frits
Millioen, aan Majoor Frans, aan Regina van Berchem (Langs
een omweg) en aan Raymond den schrijnwerker. Van die nieuwe
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scheppingen is Majoor Frans onbetwist het meesterstuk. Het
is de roman der vrouwelijke fierheid en hooghartigheid. De
edele hoogheid van geest, die hier in Francis Mordaunt werd
geopenbaard, de frischheid der voorstelling, het spel der aandoeningen, de avonturen zelven bleken zoo meesleepend, dat
eensklaps, naast den ouden kring van bewonderaars, een gansch
nieuwe schaar zelfs van alledaagsche lezers in den toovercirkel
van Mevrouw Bosboom door dezen roman werd opgenomen.
De oude beproefde kalvinistische vrienden en vriendinnen waren
zelfs een oogenblik haast verlegen en huiverig in to stemmen
met de algemeene toejuiching. Zij wilden Francis Mordaunt
zachtkens naar de achterhoede dringen. Wilt haar niet weren,
de jongste dochter ; zij is even ongemeen, even dichterlijk als de
Jonkvrouw van Lauernesse, ja even protestantsch.
Want Mevrouw Bosboom was en bleef de dichteres van het
Protestantisme. Dit is misschien haar groote eenzijdigheid,
maar voor een deel haar kracht geweest. De catholieke helft
van ons yolk heeft in haar historische en andere romans zelden
kunnen berusten. En zelfs bij de verscheidenheid der richtingen
in den boezem van het vaderlandsch protestantisme heeft zij
altijd de kleuren bekend van Mile besliste partij, liefst de oudste.
Want met hart en ziel gevoelde zij zich verwant aan het protestantisme der zestiende en zeventiende eeuw. Met de belijders
van die dagen had zij willen getnigen, of liever getuigde zij
nog altijd van het evangelisch hervormde geloof. Nog altijd
ging, volgens haar, van die eenigszins stroeve kerkleer lichtverspreidende en levenwekkende kracht uit. Tegen het vage en
onbestemde geloof der nieuwere tijden kwam zij herhaaldelijk
op. »Luchtspiegelingen — zoo sprak zij — zijn wonderschoon,
maar wie een huis noodig heeft, kan er niet in wonen." Nan
het kruis des Verlossers (daarentegen) straalt ons toe alle liefde
en licht." Al wat aan een geloovig vrouwengemoed teeders en
liefelijks kan ontweken, is door haar gelegd in den mond van
haar lievelings-lielden, van Gideon Florensz of Graswinckel. Zij
was zoo vast overtuigd, dat al die andere godsdienstige opvattingen, welke tegenover de hare stonden, slechts dunne nevelen
waren, die verdampen zouden bij het doorbreken van de goddelijke zonnestralen. En daarom was zij bij al hare taaie vasthoudendheid op dat stuk toch eigenlijk zoo verdraagzaam. Busken
Huet, bij wijlen door zoo velen ontweken, vond altijd bij haar —
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die hij toch in 1862 zoo kras had toegesproken — een zachten,
teèren welkomstgroet, een aangeboden vriendschapshand. Zij was
zoo ouderwetsch Hollandseh vroom : ootmoedig en eenvoudig.
En toch was zij fier. Want boven alles was zij kunstenares
in den hoogsten zin van het woord. Was zij groot in haar
goedheid : wist zij door voorbeeld te toonen, dat dienen de taak
der vrouw moet zijn : zij wist toch ook te regeeren. Zij was
bescheiden, maar ook hooghartig. De schuchtere vrouw kon
zoo heldhaftig gebieden. In bondige redenen werd het goed
recht van het ideaal dan door haar gehandhaafd. Met stemverheffing wist zij dan te spreken, en, zelve gewoon te huldigen,
vroeg zij hulde voor Holland's kunst. In het bewustzijn van
haar smetteloozen naam was zij moedig tot onverschrokkenheid
toe. Haar wilskracht en volharding deden verzwakking vlieden.
Zij wist dat zij een roeping te vervullen had, en leefde dienovereenkomstig.
Zij had daarbij het groote geluk, dat zij haar eigen huiselijk
leven harmonisch heeft kunnen inrichten. Wij staan hier op
den rand van het onbescheidene. Maar hij, wiens naam zij droeg,
en wiens ridderlijk dienstbetoon haar in alles omgaf, zal het
niet misdniden, wanneer wij bij het graf het recht der waarheid laten gelden. Hun beider hartsvriend, Potgieter, huwelijksweelde willende schetsen, riep (zonder namen te noemen) het
beeld op van hem en haar
de rozen
van wier geluk in sehaauw van lauw'ren blozen!

en ieder begreep, dat hij de Bosbooms — man en vrouw — bedoelde.
Opziende tot haar portret, is het ons, alsof zij ons yolk
blijft toespreken.
»0, mijn yolk — zoo schijnen haar lippen te zeggen —
blijf uw schoon verleden gedenken. Zoek iets anders en degelijkers, ook in uw letterkunde, dan schuim en wind. Offer
niet aan banaliteit en vulgariteit. Vlied het rijk der gemeenheid. Drink u geen roes aan eigen onbeduidendheid. Heb niet
lief het middelmatige, het flauwe, het oppervlakkige, het karakterlooze, het vluchtige. Laat u door geen klinkklank verleiden.
Maar wees u zelf. Blijf waarlijk leven. Doet gij dit beslist, en
met bewustzijn, wees dan niet bekommerd of droefgeestig. Zijt
weder blijmoedig omdat gij krachtig zijt. Hanteer de vreugde,
zoolang de smart wil borgen."

CONRAD BUSKEN HUET.
1826-1886.
PERSOONLIJKE HERINNERINGEN.

Geen enkele krans uit Nederland is op het Parijsche kerkhof
Montparnasse gelegd, waar den 4 den Mei 1886 Huet werd ter
aarde besteld. De tijding van den dood kwam zoo onverwacht,
zoo verb:jsterd onvoorzien. Hij scheen nog in voile werkkracht
te zijn, vervuld met plannen voor de toekomst. Wij hadden nog
zooeven .zijn Oink en veerkrachtig voorkomen aanschouwd. Niemand dacht aan scheiden. Wij geloofden haast Diet aan de droeve
mare, en hadden geen ruimte van to ore zijn zoo geliefde
Haarlemsche bloemen, voordat de lijkstaatsie afgeloopen was,
in Parijs te doen aankomen.
Herinneringen, zorgvuldig bewaard en geschikt, hebben echter
soms den geur van bloemen en kruiden.
1k zond ze, bijeengevoegd, als een door Mei-regen bevochtigden krans, w.eemoedig aan de echtgenoote en aan den zoon
van den overledene.
T.

Het was in het jaar 1860 dat ik Huet in Haarlem leerde
kennen. Hij was ongeveer 34 jaar oud, zooeven gehuwd en
sinds 1851 predikant der Waalsche gemeente aldaar. De stad
Haarlem had voor mij, die, een achttal jaren jonger dan Huet,
dAdr aan het Provinciaal Gouvernement mijn arbeid in de
maatschappij begon, iets zeer bekoorlijks. In de onmiddellijke
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nabijheid van het eeuwen-heugend bosch, den Flout, met de
statige Spanjaardslaan, omringd door een warande van lusthoven,
beemden en wandeldreven, die slechts eindigden waar de
glooiende duinen de zee tegenhielden, was het, alsof die bruinroode stad met haar oude hooge kerk regelrecht uit een
bloemenperk oprees. Er lag daarbij zoo lets vredigs over haar
marktplein, haar grachten, haar Spaarne en haar stralen ! Spiegelblanke vensters weerkaatsten nooit joelend of onwellevend
gedrang. Door kleine spionnen glnurden zoete gezichten, die
zelve niet opgemerkt wilden worden, naar buiten. Wie langs
de Houtstraat naar den Dreef wandelde nam een schat van
gemijmer en pazie met zich mede. Stad en omgeving beiden
gaven kalmte en gemoedsrust. — Was er dan in Haarlem geen
beweging, geen actief leven? Zeer zeker. Want vooreerst was
ddAr in garnizoen een escadron, onder de bevelen van den
kolonel baron Van Dedem, dat de bloem van Nee'rlands adel
onder zijn jonge officieren telde. Al die jeugdige mannen van
den degen waren op hunne wijze ridderlijke, hoffelijke cavalieren.
Zij namen het schoone jonge leven van den wereldschen kant
op. Wat reden zij sierlijk en stout op hun paarden ! Hoe klonk
hun muziek opwekkend door de anders zoo stille straten ! Hoe
bogen zij, met manieren aan het >>ancien regime" ontleend, voor
diezelfde lieve kopjes, die zoo schuchter achter het raam wegdoken ! Hoe fonkelde des middags hun wijn in het opgeheven
glas Hoe kruisten zich kwinkslag en geest in hun dagelijksch
gesprek ! Hoe flikkerde hun staal, wanneer de twist het bloed
deed opbruisen ! Wat wierpen zij met lossen zwaai kaarten
en geld op de speeltafel en daagden zij onbezorgd het lot met
zijn kansen uit ! — Hier was bloeiend leven en beweging genoeg. Maar met-dat al was het slechts het uiterlijke van het leven,
slechts de kleur van het bestaan. Aan iets anders dan muziek
en ridderlijkheid hebben het brein en het hart behoefte. En aan
al de aspiraties van dat geestelijk leven kwam Huet te gemoet.
Hij woonde na zijn huwelijk in een miniatuur-huisje in de
Zijlstraat. Als des Vrijdags en Zaterdags de rijke Amsterdammers door die straat naar hun buitenplaatsen te Overveen of
Bloemendaal reden, zag allicht uit het open rijtuig een zoon
of een dochter op naar die kleine woning, waar Huet werkte.
Want de naam van Huet had reeds ongewonen Hank in het
gansche land. Hij was het die tot aanstoot van velen het waagde
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de problemen der moderne theologie — die laatste consequentie
van het Protestantisme — uit de studeerkamer in het open
licht voor de gemeente te brengen. Een zekere huivering trilde
door de gemoederen, toen men voor het eerst al die mysterieuse stellingen helder hoorde ontvouwen. Huet sprak als Waalsch
predikant fransch tot het meest ontwikkeld gehoor in de stad :
hij stoorde dus nog niet de gemoeds-rust der geloovige meer
nederige kringen ; maar reeds was hij begonnen in »de Gids"
en in afzonderlijke boeken de resultaten van zijn theologisch
onderzoek in het Hollandsch in populairen puntigen stijl mede
te deelen. Z ijn »Brieven over den Bijbel" waren reeds in 1858,
zijn »Stichtelijke lectuur" in 1859 verschenen. Men begon zich
over hem te verbazen, met hem te rekenen, ook en vooral
buiten de predikanten-wereld. Zelfs in den kring der officieren
van het escadron drong zijn naam door : ik hoorde aan hun
tafel hen twisten, of moderne theologie niet datgene was wat
men van godsdienst wist, vfiOrdat men aan de militaire school
zijn belijdenis 1 eerde : en in de salons zagen de oogen der
Haarlemsche meisjes teeder, levendig of bedroefd, wanneer over
Huet het woord werd gevoerd.
Toen ik voor het eerst hem sprak — de toevallige omstandigheid, dat ik de kamers aan het Spaarne betrok, die hij v66r
zijn huwelijk bewoonde, was de onschuldige aanleiding onzer
kennismaking — maakte hij op mij den indruk van een ernstigen jongen franschman, ingetogen en bescheiden in zijn voorkomen, dadelijk bereid tot puntig redeneeren, en zeer beslist
en correct in den vorm van zijn uitspraken. Als hij zweeg zouden de vastgesloten lippen met den fijnen mondhoek hem tot
type van koppige vastberadenheid hebben gemaakt, wanneer
niet de tintelende doordringende oogen aan geheel zijn wezen
een soort van Fransche beweeglijkheid hadden gegeven. De
naam, dien hij voerde — hij kind en erfgenaam der refugi6s -wekte als van zelf op tot vergelijkingen met die Franschen.
Het was alsof iets uit het einde der Fransche achttiende eeuw,
den tijd der Encyclopedisten, over hem was gevaren. Er was
iets prikkelends, iets raisonneerends, iets ontkennends in zijn
woorden. Men begreep, dat een koel logisch hoofd de levendige,
ietwat bitse gezegden en de snelle bewijsvoerende gebaren der
rechterhand bestuurde. Jets kranigs, iets veerkrachtigs was er
in geheel zijn optreden. Wij werden spoedig of liever dadelijk
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zeer goede bekenden. Toen ter tijde las ik veel fransche auteurs,
liefst oude, als Montaigne, of van de nieuwe, hen die eenigszins
van den gewonen weg der mannen van de Revue des deux
Mondes afweken : als journalist was Prevost-Paradol mijn ideaal :
wij hadden dus aanrakings-punten genoeg. 1k had daarbij h et
voordeel, dat ik aan Huet, die nu werkelijk met zijn jonge vrouw
een arbeidend kluizenaarsleven leidde, tijdingen uit de wereldsche wereld van Haarlem bracht. Van mijn ontmoetingen en
van mijn indrukken aan tafel bij de officieren of in »Trouw
moet blijken" moest ik hem vertellen. Al spoedig was het voor
mij een zeer gewone gang, om des avonds laat nog een uu rtje
te praten met de bewoners in de Zijlstraat. Hoe dikwijls heb
ik daar gezeten aan de kleine tafel tusschen Huet en zijn vrouw !
Het vriendelijke licht der lamp bestraalde ons en de boeken
en bladen v66r ons, en liet het overige van het gezellige v ertrek in een waas van geheimzinnigheid. Een gewaarwording
van welbehagen, van volle tevredenheid en van harmonisch
genot stroomde onder de lichte »causerie" door al mijn aderen
heen. Ik moest vertellen van mijn luisterr'jk diner bij den gouverneur, waar ik behalve den gastheer sleeks den knecht, die
als bode aan mijn bureau dienst deed, kende : ik moest praten
over mijn Amsterdamschen kring, over Potgieter, over Martinus
van der Hoeven. Straks kwam het gesprek op de fransche
literatuur. Ik haalde uit mijn zak de kleine roerende biografie ,
die Lacordaire aan Ozanam had gewijd. Huet kwam met het
bundeltje verzen van Henry Murger aanloopen. Onze indrukken
werden scherper, ons genot hooger en Mevrouw Huet mengde
een toon van bevalligen weemoed onder onze uitroepen, wanneer wat al te schalks en al te ondeugend de zetten van Huet
wee'rklonken. Schoone avonden ! Liefelijke bijMnkomsten ! Ach,
zij keeren nooit weder .....
Onze band werd nog vriendschappefijker, toen ik het hoofdredacteurschap van »het Zondagsblad" had aangenomen. De
beer A. C. Kruseman, de ondernemende uitgever, wilde aan
ons land een goed weekblad geven. Hij kocht een oud bestaand blad, dat kommerlijk zijn Leven sleepte en verbond,
onder leiding van Buys, de beste jonge krachten van ons land
daaraan. Limburg Brouwer, Zimmerman, Alberdingk Thijm,
A. Pierson, Busken Huet, de G6nestet zouden alien medewer ken. Wat de Courier de Dimanche voor Frankrijk was, zou
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het Zondagsblad voor Nederland zijn. Buys intusschen had er
bezwaren tegen, uit Leiden, waarheen hij als secretaris van
Rijnland was verhuisd, een blad, dat in Haarlem werd gedrukt
en uitgegeven, te besturen, en gaf aan mij de leiding over. Het
was voor mij een lievelings-zaak. Als ik toen ter tijde 's ochtends
naar den Hout wandelde, dacht ik werkelijk een Prevost-Paradol
te kunnen worden. Ik werkte voor dat Zondagsblad zoo goed
als ik kon. Ik bearheidde stukken over de lbuitenlandsche politiek van Europa, en al mijne jonge vrienden van die dagen
Rohl& van der Aa, Jacobi, Hingst, den Tex, Halbertsma —
hielpen mij aan bijdragen. Wat was ik trotsch als het schoone
fraai gedrukte weekblad des Zaterdags-avonds verscheen ! Met
welk een zorgvuldigen schroom ontplooide ik de bladen ! Huet
was mijn grootste steun. Hij zorgde voor de fransche letterkundige berichten. En alles deed hij ongeloofelijk snel. Des
Woensdags (24 Januari 1861) hield Lacordaire zijn beroemde
intreerede in de Academie Francaise, die door Guizot werd
beantwoord : Zaterdags-avond konden de Haarlemmers beide
zeer lange stukken vertaald in verrukkelijk Hollandsch door
Huet -- reeds in het Zondagsblad lazen. Doch zij waren wel
wijzer en lazen het niet. Aan tafel, bij mijn officieren, had ik
reeds kunnen opmerken, dat de positie aan een krant in die
dagen geen roem en eer gaf. Er waren bedenkingen bij enkele
heeren van het escadron gerezen, of het hun wel voegde met
een dagbladschrijver — een »folliculaire". — alle dagen te zitten
tafelen. Mijn toelichting, dat de krant slechts een bijzaak voor
mij was, had die beleefde opmerkingen overwonnen. De stemming keerde nu om. Een der heeren had zelfs de goedheid
het blad aan een der familien, aan welke hij verwant was, aan
te bevelen. Het abonnement werd echter later weder opgezegd,
omdat een rubriek nit het oude aangekochte weekblad — de
afdeeling der raadsels — verviel en het blad dus niet meer deugde
voor de kinderkamer. In plaats dan ook van nieuwe abonnementen te winnen, verloor bet blad na iedere maand de oude. Weldra
moest het ophouden. Als ik 's avonds bij Huet kwam en hem die
verhalen overbracht, dan kon hij zoo blijmoedig van harte lachen.
Hij was in dien tijd nooit zwartgallig of bitter. Hij had veel
moed en nog veel illusie in het level]. Hij zag de gebreken onzer
maatschappij en bleef zich aangorden om ze te bestrijden. Hij
haatte de zonde, maar de zondaars zelven had hij soms lief.
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Toen ter tijde begon hij (November 1860) in Haarlem en
in Amsterdam de bekende en vermaarde voorlezingen te houden
over de Nieuwere Nederlandsche Letterkunde. Hij stelde op
den voorgrond, dat zich in het laatst der vorige eeuw, niet alleen
op het staatsgebied, maar ook op dat der letterkunde, een
nieuw tijdvak had voorbereid. Het kenmerkende van dat nieuwe
tijdvak bestond, naar zijn oordeel, vooral in hetgeen de hedendaagsche kunstenaars en theoristen met den naam van realisme
wilden aanduiden : een vrijer waarneming en trouwer uitdrukking der natuur. De meerdere of mindere mate van dat realisme
zou nu de hoogte aangeven, waarop de kunstwaarde en de
levens-vatbaarheid van de Nederlandsche literatuur in het nieuwe
tijdperk zouden moeten worden aangeslagen. Naar dien maatstaf
werden dan ook door Huet de letterkundige verschijnselen van
het einde der vorige en het begin van onze eeuw in negen
voordrachten getoetst. Het was een zeldzaam genot Huet daar
te hooren spreken. In de concertzaal te Haarlem verdrong men
zich om naar hem te luisteren. Hij bleek in zijn Hollandsche
voordracht in het begin iets van de manier van Beets te willen navolgen. Ja, er liep zelfs invloed van de jonge vrouw, -sons een gevoelige toon door alles heen. Geestig en ondeugend
was hij van natuur. Hij tintelde van vernuft. Er was zout en
hartigheid in alles wat hij aanbood. Maar wat bovenal trof:
alles was uit de bron zelf geschept. Al wist hij met smaak zijn
vroegere onderzoekende gangen te verbergen, kenners proefden
met lange teugen den oorspronkelijken drank, welks oorsprong,
dicht begroeid met struiken en allerlei gewas, de Muzen zelven
hem hadden gewezen. Van alle kanten kwam de toejuiching.
Alberdingk Thijm leverde in het Zondagsblad, telkens na elke
gehouden voordracht, een breeden weerslag op het gehoorde.
Potgieter en zijn kring waren opgetogen. De G4nestet's oogen
glinsterden van verrukking en genot om den triomf van zijn
vriend Huet.
De Waalsche gemeente bleef daarbij nog altijd haar predikant waardeeren. Huet zelf bleef vast gelooven aan de stellingen der moderne theologie. Wel hoorde men soms in Haarlem echo's van kleine twisten, die hij met den kerkeraad had.
In zijn gesprekken liet hij zich al reeds. een enkele maal uit,
dat hij een vrijeren vorm voor >Ale gemeente" wenschelijk hield,
dan de tegenwoordige kerk-orde gaf. Doch dit alles scheen
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voorbijgaand, en om te toonen, hoe zeer het hem ernst was
met zijn predik-ambt, gaf hij in 1861 den bundel »Kanselredenen" uit.
De Kanselredenen zijn door zeer velen gelezen, die ander&
nooit den drempel van een kerk oversehreden. Het was een
machtig boek. Huet vertelde mij, hoe hij het als in een vaart
in veertien dagen achtereen had afgeschreven. Het wierp —
afgescheiden van de theologische denkbeelden — een diepen blik
op het gemoed van Huet zelven. Wij voelen in dit boek bewegingen, die in Bens de fraaie gordijnen wegschuiven, welke
wij veer het beeld der menschelijke natuur drapeeren. »Elk
menschenleven — zoo lezen wij er — ook zoodanig een, dat
te rekenen van zeker tijdperk geacht wordt enkel en alleen te
zijn gewijd aan den dienst van het goede, is van nabij bezien
met de treurigste nietigheden doorweven, met trouweloosheden
groot en klein, laagheden klein en groot, z wakheden om van
te walgen." — »Godsbestuur en schuldgevoel — zoo heet het
verder — almachtige beschikking en menschelijke vrijheid : de
eeuwenheugende verborgenheid van dien samenhang is niet opgelost. Elk lid van het vraagstuk is eene onomstootelijke waarheid. Te zamen maken zij het dualisme der onzienlijke wereldorde uit: te zamen liggen zij op den bodem van het menschelijk
leven : te zamen spiegelen zij zich of in dien Bijbel, die zelf
van dat Leven en van zijne tegenstrijdigheden de getrouwe
weerkaatsing is." — En het opmerkelijkst wordt wel de levensbeschouwing van Huet op dit tijdstip weergegeven in deze
bladzijde, die wij de vrijheid nemen geheel en al over te schrijven.
.1Tan alle wetenschappen is er geene die opgeblazener maakt
dan de godsdienstige, geene ook die zoozeer ontsiert. Want zij
gaat bij uitnemendheid gepaard met zekere jammer]ijke inbeelding. Groote geleerden zijn trotsch op hunne geleerdheid, groote
kunstenaars op hun genie ; en dit is ver van geniaal. Doch ten
minste be weren zij daarmede niet, braver menschen te zijn dan
anderen. Zij daarentegen, die mank gaan aan de opgeblazenheid,
die door Paulus zoozeer veroordeeld werd, zijn ook tevens diep
overtuigd van hunne eigen zedelijke voortreffelijkheid. Vrijzinnig of rechtzinnig, roomsch of protestant, zij staan dAdrom
in eigen oogen hooger dan anderen, en meenen chi grom recht
te hebben de anderen te verachten, omdat zij zich beter ingelicht wanen omtrent de dingen der onzienlijke wereld. En deze
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razernij is niet bij hen het gevolg van overgroote geleerdheid,
maar van botheid en bekrompenheid. Onze overzeesche naburen
bezitten een geestig spreekwoord tot schildering van een benijdenswaardig talent. Een zonnestraal weten op te vangen in
eene muizenval: dus noemen zij de schoone gave dier gelukkigen, die ook nog te midden van het ongeluk partij weten te
trekken van ieder vleugje voorspoed, zich door niets laten ontmoedigen, en dankbaar genieten ook van de kleinste vreugde.
Vele christenen nu, in plaats van zulk eene praktische en weldadige, houden in hoofd en gemoed eene leerstellige muizenval
verborgen. Dit kleine traliewerk van ijzerdraad, meenen zij, is
ruim genoeg om alle stralen der geestenwereld mede gevangen
te nemen. En niet alleen wanen zij in eene handvol leerstukken,
een veertigtal geloofsartikelen op zijn hoogst, de oplossing te
bezitten van al de verborgenheden van tijd en eeuwigheid ;
doch al wie niet met hen bij dezen beknopten eatechismus
zweert, is bovendien in hunne oogen eenigszins goddeloos ;
eenigszins een pest der maatschappij. Vandaar dat de overlevering
der onverdraag;;,aamheid op deze aarde, met uitzondering van
de kleine keurbende dergenen die men de virtuosen van het
fanatisme zou kunnen noemen, het iiverigst wordt voortgeplant
door de sehare dier half ontwikkelden, row- wie God en diens
9-#1,; geene geheimen hebben."

Dit was dus de slotsom van al het denken en peinzen, dat
ons leven wel vol geheimen bleef.
De officieren van het escadron, die 's ochtends vroolijk te
paard stegen, hielden met die muizenissen zich niet bezig.. De
brave en degelijke Haarlemmers vonden dat Huet niet volkomen
meer de vroegere liberale domine was.
Weinigen stelden er belang in, dat er een droevig drama in
het zielsleven van Huet plaats greep.

II.
Tegen het einde van het jaar 1862 ontmoette ik Huet weder
in Amsterdam.
Ik was daar ruim een jaar werkzaam bij de Kamer van
Koophandel en onder anderen ook opgenomen in den kring dergenen, die toen aan het hoofd der redactie van »de Gids" stonden. Ik schreef voor dit tijdschrift het maandelijksch politiek
16

242

CONRAD BUSKEN HUET.

overzicht en woonde geregeld de vergaderingen bij. Het stond
bij de toenmalige leiders vast, dat men met het begin van
1863 den kring der officieele redactie eenigszins wilde uitbreiden. lqn naam zou op den omslag als die van een lid der
redactie vermeld worden en Busken Huet zou met Buys (then
professor te Amsterdam) o. a. als nieuw redacteur .optreden.
De vergaderingen waren toen ter tijde avondvergaderingen.
Den eersten Woensdag van elke maand kwam men tegen 9 uur
te zamen en de vergadering werd altijd besloten met een
eenigszins zwierig en weidsch souper. Het was Potgieter, die
dit laatste verlangde, en zijn wensch was voor alien een wet. Op
den gewonen avond — ik meen dat het juist ten huize van
Potgieter was — trad Huet binnen. Ik vond zijn gelaat veel
droefgeestiger getint dan vroeger. Hij was afgepaster en jets
stroever in zijn manieren. Ook de uitingen waren jets scherper,
jets meer kort-af. De realist van vroeger was op weg pessimist
te worden. Trouwens aan de officieele kerk, de Waalsche, had
hij in dit jaar 1862 zijn ontslag gegeven. Elij was een der eerste predikanten, die dat deden. Wel was hij in Haarlem blijven
wonen en hield hij daar in de Concertzaal nog eenigen tijd
vrije zedekundig-godsdienstige toespraken, waarvan de meeste
later in druk verschenen, doch het was duidelijk, dat er een
gansche verandering en omkeer in zijn gemoed had plaats gehad.
Hij was niet meer vast overtuigd, dat de zeer geavanceerdkritische denkbeelden, die hij in het godsdienstige beleed, hem
tot eenige oplossing konden brengen. En het dualisme kon toch
onmogelijk, volgens hem, een solutie blijven.
Dus zou hij liever vooreerst de lijn vervolgen, die hij in
1860 was begonnen. Hij had zich toen op de letterkunde geworpen en als eersteling een meesterstuk geleverd. Zijne voorlezingen bleven voor zijn gehoor de liefste herinneringen. Welnu,
hij zou trachten op dat veld verder voort te werken. Een
vaste rubriek zou in het tijdschrift de Gids hem voorbehouden
worden, waarin hij alle letterkundige verschijnselen, die hij
wenschte, maandelijks zou kunnen bespreken. In het Decembernummer van het jaar 1862 verscheen het eerste opstel — ditmaal over Boxman, en over Starter — en wel als begin van
een afdeeling Letterkunde, kroniek en kritiek, met het motto
van Kamphuyzen : het oordeel gaat wijder dan de konst."
Huet had dus reeds, voordat hij als redacteur optrad, getoond,
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hoe hij het werk zou opvatten. En aan zijn voornemen bleef
hij trouw. Al de afleveringen in de Gids der jaren 1863 en
1864 prijkten elk met een van die schitterende studien, welke
hij later verzameld heeft in de eerste bundels van zijn Literarische fantasieen.
Het is niet te veel gezegd, wanneer wij het uitspreken, dat
hij het tijdschrift geheel en al verjongde. En toch was er,
niettegenstaande ieder der redacteuren lof en hulde bracht aan
Huet's talent, al dadelijk iets gedwongens in de verhouding der
redactie gekomen. De Gids-redactie was tot nu toe, onder
Potgieters leiding, als zij te zamen kwam, haast uitbundig
vroolijk, gemeenschappelijk en vriendschappelijk te werk gegaan.
Er was een zeer ongedwongen omgang onder de redacteuren.
Potgieters ideaal waren de schutters-maaltijden der zeventiende
eeuw, waar, onder het genot van een flinke teug wijn, liefst
uit een kunstig gevormden roemer, de zaken van staat en maatschappij, van poezie en kunst, werden besproken. De toon was
eigenaardig rumoerig — en Huet trof dien toon niet. Trouwens
vroolijk kon hij moeilijk wezen in die dagen, toen hij met zich
zelven oneens was, of hij met zijn gansche levensbeschouwing
moest breken.
Wie echter in die dagen zich niet altijd homogeen met Huet
gevoelde, Potgieter Potgieter nam den nieuwen werkzamen
jongen redacteur geheel en al op in een soort van exclusieve,
de anderen uitsluitende vriendschap. Potgieter juichte, nu hij
Huet in de Gids aan het werk zag.
Want werkelijk stond de Gids in het jaar 1863 op een
soort van kruisweg.
Potgieter had nu twee serieen van zijn tijdschrift in het
leven zien treden. De eerste roemrijke serie omvatte de jaren
1837-1848. Ofschoon het tijdschrift het in dien tijd nooit
verder had kunnen brengen dan 400 abonnementen, zoo was toch
in die jaren de harde strijd gestreden en was de levenwekkende
adem toen van »de Gids" uitgegaan. Het waren de herofeke
jaren van het tijdschrift geweest. Met Bakhuizen van den Brink
had Potgieter alleen den last getorst. Al waren allerlei artikelen, ook van wetenschappelijken aard — mits zij slechts
baanbrekend waren — opgenomen, zoo was toch hoofdzaak geweest, om door literaire kritiek invloed uit te oefenen op de
richting der opkomende poeeten en prozaschrijvers. Vandaar
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de zorg, waarmede het talent van Mejuffrouw Toussaint werd
nagegaan, het beleid, waarmede haar een nieuwe weg werd
gewezen. Vandaar het voortdurend wijzen op Jacob Geel. Vandaar de kritieken op Beets, Kneppelhout, ter Haar en ten Kate.
Al die besprekingen gingen nit van 64n vast beginsel. Men
dacht in staat te kunnen zijn aan den stroom der literatuur
een vaste bedding en loop te geven. Kritiek was in den vorm
negatief, maar in het wezen der zaak zoo positief mogelijk.
Men kon Leiden en waarlijk in zaken van letterkunde een
gids zijn.
Bakhui zen van den Brink was echter naar het buitenland
getogen en werkte na 1844 feitelijk niet meer mede. Potgieter
moest nieuwe helpers in zijn wijngaard zoeken. Hij zoeht ze
in de nieuwe generatie en opende met hen in het jaar 1848
de tweede serie van zijn Gids. De jonge redacteurs, met wie
hij nu achtereenvolgens het werk deed, waren vooral Veth,
de Clercq, Schneevoogt, Vissering, Heemskerk Bz., Henry Riehm
en Schimmel, straks van Gilse, Zimmerman en P. N. Muller.
Het was een gansch andere staf dan waarover hij vroeger te
beschikken had. Doch het resultaat was, dat ongemerkt en als
van-self de richting van het tijdschrift een wijziging onderging.
De eerste serie was in hoofdzaak uiting van literaire kritiek
geweest. Nu werd het tijdschrift geschoeid op de leest van de
Engelsche drie-maandelijksehe tijdschriften, bij v. het Edinburgh
Review. Allerlei artikelen over allerlei onderwerpen werden in
het kader opgenomen. Opstellen over politiek, over sociale onderwerpen., over theologie, over natuurwetenschappen stonden
naast beschouwingen over letterkunde en poezie. De literatuur
nam niet meer sulk een uitsluitende plaats in. Bewegingen op
ander gebied, zelfs op staatkundig terrein — ik noem de Aprilbeweging en den opkomenden invloed van Groen van Prinsterer — namen nog sterker de belangstelling der redacteuren in
pacht.
Nu kwam het jaar 1863 en het besluit om in dat jaar een
derde serie van de Gids te beginnen. Potgieter was in zijn hart
nooit tevreden geweest met de strekking der tweede
serie, al was het cijfer der abonnementen tot 700 gestegen.
Zijn hartstoeht was het streven der mannen van de eerste serie.
Voortdurend hamerde hij op het aambeold, dat het tijdschrift
meer literair, meer kritisch moest zijn. Het moest de auteurs
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vormen, leiden en steunen: hen afbreken, als het werk niet deugde.
Wat de »blauwe beul" van vroeger had gedaan, kon nogmaals,
onder andere vormen, ondernomen worden. En zie: terwijl hij
zoo sprak, dacht en peinsde, kwam, als door den hemel gezonden, Huet hem te gemoet. Hij, Huet, zou de workman zijn die
hem steunde, zooals weleer Bakhuizen van den Brink het had
gedaan. Belden, arm in arm, zouden zij der literatuur nog eens
in Holland den weg wijzen.
Het was dan ook vrij duidelijk in 1864, dat het gemeenschappelijk werken der redactie geeindigd was. Potgieter deed voortaan
alles alleen of met Huet. Op de vergaderingen werden de nieuw
uitgekomen boeken even besproken, doch het leeuwendeel was
reeds ter behandeling aan Huet gegeven. Daarbij had Huet in
zijn kritiek der literaire werken een richting ingeslagen, waarmede vele der redacteurs geen vrede hadden. Huet toch was
eigenlijk opgewassen in de school der Fransche literatuur. Voor
hem waren de fransche essaiisten modellen, hun methode zijn
ideaal. En onder die allen trokken niemand hem zoozeer aan
als Sainte Beuve en Taine. Hij ging deze wijze van kritiek,
die hij n auwkeurig had afgezien, op onze Hollandsche auteurs
toepassen. Maar die aldus opgevatte methode had tot eerste
voorwaarde, dat men den mensch, den persoon in den auteur,
bespiedde en ontleedde. Het kunstwerk was slechts uitvloeisel
van het denken en gevoelen van den schrijver of schrijfster:
men moest dus het eigen zijn en leven van elken auteur allereerst onderzoeken. Huet deed dit spaarzaam en met beleid. Wij,
die nu de artikelen lezen, kunnen nauwelijks bevroeden, waarom
men toen aan dit of dat zoo scherpen aanstoot nam. Maar het
was een nieuwe en wij erkennen het voor een klein land, waar
ieder elkander kent, wij voegen er bij voor een babbelachtige
natie, die reeds te veel zich verlustigt in de praatjes over elkander — een gevaarlijke weg. Sommige redacteuren, toch reeds
ontstemd, dat Huet de geheele leiding uit handen van Potgieter
kreeg, opperden bezwaren tegen het brengen van den persoon
in het literaire debat. Huet deed alsof hij het niet bemerkte,
ontleedde in zijn kroniek en kritiek zelfs de auteurs der werken,
die zooeven in 1862 breedvoerig door de andere redacteurs
waren behandeld en schreed voort. Enkele leden der redactie
bleven weg. Vergaderingen werden niet trouw meer gehouden.
Nu kwam daarbij het feit, dat Huet op verzoek van Potgieter
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alle door de redactie goedgekeurde en in de Gids verschijnende
artikelen van andere schrijvers aan een soort van revisie onderwierp en hun zinbouw en woordenkeus verbeterde. Het stelsel
om van de Gids to maken het voertuig van een bepaalde literaire richting werd dus consequent doorgevoerd. Straks gingen
Potgieter en Huet nog vender. Tot nu toe was aan de andere
redacteurs volledige heerschappij gelaten in de vakken, waar zij
meesters waren. Vissering, Buys en Limburg Brouwer hadden
het recht en de autoriteit, om in zaken van binnenlandsche
politiek hun gevoelen door het tijdschrift to doen uitspreken.
Zij behoorden alien tot de garde van Thorbecke, en betoogden
aan de natie, dat men den door Thorbecke aangewezen weg
moest volgen. DAdr viel als een bom uit de lucht het Januarinummer van het jaar 1865. Buys had op verzoek der redactie
geplaatst zijn staatkundig artikel: »de donkere dagen voor Kerstmis" waarin hij der conservatieve partij het doodvonnis beteekende. Worts had Potgieter een vers (»Gescheiden"), Veth
een stuk over Indie, ik zelf iets over de Guerins geleverd.
Maar op dit alles viel weinig aandacht. Want twee stukken
stonden daarin van Huet, 66n geteekend en 64n ongeteekend,
die in eris aller tongen in beweging brachten. 1k woonde in
dien tijd reeds in den Haag, waarheen ik als secretaris der
staatsspoorwegen in Augustus 1863 was verhuisd: in den Haag,
waar men in de goede kringen eigenlijk nooit over Hollandsche
literatuur sprak, en waar de Gids inderdaad toen haast niet
g elezen werd. Doch de maand was nog nauwelijks begonnen,
of ik bemerkte dat dit Gids-nummer overal werd besproken.
BK was gewoon in »de Doelen" to dineeren, waar eenige oude
generaals en bejaarde leden der Eerste en Tweede Kamer de
dagelijksche gasten waren. Een dier generaals — een oud
Catholiek cavalerie-officier — Dam mij, bij het binnentreden
der zaal, ter zijde en noodigde mij geheimzinnig bij een raam
van het vertrek tot een afzonderlijk gesprek : verzekerde mij,
dat hij tot nu toe gaarne met mij aan de tafel had gezeten,
doch sommeerde mij nu mij to verklaren over de beleediging,
die aan de koningin en haar hofdames door een tijdschrift, aan
welks redactie ik (naar men hem verte]d had) medewerkte, was
aangedaan. 1k antwoordde zoo goed als ik kon en ging zwijgend
aan de table d'hôte zitten. Dddr interpelleerde mij aan het dessert de beer Gevers Deijnoot, destijds lid der Tweede Kamer,
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over den smaad, die in datzelfde nummer van de Gids aan
Thorbecke zou aangedaan zijn. »Wat beteekent het — zoo viel
hij uit in een liberaal tijdschrift aan Thorbecke te doen
toeroepen : »wees een man!" en dat nog wel anoniem, zoodat
de geheele redactie de verantwoordelijkheid op zich neemt :
allons done !" Het was vrij duidelijk dat er iets kookte. Allereerst in den boezem der redactie zelve van de Gids. Huet was
ditmaal onhandig, zeer onhandig geweest. In, zijn literair artikel
had hij den schijn op zich geladen, alsof hij geen rekening
hoegenaamd meer wilde houden met de opmerkingen, die de
redacteuren van tijd tot tijd deden hooren over het mengen
van de personen zelven in de kritiek der werken. Huet had een
ideeele vorstin willen teekenen omringd door ideeele hofdames.
Doch hij had het publiek het spoor bijster gemaakt, door aan
koningin en dames de namen te geven, die zij toen in 1865
droegen, en onder die namen der dames was zelfs begrepen de
naam der dochter van den kolonel der cavalerie van Dedem,
die hij tech in Haarlem had gekend. En wet het politieke stuk
betreft, dat hij niet had onderteekend, het was niet geschreven
na overleg met de redactie. Integendeel aan niemand dan aan
Potgieter had hij er over gesproken zulk een stuk to plaatsen.
Huet trad hier op een terrein dat voor hem teen vreemd was.
Hij liet op eigen verantwoordelijkheid door de vlag van de
Gids meeningen dekken, die op dat oogenblik daarin, in verband met het verleden van het tijdschrift, geheel nieuw waren.
Het was dan ook in een geheel anderen toon gesteld dan het
voorafgaand artikel van Buys ; het betichtte Thorbecke van
gebrek aan moed, in zooverre hij het beginsel der volks-souvereiniteit niet wilde inroepen. Huet zou zeer zeker vrijheid gevonden hebben ook deze staatkundige opinie in de Gids to
zeggen, wanneer hij Naar had onderteekend, wanneer hij zijn
artikel vooraf had aangekondigd ..... wanneer eindelijk niet
alles reeds door voorafgaand misverstand en gebrek aan verstandhouding en overleg bedorven was. Men begreep elkander
niet in de redactie en men wilde nit46n.
Als mannen, die elk gewoon zijn hun meening in woord en
schrift to verkondigen, zulk een scheiding willen, dan is het
feit beslist.
Er word onderhandeld wie de Gids zou behouden. De redaceen
teuren, die het niet eens waren met Potgieter en Huet

248

CONRAD BUSKEN HUET.

van hen, Limburg Brouwer, had onmiddellijk zijn ontslag ingediend — kwamen samen en boden de Gids aan Potgieter aan,
die dan zelfstandig kon kiezen, met wie hij verder het tijdschrift zeu redigeeren. Potgieter weigerde. Hij heeft naderhand
het aanbod niet »serieus" genoemd. Ten onrechte. Want zij,
die overbleven, begrepen, dat zij verre de minderen waren in
talent, en dat zij een zwaar en ondankbaar werk zouden hebben te verrichten, om aan de Gids autoriteit, kracht en invloed
to geven. zij wisten dat, wanneer zij op den voorgrond stelden
om de Gids van die dagen naar het model van de Revue des
deux mondes in te richten, hun dadelijk in de ooren zou klinken : gij maakt van de Gids van Potgieter een soort van gesublimeerde Vaderlandsche Letteroefeningen.
De jeugd dier dagen gaf dan ook aan ons die bleven niet
de beau role."
Huet gedroeg zich bij dit alles eenvoudig en waardig. In
Februari 1865 schreef hij zijn schoonen brief aan Mevrouw
Bosboom Toussaint, waarin hij haar rekenschap gaf van het
gebeurde. Hij deelde daarin de waarheid mede, zooals hij die
had gezien. Geen beschuldiging of klacht gleed over zijn lippen.
Hij vluchtte slechts — zooals hij zeide — met zijn boekje in
een hoekje.
Toch was er jets tragisch voor hem in dat uittreden uit de
Gids. Het moest hem duidelijk geworden zijn, dat het op
aarde voor hem niet weggelegd was — niettegenstaande groote
behoefte aan liefde en vriendschap — om met een vereeniging
van anderen aan een tank gemeenschappeljk to werken. Te
Haarlem had hij ditzelfde ondervonden in de kerk. Hij was
waarlijk in zijn omgang niet heerschzuchtig : corder in de dagelijksche verhoudingen eenigszins stil, en zelfs een weinig verlegen. Hij drong zich nooit op. Hij was wars van elke aanmatiging of uiterlijk vertoon. Hij erkende zonder voorbehoud
zijn meerderen. Hij was in zijn wel overwogen oordeel sober
en ingetogen. En toch was hij in elken kring, waar hij een tijd
vertoefde, '>l'enfant terrible." Hij sprak uit, wat de anderen stil
voor zich 'hidden. Hij wist niet op zijn tijd te zwijgen. Hij
kon zich niet voegen in de schikkingen en plooiingen, die men
bij samenwerken zich nioet laten welgevallen. A an het fatsoen
der anderen hechtte hij niet. Hij was altijd slechts bang, dat
de menschen hun oorspronkelijkheid zouden verliezen, en aan de
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gladde »shillings" van Sterne zouden gaan gelijken. Hij had de
hebbelijkheid de zaken bij Naar naam te noemen. Daarbij gaf
hij zich nooit volkomen rekenschap van enkele ondeugende
zetten of barsche uitvallen, die hem ontglipten. Hij begreep
niet altijd, hoe bitter een woord kon grieven. Hij was soms
al lang vergeten wat hij had gezegd, als anderen die woorden
maar al te zorgvuldig in hun hart hadden weggelegd. Zoo moest
hij voortaan, zonder in vaste gelederen steun te vinden, slechts
op zijn wijze »proprio Marte" krijg voeren. Hij moest alleen
staan, allëen strijden, doch altijd v6Oraan, vciOr alle anderen,
als »eclaireur."
IlL
Aan het eind der Kleever-laan, links als men van Haarlem
komt, staat vlak bij den tol een klein door boomen beschaduwd
huisje. Het heeft slechts den verdieping en uit het venster
onder het dak heeft men een heerlijk vergezicht op Haarlem,
dat als een schilderij van Ruysdael zich daar uitspreidt. Vóór
dat venster zat in dien tijd Huet elken vrijen avond te schrijven
en met elk uur, dat hij slechts kon sparen, te woekeren. Overigens arbeidde hij in de stad. Hij was door de Enschede's tot
mede-redacteur hunner Opregte Haarlemsche Courant benoenid,
ging dus iederen ochtend naar de drukkerij, bewerkte d gAr de
Fransche en andere posten en keerde dan last in den namiddag
naar huis, waar vrouw en eenige won hem met teedere, zachte
woorden en blikken opwachtten. Dat werk aan de courant —
voor hem eigenlijk een loondienst -- deed hij voortreffelijk.
Voor degenen, die in Holland werkelijk belangstelden in buitenlandsche politiek, was de Haarlemsche Courant in de jaren
1865 tot 1868 niet het beste, maar het eenig goede karakteristieke blad, dat ons land had aan te wijzen. Met hoeveel
doorzichtige klaarheid de beelden en groepen van het golvend
heden ook door Huet in dezen spiegel der dagen werden we&gegeven, de spiegel was niet zuiver Venetiaansch : het geoefende oog zag wel degelijk dat alles een eigen kleur, een eigen
licht of schaduw kreeg. De spiegel had echter daarom niet
minder waarde. Huet zocht daarbij ook voor de Enschede's
telkens nieuwe krachten of connection aan het blad te verbinden. Hoe aardig heeft hij zelf aan het publiek verteld, dat hij
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Multatuli in de Haarlemsche Courant tot medewerker wist te
doen yea iezen, en hoe deze zijn eigen opmerkingen en oordeelvellingen binnensmokkelde onder de vlag van een slechts in de
fantasie bestaande kraut, den »Mainzer Beobachter'', wiens berichten hij heette te vertalen. Met mijzelven, die tot October
1868 in den Haag bleef wonen, correspondeerde hij herhaaldelijk, mij op te wekken resumes over politick aan de Haarlemsche Courant of te staan. Hij was niet ongelukkig onder dien
scepter der Enschede's. Hij had een grooten eerbied voor den
ouden beer Enschede die in vroeger tijden lid der Tweede Kamer was geweest, een conservatief van den ouden Franschen
stempel, die zijn blad met niets minder vergeleek dan het Journal des Debats, en de Bertins ten voile meende te waardeeren,
wanneer hij ze op eerie lijn plaatste met zijn eigen deftige
familie. De oude beer Enschede had weinig op met den wind
van het liberalisme van 1848. Hij wees er Huet telkens als ter
loops op, hoe waarachtige degelijkheid en oud-Hollandsehe
deugden niet altijd bij die meer schreeuwende en blaaskakende
volgers van het liberalisme van den dag werden gevonden.
Huet, cut alles hoorende, herinnerde zich enkele liberale theologen, met wier schijngeleerdheid en innerlijke voosheid hij zich
ook niet had kunnen verstaan, en liet zijn gedachten gaan,
dobberend been en weder.
.11 was na de breuk van de Gids met Huet en Potgieter in
goede verstandhouding gebleven, doch uit den aard der zaak
zag ik hen niet veel meer. Ik was zelf op het einde van 1865
gehuwd en daar mijn betrekking aan de Staatssporen mij zeer
dikwijls door Europa deed vliegen, naar allerlei conferentien en
samenkomsten, nu eehs in het eigen land, dan te Berlijn, dan
te Darmstadt, dan in Luxemburg, dan te Brussel, was ik des
te zuiniger met de rust, die ik in den Haag, aan het hoofd
van een zeer talrijk bureau, kon veroveren. Als ik een enkele
keer bij Potgieter was, sprak hij mij steeds en enkel over Huet.
En als ik een kort vliegend bezoek aan de Kieeverlaan bracht,
hoorde ik van Huet en zijn lieve vrouw bijna geen anderen
naam dan die van Potgieter. Zelden is iemand met meer ridderlijke trouw gehuldigd dan Potgieter door Huet. Toen Potgieter later in 1875 stierf, heeft Huet al de schatten van
vereering, die hij voor dien dichterlijken denker had opgegaard,
al de weelde van overgave en zelfverloochening waarvoor hij
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jegens dezen man vatbaar was, al de teederheid die hem ontroerde als hij dacht aan den besten vriend van zijn vrouw en
kind, neergelegd in dat boekje over Potgieter, dat misschien
zijn meesterstuk zal blijken. Maar Potgieter beantwoordde die
vriendschap ten voile. Hij bleef zijn Amsterdamsche oude vrienden niet geheel ontwijken ; maar hij was slechts waarlijk gelukkig, wanneer hij een zomeravond of des Zondags naar het
huishouden der Huet's overwipte. In zijn verzen dier dagen
komen allerlei toespelingen voor op dat vriendelijk gezin. Straks,
als Huet een wat grooter woning betrok aan den Bloemendaalschen weg, een klein buitenverblijf dat den naam van Sorghvliet
droeg, wordt die naam, die aan Cats herinnerde, in Potgieters
verzen nogmaals vereeuwigd. Het was een innige vereeniging
des geestes, die deze twee talenten verbond. Zij versterkten en
staalden elkander : zij genoten ten voile.
Beiden hadden in die dagen slechts 46n doel : de Nederlandsche natie voor insluimeren te behoeden.
Zij meenden, dat zij dit, wat het letterkundig leven betrof,
langs twee wegen konden bereiken. Vooreerst, door onverbiddelijk scherp to zijn : door aan het yolk al zijn gebreken en
feilen te toonen, al zijn zwakheden te geeselen. De kritiek, die
zij deden hooren, was in alien opzichte afhrekend. Potgieter
was in die jaren, toen hij telkens naar Sorghvliet ging, onvermurwbaar streng. Zij die read bij hem kwamen vragen -- en
een enkele maal waagde ik het te doen — kregen den indruk,
alsof hij haast geen toekomst voor ons yolk meer mogelijk
achtte, alsof hij er aan wanhoopte de lieden te verbeteren.
Huet was niet malscher in zijn uitingen. Men denke aan zijn
opstel »Ernst of Kortswijl" over van Lennep, of aan het >Ongevraagd advies" in de zaak van Pierson tegen Reville. Maar
zoowel Potgieter als Huet begrepen toch ook nog een tweeden
weg to moeten inslaan. Zij zouden beiden niet alleen zuiver
kritisch, maar ook scheppend gaan optreden. Wanneer zij echter
zulk een creatie aan hun yolk wilden geven, dan incest het
iets zijn, dat de gedachte en verbeelding van het yolk van de
gewone sleur afriep. Het moest ons Hollandsch publiek uit
zijn isolement en geliefhebber uitrukken. Het kunstwerk moest
aan een hoog ideaal beantwoor den en blijken geven van wetenschap of levenswijsheid. In het geestenrijk vooral moest de
middelmaat verzaakt worden. In plaats van volgers moesten
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onze beste talenten mededingers worden der uitheemsche krachten. Potgieter was reeds aan het werk. Hij zou, bij gelegenheid
der onthulling van Dante's standbeeld in de lente van 1865,
op diem zes-honderd-jarigen geboortedag, een gedicht over Italiens
verrijzenis geven, waarin al de schat van kennis, dien hij over
Italie had vergaard, zou worden geldealiseerd en veredeld : een
lied dat, waardig aan het Dante-feest, ons yolk den blik zou
doen opheffen tot den ziener uit de dertiende eeuw, die alles,
huis en haard, voor zijn overtuiging had overgehad, en die
zijn stad niet minder bleef liefhebben, zelfs then zij hem verstiet. Potgieter was zelf naar Italie gegaan, om den indruk van
het geheel op de plaats zelve to verlevendigen en had Huet
als reisgezel uitgenoodigd en medegenomen. In bet jaar 1868
was het grootsche gedicht gereed gekomen. Het was voorzeker
hoog van toon en edel van vorm. Doch op de vraag, of de
indruk van het beschaafde publiek beantwoordde aan Potgieters
verwachting, meen ik aarzelend een ontkennend antwoord to
mogen geven. De meesten karakteriseerden het gedicht als artificieele kunst-poezie, staande buiten den stroom der idealen en
der aspiraties van het levende Hollandsche yolk. Nooit zou dat
yolk een enkelen regel vast in het geheugen behouden. Vele
regels waren wel als munten geslagen, maar Hollandsch gangbaar geld werden zij niet.
Huet was geen diehter : als hij scheppend optrad, was het
in den vorm der novelle. Reeds als student had hij zekere
vermaardheid verkregen door de kleinere stukjes, die onder
den titel van »Groen en Rijp" door Thrasybulus in 1854 later
waren uitgegeven. Sinds had hij van tijd tot tijd nieuwe novellen gedicht, die hij met enkele fijne studien van zijn vrouw,
onder den titel van »Schetsen en Verhalen" van Cd. en
Anna Busken Huet, in twee deeltjes in 1863 to zamen het
licht had doen zien. Twee dier sehetsen, Gitje en dokter George,
waren in ons land met groote toejuiching begroet. Hij zou, nu
het er op aankwam weder een eigen creatie to leveren, den vorm
der novelle of van den roman ter hand nemen. Hij begon zijn
taak met lust. Het was hem een ergernis steeds geweest, dat
onze beschaafde kringen eigenlijk geen Hollandschen roman
lezen. Zij grijpen naar elken Franschen roman, die uit Parijs
aan onze uitgevers wordt toegezonden ; zij verorberen regelmatig
alle Engelsehe deeltjes van Tauehnitz ; maar elk Hollandsch
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verdicht verhaal wordt met blijkbaren tegenzin uitgelezen. Er
moesten daarvoor redenen bestaan, afgescheiden 'van het talent
der schrijvers. Waarom weet Octave Feuillet in weerwil van
alles onze Hollandsche lezers en lezeressen te boeien ? `Lou
het niet wezen, omdat zijn onderwerpen behoorden tot den bring
der wie mondaine," en voorts omdat elk zijner romans een
studie van den hartstocht is? Huet wilde beproeven in het Hollandsch hetzelfde te doen als een Feuillet. Hij schreef zijn
Lidewyde, die in April 1868 gereed was. Men weet met welk
een uitslag. Het Hollandsche publiek werd woedend over bet
zoogenaamd onzedelijke van den inhoud van dit verhaal. Het
lette niet op den schoonen stijl, die vooral in het schilderend
en redeneerend gedeelte onnavolgbaar was ; het veroordeelde
voetstoots. Het wilde zelfs geen discussie hooren over de woorden in de voorrede, waarin gezegd werd, dat bij elk kunstwerk
passie het eerste vereischte was, passie het tweede, passie het
derde. »En hartstochten - - zoo ging Huet voort - zijn geen
olie in de heilige lamp der deugd ; lichter zal iemand door den
schouwhurg gevormd worden tot een held dan tot een braaf
mensch." Niets van dat alles werd de aandacht waardig gekeurd.
Inderdaad had in het wezen der zaak ons yolk wellicht geen onrecht.
Dwaas was het echter te beweren, dat Huet tot onzedelijkheid
had aangezet. Trouwens Potgieter had over alles zijn oogen
laten gaan, en de inlassching van een hoofdstuk (het vijftiende) zelf aanbevolen. Doch het stond vast, dat ook Huet
iets geleverd had, wat volstrekt niet overeenkwam met het
leven en den stroom van gedachten en gewaarwordingen van
het yolk. Ook bier was, in gansch anderen vorm dan bij
het gedicht van Potgieter, iets artificieels geleverd, iets wet
uaar de uitwerking van een theorema of stelling van Spinoza's
ethica geleek, maar dat in geen enkel opzicht deed denken aan
een greep uit het voile menschenleven. Er was iets gewrongens en ongezonds in de figuren, die het natuur-leven moesten
voorstellen. "Jets spookachtigs en pijnlijks lag in dit boek, dat
een stuk menschenleven met zijn aandoeningen en hartstochten
moest schilderen. En wat het ergste van alles was, het drama
pakte niet. Met den held, die tragisch ten order moest gaan, had
niemand te doen. De oorzaak van alles was naar mijn inzien
deze, dat Huet, na zijn scheiding van de Grids, inderdaad een
fijn maar onvolledig leven leidde, buiten het woelen en lijden
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en strijden der menschelijke maatschappij om. Die omgang met
Potgieter alleen was toch eigenlijk iets 44nzijdigs. Eenzijdig
omdat het enkel en alleen een literair leven werd, Men schroefde
onwillekeurig en onbewust elkander op. Men leefde als in een
betooverd e wereld, waarin alle zintuigen scherper, alle aandoeningen heftiger en fijner waren dan in het werkelijk bestaan.
Het was, alsof een eigen bijzondere atmosfeer beiden toen omgat Goethe heeft eens zeer waar gezegd, dat de Muze wel
weet te vergezellen, te geleiden, maar niet te leiden. En bier in
dit samenzijn werd nu alles door de Muze bestierd en geleid.
Inderdaad was het een heerlijk samenleven, maar een samenleven dat herinnerde aan de dagen der Romantische school, toen
Ludwig Tieck zijn eigenaardige, door maanlicht beschenen gedichten en Friedrich Schlegel zijn Lucinde schreef.
Ik zie Mevrouw Huet mij met ernstige blikken verwijten:
maar de bekentenis moet mij van het hart, dat het zoo uitsluitend samenleven van Potgieter met Huet, als in deze jaren plaats
had, voor beiden, ik herhaal voor beiden, geen voordeel was.
En het was alsof Huet zelf begreep, dat er verandering in
zijn leven moest komen. Het was alsof hij voelde, dat het literair
bespiegelend leven niet aan alle behoeften van zijn bedrijvigen
geest voldeed. Zijn krachtig »robust" gestel wilde actie. De horizont voor zijn oogen werd daarbij wel wat eng. Zelfs een
Ruysdaelsche schilderij — de blik op Haarlem — kon eentonig
worden. Er was op aarde meer te zien. Voeg daarbij, dat
financieele zorgen hem wel eens noopten naar anderen meer
ruim betaalden arbeid om te zien, dan het dagwerk aan de
Haarlemsche Courant uit den aard der zaak hem opleverde.
Potgieter zelf sprak met het oog op Huet van
't vale heir van zorgen,
Door hem op weg te dikwerf nog gezien.

Er was kans, er was uitzicht, dat dit heirleger zou kunnen
verdunnen, verbleeken en als een wasem wegvlieden, wanneer
een verblijf in Indi6 werd gezocht. Welnu, Huet nam het aanbod, om in Batavia de hoofdredactie van een dagblad te aanvaarden, gretig aan. Dadr in Indik zou het arbeidsveld breeder
kunnen zijn. Dadr zou al de lenigheid en veerkracht van zijn
geest een nieuw oefenings perk vinden. Een vrije onbezorgde
werkkring zou zich voor hem ontsluiten.
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Hier hoorde hij de stemme van den drijver,
Dkar huldig' men zijn prikkel in den geest,
Die 't nieuwe book met de oude graagte al leest!

Het was een kloek besluit, en Huet waardig, om met zijn
gezin naar Trooter" Holland, naar Insulinde te stevenen. Hij
zelf was zoo opgewekt, toen het besluit vaststond. Then hij in
den Haag van mij in het begin van 1868 afscheid nam, sprak
hij mij van zijn plannen en vooruitzichten. Hij zeide benieuwd
te zullen zijn, wat ik wel van zijn roman Lidewyde zou zeggen — Atude de la vie mondaine", noemde hij het nog uitdrukkelijk — die na zijn vertrek eerst kon uitkomen. Wij
wuifden hem het afscheid toe, een afscheid dat met wederzien
zich mocht vleien. Wij bouwden hoop op de toekomst — voor
vaderland en voor Huet.
Waarom moest hij juist bij het weggaan de onhandigheid
bedrijven, van, door bemiddeling van Koorders, kostvrijen overtocht naar Java van het ministerie Heemskerk aan te nemen,
en daarvoor zeker los en vrij mandaat ten opziehte der Indische
periodieke pers te aanvaarden?
I V.
Tegen het einde van het jaar 1868 verhuisde ik zelf naar
Utrecht. Ik volgde Huet in gedachten, doch noch hij, noch ik
hadden veel tijd voor particuliere correspondentie. Want hij
moest hard werken. Zoowel in de Java-bode als later in het
door hem opgerichte Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indie
moest aan een Indisch publiek fijn, maar altijd min of meer scherp
gepeperd geestelijk voedsel voorgezet worden. En dat alle dagen. Waar nu en dan de journalist te kort kwam, daAr moest
de letterkundige inspringen. Huet deed dit met vuur, en het
resultant was, dat in de door hem geredigeerde krant het gene
schoon gestelde opstel het andere verving. Terwijl wij anderen
hier in Europa eenigszins traag enkele tijdschrift-opstellen of
niet al te zware boeken uitgaven, wel overtuigd, dat wij zoo
onze task reeds naar behooren afwerkten, leverde Huet in de
tropische hitte vogelvlug artikel op artikel, en sloeg hij ons als
om de ooren met al zijn scherpzinnige, vernuftige, oorspronkelijke, soms paradoxale vertoogen. Dat was werken ! De reus had,
nu hij het romantisch bespiegelend leven vaarwel had gezegd,
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de aarde zelve, de reeele aarde aangeraakt, en uit die aanraking de kracht verkregen om een arbeid te volvoeren, waarover
wij nog altijd verbaasd staan. Nu en dan verzamelde hij op
zijn eigen drukkerij in Batavia enkele dier dagblad-studien tot
boeken, b,v. het werkje over de van Harens, en dan dien kenrigen bundel Novellen, kleine schetsen die pier en daar fragmenten eener autobiografie worden ; doch het meeste werd bewaard voor later, als hij eens uit Indie zou keeren.
Want de terugtocht uit Indie bleef altijd in het verschiet.
Het verblijf in Indie was het middel, om tot eenige geldelijke
onafhankelijkheid te komen en tegelijk een mogelijkheid voor
den ontslagen predikant — die, door het scheiden nit de kerk,
zich als het ware naar de buitensingels der samenleving had
gebannen — om door hard zwoegen zich een nieuw leven en
een nieuwe voorwaarde van bestaan te scheppen. Aan een
Huet, die in Indie journalistisch koelie-werk had gedaan, kon
niemand meer den kerkelijken stempel van vroeger voorhouden.
Hij was bruikbaar voor velerlei : hij was leek geworden.
Na acht jaren stalen arbeid in Batavia, kon hij in 1876
de terugreis aanvaarden.
Wel was zijn vaderland niet meer het land zijner droomen,
sinds een jaar te voren Potgieter gestorven was, maar toch
trok Holland hem op ale wijzen aan. Was het werk der
menschen in dien tusschentijd, then hij afwezig was geweest,
hem niet bijster medegevallen : het land bleef zijn bekoring
behouden. Kent gij aandoenlijker bladzijde dan deze, nit de
reisherinneringen van Napels naar Amsterdam, waar hij zijn
indrukken samenvat bij het terugzien van Hollands grond na
die lange reis ? »Hoe schoon is het landschap I Waar vindt
men zulke luchten, zulke weiden, zulke heiden, zulke duinen
en bossehen, zulke rivier- en zulke zeegezichten, zulk eene
afwisseling van kleuren en van licht-effecten ? Waar ook ontmoet men, zoodra er sympathie bestaat, hartelijker en beminlijker menschen ? Ik herinner mij eene opkomende voile maan
aan den Maaskant, terwijl de huizen en hunne lichtjes aan de
overzijde, waar de vriendschap de tafel delete, zich weerspiegelden
in den stroom. De golf van Napels is grootscher, maar niet
bekoorlijker. En die wandeling door de Kennemerlandsche
dreven, met hare eiken en hare beukenlanen, haar lusthoven,
haar in zee wegduikende zonneschijf, bespied van den top der
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zandige heuvels ? Het Lago Maggiore en het Vierwaldstatermeer overtreffen ze, maar dooden ze niet. En die rit door de
straten en langs de grachten van Gild-Amsterdam ! Rome en
Florence hebben niets eigenaardigers aan te wijzen. En die blik
in het Haagsche Bosch, waar de beukentakken of hangen in
den vijver ! En dat nederzien van de Arnhemsche heuvelen,
op den Rijn en de vlakte vO6r, op de Sonsbeeksche glooiingen
achter I Het bosch van Boulogne haalt er niet bij, en het park
van Saint Cloud wint het alleen door zijn omvang. Dat
Nederland een van de schoonste landen der wereld is, ik heb
het dikwijls gezegd ; maar zoo diep als nu, heb ik het nooit
gevoeld."
Hij ging zich echter vestigen te Parijs.
Ddar heeft hij de laatste vruchtbare tien jaren van zijn leven
gesleten.
Hij begon er een bedrijvig letterkundig bestaan. Van den
gnen kant bestuurde hij nit de verte zijn Indisch dagblad,
dat zijn eigendom was gebleven ; van den anderen kant zou
hij overvloed van nieuwe boeken het licht doen zien. Allereerst
ordende hij daarvoor de massa, die hij in Batavia voor de krant
had geschreven. Zoo gaf hij nieuwe bundels uit van Literarische
fantasieen, deelen met Nationale Vertoogen, en vooral de twee
schoone bundels »Gude Romans." De studie daarin over Sara
Burgerhart en Willem Leevend behoort tot de beste proeven
van zijn letterkundige kritiek, gelijk de verkorte vertaling van
Benjamin Constant's Adolphe wellicht een der schoonste reproduction is, die ons land heeft aan te wijzen ; zulk vertaalwerk is slechts te vergelijken met het werk van een graveur als
Mandel of Weber, als hij een portret door van Dijck of Holbein geschilderd weergeeft. Naast die studien voegden zich dan de kleinere
boeken over George Sand, over Potgieter, ook over Parijs
en omstreken. Straks zou hij de vleugels met nog breeder wiekslag opheffen. Hij wing allengs aan, niet alleen wetenschap en
letterkunde, maar ook en vooral de kunst in den kring van zijn
waardeering en zijn opmerkzaamheid te trekken. Reeds had
het reisjournaal van Napels naar Amsterdam ons daarop voorbereid. Kenners wisten den scherpen blik van Huet ook bij. deze
nieuwe phase van zijn talent dadelijk te herkennen. Er waren
bladzijden over Fra Angelico, woekerencl met bleek purger,
met bleeke rozentiuten, met good en licht aznur," die onze
17
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kunstenaars verrukten. Daar gaf hij in 1879 als Yer yolg op
zulke studien het boek uit, dat hij betitelde met den naam van »het
Land van Ruhens." Welk een gloed stak er in dat werk! Hoe
had Huet hier de helderste verwen van den regenboog genomen,
om de schittering van kleuren van het Brabantsche volksleven en
van de Vlaamsche schilderswereld weer te geven, en hoe was tegelijk die 66nige, verrukkelijke, boven alles reine bladzijde der kunst
-- Hans Memling in het St. Janshospitaal te Brugge -- in haar
voile waarde ons voelbaar gemaakt ! Huet liet het niet hierbij.
Als ter bekroning van al die studien wilde hij thans een werk
samenstellen, waarin hij al de elementen zou samendringen, die
ons yolk had bijgedragen voor de algemeene beschaving der
wereld, waarin hij dus de bloem van het Nederlandsche ideeel
leven in de vorige eeuwen zou ontplooien. Het boek heette »het
Land van Rembrandt." Wij zelven hebben op de beteekenis
van dat boek in het Januari-nummer van de Gids van 1883
gewezen. Tronwens bier in deze herinneringen is nu geen plaats
voor kritiek. Wij willen slechts gedenken, hoe schoon dat alles
is geschreven, en hoe wij nauweiijks keuriger bladzijden zelfs
van Huet kennen dan die over de Imitatio Christi in deel I,
pag. 240--248, en over Spinoza, deel pag. 125 —134. Leg
die bladzijden eens naast elkander: lees ze aandachtig en zeg
mij, welk een diepte en veelzijdigheid van gedachte er noodig
waren, om beide deze denkers — den mystiek geloovige en den
philosoof — z66 te waardeeren.
Het »Land van Rembrandt" is zijn laatste groote werk geweest. Ik bezocht hem te Parijs in September 1881 toen hij
dat bock begon te schrijven. Met warmte en geestdrift werd
het ondernomen. Het plan werd mij medegedeeld en tevens
niet verzwegen, welk een apparaat van boeken hij voor dat
alles noodig had, boeken die bezwaarlijk in Parijs te verkrijgen
waren. Maar hij stelde zich veel voor van zijn boek. Het zou
naar waarheid een stuk beschavings-geschiedenis behelzen. Het
zou ja ons tegenwoordig Hollandsch geslacht prikkelen, om
uit den zoeten dommel zich los te rukken, maar het zou toch
tegelijk aan dat yolk zijn adelbrieven laten zien. Hij was in
die dagen juist bezig de lijnen samen te stellen van dat meesterlijk hoofdstuk over Erasmus, en was tegenover mij uitbundig
in den lof van Robert Fruin, die in Nijhoff's bijdragen zijn
studien over dienzelfden Erasmus had doen verschijnen. Wij
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sleten zulke gezellige uren bij Huet. Hij woonde toen nog in
die hooggelegen apartementen, die het uitzicht hadden op den
weidschen thin van het Luxembourg. Was men eenmaal de
trappen echte Parijsche gemakkelijke trappen — opgestegen,
en was men in die gezellige kamers aangekomen, waar de gelukkige gastvrouw, terecht zoo trotsch op haar man, de >Ionneurs" waarnam, dan was het, alsof men verre van Parijs in
het eigen Holland gezeten was. Wel zagen gravures naar beeldschoone portretten van de marquise de S6vign6 of van madame
R6camier van de wanden u aan, maar binnen die wanden
klonk Hollandsche scherts en luim. Huet had bij ons bezoek
de jonge Hollanders, die hij te Parijs liefhad — ik noem van
Hamel en Obreen bij zich ten middagmaal genoodigd, en
in het algemeen en druk gesprek werden door hem, met ziju
zachte eenigszins gedempte stem, telkens nieuwe gezichtspunten
geopend, kwinkslagen en zetten medegedeeld, die wij later sours in
zijn boek terugvonden. Hij was vol van zijn arbeid. Hij leefde daarin. Pittig, puntig weerkaatste nu en dan zijn sarcasme, een
enkele maal zijn snijdende spot. Aan zekere ondeugende luim
werd vrij spel gelaten. Hij was zoo krachtig, zoo moedig, zoo vurig.
Het laatste deel van ,het Land van Rembrandt" kwam in
1884 gereed. Een jaar later, in December 1885, vertoefde
Huet een tiental dagen bij mij in Amsterdam, waar ik sinds
geruimen tijd weder woonde. Ik heb van dat bezoek het liefelijkst aandenken. »De laatste geheel onbezorgde dagen van zijn
leven heeft hij ten uwent doorgebracht," zoo schreef mij Mevrouw Huet. En werkelijk scheen hij zich in gelukkig evenwicht van krachten en aandoeningen te gevoelen. Het vuur
van vroeger scheen zelfs veredeld tot kalrner berusting. Des
middags hadden wij oudere en jongere vrienden te gast. Huet's
oude vriend Buys kwam uit Leiden dadelijk over, om de vroegere bander] met hem te versterken. Jongere letterkundigen vroegen de eer aan Huet voorgesteld te worden. Onwillekeurig leerden wij alien van hem. Des ochtends spraken wij met ons tweeen
vertrouwelijk over alles en nog wat. Hij wierp een vredigen
blik op het verleden en beraamde nieuwe plannen voor de
toekoiust. Hij was bezig met een denkbeeld om zijn Indisch
dagblad anders te organiseeren. Hij ging nog eens in 's-Gravenhage de zachte hand drukken van zijn lieve trouwe vriendin,
Mevrouw Bosboom
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Toen hij wegging scheen het, alsof er een verzoening tusschen
hem en Nederland had plaats gehad. En zie, geen veertien
dagen later moest de storm opnieuw tegen hem losbarsten.
Huet gevoelde zich geheel onschuldig. Hij begreep niet eens
goed meer wat hij had gedaan. Hij was volkomen vergeten die
ongelukkige zinsnede geschreven te hebben, die zoo onverwacht
en waarlijk niet zonder reden aanstoot gal. Des Vrijdags moest
hij altijd buitengewoon veel en met den grootsten spoed voor
den Indischen mail werken. Hij arbeidde op zekeren Vrijdag
als met stoom. En hij liet zich den zin ontvallen, dien hij bij
rustig overlezen (hij erkende dit dadelijk) had moeten schrappen.
Toch kan ik zoo volmondig getuigen, dat er geen plaats voor
kleingeestigheid in zijn ziel was. De kleingeestigheid van anderen raakte hem ook weinig. Ik heb hem nooit waarlijk in booze,
harde stemming gezien, ben zelfs dikwijls bij hem verrast door
zekere gemoedelijke nafeveteit. Anderen hebben wellicht andere
indrukken; maar mij zij het vergund mijn persoonbijke impressies weer te geven. Hij had misschien niet genoeg »den bult"
van den eerbied: hij was wellicht te snel gereed met het indienen van een protest: hij was te veel gewoon overal en achter
alles vraagteekens to plaatsen: hij had te grooten afschrik voor
pasklare waarheden : hij was misschien wat ondeugend van geest
voor ons rustig Nederland: hij was op sommige punten van
ons volksleven wel wat onbegrijpelijk uitgevallen, hij de naneef
van Avranche's bisschop; — maar ik vraag op mijn beurt, heeft
Holland hem begrepen, hegrepen wat geheel eenigen, oorspronkelijken man zij in hem bezat ? Heeft Holland ooit enkele van
Huet's kleinere gebreken willen dulden? Heeft Holland eindelijk
eerbied gehad voor het »compleete" dat er in dien man stak ?
Waardeering; gekoesterd voor den intellectueelen rijkdom, dien
hij aan Holland's geestelijk kapitaal toevoegde ?
Holland straft degenen, met wie ons yolk het niet eens is,
bedaard, zacht, stil en kalm, doch vast.
De straf van Itali6 gaat heftig en vlatnmend te werk. Als
Foscari den vader van Loredano heeft doen omkomen, weet
Loredano zijn smart te ontveinzen, doch heeft nu voortaan
slechts 46n gedachte, in vreugde en Teed, om zijn tegenstander
te vernietigen. En alg het na jaren gelukt is, als de tachtigjarige Foscari dood ter neder valt, dan opent Loredano zijn
grootboek. Op de debet-zijde stond daar nog altijd de post
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open: >>Foscari voor den dood van mijn vader." Nu vult hij
aan de andere zijde deze enkele woorden in ; l'ha pagato : het
is betaald. Zoo liquideeren de Italianen hun wrack.
Een Hollander doet anders : hij heeft een even geweldig
wapen ; hij ignoreert, hij verklaart iemand voor dood. Hij laat
lien iemand, al is hij Huet, al is hij de schitterendste stylist
van ons land, al weet hij aan onze smijdige moedertaal kristalzuivere vormen en fijn geschakeerde kleuren te ontlokken, rustig
in het buitenland zijn brood zoeken.
Holland riep Huet aan geen enkele universiteit. Voor ieder
onzer, die Diet al te hot van geest is, viel het gemakkelijk, na
de invoering der nieuwe wet van hooger onderwijs, een professoraat te verkrijgen: voor Huet scheen dit niet weggelegd. Er
waren eenige eigenschappen van buigzaamheid noodig, die hij
Diet bezat.
Stel echter eens dat onze Regeering had durven regeeren,
dat hij eens een leerstoel had kunnen verkrijgen

Velen van hen, die zulke leerstoelen bekleeden, zijn reeds
vergeten al zijn zij nog niet gestorven. Huet zal blijven leven
eeuwen lang door zijn stijl.

FRANSCHE KUNST ONZER DAGEN.

FRANSCHE DICHTERS IN 1875.

Het zoo mijn wensch zijn u, waarde lezer of lezeres, de nieuwe
Fransche Dichters — de derde generatie van Fransche poeeten
onzer eeuNv — als in een »revue", als op eene parade, hier voor
uw oogen te doen voorttreden. Wacht dus geen uitvoerige schildering, geen betoog, geen volkomen zekere van alle kanten getoetste waardeering ; neen, vergun mij 't voorbeeld te volgen
van ow vriend, den hoffelijken jongen luitenant, als hij u naar
de parade wil vergezellen. Op bet door zwaar geboomte omgeven veld buiten de stad ziet gij de regimenten zich reppen
en bewegen ; de schitterende uniformen hier, de vurige ruiters
d4,6,r, de ,3toute wendingen -der artillerie ginds, de cavalcades,
het galoppeeren van bedrijvige ordonnans-officieren ; de signalen
verwarren echter en ow blik, en ow oordeel ; de zonnestralen,
die op het blanke staal flikkeren, verblinden uw oogen bijna
geheel en al. Doch uw vriend komt nu rustig achter u staan,
en in de vogelvlucht en dwarreling der voorbijvliedende en
voortsnellende colonnes wijst hij u met den vinger 't eigenaardige van dat corps, 't type van dien dienst, het kloek gebruik
dat men van dit wapen kan maken, 't manhaftig uiterlijk van
deze groep, de kokette lichte evolutie van dat escadron hij
verduidelijkt u de mobiele lijnen, die uit elkander schieten of
in elkander gaan klinken, en, als straks, order den opwekkenden marsch der muziek en 't geroffel van de trom, de gansche
bonte stoet in een stofwolk is weggetrokken, behoudt gij een
kleurrijken indrnk, een ideêele herinnering.
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En de nieuwe Fransche dichtergroep is het waard, dat wij
van haar een eenigszins scherpen indruk in ons brein opnemen.
Wij zijn wel is waar reeds verre verwijderd van die eerste
grootsche dichter-generatie van het Frankrijk der Restauratie
en van het jaar 1830, toen Lamartine, Victor Hugo, Beranger,
Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Auguste Barbier met hun
zangen Europa verrukten ; toen dat sterke ras van poeeten, dat
liefde en geloof in zijn ideeen had, door een edele dronkenschap
vervoerd, met fikschen zwaai een idealistische tint over onze
worstelingen wist te gieten.
Ook zijn wij reeds op zekeren afstand van de kringen der
tweede dichter-generatie, waar Theophile Gautier met Charles
Baudelaire en Theodore de Banville den toon gaven ; trits van
dichters, die altijd onze studio dubbel waard blijven, omdat zij
de uitdrukking zijn van het Frankrijk, dat de edele droomen
van voor 1830 niet meer vermocht te koesteren, en tegelijkertijd niet in staat was het eenvoudige frissche gezonde leven te
begrijpen. Zij schilderen ons zoo goed dat Frankrijk zonder
aspiraties, in alle opzichten artificieel en toch door-en-door artistick. Voor wien het leven niet genietbaar is zonder zekere
prikkeling van genot, zonder »parfum" van reukwerk, zonder de
soort van bedwelming, die door een harmonieus maar overladen
kleuren-gewemel wordt teweeggebracht ; voor wien de drukte
eener bedrijvige wereld opgaat in het gedwarrel en rumoer van
een stoet van »boh6miens" en bevallige »bohemiennes"; voor wien
de wijde wereld toch eigenlijk besloten is op het tooneel, in 't
museum, of — -als meer intieme aandoeningen worden gezocht
— in het »boudoir" der actrice, waar een leven van kunst, van
zingenot, van dwepend droomen en van hartstocht wordt gesleten ; voor hem blijft de poezie van den bloeitijd van het rijk
van Napoleon III een »sachet", dat de atmosfeer met geuren
doortrekt; — voor ons alien blijft die poezie een allertnerkwaardigst psychologisch probleem. Wij gaan het thans voorbij.
Want de dichters der derde generatie, met wie we ons bezig
hebben te zijn poeeten, die op het einde van 't keizerrijk een gansch anderen toon begonnen aan te slaan. Zij kregen
weder cooed om waarachtig te leven en waarlijk lief te hebben,
weder zin om de bewegingen van 't hart of den loop der gedachten te volgen. Het waren dichters, die van de werkelijkheid uitgingen, hetzij ze die realiteit nu vonden in eigen gemoeds-
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aandoeningen of in de lotgevallen van hun tijd. Zij slaan
waarlijk nog niet den hoogen toon der poeeten van de eerste
generatie aan, maar hun klanken zijn toch weder gezonde,
frissche muziek. En nu wil het ons toeschijnen, alsof op hun
gedichten de geweldige nederlaag van hun land een zeer veredelenden invloed heeft gehad. Het is alsof hun uitdrukking
eenvoudiger, hun gevoel inniger en teederder is geworden, sinds
de smart over hun land door hun ziel is gegaan, sinds de
herinneringen aan den oorlog van 1870 en 1871 zoo donker
een achtergrond achter al hun blijde droomen schuiven. De
lach van zoo-even wordt met haast onmerkbaren overgang
bevochtigd door tranen. Doch die dichters begrijpen zeer goed,
dat het hun taak is te troosten en op te wekken. Zij weten
daarbij, dat hun land goed bout was, waarin de booze Fortuin
hard kon snijden. Zij werken dus op hun beurt een herleving
in de hand, en — reeds velen in getal dichten zij voor hun
vaderland liederen, die bewijzen, dat ook op dit gebied, ondanks
zware verliezen, Frankrijk rijk blijft.

I.
Een eerste plaats nemen onder hen in : Sully Prudhomme en
Francois Coppde, beiden uit de school van een ouderen dichter,
hoogelijk door hen vereerd, doch die tot nog toe geen weOrklank
bij het publiek heeft gevonden, Leconte de Lisle.
Sully Prudhomme toonde zich al dadelijk in zijn eersten
hunde] (Stances et PoOmes, 1865) een zeer ernstig en beeldend
dichter. Hij trad op met verzet tegen die ziekelijke neiging, om
zich maar te laten gaan, om den moeitevollen arbeid en het
geloof aan beginselen te versmaden. Hij meende, dat het wel
degelijk de taak van den dichter was, om te strijden, te worstelen en tot bevrediging te leiden. In de volgende verzen, aan
den uitnemenden geleerden Gaston Paris toegewijd, teekende hij
een anderen werkkring voor den dichter, dan in de school
zijner onmiddellijke voorgangers werd bedoeld :
A daaut des vieillards, les jeunes le diront,
Us chercheront du moins ; leur forte repudie
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Du doute irreflechi le desespoir aise.
Its sentent que le sire est une cornedie,
Que la melancholie est un cercueil use;
Le Wye degodte commence a leur deplaire;
L'action sans la foi ne les satisfait pas;
Es savent repousser d'un front chaste et colere
Ces deuils voluptueux des vaincus sans combats !
Es traversent la terre et sa bone et ses ombres
D'un pied clósormais sin- et d'un oeil familier ;
Du passé paternel ils foulent les decombres
Comme une poudre sainte au sol de Fatelier.
Quand de bons forgerons dans une forge noire
Fredonnent en lancant le marteau sur le fer,
Le passant qui les voit s'etonne; it ne pent croire
Qu'on puisse vivre un jour dans ce cruel enfer.
Mais eux, avec rentrain de la force qui el-6e,
Affrontent la fumee et le four Oclatant
Le travail fait les coeurs; cette douleur sacree
Donne un si mile espoir qu'on la souffre en chantant!

En van Sully Prudhomme kan dan ook worden getuigd, dat
hij eerlijk de hand aan het werk heeft geslagen. Met de begrippen der philosophie heeft hij zich vertrouwd gemaakt. Het
eerste boek van Lucretius is door hem in Fransche verzen
vertaald. Een edele eerzucht heeft hem steeds blijven leiden.
Het verwijt wordt hem door zijn landgenooten gemaakt, dat
hij zich allengs te veel als in zich zelven is gaan verdiepen, te
veel is gaan mijmeren en peinzen over raadselen der ziel.
Beschrijving en teekening der buitenwereld vindt men — naar
hun oordeel — te zelden in zijn gedichten. Zijn poezie is voor
Frankrijk haast te abstract geworden ; in zijn bewoordingen is
hij te veel aan de metaphysica gaan offeren. Toch moet gewaardeerd blijven zijn haat tegen alles wat het leven nauw, eng en
plat-alledaagsch maakt. En in die »intieme" poezie zijn enkele
waarlijk zeer schoone parelen te vinden : wij wijzen bij voorbeeld
op het fijne stukje uit den bundel, Stances et Poemes : »le Vase
Brise" dat bijna aan ieder, die de fransche literatuur liefheeft,
bekend is: wij schrijven bier uit den bundel, les Values Tendresses, het zachte lied over :
AU BORD DE L'EAU.
S'asseoir tons deux au bord d'un flot qui passe,
Le voir passer ;
Tons deux, s'il glisse un nuage en l'espace,
Le voir glisser ;
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A l'horizon, s'il fume un toit de chaume
Le voir fumer ;
Aux alentours si quelque fleur embaume
S'en embaumer;
Si quelque fruit, oil les abeilles got-I-tent.
Tente, y gotiter;
Si quelque oiseau, dans les bois qui Fecoutent,
Chante, ecouter .....
Entendre au pied du saule oft l'eau murmure
L'eau murmurer ;
Ne pas sentir, tant que ce rove dure,
Le temps durer ;
Mais n'apportant de passion profonde
Qu'a s'adorer,
Sans nul souci des querelles du monde,
Les ignorer;
Et souls, heureux devant tout ce qui lasse,
Sans se lasser,
Sentir Famour, devant tout ce qui passe,
Ne point passer!

Maar diezelfde zachte »intieme" dichter verrast ons van tijd
tot tijd door forscher klank, door stouter greep, wanneer hij
aan zijn vaderland denkt. Ziehier twee dergelijke sonnetten, die
ons niet alledaagsch toeschijnen :
LA PATRIE.
Viens, ne marche pas seul dans un jaloux sentier,
Mais suis les grancls chemins que l'humanité foule;
Les hommes ne sont forts, bons et justes, qu'en fouls:
Ds s'achêvent ensemble, aucun d'eux n'est cattier.
Malgre tot tour les moms t'ont fait lour h6ritier:
La patrie a jete le plus fier dans son moule,
Et son nom fait toujours /flouter comme une houle
De la poitrine aux yeux l'enthousiasme altier.
Viens, il passe au forum un immense z0phyre;
Viens, l'heroIsme epars dans Fair qu'on y respire
Secoue utilement les moroses langueurs.
Laisse a travers ton luth souffler le vent des Ames,
Et tes vers flotteront comme des oriflammes,
Et comme des tambours sonneront dans les coeurs.
AUX POETES FUTURS.
Poêtes a venir, qui saurez tant de choses,
Et :les direz sans doute en un verbe plus beau,
Portant plus loin que nous un plus large flambeau
Sur les supremes fins et les premieres causes;
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Quand vos vers sacreront des pensers grandioses,
Depuis longtemps dejh nous serons au tombeau;
Rien no vivra de nous qu'un terne et froid lambeau
De notre oeuvre enfouie avec nos Pevres closes.
Songez que nous chantions les fleurs et les amours
Dans un age plein d'ombre, au mortel bruit des armes,
Pour des coeurs anxieux que ce bruit rendait sourds:
Lors plaignez nos chansons, oil tremblaient tant d'alarmes,
Vous qui, mieux ecoutes, ferez en d'heureux jours
Sur de plus hauts objets des poemes sans lames.

Wij zouden willen aantoonen, hoe zeer dit laatste vers den
weémoed over een met fierheid gedragen ramp van 't land goed
vertolkt ; maar wij kunnen niet te lang hierbij stilstaan, want
Francois Copp& wenkt ons. Deze dichter heeft, in tegenstelling
van Sully Prudhomme, steeds de oogen levendig op de buitenwereld gericht. Sinds men in 1866 de aandacht op hem ging
vestigen, heeft hij zijn naam wijd en zijd verbreid. In het drama
heeft hij zich onderscheiden, terwiji zijn gedicht »La Greve des
Forgerons" bijna overal is gelezen. Wanneer wij nu zijn laatste
deelen ter hand neaten, dan zien wij, dat hij waarlijk de vlugge
rappe dichter van het werkelijk bestaan, van de levendige opvattingen en ook van den arbeid is gebleven. Wij hebben voor
ons op tafel Eggert 4j11 »Poemes Modernes, 1870", zijn bundel
»les Humbles, 1872", zijn boekdeel »Theatre, 1872" en zijn
poezieen »le Cahier Rouge, 1874". Wanneer wij ze doorbladeren,
dan treft ons in het eerste dee! (Poemes Modernes, 1870) een
idylle, getiteld : »le Banc" ; een zacht en vredig dichtstuk van
wat twee uit een dorp, nit 64n streek, elkander hebben to zeggen, wanneer zij ouder geworden en door den stroom van het
leven opgenomen — hij soldaat, zij arme dienstbode — in den
tuin der Tuilerieen te Parijs 's avonds op een bank rustig, de
een naast de ander, komen te zitten ; hoe zij het leven droevig
en moeitevol vinden, en hoe de soldaat haast hoopt dat er een
oorlog komt, en hoe zij daarvan schrikt, hoe ze voortspreken
totdat eensklaps in
en keuvelen en 't uur voorbijglijdt
de verte de trompet weerklinkt, die de taptoe blaast, en aan
hun zoet gesprek een einde maakt. Maar in ditzelfde deel wordt
ook een breeder geschilderd stuk gevonden, »la Benediction",
waarin een tooneel uit de inneming van Saragossa in 1809 door
de Franschen wordt geteekend. Dit stuk toont naar mijn inzien
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den fikschen greep en tegelijk 't rappe »proc4de" van den dichter
zeer duidelijk aan. Het schildert het binnenstorten en overweldigen van een kloosterkerk door de soldaten, op 't oogenblik
dat in de kerk een priester, lang van gestalte en met wit haar,
de mis bedient.
Mais ce vieil homme Otait si blane qu'il me fit peur.
„Feu!" dit un officier.
Nul ne bougea. Le pretre
Entendit, a coup stir, mais n'en fit rien paraitre,
Et nous fit face avec son grand saint-sacrement;
Car sa messe en kait arrive au moment
Oil le pretre se tourne et b6nit les fideles.
Ses bras 'eves avaient une envergure d'ailes.
Et chacun recula, lorsqu' avec l'ostensoir
II decrivit la croix clans l'air et qu'on put voir
Qu'il ne tremblait pas plus que devant les devotes,
Et quand sa belle voix, psalmodiant les notes,
Comme font les curds clans tons leurs cremes,
Dit :
„Benedicat yes, omnipotens Deus"

„Feu! repeta la voix feroce, ou je me fache."
Alors un d'entre nous, un soldat, mais un lache,
Abaissa son fusil et fit feu. Le vieillard
Devint tres pale, mais, sans baisser son regard
Etincelant d'un sombre et farouche courage :
„Pater et Filius" reprit

Quel rage
Ou quel voile de sang affolant un cerveau
Fit partir de nos rangs un coup de feu nouveau?
.le ne sail : mais pourtant cette action fut faite.
Le moine, d'une main s'appuyant sur la faite
De Fautel et tachant de nous benir encor,
De l'autre souleva le lourd ostensoir d'or.
Pour la troisieme fois it traca clans l'espace
Le signe du pardon, et d'une voix tres-basse,
Mais qu'on entendit bien, car tons bruits s'etaient tus,
II dit, les yeux ferme's :
„Et Spiritus Sanctus"

Puis tombs mort, ayant acheve as pridre.
L'ostensoir rebondit par trois fois sur la pierre;
Et, comme nous restions, meme les vieux troupiers,
Sombres, l'horreur vivante au Coeur et Fantle aux pieds
Devint ce meurtre infame et devant ce martyre :
„ Amen !" dit un tambour en eclatant de rire.
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Zijn in dit deel dus nog de grootsche kanten, de schelle
contrasten, de schreeuwende kleuren niet verwaarloosd in den
door ons in de tweede plaats genoemden bundel, »les Humbles,
1872", heeft Copp& wellicht wat al te sterk de poezie pogen
te zoeken, die de nederige posities in het leven omringt. Trouwens de oorlog met Duitschland was achter den rug, en meer
dan genoeg vlammende tooneelen hadden nu in de werkelijkheid
plaats gehad. Thans prijst hij de rustige rust der kleine burgerij :
Ceux-lif seuls ont raison qui, dans ce monde-ci.
Calmes et dedaigneux du hasard, ont choisi
Les douces voluptCs que l'habitude engendre.
Chaque dimanche, ils ont leur fille avec leur gendre,
Le jardinet s'emplit du Tire des enfants, .....

en wat er verder volgt. Doch tegelijkertijd laat Copp& ons
in de overige verzen van dien bundel al de smarten der kleinen
en geringen naar de wereld gevoelen. Schetsen nit het beleg
van Parijs breken de 6entonige kleur, terwijl onder den titel
van »Promenades et Int4rieurs" een reeks van 39 kleine strophen
een kaleidoscoop aanbieden van wat in en om Parijs gezien
wordt, wanneer een zonnestraal een kleinen duisteren hoek verlicht, wanneer de weg kronkelt, of wanneer een deur of venster
openstaat.
Buitengewoon talent toont het deeltje getiteld: Theatre de
Francois Copp6e, 1869-1872. Het bevat de volgende stukken :
Le Passant — Deux Douleurs — Fais ce que dois — L'abandonnee — Les Bijoux de la Delivrance. Een korte schets van
elk dezer kleine drama's to geven, zou vermoeiend en vervelend
zijn. Het eerste stuk »le Passant", waarin Silvia, de Florentijnsehe courtisane uit den tijd der Renaissance, hij 't ontmoeten van den voorbijgaanden Zanetto, voor het eerst gevoelt wat
reine liefde is, maakt een fijnen, haast bedweltnenden indruk.
Maar ook in het tweede stuk zijn schoone verzen. Daar zijn
in dit drama van die regels, die als degenstooten wooden, en
dan weder andere die smeekend 't harde staal schijnen op te
vangen. Onze hand slaat echter ook op het kleine drama »Fait ce
que dois". Een moeder wil na de gebeurtenissen van 1871 —
waarbij zij haar echtgenoot, een officier, heeft zien vallen —
met haar eenigen jongen het laud verlaten ; doch moeder en kind
worden in Frankrijk teruggehouden door den meester van 't
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dorp, waar de jongen heeft geleerd. Daar is in die enkele verzen van den dorpsschoolmeester een warmte, die u verkwikt, een
die u doet begrijpen, dat voor een Frausch publiek die verzen
opwekkend moeten zijn.
De lezer zal opgemerkt hebben, hoe gemakkelijk en veerkrachtig de eenvoudige verzen van Copp& zich voortspoeden.
En diezelfde lichte en vlugge hoedanigheden, diezelfde »verve'',
dat met een worp gegotene, vinden wij weder in de kleine gedichten,, die hij heeft verzameld in zijn bundel: Cahier Rouge.
Wij zouden bet vers »le Printemps", bij de bekende schilderij
van A. Cot, willen afschrijven, lied van bloemengeur en blonde
vrouwenlokken, waar de jonge herder en herderin, bij 't begin
van de lente, ‘tusschen 't licht-gele groen op den schommel zitten, terwijl de vroolijkste zonnestralen het tafereeltje met doorschijnenden glans bestraleu :
C'est l'aurore et c'est l'avril,
Lui dit-il.
Viens, la rose etincelle.
— Le vallon est embaume;
Viens, c'est mai
Eh c'est l'aube, lui dit-elle.
Et dans le Bois abritant
Un etang,
On les chevreuils viennent boire,
Its sort alles, les heureux
Amoureux,
Suspendre leur balancoire.

Maar het is te lang om mede te deelen. Wij zouden ook
kunnen wijzen op het keurig geteekende »Coin d'Idylle", dock
schrijven hier of het sonnet:
AU LION DE BELFORT.
Si je gravels des vers sur ton socle de pierre,
Certes, j'exalterais les combats glorieux,
0 monstre colossal, qui, seul victorieux,
Seul peux montrer les crocs et froncer la paupiere.
Je dirais qu'on t'a vu, jusqu'b I'heure derniere,
Fauve geant, qui fus digne des fiers alenx,
Rejeter loin de toi, sanglant et furieux,
L'assaut des cent chacals pendus a to criniere.
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Mais je voudrais encore ajouter: Grand lion,
Symbole de colere et de rebellion,
D'un moans sombre avenir to nous es l'assurance.
Attends, soil, comme tons, patient et muet;
Mais, si la haine salute en nous diminuait,
Rugis, pour rappeler son devoir a la France!

En om geheel den gedachtenloop van Copp4e to doers begrijpen, besluiten wij nog met de mededeeling van het vers aan
een Jong officier
A UN SOUS-LIEUTENANT.
Vous portoz, mon bel officio])
Avec une grace parfaite,
Votre sabre a garde d'acier;
Mais je songe a notre dOfaite.
Cette pelisse de drap fin
Dessine a ravir votre taille;
Vous Otes charmant; mais enfin
Nous avons perdu la bataille.
On lit votre intrepidite
Dans -vas, yeux noirs aux sourcils minces.
Aucun mal d'être bien gante!
Mais on nous a pris deux provinces
A v otre age. on est toujours fier
D'un peu de passementerie;
Mais, voyez-vous, c'Otait hier
Qu'on mutilait notre patrie.
Mon lieutenant, je ne sail pas
Si le soir, un doigt sur la tempe,
Tenant le livre ou le compas,
Vous veillez tard pros de la lampe.
Vos soldats sont-ils vos enfants?
Etes vous leur chef et leur pare ?
Je veux le croire et me defends
D'un doute qui me desespere.
Tout galonne, sur le chemin,
Pensez-vous a la delivrance?
— Jeune homme, donne-moi la main
Crions un peu : — Vive la France!

272

FRANSCHE KUNST ONZER DAClEN.

II.
Wij wenden ons thans tot eenige andere dichters en wel
hoofdzakelijk tot Edouard Pailleron en tot Eugene Manuel.
De ui:tstekende dichter-gave van Edouard Pailleron is ook
ten onzent bekend, sinds zijn in verzen geschreven comedie
»Les Faux Menages", met haar als spreekwoord gangbaren
regel: »Voila comme on finit, quand on ne finit pas", op menige
schrijftafel werd gevonden. Na het verschijnen van dit blijspel
kwam van hem in 1869 een bundel verzen nit : »Amours et
Haines", die naar ons inzien uiterst merkwaardig waren. De
lamours" waren allerliefst gedicht: wij zouden wel eens willen
weten, of ooit de maand April in bevalliger verzen is bezongen
dan in de liederen van Pailleron ; maar meer kracht en gloed
werd er toch eigenlijk gevonden in zijn scherpe haatdragende
gedichten. Zij doen u levee in dat laatste jaar van 't keizerschap van Napoleon III, toen er een onbestemd gevoel in Frankrijk opkwam, dat het regime van den tweedeu December zich
zelf begon te- overleven. Zoek dan ook in die verzen van Pailleron niet den klagenclen, zuchtenclen zielskreet, maar waardeer
de ontmaskering van sommige in deftige vormen voortstappende
parasieten. Het was een ontnuchtering voor Frankrijk, dergelijke
poezie to lezen ; de scherpe zweepslagen troifen onmeedoogend
al die onwezenlijke gedaanten, die het Fransche vo]k ten ondergang schenen to leiden. Erger a niet aan sonimige zeer hartige
woorden Frankrijk had behoefte aan 't bijtende zout, dat de
in den stilstaanden poel kwijnende Ievensgeesten weder deed
opbruisen en in fonkelenden kleuren-rijkdom deed opspatten.
Zeer zeker al de schurken, kwezels en knoeiers, op wie hij
wees, zijn uit Frankrijk niet verdwenen ; maar dit is zeker,
Pailleron heeft ze door zijn merkteeken voor alien vrij herkenbaar gemaakt.
Wij zouden willen wijzen op zijn vers »Les Droles", waarin
men zoovele der machthebbenden ook nog dozer dagen kan
herkennen.
Its soot puissants, ils eroient en eux, Hs font la roue.
La lächete les paye et l'intOr-ét les lone.
Hs oat des eourtisans, plus d'un mëme zele;
Its ont la plume, ilsont l'ep6e, ils out la robe
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Tout ce qui se surprend, tout ce qui se &robe,
Es Pont: — hors nos mepris, ils nous out tout vole.

Maar wij wenschen liever een fragment van hem over to
nemen nit enkele types: wij kiezen daarvoor het type Pangloss:
het beeld van den zelfgenoegzamen, oppervlakkigen, zich met
een phrase tevredenstellenden, Voltairiaanschen, zinnelijken »bourgeois" :
Il Otait une fois — avant-hier, peut-être —
Un homme qui vivait dans le ravissement ;
Ni beau ni laid d'ailleurs, et fait tout simplement,
Ainsi que vous et moi, lecteur, nous pouvons Petre ;
Il se nommait Pangloss, et vraisemblablement
Comptait qui vous savez pour aleul et pour maitre.
II avait comme un autre, etant un ecolier,
Appris beaucoup de mots d'une grande ressource
Qu'il s'etait comme un autre empresse d'oublier;
Sa langue, pas ou peu, cela coule de source;
Quanta l'arithmkique, on l'enseigne it la Bourse...
II n'etait pas savant, it etait bachelier.
Sur tout it tenait pret un avis net et fade,
Et savait it propos mettre un mot sur un nom,
s'agit de Vichnou, de Kant ou de Ninon;
„Owen? un fou, monsieur! Et Jean-Jacques? un malade
„Fourier? ah! oui, Fourier, la mer de limonade..."
Ce n'etait pas un sot que Pangloss: ah! mais non!
Sa politique Otait d'ignorer et d'attendre.
Du reste, liberal, comme on doit le savoir:
Quatre vingt-neuf! oh! oh!... Cependant le pouvoir...
Bref, un Shahabaham tendre
Une main ferme
L'ent nommó grand vizir, s'il avait pu l'entendre,
Et baise sur le front s'il avait pu le voir.
Pour sa religion, ce n'est pas un mystere
Qu'il pensait librement; mais, soit dit entre nous,
Au fond, it n'etait pas, vous savez, de ces fous
Qui... lorsqu'on le poussait, it aimait mieux se taire;
Non qu'il era, lui, Pangloss! lui, le fils de Voltaire!
Mais le peuple, monsieur; le peuple, y pensez-vous?
II suivait le droit fil de la route suivie
D'un pas inconscient, satisfait et certain...
La Bourse dans le jour, son journal le matin,
Et le soir... ah! ma foi, lo soir, Fame ravie,
II s'attardait gaiment aux faubourgs de la vie,
Homme d'ordre d'ailleurs, quoique fort libertin.
Quancl it prit quarante ans, devenu sage en somme,
Cornme it prenait du ventre et devenait affreux,

18

274

FRANSCHE KUNST ONZER DAGEN.
Sur Conseil de notaire, it se dit amoureux
D'une vierge apportant, outre une forte somme,
Les qualites do Coeur, bonheur d'ms honnete homme ;
Il out beaucoup d'enfants et vecut tres heureux.
Enfin, apres sa mort, honorant sa me-moire,
On lui fit un convoi, je dis superieur.
Flanque d'un beau discours it la maniere noire,
Dans lequel un monsieur três chauve et point railleur
Lui donnait rendez-vous clans un monde meilleur,
Ce qui dut l'Otonner. — La finit mon histoire.

Op dat oogenblik toen die verzen werden geschreven, was
er in Frankrijk nog een betrekkelijk jong dichter, op wien ook
de aandacht viel. Het was Eugene Manuel, en van hem was
omstreeks 1866 een bundel verzen verschenen, onder den titel
van »Pages Intimes". De Acad6mie Francaise had dien bundel
bekroond, en de kritiek ontving die verzen met eenige voorliefde. Trouwens de zachte, rustige, stille toon dier gedichten
hood een verrassende tegenstelling tegen het pikante en prikkelende, waaraan de heerschende meesters (ik noem slechts
Baudelaire) den smaak en het verhemelte van hun landgenooten
poogden te gewennen. Op ons Hollanders, die het al te huiselijke karakter onzer poezie soms pogen te overdrijven, maakten
die verze a dan ook niet den indruk, dien zij in Frankrijk schenen te-weeg te brengen. Het geheel geleek ons te eenvoudig,
en bijna te correct. De dichter gaf zelf de strekking aan van
zijn poezie in dit very :
AU LECTEUR.
Sous la mousse et sous les roseaux
L'avez-vous parfois rencontree
La petite source ignorOe,
Connue is peine des oiseaux ?
De ses invisibles reseaux
Nul ne suit la trame azuree;
Nul ne s'informe oh vont ses eaux
Dans la foret desalteree.
Longtemps elle court sans (lessen ;
Un jour, on lui °reuse un bassin:
Lecteur, vows achevez l'histoire !
A travers Bois ma source fuit ;
Elle est humble et fait peu de bruit
Mais elle est pure : on y peut boire.
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Het was dus zuiver, frisch bron-nat, kristal-helder water.
Wij begrijpen, dat de Franschen daaraan behoefte hadden ; maar
wij geven toch voor ons de voorkeur aan fonkelenden wijn ! -Dock ziedaar, Manuel heeft ons wijn gaan schenken. In de
laatste jaren zijn van hem enkele kleine drama's in verzen verschenen, die ware verrassingen bezorgden. Wij hebben 't oog
op het drama ales Ouvriers", dat in 1870, en op het drama
A'Absent", dat in 1873 verscheen. Het zijn beide zeer eenvoudige, doch aangrijpende geschiedenissen. Het wine verplaatst ons in 't huisgezin van den jongen ouvrier (Marcel), die
met zijn door Naar man verlaten moeder woont ; de jonge
twintigjarige man wil trouwen, en zie, daar blijkt 't dat die
veelgeliefde bruid juist gered en beschermd is door Marcel's
vader, die zijn eigen weg is gegaan, en zijn groote zonde, den
drank, heeft overwonnen. In de groote innerlijke worsteling,
die de moeder heeft to doorstaan, voordat zij den man de hand
weder wil geven, in de verdediging der moeder door den zoon,
ligt de spanning van het drama; in de keurige schetsen der
liefdes-droomen van Marcel en zijne 11614ne ligt vooral de poezie
van 't gedicht. Maar deze samenspraken der twee geliefden
zijn geen fluisteringen, geen gekweel als van twee vogels ; het
zijn ernstige, gezonde gesprekken, waarin al de phases van een
Parijsch arbeiders-leven zich weerspiegelen. Hoort bijv. de echtFransche belofte van Marcel dat hij zorgen zal, dat zijn vrouw
er lief zal blijven uitzien :
Oui, vous resteroz belle !... — Avez vous remarque
Que les filler, chez nous, h seize ans si jolies,
Et par leur paleur mdme un instant embellies,
Avec leur taille mince et leur air gracieux,
Et la francho gaite qui petille en leurs yeux,
Deviennent trop souvent, une foil marides,
Par quelque drede indigne, en tout, contrarióes.
Des femelles sans nom, qu'h peine on reconnait,
Avec un gros &dm mel none pour bonnet,
Attristant le logic de leurs voix tracassieres,
Plus laides cheque jour, cheque jour plus grossihrem
Vieilles avant le temps de la maturite,
Sans Tien de ce qui dolt survivre it la beauté ?
Ce n'est pas settlement le souci du menage,
Le travail, les enfants, la fatigue de rage,
Qui sm.° le front ride creusont cette laidcur :
— C'ost l'bomme, le tyran egolste et grondeur,
Qui n'a plus le respect de sa compagne saint°,
Ne voit que la sorvante et la dompte par crainte,
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Se montre indifferent, insensible, lasse,
Et r6elame sa soupe avant d'être embrass4 I
Un mot lui suffirait pour tirer un sourire :
Mais ce mot de l'amour, it ne sait plus le dire;
Il ne remarque plus, dans sa brutalite,
Si la, robe d'hiver est la robe d'ete ;
Il ne regarde plus ni Fair ni la tournure,
Ni sous le vieux mouchoir la jeune chevelure !
Du jour qu'il n'a plus rien aime, tout s'est flOtri!
— La beautO de la femme est l'oeuvre du marl I

Gelijke waarde heeft »L'Absenr. Denk u een dorp in een der
Fransche provincien. Een oud man en zijn vrouw leven daar
stil, in zuinige bekrompen omstandigheden. De zon schijnt
buiten in voile zomerwarmte, maar binnen in 't huis is alles
somber en benepen. De oude man bromt, de vrouw vergoelijkt
doch 't helpt niet, geen zonnestraal dringt binnen. Vroeger was
het anders, zij hadden een zoon, wiens vroolijke stem de wanden
deed klinken voor dien zoon deden zij alles, hadden de oudjes
alles over ; — doch ziedaar, die zoon is den verkeerden weg
opgegaan; met zijn strengen vader heeft hij zich nooit verstaan ;
slechte vrouwen hebben hem bekoord; hij heeft zijn vader finantieel geruineerd en is naar Amerika vertrokken. De vader heeft
hem niet willen zien, toen hij 't land verliet, hoe bitter de
moeder ook weende, en thans zitten de ouders eenzaam ter
neder; de vader knort en wil geen kinderen ooit meer zien ; de
moeder bedwingt haar tranen : zij hebben in jaren niets van
den zoon gehoord. Het blijkt nu, dat de zoon in Amerika zijn
leven heeft gebeterd, dat hij dear is gaan huwen, rijk is geworden, een zoontje heeft gekregen, maar zelf gestorven is. Zijn
weduwe is met het kindje naar het Fransche dorp gegaan, om
den ouders de laatste groeten van hun zoon over te brengen.
Zij komt. Doch het is niet gemakkelijk den ouden vader te
lijf te komen; hij wil geen vreemden, vooral geen kinderen zien.
Eindelijk weet de dokter van het dorp een uitweg. Zelf heeft
hij niets kunnen uitrichten met zijn woorden, doch de vijfjarige
jongen wordt door hem in huis gebracht. De oude man weet
niet, wat hij ziet of hoort. Is het zijn eigen kind ? Is het een
droom? De verzoening met de nagedachtenis van den verloren
zoon volgt nu van-zelve. En dat alles wordt ons geschetst in
nitnemend fraaie verzen; daar zijn van die regels die als mnnten zijn geslagen, bijv. het woord van de oude moeder over
haar weggevloden zoon:
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Plus nous devenons vieux, plus je le vois enfant :

en de woorden van den vader aan den dokter over de tegenwoordige jongelieden
La generation des jeunes ne vaut Tien :
On rit de tout, docteur ! l'enervante ironie
De ce siècle indecis est la triste manie !
On ne sent plus le charme austere du devoir,
Et l'on met tout en doute, afin de tout pouvoir !
La jeunesse, reglant la morale a sa guise,
A pour raison derniere un bon mot qu'elle aiguise.

En het geheel is niet spaarzaam bedeeld met dergelijke schoonheden ! Hetzij de dokter spreekt over de zieke kinderen die
hij moet genezen, hetzij wij gekomen zijn tot die droevige en
stille bladzijde, waarin de weduwe den dood van al'Absent'
verhaalt.
Dit is Manuel. — Om hem en Pailleron zouden wij nu nog
verschillende anderen kunnen groepeeren: te gemakkelijker, omdat al die nieuwe dichters van Frankrijk er een eer in stellen
hun boek bij den uitgever Lemerre to doen uitkomen, en hun
verzen te doen drukken door den fameusen drukker J. Claye
-- beide welke namen van Lemerre en Claye dan ook door
alle dichters (vooral door de jonge) worden verheerlijkt. Wij
zouden zoo bijv. kunnen opnoemen Andre Theuriet, op weg naar
het woud, de stemmen der natuur afluisterende : Jean Aicard
met zijn frissche naleve poezie : Andre Lemoyne, die in zijn
fijne sobergetinte verzen verborgen plekjes in veld en bosch
teekent. In de verte staat nog een jonkman, die zeer veel
van zich zal laten spreken, Jean Richepin. Doch wij gaan ze
voorbij. Wij wijzen alleen nog op een reeds ouderen dichter
uit Lyon, Josephin Soulary, omdat hij hun &ler meester is
geweest in het >>genre" der sonnetten. Hij geldt in Frankrijk als de kunstenaar, die het keurigst en 't fijnst echt-Fransche
sonnetten weet te slijpen en to ciseleeren. Zijn gedichten zijn
dan ook te vergelijken bij die in goud gevatte konstwerken,
gedreven door de band van een of anderen Benvenuto Cellini,
die wij onder een glazen stolp bewonderen. Wil men een voorbeeld, zoo geniete men het volgende zoo schoon afgeronde sonnet,
waarvan de verzen als langs zijden koorden rollen :
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LES DEUX CORTEGES.
Deux corteges se sont rencontres a l'Oglise.
L'nn est morne, — it conduit la biere d'un enfant.
Une femme le suit, presque folle, Otouffant
Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise.
L'autre, c'est un bapteme. — Au bras qui le defend,
Un nourrisson begaye une note indecise ;
Sa mere, lui tendant le doux sein qu'il Opuise,
L'embrasse tout entier d'un regard triomphant
On baptise, on absout, et le temple se vide.
Les deux femmes, alors se croisant sons l'abside,
Rehangent un coup d'oeil aussitot detourne ;
Et — merveilleux retour qu'inspire la priere, —
La jeune mere pleure en regardant la biere,
La femme qui pleurait sourit au nouveau-ne !

III
Doch de namen der twee dichteressen Louisa Siefert en
Mevrouw Ackerman roepen ons.
Een groote verrassing was het voor een ieder, die de literatuur bemint, toen in 1869 de eerste bundel van Louisa Siefert
verscheen, onder den titel van Alayons Perdus". Het waren
zangen van eene jonge vrouw uit Lyon, zoo even de meisjesjaren ontwassen, gedichten vol gloed en melodie, en die daarom
vooral z66 aantrekkelijk bleken, omdat zij, in volmaakte waarheid en oprechtheid, het vrouwelijk gemoed, de vrouwelijke
hartstocht, teederheid en liefde uitdrukten. Hier kwam niet
voor het publiek een of andere geemancipeerde, die de manieren
van een opgeschoten jongen of man poogde na te bootsen, en
zich op stelten plaatste, om wat grooter te schijnen, die, met
een sigaar in den mond, den schilder of beeldhouwer in zijn
atelier ging nadoen, en, slechts bij uitzondering, om op die wijze
aan de vrouwelijke nmance" toch ook haar betrekkelijk rech,t te
geven, er soms in wilde berusten, om de rol van een Muze aan
te namen; neen, bier kwam een jonge vrouw, die ons de doodeenvoudige geschiedenis vertelde, dat zij lief had gehad, dat zij
innig, hartstochtelijk lief had gehad,. doch dat zij door hem,
aan wien zij haar hart had gegeven, was verlaten, en dat het
haar zoo onbegrijpelijk veel moeite kostte om tot kalmte te
komen. Eri dit alles werd verteld in een vaste, eenvondige,
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heldere taal, zonder emphase en zonder phrases. Zeer zeker
al de gedichten waren niet geciseleerd, zooals die van haar
vriend Soulary, maar er was warmte en vaart in die verzen;
de aandoeningen repten zich voort, het bloed bruiste en men
hoorde duidelijk het hart der dichteres kloppen.
Men doorleeft een volkomen drama in die »Rayons Perdus".
Eerst de illusie der hoop, met al de argeloosheid, het zelf-mistrouwen, den schroom en overmoed tegelijk, de goedheid en de
onbegrensde teergevoeligheid eener eerste liefde:
Qu'iI etait fatigue ce soir
Au moment de son arrivee !
A mes cotes it vint s'asseoir ;
Sa journ6e etait acheyee.
Je lui disais : „vous etes bon !"
J'entendais, du moins it me semble,
Son coeur qui me criait: Toujours !
Le mien qui murmurait : Ensemble !

Doch weldra komt de ervariug, dat het een droom is, dat
de liefde niet wordt beantwoord, dat de hulde van zijn gemoed
haar niet wordt aangeboden. De diepe teleurstelling, de smart,
straks de koil der wanhoop wisselen elkander af Dan volgt
de bespieding der jaloerschheid. Wat doet zijn hart toch sours
zoo heftig zich bewegen ? Waarom ?
POURQUOI?
Pour la premiere fois, quittant votre air morose,
Vous m'avez, hier soir, donne. le bras. Tandis
Que j'allais pres de vous ainsi, comme jadis,
J'ai senti contre moi palpiter quelque chose.
Mon visage soudain est devenu tout rose ;
Vous m'avez demand:é ce que j'avais, je dis
N'importe quoi .... : Mon Dieu! c'etait mon paradis,
Dont la porte s'ouvrait quand je Ia croyais close.
J'ecoutais, j'ecoutais (helas ! le saviez vous?)
Votre coeur, sous ma main, qui battait h grands coups,
Et je volts regardais, disant : Il ressuscite!
Mais l'effroi s'abattit alors sur moi, plus vite
Qu'une pierre qui tombe en un lac ... Oh! pourquoi
Ton coeur bat-il si fort s'il ne bat pas pour moi?

Toch kan zij het visioen niet loslaten. Wie

weet ?

En zij
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raadpleegt in haar herinueringen al de liefelijke tooneelen met
hem doorleefd, die altijd oude en altijd nieuwe gebeurtenissen,
die nietigheden, die zeepbellen, die een levens-toekomst in haar
broze wegspattende kringen schenen te omvatten. Hoort bijvoorbeeld het herdenken van een bezoek, dat zij op een herfstdag met haar moeder hem bracht buiten de stall, waar hij op
een klein landgoed, te midden der boomen en grasvelden, der
heesters en der reeds verbleekende bloemen, woonde
Dans le petit jardin quelques tardives roses
Mariaient leur parfum a celui du jasmin.
Ah! plus encore pour moi, les fleurs d'amour &loses
Embaumaiont ce chemin!

Doch eindelijk wordt het dan toch ten voile begrepen, dat
hier geen wederliefde bij hem te vinden is; — nu begint de
trotschheid van de vrouw zich te openbaren : zij wordt geminacht, verlaten, versmaad, doch zij wil niet bukken voor de smart:
Non, non, je ne suis pas de ces femmes qui meurent
Et rendent ce dernier service b lours bourreaux,
Pour qu'ils vivent en paix et sans soucis demeurent.

Neon, zij zal, zij wil blijven leven, en het leven, het licht blijven liefhebben, al zijn zoovele zonnestralen nu verloren. Zij
stort zich in het gewoel der maatsehappij en der wereld. Toch
komt ieder oogenblik de gedachte aan het voorbijgegaan geluk
boven, en aan die opwellingen dankt men eenige der schoonste
en rijkste klanken die zij uit, onder anderen het volgende vers :
SOLEIL D'HIVER.
Helas! hier encor sur mon front, sur ma levre,
Sent venus se poser la joie et le plaisir,
J'ai ri comme une folle
aujourd'hui j'ai la fiêvre,
Car ma porte est fermee et j'en ai le loisir.
0 pauvre humanite I J'ai pitie de moi-môme,
Quand mon masque s'en va djeolle par razes pleurs

Et qu'apparait, meurtri, consume, maigre, blôme,
Mon visage, dont tons admiraient les couleurs.
-- Nous sommes en janvier; le ciel, d'un azur tendre,
Reilechit sa splendour dans les Hots clapotants
Le vent est si Niger qu'4 peine on pent ]'entendre,
Le soleil est si doux qu'on dirait le printemps.
Mais, comme ces rayons a la nature morte
Se prodiguent en vain et ne fecondent rien,
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Dans mon Arne la peine est aussi la plus forte:
Mon rire est un mensonge, et l'amour le salt bien!

Dat boekdeel »Rayons Perdus" was een ruiker van zeer
frissche en heldere kleuren. Eenigszins werd de toon der laatste
gedichten van den bundel vervolgd en met lichte wijzigingen voortgezet in een nieuw deel, dat in 1870 van haar hand uitkwam,
onder den titel : »Les Stoiques". Menig schoon vers zou ook
hieraan te ontleenen zijn, maar een nieuwe gezichts-einder was
niet voor de dichteres opgegaan. Die nieuwe horizont werd
echter weldra gevonden, toen de geweldige gebeurtenissen van
de jaren 1870 en 1871 Frankrijk gingen verpletteren. Reeds
had zij een aan Victor Hugo toegewijd bundeltje uitgegeven:
»L'ann6e Republicaine", waarin op zeer bevallige en bekoorlijke
wijze de kalender der Fransche Revolutie was bezongen, en
waarin aan het dichterlijk etiket van al die aardige namen der
maanden (Germinal, Floreal, Prairial, enz. enz.) een bijschrift of
schilderijtje was toegevoegd ; — en nu, nog droomend over al
die republikeinsche idealen, kwam haar daar plotseling de Republiek zelve, en de oorlog met de bloedige neerlaag verrassen
en verwarren. Vol van haar geestdrift en ontzetting wierp zij
op papier haar »Saintes Coleres", aan Josdphin Soulary opgedragen, waarin zij letterlijk haar verzen vleugelen aanbond. Wij
willen haar al haar woeste kreten tegen Pruisen niet al te
sterk aanrekenen; bewonderend volgen wij soms de wilde vaart
dier verzen :
Ah! parce qu'ils sont forts, et qu'ils sent en grand nombre.
Qu'ils se sont prepares dans le silence et Fombre,
Comme des renards ou des loups;
Farce qu'ils on surpris notre France endormie,
Qu'ils ont mis leurs poing lourd sur sa bouche blómie,
Et sur sa gorge leurs genoux,
Its ont crie victoire, et dit, qu'elle etait morte

En mogen wij buitenlanders, wij onpartijdigen, hier soms de
woorden al166n schoon vinden, zeker zal het volgende denkbeeld
door ieder, vriend of vijand, worden gewaardeerd:
On disait: — II est most, foule sur la grand' route
Par ceux dont it voulait arreter la &route.
Get autre, au coin d'un boil, tomba seul.
Plutet que de ceder, s'est fait tuer ici.
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Celtli-lk fut broye sous tant de projectiles,
Et tour ces dévouements etaient bien inutiles !
Et je pensais: jamais dóvouement n'est perdu;
Ce germ° est immortel, et le sang nipandu
Consacre le principe au nom duquel it coule.
Ces braves ne sont pas grains de sable a la houle:
Bs sont grains de froment au sillon large et droit;
Oil semi le devoir, moissonnera le droit

Vermelden wij nog ten slotte dat in 1872 van haar zijn
uitgegeven enkele kleine drama's in verzen : Th4ophile — Le
recteur Bertholdus — La Bague — en le Retour; welke vier
drama's zij onder den titel van Comedies Romanesques tot den
deel heeft vereenigd. In werkelijkheid wordt bier het thema der
liefde nogmaals van vier verschillende kanten, doch nu in dramatischen vorm, ontleed en behandeld. In het eerste stukje
wordt de »amour-phantasie", in het tweede de teederheid, in
het derde de hartstocht der liefde, en in het vierde de liefde
als ideaal voorgesteld. Wij voor ons — al heeft de figuur van
Theophi le de Vial) uit den tijd van Lodewijk XIII haar
boeiende aantrekkelijkheid — geven de voorkeur aan het laatste
stukje, dat in de dagen van het Directoire speelt, en de nobele
jeugd van Frankrijk, die op de slagvelden de eer van het land
zoo zege vierend ophield, in tegenstelling zet tegenover de reeds
verwijfde zeden der »museadins" van een »jeunesse doree."
Het talent van Louisa Siefert staat niettemin in de lyrische
gedichten het hoogst. Nevens haar — waardige »Pairesse" -heeft een andere vrouw op vleugelen der poezie haar stoute
baan beschreven. Een eenig en demonisch talent. Zij schijnt
reeds een meer bejaarde vrouw te zijn, al heeft zij eerst in
1874 al haar verzen (waarvan enkele reeds van het jaar 1835
dagteekenen) aan het publiek in een Diet al te groot boekdeel
overgege ven 1). Zij draagt den naam van Mevrouw Ackermann.
Is zij de echtgenoote van dien aan alle lezers der Correspondance van Proudhon bekenden Elzasser, professor Ackermann
uit Straatsburg, die later in Berlijn werkzaam is geweest aan
de uitgave der werken van Frederik den Groote, en die in
1846 is gestorven ? Zeker is het, dat haar hemeltergende verzen
geheel en al in de atmosfeer der Proudhons te-huis behooren.
1) Zij was wel is waar vroeger reeds onder enkele critici bekend. Sainte
Beuve prijst haar reeds in zijn Nouveaux Lundis, tom X, pag. 128.
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Want zij is geen droomende, dwepende, zachte dichteres, geen
weemoedige vrouw, die de slagen van het lot aanneemt en
poetiseert, neen, zij is gene van dezulken, voor wie het leven
in alle opzichten een verwarrend raadsel, voor wie God zelf
een wreed mysterie is gebleven. Zij heeft geleden, heeft gewanhoopt, heeft van jammer gesnikt, en thans rest haar niets anders,
dan, als de opgesloten vogel, tegen de tralies van den eng haar
omsluitenden kerker aan te vliegen en haar borst dus open te
rijten. 0, bij haar zielekreten, bij haar hartstochtelijke, godloochenende verzen verbleeken al wat andere dichteressen haar
»Stoiques" noemen! Daar dreunt een orgeltoon door haar liederen,
maar een toon, alsof een der afgevallen Engelen, van wie Milton
spreekt, zelf aan het reusachtig muziek-instrument zich had geplaatst, en nu zijn gevoel van afval van Gods troon, en zijn
triomf in de neerlaag zelve in stormende, huilende, weeklagende, hijgende, daverende en alles overweldigende noten wilde
storten. Er valt juist zooveel groen-bleek licht als noodig blijkt,
om goed te doen uitkomen hoe duister het is ; de muziek
schalt, klaagt en rolt : en de gewelven beven, de zerken
splijten, de gebinten kraken, de pijlers van den tempel schudden en waggelen, daar zij niet bestand zijn tegen de ontzettende
drukking dier woeste klanken-vlagen. Dit is de indruk, dien
de volgende verzen uit het gedicht Tascal" op ons maken :
Aux applaudissements de la plebe romaine
Quand le cirque jadis se remplissait de sang,
Au-dessus des horreurs de la douleur humaine,
Le regard decouvrait un Cesar tout-puissant.
trimant dans sa grandeur sereine,
11 etait
Tout entier au plaisir de regarder souffrir,
Et le gladiateur, en marehant vers l'arene,
Savait qui saluer, quand it allait mourir.
Nous, qui salfirons-nous ? a, nos luttes brutales
Qui done preside, arms d'un sinistre pouvoir ?
Ah ! seules, si des Lois aveugles et fatales
Au carnage kernel nous livraient sans nous voir,
D'un geste resigne nous salilrions nos reines:
Enfermó clans un cirque impossible it franchir,
L'on pourrait neanmoins devant ces souveraines,
Tout roseau que Fon est, s'incliner sans &chin
Oui, mais si c'est un Dieu, maitre et tyran supreme,
Qui nous contemple ainsi nous entre-d6chirer,
Ce n'est plus un salut, non, c'est un anathême,
Que nous lui lancerons avant que d'expirer.
Comment ? ne disposer de la Force infinie
Que pour se procurer des spectacles navrants
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Imposer le massacre, infliger ragonie,
Ne vouloir sous ses yeux que worts et que mourantm !
Devant ce spectateur de nos douleurs extremes
Notre indignation vaincra toute terreur.
Nous entrecouperons nos rales de blasphemes,
Non sans desir secret d'exciter sa fureur.
Qui sait? nous trouverons peut-titre quelque injure
Qui l'irrite a ce point que, d'un bras forcenO,
arrache des cieux notre planete obscure,
Et brise en mille eclats ce globe infortune.
Notre audace du moins vous sauverait de naitre,
Vous qui dormez encore au fond de l'avenir:
Et nous triompherions d'avoir, en cessant d'être,
Avec l'Humanite force Diou d'en finir.
Oh! quelle immense joie apres taut de souffrance!
A travers les debris, par-dessus les charmers,
Pouvoir enfin jeter ce eri de delivrance
Plus d'hommes sous le ciel, nous sommes les derniers !

Het is een toon, die bijna niet meer Fransch is, die doet
vermoeden dat Duitsch Hegelianisme, ja nihilisme, door dat
vrouwelijk brein is gegaan. Misschien leefde zij wel een tijdlang te Berlijn. Doch dat zij met hart en ziel toch Fransche vrouw is gebleven, blijkt uit de verzen over den oorlog,
]a nAmoire de mon neveu le lieutenant Victor Fabregue
tue a Gravelotte." In dat vers komt dus een oogenblik
een andere noot ons gehoor verrassen ; maar het duurt slechts
eenige minuten. De diepe wanhoop over geheel het leven is nog
sterker dan de smart over gesneuvelde en verpletterde vrienden ; de geheele menschheid zelve schijnt in haar oog te vergaan; het wereld-schip drijft naar de klippen. Wat beteekent
dus een enkel individueel ongeluk, smart of wond, meer of
minder ? En in schrillen, haast verheven wanklank, dringt haar
laatste noodkreet ons gillend in de ooren
Ah ! c'est un cri sacra que tout cri d'agonie;
Il proteste, it accuse au moment d'exciter.
Eh bien ce cri d'angoisse et d'horreur infinie
Je l'ai jets ; je puis sombrer !

IV.
Ten slotte wijzen wij op twee dichters, die een beroep doen
op den krijgshaftigen geest van het Fransche yolk. Wij bedoelen Paul Derourede en le vicomte Henri de Bornier.
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Paul Deroulede is thans door gansch Frankrijk bekend door
zijn twee deeltjes : »Chants du Soldat" en »Nouveaux Chants
do Soldat". Wij zijn bij dezen dichter midden onder de troepen, en wel in het Fransche leger van de jaren 1870 en
1871. Die Fransche soldaten zijn loszinnig, luchthartig als
altijd, ten strijde getogen, maar hebben — al is hun dapperheid onverdacht — overal het hoofd gestooten. En de dichter, zelf militair (de Nouveaux Chants zijn opgedragen aan
de kameraden van 't leger), gaat nu al de verschillende Episodes
van dien wreeden strijd na, om zijn vrienden mood in te
spreken, en om het pralen zeer zeker, maar toch ook het
vertwijfelen, te beletten. En er klinkt een eigenaardige muziek
in al die soldaten-liederen. Gij zelf waant u verplaatst in
het kamp. Gij hoort de trom en den lichten tred der voltigeurs. De trompet weèrklinkt, en ge ziet de ruiters vooruitschieten. Die stofwolk daar en dat rammelend, kletterend gedreun geven u te kennen, dat de batterijen veld-artillerie naderen.
De schildwachten zijn uitgezet en laten hun »qui-vive" vernemen. En bier bij die tenten zit de 64n zijn geweer te poetsen ;
neuriet de ander zijn refrein, en hoort ge ddAr in die groep
den opgevangen kwinkslag. Verweerde gezichten b rommen een
vloek ; jonge officieren doen hun paarden trappelen , steigeren
en wegstuiven; ondere staf-officieren en mannen der genie wandelen met den kijker in de hand; drommen van nieuw aangekomenen zoeken luidruchtig een plaats. En het is een gefluit
en een gekletter en een gegons zonder einde. En zij willen alien
voornit tegen den vijand
EN AVANT!
Le tambour bat, le clairon sonne ;
Persorme!
Qui reste en arriere?
C'est un peuple qui se defend.
En avant !
Gronde canon, crache mitraille !
Fiers bilcherons de la bataille,
Ouvrez-nous un chemin sanglant.
En avant !
Le chemin est fait: qu'on y passe!
Qu'on les Ocrase, qu'on lei chaise !
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Qu'on soit libre au soleil levant!
En avant !
Allons! les gars au coeur robuste,
Avancons vite, et visons juste,
La France est la qui nous attend
En avant!
Leur nombre est grand dans cette plaine
Est-il plus grand que notre haine ?
Nous le saurons en arrivant.
En avant !
Leurs canons nous fauchent? Qu'importe!
Si leur artillerie est forte,
Nous le saurons en Penlevant.
En avant !

en ziet, zij zijn vooruitgegaan, en de charge" begint :
L'air est pur, la route est large,
Le clairon sonne la charge!
Les Zouaves vont chantant,
Et lb-haut sur la colline
Dans la fora qui domine
Le Prussien les attend.

En de schok is daar : de woedende slag. Het is een gedreun
en geknetter zonder ophouden. Een wanhopende worsteling.
Men vliegt door de bosschen, tegen de heuvels. En de kanonnen spuwen hun vuurvlammen tegen de moedigsten. Men grijpt
de bajon.et en rent er op in. Maar de metalen muur van den
vijand houdt stand. De Pruissen zijn overal :
Its sont lb dans le bois sombre,
Toujours forts, toujours en nombre,
Et bien abritós toujours ;
N'ayant clairons ni tambours,
Couverts de silence et d'ombre,
Its sont la dans le bois sombre.

De Fransche soldaten, die zoo licht van hart den aanval
hadden ondernomen, moeten wijken, wijken voor het beleid en
de steeds verder en verder zich uithreidende ijzeren lijnen van
den vijand. Zij vluehten :
C'est depuis l'aube qu'on marche :
Les hommes n'en peuvent plus
Qu'elle est humble, leur démarche :
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Qu'ils sont tristes, les vaincus!
La retraite est consomm6e,
C'en est fini des combats.
Pauvre France! pauvre armee !
Dieu n'aime pas tes soldats!

De aftocht is daar. En als die wijkende soldaten door de
dorpen heènkomen, waarlangs zij voor eenige weken al zingend
en hopend en jubelend ten krijgsdans waren getrokken : hoe
treurig is hun blik! Want erger dan de hooge toon van den
vijand, is nog het koele oog der vrouwen en meisjes van die
dorpen, waardoor hun droevige aftocht gaat. En de dichter
toont ons 't meisje, dat weleer in de hoop der overwinning den
soldaat een kus had gegeven, en nu bereid is den soldaat aan
te vliegen. En al die Episodes krijgen in de liederen van D6roulede een eigen merk en een vasten vorm. Gij doorleeft alles:
gij prijst nog de soldaten gelukkig, als zij in die dorpen kunnen
vluchten, waar het oude moedertje hun een gastvrije hut opent.
Want de anderen zijn omsingeld, en verre in het vreemde land,
zonder wapens, zonder eer, gevankelijk weggevoerd, waar zij, bij
het minste verzuim tegen de discipline, worden gevonnisd, waar
zij werken moeten, om verdedigings-grachten voor de Pruisen
zelven te graven. Want, terwijl de dichter zijn landgenooten
niet spaart, toont hij Loch oak aan, dat deze vijand, die zoo
goed zijne zakken heeft gevuld, geen greintje ridderlijke grootmoedigheid heeft gehad. Zeer zeker Deroulede verbiedt zijn
landgenooten verder de Marseillaise te zingen: maar tegelijk
wijst hij goed aan, dat de wijze van vechten der vijanden sours
z66 wreed was, dat zelfs de priesters van den vrede 't eerst
het signaal tot den verwerenden strijd moesten geven. Wij
hebben 't oog op het very >Bazeilles". Het einde echter van
alles is dat de dichter, dat de soldaat bens zoo sterk zijn vaderland, zijn Frankrijk gaat lief hebben :
REVEIL.
J'ai vecu, j'ai chantO, j'aimais.
Fou de joie, ivre d'esperance,
Sans cherther ce qu'etait la France,
Sans savoir si j'etais Francais,
J'ai vecu, j'ai °halite, j'aimais.
J'ai vecu, j'ai souffert, je hale.
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EnrOle pour sa delivrance,
Je sais que la France est ma France,
Je suis sur que je suis Francais .....
J'ai vecu, j'ai souffert, je hais.

En terwij1 zoo D6roulede voor de soldaten en voor zijn kameraden zijn liederen dichtte, had den 15den Februari 1875
op het 'Theatre-Francais haast een gebeurtenis plaats. Op het
Aooneel" bij uitnemendheid werd daar voor de eerste maal een
drama van den burggraaf Henri de Bornier opgevoerd. Het
stub heette Fille de Roland". En dat drama heeft sinds
dien tijd ontelbare malen een opgetogen publiek verrukt. Het
is een drama, uit den legenden- en sagenkring van Charlemagne ;
en een volmaakt harmonisch kunstwerk. Na het zien van
dit drama gevoelt ieder Frauschman, zoodra hij de zaal heeft
verlaten, sterker dan ooit den prikkel van de eer en van
de vaderlandsliefde. En in dien zin heeft de Bornier in hooger
sfeer hetzelfde voor oogen gehad, als wat Deroulede door zijn
liederen wilde bereiken. — De korte inhoud van het gedicht
is deze. Men is in de laatste dagen der regeering van Charlemagne, wiens roem nog schittert als de roode stralen van een
zon, die zich weldra in zee zal dompelen. Men is het ontzettende ongeluk van Roncevaux, toen Roland met de andere
paladijnen in een hinderlaag gelokt ter neder zonk, bijna vergeten. Wie denkt er meer om het hartzeer, dat zoo lang tot
het verleden behoort ? Wie denkt er nog aan den verrader
Ganelon, die uit bittere jaloerschheid toen de allerlaagste daad
bedreef, en Roland overleverde aan de vijanden ? De bezoedelde
naam van Ganelon wordt dan ook nooit meer uitgesproken.
Slechts Rolands naam wordt telkens herdacht, omdat zijn dochter Berthe de parel der schoonen is aan het hof van Charlemagne. Berthe kan haar hand en haar hart natuurlijk slechts
geven aan den dappersten der dappere jonge ridders. En ziedaar,
er is een Jong ridder, die weder het bloed der paladijnen doet
herleven, Gerald, zoon van een onbekend edelman, graaf Amaury,
een zwijgende en geheimzinnige figuur, die aan den Rijn op een
der kasteelen woont. En Berthe heeft dien Gerald ontmoet op
een van Naar zwerftochten, en is zelfs door hem ontzet uit de
handen van Saksers en ongeloovigen ; zij heeft weldra hem,
hem alleen lief. En ook de grijze keizer gaat hem als een
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oogappel beminnen, daar hij in een tweegevecht, met behulp
van des keizers eigen degen »Joyeuse", een Sacareen verslaat,
die Roland's zwaard »Durandal" in zijn macht had. Het huwelijk van Berthe en Gerald zal dus plaats hebben, als daar
plotseling wordt ontdekt, dat graaf Amaury niemand anders is
dan Ganelon, dan Ganelon de verrader. Wel heeft deze zich
bekeerd en zijn zoon tot alle deugden, tot alle riddereer opgevoed : — maar hij, Gerald, blijkt nu den meest bezoedelden
naam van het rijk te dragen. Een raad van eer heeft plaats.
Wel meenen alle ridders, dat Gerald zoo hooge dingen heeft
gedaan, dat het verleden niet mag wegen ; wel heeft zelfs het
grootmoedige hart van Charlemagne, vergiffenis reeds geschonken ; wel blijft Berthe haar trouwe lieflle ten voile gestand —
maar Gerald, boven alles teergevoelig op het punt zijner eer,
onverzoenlijk tegen zich zelven in 't gevoel van zijn fierheid,
zich zelf bewust dat de vergetelheid nooit zijn afkomst kan
omwikkelen, wijst alles af; weigert vergiffenis en liefde, en gaat
voor altijd been.
Ziedaar de ruwe schets van het gedicht, dat door zijn strenge,
schoone lijnen u moet treffen. Het heeft een grootsch en tegelijk
een eenvoudig karakter. De gebreken (want zij zijn er ook, al
was het alleen dat sommige tirades te lang zijn) worden opgewogen door schoonheden van den eersten rang. Men kan de
betoovering, als men eens onder haar spel is gekomen, moeielijk
weerstaan. Deze dichter is in sommige oogenblikken een leeuw,
die zijn klanw op uw schouder drukt.
Tot de schoonste gedeelten behooren het gastmaal op het
kasteel van graaf Amaury, waar Gerald zijn loflied zingt ter
eere van de twee zwaarden Joyeuse en Durandal: — dan de
liefdes-bekentenis van Berthe, welke aan die van Chimene doet
denken, »je vous aime, Gerald!" — en het hart-aangrijpend tooneel, waarin de vader zelf aan zijn zoon moet zeggen dat hij en
niemand anders de verrader Ganelon is. Ook als proeve van
dramatisch gesprek kennen wij weinig tooneelen, die schooner
zijn bewerkt, dan die laatste hooge dialoog. Wij kunnen het
bier niet mededeelen, het zou te veel, uit zijn verband gerukt,
veriiezen. Wel deelen wij het lied van Gerald over Joyeuse en
Durandal mede, ook om te bewijzen hoe zeer het gansche stuk
van de meeste krijgshaftige vaderlandsliefde gloeit:
19
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La France, dans ce siècle, eut deux grandes epees,
Deux glaives, l'un royal et l'autre feodal,
Dont les lames d'un flot divin furent trempees;
L'une a pour nom Joyeuse, et l'autre Durandal.
Roland eut Durandal, Charlemagne a Joyeuse,
Soeurs jamelles de gloire, heroines d'acier,
En qui vivait du fer Fame mysterieuse,
Que pour son oeuvre Dieu voulut s'associer.
Toutes les deux dans les melees
Entraient jetant leur rude éclair,
Et les bannieres ótoilees
Les suivaient en flottant dans l'air!
Quand elles faisaient leur ouvrage,
L'etranger fremissant de rage,,
Sarrazins, Saxons ou Danois,
Tourbe hurlante et carnassiere.
Tombait dans la rouge poussiere
De ces formidables tournois !
Durandal a conquis 1'Espagne;
Joyeuse a dompte le Lombard,
Chacune a sa noble compagne
Pouvait dire : voici ma part !
Toutes les deux ont par le monde
Suivi, chasse le crime immonde,
Vaincu les patens en tout lieu;
Apres mille et mille batailles,
Aucune d'elles n'a d'entailles
Pas plus que le glaive de Dieu!
Haas! La meme fin ne leur est pas donnee :
Joyeuse est flare et fibre apres taut de combats,
Et quand Roland petit dans la sombre journee,
Durandal des paiens fut captive la-bas!
Elle est captive encore, et la France la pleura;
Mais le sort different laisse l'honneur egal,
Et la France, attendant quelque chance meilleure,
Aime du /name amour Joyeuse et Durandal!

Met dezen dichter, die een beroep doet op 't hoogste idealisme, sluiten wij ons overzicht.
De H.evue" is geeindigd. Een stofwolk blijft misschien nog
hangen. De muziek klinkt flauwer en flauwer ; de marsch sterft
weg ; de from alleen is in de verte nog hoorbaar. Wij nemen
afscheid tot een volgende parade.

FRANSCHE LIEDJES.

I.
Het fransche liedje (chanson) heeft ten alien tijde de fransche
geschiedenis en ontwikkeling, het lijden, strijden, juichen, rusten
en zuchten van het fransche yolk blijven begeleiden. Op eenigen
afstand van den breeden stroom der fransche poezie ging het
als een smalle Beek zijn eigen weg. Helder en vlug schoot het
voorwaarts, nu eens nauw merkbaar tusschen biezen en struiken,
straks weer plotseling voor den dag tredend en 't licht opvangend. Dan weArkaatste het flikkerend de zonnestralen. De golfjes huppelden, dansten, murmelden en kabbelden zangerig voort.
WA al lichte scherts, wat al ondeugende spot klonk er in dat
liedje! In dagen van voorspoed waarschuwde het schalks spottend en fluitend de overwinnaars, in dagen van leed en onzekerheid deed het zijn best een luchtigen toon te doen hooren,
en zong het hoe alles kan verkeeren. Soms zwollen wel de
klanken ernstig en hartstochtelijk, wanneer een forseher zanger
opstond, maar de doorgaande stemming was toch luchthartigheid,
levenslust, nu en clan vermengd met guitig pruttelen.
Het is niet altijd gernakkelijk het zilveren lint van die liedjes
zuiver en merkbaar, door alle periodes der fransche literatuur
heel), of te wikkelen en op zich zelf als kunstvoorwerp te waardeeren. Het schijnt te dikwijls in6en te smelten met het harmonieuse smaakvolle kleed der geheele fransche pazie. Toch
is met eenigen goeden wil die taak wel te volbrengen. Het
eerste kenmerk is, dat het liedje ook werkelijk gezongen wordt.
Victor Hugo dichtte wel »chansons des rues et des bois", maar
geen schepsel zong ze. Daarentegen suist het refrein van zoo
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menig fransch liedje van een dichter van den derden of vierden
rang ons onophoudelijk in de ooren, waar wij in fransche steden
of dorpen de straten afwandelen. De melodie, de dean, versterkt
de werking der gedachte of uitdrukking, en de geestige zet
wordt dubbel voelbaar. Slechts een zeer enkele maal klinkt dat
gezang teeder, zacht of slepend; in de meeste 'gevallen is er
iets opwekkends in den toon. Het doet denken aan ironie, aan
schalken humor, aan een sollen met deftigheid, aan invallen vol
luim, aan iets zeer oorspronkelijks, aan iets zeer ondeugends,
aan zone op de tong: — aan een geidealiseerden straatjongen.
En dat spreekt vanzelf: want verreweg de meeste van die
liedjes werden geboren aan den disch, waar de wijn in de glazen fonkelt. Men komt bij elkander, aan tafel vergeet men de
zorgen, en een der gasten heeft op dit of dat refrein een vers
gedicht, dat weldra in koor door alien wordt gezongen. Het
was misschien nog maar een schets, toen het eerste glas wijn
werd gedronken, doch op het einde van den avond werd het
een volledig liedje, nu haast het werk van alien. Het genot van
het aan tafel te zamenzijn, gevoegd bij de ondervinding, dat
werkelijk z66 de liedjes het vlugst van stapel liepen, heeft dan
ook gemaakt, dat Binds de achttiende eeuw de fransche dichters
en quasi-dichters vaste vereenigingen, genootschappen zouden
wij zeggen, vormden, om het fransche liedje in eere te houden
en te kweeken. Al plengend den echten franschen wijn, wiens
gloed en kleur door dunne slanke kristallen glazen werd bewaard
en verhoogd, deden de gasten de wanden van iuidruchtige scherts
weerklinken. Hoe vlogen de pijlen van 't vernuft snorrend door
de lucht ! Spranken van vaur tintelden onder het gezang.
Het was Panard, die met Colle, Piron en Vade zulk een
zingend genootschap in het Parijs der achttiende eeuw deed
bloeien. De kring ontving den naam van »le Caveau" en is
nog altijd het middelpunt der fransche liedjes-dichters. Panard
wordt er nog steeds als een geestelijk vader en patroon herdacht. Zijn glazen bokaal wordt er als reliek bewaard, en staat
op feestelijke dagen v66r den president. Hij was het dan ook,
die tot lens aan zijn vrienden gaf:
Oiz l'on me verse du bon yin
Volontiers je fais une pause :
Comme les fleurs de mon jardin
Je prends racine oft l'on m'arrose.
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Men kan tot Panard en zijn vrienden het verwijt richten, dat
zij wat al te eng den cirkel trokken, en het fransche liedje,
dat in de dagen van de Fronde en van Mazarin zoo scherp
en vlug het geheele volksleven had weerkaatst, wat al te uitsluitend aan de vereering van liefde en wijn wilden wijden.
Doch het midden der achttiende eeuw was een vroolijke, lichtzinnige tijd. Zelfs zij, die als filosofen het doel van het leven
en alle menschelijke en goddelijke vraagstukken doorvorschten,
wierpen zoo snel mogelijk ernst en studie overboord, wanneer,
onder een lustig refrein, een aardige wending of gewaagde kwinkslag hun ooren trof.
Intusschen de achttiende eeuw ging voorbij. De periode van
spelen maakte plaats voor harde tijden. De »Caveau" bleef
wel kwijnend bestaan, en liedjes werden opnieuw gezongen,
doch andere denkbeelden kwamen binnen de enge lijst van het
liedje een wijkplaats zoeken. Te sterk werd een wijl de drukking
en veerkracht voor 't liedje in de dagen der groote Revolutie :
het was op 't punt van te bersten, toen het Directoire de oude
overlevering van Piron en van Cone deed herleven. Weldra stond
een zanger op, die aan het fransche liedje nieuwen glans zou
leenen. Hij heette D6saugiers. Hij gaf aan den »Caveau" nieuw
leven. In hem tintelde weer de oude vroolijkheid. Men hoorde
het zijn gedichten aan, dat hij zuiveren, onvervalschten franschen
wijn dronk. Trouwens het keizerrijk van den eersten Napoleon,
met zijn roem naar buiten en zijn groote inwendige maatschappelijke hervormingen, schonk aan het fransche yolk djn blijheid
en gevoel van welbehagen weder : het lustig gezang werd weder
gehoord. Het »Souvenez-vous-en", dat 4Ionsieur et Madame
Denis" elkander toezongen, was een algemeene opwekking, om
toch niet te zuchten en te klagen, maar te genieten zoolang
het dag was en de pret duurde. Desaugiers wist haast een
pleiade van jongeren om zich been te scharen GouiT4, Dupaty,
Brazier en anderen vormden zijn jong gevolg, toen hij zelf in
den »Caveau" iemand inleidde, die zijn meerdere zou wezen.
Wij noemen Berano.:er. Onder diens handen kreeg het fransche
liedje een volmaakten vorm. I lerlei onderwerpen werden nu
binnen den kring daarvan getrokken. A wat het yolk gevoelt,
denkt, l iefheeft of haat, werd gezongen. 136ranger's liedjes
werden meesterstukken van samenstelling. De hooge eenvoud
was hier de hooge kunst. Dat vloeit alles zoo gemakkelijk
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de coupletten schijnen als kralen langs een fijnen draad te rollen;
maar pas op, geen enkele is te missen; nog sterker : niet alleen
geen couplet, maar geen woord staat d6dr, of het heeft zijn
vaste onveranderlijke plaats en beteekenis. Die liedjes zijn in
veel opzichten te vergelijken met Lafontaine's fabelen. Wel is
de taal van B6ranger niet zoo frisch en rijk als die van Lafontaine; maar gelijk weleer de fabeldichter, wist thaws de
liedjeszanger in een zeer klein kader een wereld van poezie te
dringen. Elk liedje is haast een klein gebouw met evenredige,
vaste en zuivere fijnen. Het is telkens een voorstelling, een
tafereel, een klein drama; het wekt aandoening op en verrassing.
Een kind zou de woorden niet eenvoudiger kunnen schikken,en
de geleerde zit er over te peinzen, hoe &ranger wist te woekeren met zijn sobere taal. Gij denkt vanzelf aan het liedje over
Napoleon : parlera de sa gloire", aan den roi d'Yvetot, aan
Roger Bontemps, aan den markies de Carabas, aan Lisette en
aan het >vous vieillirez o ma belle maitresse". Al die beelden
zijn nu typen, gelijk de kleine verzen spreekwoorden zijn geworden. Rythmus en rijm werkten mede, om die gevleugelde
woorden in ieders brein te hechten. En het refrein zelf bleef
hoofdzaak, doordrong het geheele vers met muziek. Daar voorts
woord, gedachte en vorm even helder bleven, werden de verzen
lievelingen der besehaafden en tegelijk het eigendom der nietgeleerden, der niet-geletterden, der onwetenden, in 66n woord,
van het yolk. Beranger voerde zijn kleine gezangen in den
kring der poezie, doch dwong ze liedjes te blijven.

II.
Op wiens schouders viel B6ranger's mantel?
Er waren er die het fransche liedje, 't welk onder Beranger's
behandeling reeds alle verschillende aandoeningen van 't yolk
had pogen weer te geven, als middel wilden gaan gebruiken,
om propaganda te maken voor de sociale eischen. Het was de
tijd, toen de Saint-Simonisten in Parijs en elders hun geruchtmakende pogingen in 't werk stelden. Enkele wit hun midden
waren dichters, en zongen nu voor de proletariers liedjes, die
de beginselen en overtuiging van broederliefde en van een rijk
des vredes moesten kweeken. Bekend is zoo Vincard geworden,
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de redacteur van de »Ruche populaire", Vincard »fabricant de
mesures lineaires", zooals hij zich noemde, die een boek met
liedjes uitgaf onder den titel : »Foi nouvelle". En naast hem
gold in diezelfde kringen als liedjes-zanger Lachambeaudie, die
ook als fabeldichter zich in Frankrijk een zekeren naam heeft
gemaakt. Hij was gewoon zelf zijn gedichtjes te colporteeren
en zong ze overal zelf vO6r. Hij stierf in 1872, en de bezoekers van Pere-Lachaise kunnen op dat kerkhof zijn buste vinden,
naast dien van Fred6ric SouliC 1). Als gij 's avonds door Parijs
wandelt, hoort gij nog wel hier en daar op straat in de arbeiderswijken een enkel zijner refreinen, bijv. het: »Ne criez plus :
a bas les communistes !" of wel het bekende :
QUI M'AIME ME SUIVE!
0 races humaines,
Formez vos faisceaux,
Brisez de vos chaines
Les derniers anneaux.
Le 'ache se prive
D'immortalite;
Qui m'aime me suive!
Dit la Liberte.
Paix du coeur, succede
A la soif de For.
Par toi l'on possede
Un rare tresor.
Pour qua l'homme viva
Dans la dignite,
Qui m'aime me suive !
Dit la Probite.
Aimer son semblable,
Donner, recevoir,
Seul but desirable,
Saul droit, seul devoir.
Que son regne arrive,
0 Fraternite !
Qui m'aime me suive !
Dit l'Humanite.

Doch de »chansonnier", die — in die lijn zich bewegende —
het meeste recht had een erfgenaam van B6ranger zich te
noemen, was Pierre Dupont.
1) Zie over Vincard en Lachambeaudie: Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfaritin. Edition Dentu, Notices Historiques, vol XI, p. 192 en vol XII, p 141.
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Dupont was uit Lyon en werd vooral populair tegen het jaar
1848. Hij placht voor zijn liederen en liedjes zelf de muziek
to maken. Het liefst dichtte hij eerst voor 't landvolk en bezong
hij onderwerpen, die aan het landleven waren ontleend. Voor
den boer, die achter den ploeg zijn ossen volgt, song hij, in
een taal, schijnbaar onbeholpen maar inderdaad vol bekoring,
den eigenaardigen tang. Een soort van rustieken weemoed is dan
ook over die liedjes heengespreid. Men hoorde ze een tijdlang
zingen in allerlei salons, waar men met dorp en land ging
dwepen, toen ook George Sand haar landelijke idyllen, la Mare
au Diable, Francois le Champi, enz. uitgaf. Voor ons Hollanders hebben die liedjes van Dupont niets vreemds. Men hoore
slechts zijn chanson Aes Bceufs", dat aan Poot of aan den
Noord-Hollandschen boer van Beets doet denken:
LES BtEUFS.
J'ai deux grands boeufs dans mon stable,
Deux grands boeufs blancs marques de roux;
La charrue est en bois d'erable,
L'aiguillon en branche de houx.
C'est par leur coin qu'on volt la plaine
Verte l'hiver, jaune Pete;
Its gagnent dans une semaine
Plus d'argent qu'ils n'en ont conte.
S'il me fallait les vendre,
J'aimerais mieux me pendre ;
J'aime Jeanne ma femme: eh bien, j'aimerais mieux
La voir mourir que voir mourir rues boeufs.
Les voyez-vous, les belles betes,
Creuser profond et tracer droit,
Bravant la pluie et lee tempetes,
Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid?
Lorsque je fais halte pour boire,
Un brouillard sort de leurs naseaux,
Et je vole cur leur come noire
Se poser les petits oiseaux.
S'il me fallait les vendre, etc.
Ile sonts forts comme un pressoir d'huile,
Its sont doux comme des moutons;
Tous lee ens, on vient de la vine
Les marchander dans nos cantons,
Pour les mener aux Tuileries,
Au Mardi gras, devant le roi,
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Et puis les vendre aux boucheries ;
Je ne veux pas, ils sont a moi.
S'il me fallait les vendre, etc.
Quancl notre fine sera grande,
Si le fils de notre regent
En mariage la demande,
Je lui promets tout mon argent ;
Mais, si pour dot it vent qu'on donne
Les grands boeufs blanes marques de roux,
Ma fine, laissons la couronne
Et ramenons les bceufs chez nous.
S'il me fallait les vendre, etc.

Maar allengs ging hij ook »chansons" dichten voor de Socialisten dier dagen. Hij werd de auteur van het lied, dat nog
steeds in Frankrijk door de arbeiders wordt aangeheven, wanneer zij hun ellende stellen tegenover de weelde der rijken.
Hoeveel jaren dreunt reeds langs de straten, in de werkplaatsen
Dupont's refrein, angstwekkend en vol sombere weAklacht.
En waar die zang wordt gehoord, vooral het vijfde couplet,
daar gevoelt de gezeten klasse zich niet kalm to moede, daar
schuiven onwillekeurig in de binnenkamers de stoelen der rustige
burgers wat dichter aarAn 1). Ziehier dat lied:
LE CHANT DES OUVRIERS.
Nous dont la lampe, le matin,
Au elairon du coq se rallume,
Nous tons
un salaire ineertain
Ramene avant l'aube it l'enelume ;
Nous qui des bras, des pieds, des mains,
De tout le corps luttons sans cesse,
Sans abriter nos lendemains
Centre le froid de la vieillesse :
Aimons•nous, aimons-nous ! et quand nous pouvons
Nous unir pour boire a la rondo,
Que le canon se taise ou gronde,
Buvons, buvons, buvons,
A l'independance du monde!
Nos bras, sans relâche tendus,
Aux flots jaloux, au sol aware,
Ravissent leurs tresors perdus,
1) Zie het gebruik dat van dit gezang gemaakt wordt door Karl Marx,
-das Kapital, 2e auflage p. 725.
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Ce qui nourrit et ce qui pare :
Perle, diamants et metaux,
Fruit du coteau, grain de la plaine
Pauvres moutons, quels bons manteaux
II se tisse avec notre lairie!
Aimons-nous etc.
Quel fruit tirons-nous des labeurs,
Qui courbent nos maigres dchines !
Ott vont les Hots de nos sueurs?
Nous ne sommes que des machines.
Nos Babels montent jusqu' au ciel,
La terre nous doit see merveilles:
Des qu' elles ont fini le miel,
Le maitre chasse lee arbeilles.
Aimons-nous, etc.
Au fill chdtif d'un etranger
Nos femmes tendent leurs mamelles,
Et lui, plus tard, croit &roger
En daignant s'asseoir aupres d'elles;
De nos jours, le droit du seigneur
Pdse sur nous plus despotique:
Nos fines vendent leur honneur
Aux derniers courtauds de boutique.
Aimons-nous, etc.
Mal verts, logs dans des trous,
Sous les combles, dans lee decombres,
Nous vivons avec les hiboux
Et les larrons, amis des ombres;
Cependant notre sang vermeil
Coule impdtueux dans nos veines;
Nous nous plairions au grand soleil,
Et sous les rameaux verts des thanes:
Aimons-nous, etc.
A cheque fois que par torrents
Notre sang coule sur le monde,
C'est toujours pour quelques tyrans
Que cette rosde est feconde;
Menageons le dorepavant,
L'amour est plus fort que la, guerre;
En attendant qu'un meilleur vent
Souffle du ciel ou de la terre:
Aimons-nous, etc.

Men ziet dat de toon voor het liedje te zwaar en te ernstig
werd. Dit was haast geen »chanson" meer. Het was een krijgszang geworden. Dupont zelf was haast nog meer lyrisch dichter,
dan wel liedjes-zanger. Hij lachte op zijn tijd niet genoeg. Hij
kon haast niet vroolijk zijn.
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Meer eigenlijk »chansonnier" was een dichter, die in hetzelfde
jaar als Dupont (in 1870) is gestorven, wij bedoelen Charles
Colmance.
Colmance, die in 1805 in Parijs is geboren, was al 30 jaren
oud, toen hij zijn eerste liedje maakte, maar sinds dien tijd
telt men ze bij honderdtallen. Hij was weer de vroolijke, zangerige franschrnan van weleer. Het liedje ging niet altijd diep,
maar de parijsche volksklasse waardeerde den blijden toon, de
pikante schildering, het aardige refrein, de ondeugende toespeling en de onbegrensde goedhartigheid. Als wij zijn bundel doorbladeren, zien wij dan ook hoe het liedjes zijn voor den kleinen
man. Hij zong voor de werkplaats, voor de kazerne, voor de
vrouwtjes op klompen, voor de bruiloften der buitenwijken.
Men hoort het den zanger aan, dat hij zelf met moeite aan
den kost kwam, en door zijn liedje zich zelven moed wilde inspreken. En de honderden, die zijn liedjes zongen, hadden die
vroolijke muziek noodig, om in den dagelijkschen strijd tegen
zorgen en allerlei verdrietelijkheden het hoofd omhoog to houden. In zijn verzen hoort men het geraas en het rumoer van
Parijs. Wij zien er de huishoudens, waar het leven niet ophoudt, waar alles breekt en de glazen rinkinken : en wij begrijpen het eigenaardige refrein, waarmede de dichter zich zelven
opwindt:
Obe! les p'tits agneaux,
Qu' est-c' qui cass' les verres?
Les poelons, les fourneaux,
Les plats, les soupiêres ?
Qu' est-c' qui cass' les pots?
Les p'tits, lee gros,
Les brocs,
Les verres?
Qu' est-c' qui cass' les verres?
Qu' est-c' qui case' lee pots?

Wij waken kennis met den guit van een jongen (Quel cochon
d'enfant!), met de meer dan rumoerige bruiloftspartij (Ca vows
coup' la gueule a quinz' pas). Maar wij zien ook de kamers aan
straat, waar op de hoogste verdieping de meisjes werken, terwijl de zwaluwen met het begin der lente hun nest tegen de
daklijst bouwen :
Aux fenetres des travailleuses
Gazouillez, hetes des senders :
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Au cliquetis de leurs metiers
Malez vos notes gracieuses.
Oublieuses des maux soufferts,
Vous annoncerez aux pauvrettes,
Du pain, des fleurs et des concerts,
G-azouillez, gazouillez alouettes!

Hadden wij ruimte, wij zouden nit zijn liedjesboek zooveel
willen overnemen, zijn rijmen voor de soldaten, zijn lieve verzen
aan zijn dochter, doch wij gunnen thans slechts plaats aan twee
zeer karakteristieke liederen, waar de toon veel dieper gaat.
Ditmaal zijn het werkelijk liederen voor het yolk, geen socialistische opwindende oorlogszangen. Het zijn de toestanden der
fransche werklieden, in hun arbeid en ook in hun armoede,
doch altijd idealistisch opgevat. Het eerste lied doet ons den
arbeider op zijn handwerks-reis, den compagnon" op zijn »tour
de France" vergezellen : het heet :
LA MERE DES MARECHAUX.
De Macon pour gagner Marseille
Je sortais leste et bien portant;
J'avais dans mon sac en partant,
Un livret signs de la veille;
Ma gourds pleine et deux pains chauds,
Complótaient mon pauvre bagage
J'arrive a Vienne et j'emmenage
Chez la mere des marOchaux.
Salut! aux enfants de ]'Isere!
Bonjour la mare, amis, bonjour
Je suis compagnon sur le tour
Bonjour la mere!
Tiens, compagnon voici mon verre,
Dit la mere, apprends qu'en ce lieu,
Nous nous ehauffons au memo feu,
Nous mangeons au mame ordinaire
Si to veux t' arreter fel,
Tu partageras nos salaires;
Puisque tons les hommes sold frare
Les compagnons le sont aussi.
Salut, etc.
De grand matin la forge fume,
La souffiet se gonffe et mugit,
Le charbon petille et rougit,
1.)s fers se tordent sur l'enclume.
La face noire et demi-nu,
Un compagnon me dit: compare,
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Prends ce marteau, frappe, et j'espere
Qu'ici, to seras bien venu.
Salut, etc.
La nuit survient, la tache est faite,
On s'assied au repas du soir ;
Le yin coule comme au pressoir.
Le pain semble de la noisette;
Des refrains gracieux ou gals,
Charment notre oreille attentive,
Puis, de gros draps, blancs de lessive,
Bement nos membres fatigues,
Salut, etc.
En mai, par un soleil superbe,
Je repartais le sac au dos;
Les ceufs du merle etaient eclos,
La cigale chantait dans Pherbe.
La mere, en me tendant la main,
Me dit : mon garcon prends courage,
De bons enfants et de l'ouvrage
T'attendent au bout du chemin.
Salut! aux enfants de l'Isere!
Bonjours la mere, amis, bonjour,
Je suis compagnon sur le tour,
Bonjour la mere!

Het tweede lied is iets kunstiger: het behelst nog meer
levenswijsheid: het bevat missehien de diepste noot, die door
Colmanee is aangeslagen, het is:
LE CAFE DES PIEDS HUMIDES.
Pauvres enfants de la mansarde,
Le travail, ete comme liver,
Ou vous eveille ou vous attarde;
Mon café pour vous est ouvert.
Mon petit debit de liquides
A pour enseigne: aux pieds humides.
Puis, j'ai pour mes clients candides,
Ecrit cur le plafond:
Remuez le sucre est au fond.

De ma boutique populaire,
Les produits, chers concitoyens,
Charment l'odorat proletaire,
Flattent lee palais plebeiens.
Pratiquant l'egalite pure,
J'ai pour tous Ia meme mesure;
Le niveau sublime imposture,
Chez moi tombe d'aplomb:
Remuez le sucre est an fond.
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Vous qui de la grande nourrice
Pressurez le sein bienfaisant;
Agriculteurs, Dieu vous benisse I
Venez m'krenner en passant.
Honneur a votre classe utile,
Braves gens qui loin de la ville,
Suez sur un terrain sterile,
Pour le rendre f6cond:
Remuez le sucre est au fond.
Vers moi je sais qui vous attire
Rosine, c'est une liqueur,
Douce comme votre sourire,
Brillante comme votre coeur :
Savourez-la ma jeune fine,
Pour qu'une illusion gentille,
Voltige autour de votre aiguille;
L'effet en sera prompt:
Remuez le sucre est au fond.
De mon café qui vous suborn,
Approchez espiegle &oiler;
Posez vos livres sur la borne,
Mais, n'allez pas les oublier.
Enfant, c'est un conseil it suivre,
On trouve pour apprendre a vivre,
Toujours a glaner dans un livre,
Qu'il soit grave on bouffon :
Remuez le sucre est au fond.
Autant qu'un restaurant splendide
Et bien qu'il se trouve en plein air,
Mon estaminet est solide,
Etaye par vos bras de fer.
Soldats du rabot, de l'enclume,
Du mal cuisant qui vous consume,
Le travail chasse Famertume:
L'avenir est profond!
Remuez le sucre est au fond.

Wij verlaten thans deze groep en komen tot de chansonniers" der vreugde en losheid, der lichte satire en der bijtende
ironie. Een borate groep. De meesten van hen leven nog en
zijn leden van den »Caveau" ; doch naast dat nude zingende
genootschap hebben zich andere vereenigingen gevormd, waar
men ook to zamen tafelt en liedjes voordraagt. Het zijn
Lice chansonniere" en ale Pot-an-fen". JAa Lice" is in 1832
gesticht en geeft van tijd tot tijd verzamelingen van liedjes
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uit; zij is evenals de »Caveau" een vast genootschap met een
goed geregelde organisatie. De »Pot-au-feu" is meer een lossere
verbinding met vrijere vormen. De meeste fransche lieclje::;-zangers zijn tegenwoordig leden van al de drie vereenigingen.
Het zou ondoenlijk zijn al de dichters en quasi-dichters, die
maandelijks aldus bij elkander komen, en onder 't diner 't zij
bij wijze van toast of solo-gezang hun liedje voordragen, aan
onze lezers op te noemen, met vermelding van ieders karakteristieke eigenschappen of verdiensten. Wij zullen dan ook slechts
enkele namen vermelden, om wel goed de overtuiging te vestigen, dat 't liedje wezenlijk niet aan 't kwijnen in Frankrijk
is; daarna zullen wij iets langer stilstaan bij een tweetal zangers,
die zelfs buiten de grenzen van Frankrijk zich eenigen naam
hebben verworven wij bedoelen Gustave Nadaud en Charles
Vincent.
Woondet gij vergaderingen van den »Caveau" of van de »Lice"
bij, dan zouden wellicht nog andere figuren dan die van de
twee zoo even genoemden in de eerste plaats uw aandacht
trekken. Men zou u vertellen van Clairville, u wijzen op Grange,
op Eugene Moreau en op zooveel anderen. De den was vermaard om zijn geestige zetten »a bout portant" ; de ander heeft
zijn weerga niet, waar 't op presideeren aankomt; een derde is
de volmaaktste acteur, dien gij u denken kunt. Wat echter bij
alien treft — hoe zij ook heeten — is het feit, dat in hun
liedjes de Fransche zorgen en bekommeringen over de POLITIEK
zich weerspiegelen. De heeft van hun toespelingen staan in verband met de politick. Allen zijn in de laatste jaren min of
meer meegesleept in de staatkundige twistgedingen van Frankrijk,
en alien dobberen min of meer tusschen republiek en monarchic.
Let allereerst op Clairville, den raisonneerenden half en half
filosofischen Clairville, die in Februari 1879 gestorven is. Door
zijn uiterlijk en spreken wist hij het best een denkbeeld weer
te geven van het oude beeld van Panard. Blijkbaar is hij niet
gesteld op die nieuwe republiek, waarvan men nu in Frankrijk
de proef gaat nemen. Trouwens hij was de dichter van het
bekende refrein uit »la file de Madame Argot"
Ce n'etait pas la petite assurement
De changer le gouvernement.

Hij bekent het nu ruiterlijk, hij heeft geen opinie meer
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Assez morbleu! de sotte politique!
Je fus, jadis, zele republicain;
Mais par malheur survint la Republique,
Et je pris gout aux exploits de Tarquin.
Depuis trente ans, je change et change encore,
Et quand je vois ce pays enrage
Etre bleu, vert, blanc, rouge et tricolore
Je ne sais plus quelle opinion j'ai!
Dans le moment de gachis on nous sommes,
Dans ce moment d'enterrements civils,
Quand tous les dieux qui faisaient peur aux hommes
Sont reputes des reves puerils .....

in die dagen raakt Clairville met zoovelen van zijn tijdgenooten
van de wijs. Hij heeft geen rust. Ja, als hij een liedje op Hendrik IV moet dichten, dan schuift zich diezelfde republiek
daartussehen en beweegt hem tot de volgende uitweiding :
HENRI P7.
Air de la Robe et des Bottes.

finissait, et triomphante, certe,
Grace a Beranger, ma chanson,
Quand je fis une decouverte
Qui vint confondre ma raison.
Helas! oblige pour ecrire
De consulter maint et maint vieux bouquin,
Ce que j'appris, oserais-je le dire?
C'est qu' Henri-quatre etait republicain!
....La

Sur ses vieux fours devenant philanthrope,
Ce monarque phenomenal
Parlait de partager 1'Europe
En gouvernement federal.
Ses vastes projets politiques
Changeaient le monde et nos futurs destins:
Des quinze Etats, cinq restaient monarchiques,
Six electifs, quatre republicains 1
Sa republique, en tout refortnatrice,
D'apres elle ce que je lus,
N'etait pas la conservatrice,
Ni la radicale non plus.
Cette republique — la sienne —
Devait du peuple etre l'avenement,
Et se nommer Republique Chretienne.
— Ce n'etait pas la netre assurement.

En men begrijpt, hoe zeer dat laatste woord: »ce n'kait pas,
la Dare assurement", door zekere partij in Frankrijk wordt toegejuicht !
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Op and ere wijze als Clairville zingen Eugene Grange en Eugene
Moreau. Maar in beider liedjes ziet ge telkens toch ook weder
dat »bascule"-spel vcier of tegen de republiek geteekend. Grange
hield op niet onhandige wijze de boodschappen der presidenten
van republieken voor den gek, toes hij als president zijn eigen
boodschap aan zijn club aldus besloot:
Au résumé, pent-titre bien
M'objectera-t-on, et pour cause,
Que mon message ne dit Tien,
Ou du moires ne dit pas grand'chose.
Avec vous j'en tombe d' accord,
Et son seul titre a vos suffrages
C'est d'être fidele aux usages;
Ne disant Tien, sous ce rapport,
Il ressemble a tons les messages.

En Eugene Moreau weet op zoo vlugge wijze ons te vertellen, dat de wereld oud wordt en dat de Vroegere leuzen niet
meer hetzelfde beteekenen als voorheen.
Doch het hielp niet, wat Clairville en Grange ook zeiden, in den
»Caveau" zelven won de republiek stemmen. Clairville getuigt het:
Nous avons remarque, chose extraordinaire.
Quo le Caveau, jadis si reactionnaire,
Etait de jour en jour et petit a petit
Devenu centre gauche. Est ce preuve d'esprit?
Jo ne sais. Mais enfin, ce fait, je le constate,
Sans etre rouge encore, it est plus dómocrate.

Weldra zou Charles Vincent 't goed recht dier republiek op
vriendelijk satirieke wijze verdedigen.
Doch vcierdat wij u zijn beeld schetsen, wijzen wij eerst op
enkele andere zangers, al is het all4en om te doen zien, dat de
politiek wel een groote plants onder de onderwerpen der tegenwoordige »chansons" inneemt, maar took niet de uitsluitende
zingens-stof aanbiedt. Denkt aan Leon Jullien met zijn schoone
coupletten op de machines:
Tournez, bruy antes machines,
Compagnes des travailleurs,
Dont vos puissantes poitrines
Adoucissent les labeurs!
Tournez, tournez, tournez,
Ornez, omen, omen
Le sommet de nos wines
De liots do blanches vapeurs!

20
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Jullien, die tevens auteur is van dit aandoenlijk zachte liedje:
Que j'ai de peine a t'oublier Lisette! '
Puis-je oublier notre premier bailer?
Parmi lee fleurs nous marchions sous l'ombrage,
Je te parlais un bien tendre langage,
Autour de nous tout semblait reposer:
Tu m'ecoutais, attendrie et muette,
Et tendrement, quant t'attira ma main,
Ta bouche fit la moitie du chemin....
Que j'ai de peine it t'oublier Lisette!

Een anderen toon slaat Ernest Dubois aan in zijn Quand
vois bourgeonner la vigne" :
Grisettes au gentil minis.
Baisers pris, rendus sous l'ombrage,
Helas! des plaisirs d'autrefois
Le temps a dechire la page;
J'ai passé l'age des amours,
Il faut bien que je me resigne;
Male je trouve encor d' heureux joule,
Quand je vole bourgeonner la vigne.

En vergeet een Brousmiche niet met zijn:
Voyez au pied de la colline
Coeur contre coeur, main clans la main,
Ce jeune couple qui chemine
Sans nul souci du lendemain;
Sous le ciel tout chante et bourdonne
Le printemps sourit gracieux ....
Heureux du bonheur que Dieu donne,
Laissons passer les amoureux.

Zoo konden wij — al bladerend in liedjes-boeken -- nog vrij
wat namen opnoemen, en vrij wat couplettert citeeren, bijv. van
Protat, van Hachin, van Duplan, van Lesueur, van Fouache,
van Hippolyte Poullain, van Ripault, van Ernest Chebroux en
van zooveel anderen.
Doch wij mogen het geduld van onze lezers niet op zoo
zware proef stellen, en spreken thans nog slechts over de twee
vermaardste namen uit het vak, over Nadaud en Vincent.
Gustave Nadaud behoort ook al eenigszins tot de ouderen.
Hij were 1820 te Roubaix geboren uit een familie van handelaars in geweven stollen. In 1840 kwam hij voor goed in
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Parijs, en in plaats van koopman, zooals zijn ouders wilden,
werd hij »artiste". Het »quartier latin" werd zijn vaderland, »le
jardin Mabille" zijn te-huis. Hij begon zijn eerste liedjes to
dichten. Die liedjes verkregen een weer dan gewone populariteit.
Korn onder fransche studenten, onder »Bohemiens" van die natie,
en tien tegen een dat ge hen een liedje van Nadaud zult hooren
zingen. Wie is zulk een barbaar, dat hij niet wel eons het lied
van Pandore met het refrein »Brigadier vous avez raison" heeft
hooren aanheffen ? Daar is over 't algemeen iets zeer spiritueels
en meesleepends in die liedjes van Nadaud. Toch zou men
verkeerd oordeelen, wanneer men daarom aan Nadaud gemoed
zou ontzeggen. Wij kennen liedjes van hem, waarin een zachte,
teedere stem zich doet hooren, bijv. in het volgende:
JOURS PERDIJS.
Sont-ils perdus,
Ces jours on nos pen:sees
S'en vont dans la vague bercóes
Comme des parfums rópandus?
Sont-ils perdus?
Ces instants on l'esprit voyage
Sans oeuvre et sans courage,
Sont-ils perdus?
Sont-ils perdus,
Ces jours longs par l'absence,
Oia notre chaleur se depense
En vceux de mil autre entendus?
Sont-ils perdus?
Les serments sacres qui nous lient
Aux coeurs qui nous oublient,
Sont-ils perdus?
perdus,
Ces jours ois l'on espere,
Oil chacun rove sa chimere,
Les yeux a l'horizon tendus?
Sont-ils perdus?
En vain on guette dans l'espace
Tine Mile scour qui passe.
Sont-ils perdus?
S'ils sont perdus,
Ces jours et ces soirees,
Cos veilles en vain implorees
Et ces lendemains attendus,
S'ils sont perdus,
Ah! quo la foi me soit ravie!
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J'aurai perdu ma vie
S'ils sent perdus!

Den meesten opgang hebben in zekere kringen de politieke
liedjes van Nadaucl genaaakt. Trouwens de slag (wanneer de
dichter wilde) was bier 9,1tijd raak. Enkele mijner lezers herinneren zich nog misschien het versje l'Osrnanomanie, uit de
dagen toen de prefect Hausmann Parijs verbaasde door zijn
stoute scheppingen van nienwe boulevards en straten
Osman prefet de Bajazet,
Fut prix d'un etrange
Il demolissait pour construire
Et pour demolir construisait.
Est-ce dómence? Je le nie
On n'est pas fou pour etre musulman.
Tel fut Osman
Pere de 1'Osmanomanie

en wat er verder volgt. D)cla r):-)1K de tegenstanders van Napoleon HI kwarnen er niet altijcl goed af. Vermakelijk blijft het
liedje. dat in 1869 van hand tot hand ging over Rochefort.
Het waren de dagen, toen Rochefort, zoo even nit Brussel
teruggekomen, voor het yolk als candidaat optrad, en, omgeven
door kerels van sta-vast, in alle kiesvereenigingen zijn longen
moest nitzetten, om to schreeuwen wat het yolk wilde.
LE VOEU DE ROCHEFORT.
1869.
„Un jour qu'il marchait au milieu,
De ses licteurs et sentinelles,
Rochefort s'ecria: „Mon Dieu!
Que j'etais heureux a Bruxelles!
J`kais en exil, mais enfin
J'avais la liberte pratique;
Je mangeais lorsque j'avais faim.
Je veux retourner en Belgique.
pres de moi trop de gaillards,
hi le fils et Pc le pere,
Gaillards de face et de trois quarts,
Gaillard d'avant, gaillard d'arriêre,
Qui done me debarrassera
De cette race prolifique,
Gaillards, braillards, et-caetera?
Je veux retourner en Belgique.
„Je sais que je suis leur bon Dieu
Mais je ne bois pas l'ambroisie;
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Pour leur cognac et leur Yin bleu,
L'expression est mal choisie.
Au fond, je suis un hoinme doux,
Et, faire toujours Penorgique,
C'est bien ennuyeux, savez-vous?
Je veux retourner en Belgique.
„Je suis la machine a parler
De la foule avide et prodigue,
Quand tout le monde y vient souffler,
C'est l'instrument qui se fatigue.
Il faut courir la-bas, ici,
Transporter ma boite a musique.
C'est hien, mais c'est assez; morel!
Je veux retourner en Belgique."

Nadaud is, hoe ook de politieke gebeurtenissen hebben gewisseld, dezelfde goede franschman en warme patriot gebleven.
Zijn liedjes hebben werkelijk soms, even als die van Beranger,
Frankrijk vertroost. Bekend is zijn lied: al' oublions pas".
Un bon paysan de Champagne
Disait „Nous avons bien souffert;
Es ont fait un vaste desert
De notre si riche eampa,gne,
Mais quand les malheurs sont passes
On y pense toujours assez.
Apres la delivrance
Oublions la souffrance!"
Il ajoutait tout bas,
,.N'oublions pas!
Apres la delivrance,
Oublions la souffrance....
N'oublions pas!"

Maar de meer sceptische, vroolijke toon heeft toch
altijd de overhand gehouden, getuige zijn vers: »Devoir c'est
avoir — pr6ceptes d'uu financier".
DEVOIR C'EST AVOIR.
Un financier exposait ses preceptes
(Des preceptes de financier):
demontrait a de jeunes adeptes
Que l'ami, c'est le creancier.
En effet, celui qui vous prate
Est a vous des pieds a la tete.
Premier principe; it est bon de savoir
Que devoir
C'est avoir.
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En empruntant vous prouvez une chose:
Que vous meritez du credit.
Vous prouverez, en redoublant la dose,
Que ce meme credit grandit.
Si j'empruntais toute la terre
J'en devriendrais proprietaire.
D'iei deja, l'on peut apercevoir:
Que devoir
C'est avoir.
L'emprunt, messieurs, c'est ce qui nous fait vivre,
Ce qui nous sauve de l'oubli.
Cela s'inscrit sur tm livre, un grand livre,
Toujours ouvert, jamais rempli.
C'est la neige faisant sa boule,
Qui route, roule, et toujours roule.
Sur cet article ii est aise de voir :
Que devoir
C'est avoir.
S'il est ecrit quo clans une tempete
Notre globe un jour doit sombrer;
Peut-titre alors vers une autre planete
Ses debris iront emigrer.
Voyez, dans une arche eclatante,
Surnager la dette flottante!
Que d'autres cieux daignent la recevoir;
Car avoir
C'est devoir.

En nu wenden wij ons tot Charles Vincent, den laatsten telg
en lieveling der tegenwoordige »chansonniers". Hij is de echte
Parijzenaar, de improvisator, wiens lichte satire uit een onverstoorbaar goed humeur voortvloeit. Eigenlijk is hij niet in Parijs, maar in 1828 te Fontainebleau geboren, maar hij is al spoedig naar de wereldstad gegaan, is journalist geworden, en nog wel
journalist der industrie. Meer in 't bijzonder is al wat tot laarzen
en schoenen behoort zijn domein. Hij heeft een geschiedenis geschreven »de la chaussure dans 1'antiquit6", Met 4en woord :
hij heeft zeer ernstig het boek bewerkt, dat Heinrich Heine in
dolle droomen te Gottingen in zijn brein schetste. Doch die
boeken en studien over interessante laarzen en schoenen zullen
wel over eenige jaren vergeten zijn, jaren waarin de vroolijke
refreinen van den liedjes-zanger nog altijd zullen worden herdacht. Hij nu is de dichter, die in den »Caveau" den pijl steeds
deed snorren in de lijn van den vooruitgang. Pikant is het, hoe
hij, bij 't dobberen der publieke opinie tusschen republiek en
monarchic, vrij-uit de partij der republiek koos. Hoort zijn
»profession de foi", toen hij in den »Caveau" werd opgenomen :
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Air: A genoex decant le soleil.
Malgre l'esprit vif de Clairville,
Le talent si fin de Grange,
De Protat la verve facile,
Messieurs, je ne suis pas change.
J'admire dans Fart satirique
Horace, Rabelais, Pasquin....
Mais je veux, memo en Republique
Pouvoir rester republicain.
Cela dit, si Font veut m'admettre,
Si je passe au rang des emus,
Vous aurez, it (Want d'un maitre,
Un simple chansonnier de plus.
Et si je suis, clans la replique,
Souvent froncleur, parfois taquin,
Songez qu' avant la Republique
j'etais deja republicain.

Die strijd over en om de republiek, dat politieke geharrewar
der Assemblee Nationale, met al de kluchten toen vertoond,
het »pacte de Bordeaux", de Republique-Wallon met 66n stem
meerderheid verkregen, het septennaat en al wat daaraan zich
hechtte, heeft hem een liedje doen dichten, dat wellicht als
politiek »chanson" later het best den tijd zal weèrgeven, en het
gekibbel van het »centre-gauche" en 't »centre-droit" van die
dagen zal doen leven. Het is een brief van een conservatief,
die tot de republiek is overgegaan, aan een vriend uit de klasse
der »satisfaits", die den sprong nog niet heeft gedaan. Ziehier
't kleine meesterstukje:
LETTRE D'UN NOUVEAU CONSERVATEUR A UN ANCIEN SATISFAIT.
Air de Marianne.

Mon opinion poliiique
N'est pas un mystere pour toi;
Elle fut toujours monarchique,
Chantant l'empereur et le roi.
Destin strange!
Haas! tout change:
Plus cl'empereur ni de roi dans Paris!
Dois-je, par zele,
Rester fidele
A ee qui n'est maintenant que debris?
Non, je veux me montrer stolque,
Jusqu'au bout servir mon pays....
Et voila pourquoi je
Vive la Republique!
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Je vantais Vanden ministOre,
Soutien du pacte de Bordeaux;
Des traitres le jettent par terre,
Mais moi.... je lui tourne le dos....
Un autre arrive,
Il vent qu'on vive
En septennat! A deux mains j'y souscris
Dois-je, par zele,
Rester fidele
A ce qui n'est maintenant que debris
Non, je veux me montrer stolque, etc.
Septennat! C'est un mot superhe
NO des lOvres d'un immortel;
Ah! qu'il soit substantif ou verbe,
Personnel, neutre, impersonnel,
Je m'y rallie
Et suis Broglie;
Mais tous les deux succombent incompris.
Dois-je, par zele,
Rester fidele
A ce qui n'est maintenant que debris ?
Non, je veux me montrer stolque, etc.
Ne voyant pas meme une ebauche
De ce qu'elle attend, a bon droit,
La France róclame, et la gauche
Entraine un peu du centre droit.
Mais, fait unique,
La Republique
N'a qu'une voix! et je reste indecis
La voix m'appelle,
Chose nouvelle,
J'accepte un fait sans trop en titre epris!
faut hien se montrer stolque, etc.
Aujourd'hui que plus d'un l'acclame,
Cette Republique diner.
Te Pavouerai-je, au fond de Paine,
D'Otre citoyen je suis fier!
Rompant la glace,
Si j'entre en place,
Ma foi, mon cher, n'en soil pas trop surpris.
Dois-je, par zele,
Rester fidele
A ce qui n'est maintenant que debris ?
Non, je veux me montrer stoique, etc.
Je sais hien que des gens vont dire
Que je suis in cameleon;
Que si demain trOnait l'empire,
J'acclamerais Napoleon;
Qu' Orleanisme
Legitimisme
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S'ils revenaient, par moi seraient servis.
Oui, je l'avoue,
Et je me lone
De suivre ainsi tous les vceux du pays.
L'homme fort doit rester stoique,
Eteindre en lui le parti-pris!
Et voila pourquoi je t'ecris:
Vive la Republique.

En zoo zouden wij liedje na liedje kunnen uitschrijven, en
ondertusschen zelf den ganschen tijd aan bet neurien blijven.
Het bezige Parijs der fransche arbeidende burgerij zou van-zelf
in al die kleine zangen voor onze verbeelding weder oprijzen.
Ook socialistische liedjes-zangers staan waarlijk weder op, onder
anderen de ook als vrij holle redenaar in volksvergaderingen
bekende J. B. Clement. Maar wij kunnen ook van »chansons"
te-veel geven. Wij breken dus af Wij wilden slechts herinneren,
dat bet liedje, evenals de bajonet, nog altijd een fransch wapen
blijft. Wij wilden toonen, dat het fransche yolk nog altijd vroolijk kan zijn. Het fluit soms als van-ouds.

FRANSCHE LANDSCHAP-SCHILDERS.

Den 2den Juni 1883 werd te Parijs in de galerij van Georges
Petit een tentoonstelling van honderd schilderijen geopend. Die
expositie was weldra een der meest besproken gebeurtenissen
op het terrein der kunst. Men had toch dA6r uit particuliere
verzameli:ngen bijeengebracht het beste, dat de Fransche schilderschool der laatste vijftig jaren had opgeleverd : en daartusschen had men enkele meesterstukken der oude, vooral der
oud-Hollandsche school opgehangen. Het was een stout waagstuk die Fransche moderne stukken in de onmiddellijke nabijheid der oude doeken met hun stralend koloriet te brengen.
Maar de Franschen doorstonden de vuurproef. Er was maar
een roep over het voortreffelijke, dat de nieuwe Fransche school
aanbood. Nu was dan ook het allerbeste dfiAr bijeen. De
schilders van den tweeden rang waren niet, of bijna niet vertegenwoordigd. En tot zulke schilders van den tweeden rang
rekende men by. Paul Delaroche, eenmaal door de mode op
den hoogsten trap gesteld. De schilders, wier werken men
wilde doen genieten, waren vooral Delacroix, Millet, Dupre,
Rousseau, Corot, Diaz, Daubigny, Troyon, Meissonier, Decamps,
Fromentin en Fortuny. Ook van Gericault en anderen was een
enkel schilderij aanwezig. Toen de termijn der tentoonstelling
ten elude liep, kwam de wensch op, of men niet een duurzame
herinnering aan die gebeurtenis zou geven, door, in een verzamelwerk, naar deze schilderijen, die een gelukkig toeval had
bijeengebracht, etsen te doen vervaardigen. Uitstekende gravenrs
en etsers van Parijs werden daarvoor opgeroepen. Albert Wolff,
de bekende Figaro-redacteur, een der zeer goede kenners der
nieuwere Fransche schilderkunst, leverde den tekst, en zoo
kwam in twaalf afleveringen het werk tot stand, dat tot titel
had : »Cent chefs-d'oeuvre des collections Parisiennes." Het is
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een rijk, prinselijk boek; een werk dat blijven zal, omdat het
een tweevoudige waarde heeft. Allereerst is de artistieke uitvoering der meeste etsen zeer goed, maar ten andere geeft het
werk volledig het beeld weder der glansrijke Fransche schilderschool uit het midden van onze eeuw. Het boek verrukt het oog
door de groote en kleinere etsen, die kwistig (honderd in getal)
aan de afleveringen zijn toegevoegd, en waarvan vele het bewijs
leveren, dat de Fransche etsers hun kunstvak voortreffelijk
verstaan en hanteeren. Maar de hoofd-indruk, die verkregen
wordt bij het inzien van het boek, is de waarde der fransche
moderne schilderkunst, en vooral der phalanx schilders, die na
het jaar 1830 in Frankrijk opstond.
Het is ons onmogelijk van het geheele werk denkbeeld te
geven. Wij willen slechts met een fragment volstaan. Anderen
mogen er op wijzen, welke hzuge rang toe te kennen is aan
de historie- en genreschilders, die de beroemde namen dragen
van Eugene Delacroix, Decamps, Meissonier, Fromentin en
Fortuny. Zij hebben dan ook te wijzen op de buitengewoon
schoone etsen, die in dit werk o. a. naar Meissonier zijn geleverd, etsen waaronder er 46n weergeeft zijn »graveur a l'eau
forte," dien hij zelven als proeve en meesterstuk van zijn
arbeid aan de Louvre na zijn dood zal vermaken. Wij laten
dit verleidelijk werk aan weer bevoegden over, en bepalen ons
tot de Fransche landschap-schilders na 1830, tot wier kring
wij natuurlijk ook rekenen hen, die het landvolk en het landvee op hun doeken deden leven.
De Fransche landschap-schilders van den nieuweren tijd zijn in
elk opzicht der studie overwaardig. Het algemeen karakter
dier schildergroep was een strijd tegen de quasi-academische
opvatting. Zij beweerden te moeten breken met het zoogenaamd
idealisme, waaronder zij eensdeels verstonden de COD ventioneele
voorstelling der natuur, ontleend aan de klassieke modellen, bijv.
van Poussin, maar ten andere ook zekere voorliefde of poging
om een would-be schoone natuur, een verheven gebergte, een
wild bruisenden stroom of prachtige eeuwen-heugende wouden te
schilderen. Neen : zij waren realisten. Zij versmaadden rijke lijnen,
en gaven in den regel slechts weer de gewone natuur, die hen
omringde: een eenvoudig landschap, belangwekkend alleen door
de werking van lucht en licht : een natuur, die zich op niets
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voorstond, maar die juist daardoor een vast resultant te weeg
bracht, namelijk dat zij, op het schilderij overgebracht, een
poetische stemming aan de toeschouwers wist mede te deelen.
Dit was het, dat die schilders bedoelden met hun woord »paysage
intime", en dat onze Duitsche naburen door den naam van
»Stimmungslandschaft" aanduiden. Zij gingen nit van de volgende denkbeelden. De natuur, die wij voor onze oogen zien,
is allereerst een bezielde natuur. Die boomen ddAr, met hun
sehijnbaar grilligen groei, hebben elk een geschiedenis te vertellen : zij hebben gestreden en geworsteld : zij hebben zich gekeerd naar den kant van de zon om de weldadige warmte op
te vangen: zij hebben het hoofd gebogen onder het schudden
van den wind: zij hebben hun kruin weten op te houden,
hoe ook een storm hen deed kraken of regenvlagen hen teisterden. En voorts elk hoekje van het terrein, dat gij ziet,
heeft een indruk mede te deelen. Het weeke moeras met zijn
ruischend Het, de bochtige oeverrand der beken, de holle weg
tusschen struiken, hebben alien jets te vertellen. Bezie ze bij
elke verandering in het wisselziek spel van het licht: hetzij in
den morgen de wazige ochtendmist optrekt, of in den middag
de voile .zon alles bestraalt, of tegen den avond de stille toon
over het landschap neerdaalt: telkens zal elke aanblik u een
gewaarwording van ernst, van rust, van blijdschap of van geheimzinnigheid geven. Het komt er nu slechts op aan, of een
schilder de ware opmerkingsgave heeft en het talent om de gewaarwording, die hij bij het zien gevoelde, u mede te deelen.
De Fransche schilderschool is werkelijk daarin geslaagd. De
werken van Millet, Dupre, Rousseau, Corot, Daubigny, Diaz en
Troyon kunnen het bewijzen.
Aan de hand van het werk der Cent Chefs-d'oeuvre en der
etsen ons naar die meesters aangeboden, willen wij trachten dit
onzen lezers duidelijk te maken.
Under die schilders is zeker de grootste Jean Francois
Millet, die in 1875, op zestigjarigen leeftijd, is gestorven. Hij
leefde en stierf arm en eenzaam te Barbizon, het dorp aan
den zoom van het bosch •van Fontainebleau. Wat al droeve ernst is
op zijn schilderijen verspreid ! Hij had zich ten taak gesteld
vooral het leven van het landvolk weer te geven ; maar hij
zag geen boeren, zooals Leopold Robert hen maalde, die, lachend
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en zonnig, met bontgeschakeerde kleeding of fraai gevormde armen
en borst, in bevallige groepen geschaard, zich lieten bewonderen.
Neen: de daglooners en veldarbeiders, door Millet voorgesteld,
waren povere grove lieden, niet geschaafd, ternauwernood beschaafd, hijgend onder het wicht van het werk, in vereelte
vingers spade of houweel knellend, met gebogen hooge schouders en ingevallen borst rondloopend en met een gelaat door langdurig zwoegen wezenloos. Heete zonnestralen waren over hen
heengegaan en wind en regen hadden hun kleederen grijs en
grauw getint, met een kleur overdekt als van den grond, dien
zij bewerkten. Het was de boer worstelende met de aarde, om
die aarde vruchtbaar te maken en daaruit het leven voor zich
en voor het gezin te trekken. Millet schilderde den arbeid op
het veld en op den akker. Aan dien arbeid gaf hij epische
waardigheid, want elke bijzondere aandoening werd door hem
als overtogen met den ernst van heel het menschelijk leven.
Hij ging zoo sober, zoo ernstig, zoo plechtig te werk: eenvoudig en diep ; want uitgaande van de dingen van den dag en
van het dagelijksch leven, verhief hij zich tot het verhevene.
In dien zin hebben zijn schilderijen de grootschheid van bijbel-taal. Zijn herder en zijn veldarbeider pasten als in het oude
testament. Zoo schilderde Millet den boer, en onder dit schilderen vereenzelvigde hij zich met hem. Millet zelf was als landman gekleed. Als men hem zag met zijn hooge gestalte, zijn
flinke schouders, zijn verbrand en energiek gezicht, zijn armelijke
kleeding, zijn klompen, dan meende men een van de typen zelven
zijner schilderijen te zien. Hij leefde even eenvoudig en armoedig
als de landlieden en 's avonds las hij, als zijn werk gedaan was,
omringd door zijn talrijk gezin, den bijbel, om zich te troosten en
te sterken aan de lotgevallen der oude aartsvaders, die ook van
landbouw en veeteelt leefden. Hij had dien troost noodig, want
zijn bestaan was bitter droevig. Het Frankrijk van die dagen,
bedorven van smaak, begreep zijn eenvoudige, natuur-getrouwe
kunst niet. De stemming, waarin die schilderijen waren gevat,
werd niet gevoeld. Zijn melankolieke kunst werd niet genoten.
Wat hielp het hem, of eene kleine groep van kunstgenooten hem
bleef aanmoedigen ? Soms had hij geen brood voor vrouw en
kinderen, want zijn stukken werden niet verkocht of brachten
slechts een luttele winst op. ZOO zwoegde en werkte hij dertig
jaren voort. Hij bleef zichzelven. Aan den waan en smaak van
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den dag offerde hij geen oogenblik een duimbreed zijner beginselen op. Toen eindelijk naderde de dag, dat hij zou worden
begrepen. De zege was in aantocht. Doch de krachten begaven
den kunstenaar. Hij stierf in 1875. En that's worden zijne
schilderijen als met goud belegd. Prijzen van zestig, van honderd duizend franken zijn voor zijn schilderijen niet ongewoon. —
Het werk der Cent chefs-d'oeuvre bevat drie grootere etsen
naar zijn drie bekende schilderijen : de aren-leesters, de schaapskooi, en den man met het houweel. Voorts zijn nog drie kleinere
etsen in den tekst gevoegd, en wel de vrouw aan de waschtobbe, de vrouw aan het spinnewiel en de vrouw, die bezig
is stoppels en stroo te verbranden. Al die etsen geven zeer
goed de breede, eenigszins geheimzinnige stemming zijner
kunst ann. De ets naar de aren-leesters (les glaneuses) is
misschien de schoonste, zeker de bevalligste. De oogst is
zoo even gedaan ; de lucht is helder, warm ; de pachter
ziet met welgevallen naar de schoven, die zijne knechts vergaren ; de grond heeft veel opgeleverd en de armen kunnen
dus hun dee oprapen ; drie vrouwen lezen de afgevallen korenaren na; het zijn arme vrouwen, die de ruggen bukken en de
vingers uitstrekken ; maar er is iets zeer teeders in de geheele
opvatting; de zon straalt •niet alleen hoog in de lucht, maar
heeft een glimp in het hart der armen weten te dringen ; het
is een zachte dag ook voor haar. — Die eenigszins warme toon
is geheel afwezig in de tweede ets, naar het schilderij le Pare
a Moutons. Het is een vochtige avond. De maan schijnt onzeker
en droef. Zoo ver men zien kan, is het stil in het veld. De
herder kiest het oogenblik, om zijn kudde in de kooi te leiden.
Hij wikkelt zich in zijn mantel, en de schapen, verlicht door
de bleeke stralen der maan, dringen zich tegen elkander aan,
om de nattige koelheid van den avond te ontgaan. De lijuen
en vormen losses zich hier haast op. Men gevoelt alleen een
lichten indruk van huivering. — Die huivering wordt beklemrning, wanneer men de derde ets voor oogen neemt, de ets naar
het schilderij Honzine a la hone. Gij hebt daar voor u den
daglooner, die, met de beide handen geleund op zijn houweel,
een oogenblik uitrust van zijn afmattenden arbeid. Hij buigt
zich naar voren, als een schepsel dat op het punt is, om door
moeheid overstelpt te worden. De wilskracht overwint echter.
Maar het is, als of een schorre kreet van opstand tegen het
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lot, een roep van deernis, nit zijn borst weerklinkt. De kreet
van den arme. En die kreet weerklinkt op een dorren met
steenen bezaaiden grond, die elke kans op grooter welvaart
voor goed wegneemt, en die slechts spreekt van een eeuwigheid
van ellende. Z66 uitte zich Millet in de uren wanneer zijn
talent het machtigst was.
De groep der meer eigenlijke fransehe landschap-schilclers
onzer eeuw wordt geopend door Jules Dupre. Hij is bier op
dit terrein de baanbreker geweest. Hij heeft den weg gewezen.
Hij voor het eerst heeft in Frankrijk de groote traditie van
onzen Ruysdael en onzen Hobbema weder opgevat. Niet gering
was de . verdienste den rug voor goed te keeren aan de conventioneele opvatting, die in elk landschap een motief zoekt te
vinden, en te besluiten voortaan wear, geheel en al waar, als
schilder tegenover de natuur te staan. Jules Dupre durfde het.
Aan de boorden van de Oise, te 'Isle Adam, waar hij geboren was, bleef hij zich vestigen, en op zijn zwerftochten door
bosch en weide, langs beek en rivier, verwerkte hij de indrukken, die hem de natuur onafgebroken gaf. En terwijl hij
nu met altijd frissche bezieling schilderde, wist hij aan zijn
schilderijen mede te deelen de ontroering, welke hem zelven
had bevangen, toen hij het landschap in (lit of &At licht, in
dezen of genen toon had gezien. Het schilderij, dat hij schlep,
sprak weder tot de ziel. Het bosch behield op het doek zijn
groeikracht, de weide haar waas van vochtigheid, de lucht haar
jagende wolken. Dupre wist vooral de kracht en de macht der
natuur in zijn schilderijen tot haar recht te doen komen. Zij
hebben soms zelfs iets uitgelatens. Een geweldig koloriet heerscht
clan in de dramatische lucht : trouwens, de sterke, bonte, woelende, saampakkende wolken van Dupre zijn bekend en zijn
gloeiende avondzon op de heide is vermaard. Karakteristiek zijn
ook zijn rosse stammen en dorre bladeren. Zijn in bruinachtige
tint weergegeven landschappen zijn strenge, ernstige kunst. Zijn
eigen leven was daarbij een voorbeeld van ernst. Stel u voor, dat
hij eigenlijk Been meester had. Hij was op zijn twaalfde jaar
leerling in de porselein-fabriek van zijn vader, en decoreerde daar
de borden. Maar als hij slechts even vrij was, vluchtte hij naar
buiten en begon hij naar de natuur to teekenen en te schilderen.
Aileen door het gedurig contact met de natuur en door zijn
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volledig isolement in de natuur werd hij de landschap-schilder,
op wien thans Frankrijk roem draagt. Hij was zulk een
fier karakter. Wel was hij arm en begreep hij, dat er een
lange tijd zou moeten verloopen eer men zijn werken zou
waardeeren ; toch weigerde hij de 40,000 francs, die een kunstkooper hem bij zijn huwelijk aanbood, units hij eenige concessies aan den smaak van het publiek wilde doen. Die het
eerst een goed schilderij tegen een behoorlijken prijs van hem
kocht was de hertog de Nemours. Toen na den oorlog van
1870 de hertog in het land zijner vaderen terugkeerde, kwam
Dupre hem dadelijk begroeten. Beiden zagen elkander lang
aan. Zij waren beiden and geworden. Wel tintelde nog het
blauwe oog van den kunstenaar, maar het haar en de haard
waren wit, Zij begrepen elkanders blik. De hertog vend het
passende woord: »Uw kunst — zoo zeide hij tot Dupre —
is niet oud geworden, zij blijft jong." Z66 is het inderdaad. Dupre's schilderijen blijven dezelfde, als toen zij voor het
eerst werden gepenseeld. Hij zelf is nog altijd blijven werken,
altijd nieuwe gezichtspunten zoekende. In de stad Parijs heeft
hij het nooit lang kunnen harden. Steeds ging hij weder naar
de Oise. Een tijd-lang week hij in het bosch van Compiegne,
en later was hij gewoon eenige weken aan zee (te Cayeux-sur-Mer)
door te brengen. Zijn verblijf aan zee bracht hem van-zelf
tot studies op den Oceaan. De macht van de onmetelijke, ,naar
eigen wetten luisterende en onbedwingbare zee trok hem zeer
aan. Telkeas beproefde hij zijn krachten om te zien, of hij de
aandoening, door die zee bij hem opgewekt, op het doek kon
weergeven. Want het blijft een karaktertrek hij Dupre, dat hij
nooit volkomen over zich zelven tevreden is, dat hij evenals.
Lessing in het zoeken en trachten, in het streven naar iets
hoogers, de ware eigenschap van den mensch vindt. — De
Cent chefs-d'oeuvre geven naar zijn werken drie etsen: twee
kleinere — een beek langs boomen en bet doorwaden van een
breeden, doch ondiepen stroom door een kudde koeien — en
een grootere. Die grootere ets is genomen naar het beroemde
schilderij, dat Dupre voor veertig jaren schiep, en dat den titel
draagt: Paturage sur la lisiêre d'une foret. Het is een heerlijk
doek. De boomen staan zoo flunk en zoo kranig tegen het
weiland, ze zijn zoo krachtig van bouw en hebben tegelijk
zulk een heugenis van het verleden, dat men geneigd zou zijn
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van een doorleefde geschiedenis van dien zoom van het woud
te gewagen.
Had Dupre voor het eigenlijk gezegde landschap den weg
gebaand en door zijn werken getoond, hoe men de strenge
kracht der natuur moest voorstellen iets later begon Theodore Rousseau zijn arbeid, Theodore Rousseau, die de meest
compleete landschap-schilder van Frankrijk zou worden. Ook hij
wierp spoedig de tradition van overgeleverde lessen over boord
en zette zich rustig neder, ergens in de omstreken van Parijs,
om het landschap zelf in al zijn schoonheid te bespieden. Hem
kwam daarbij te stade een onbegrensde liefde voor den Franschen bodem. Wanneer anderen van Italie spraken, wilde hij daarvan niet hooren. Frankrijk was voor hem het schoonste land, heerlijker dan wat een droom schoOns kon voortooveren. En op alle
wijzen heeft hij getoond oog voor dat schoone te hebben. Hij
gaf zich werkelijk geheel over aan de natuur en in volkomen
onbevangenheid en naleveteit bespiedde hij haar. Alle kanten,
alle »aspecten" van Frankrijk heeft hij op zijn schilderijen
overgebracht. In alle verscheidenheid ontplooit zich de Fransche
natuur op zijn doeken. Niemand gaf zooals hij het groote overzicht van een landschap weer ; maar ook het meest vertrouwde
geheim der dichte hoekjes werd door hem geopenbaard.
De poezie der wouden en bosschen is voortreffelijk door hem
gegrepen ; berglandschappen, dichte bosschen met wisselend
groen en bruin, zijn verrukkelijk door hem voorgesteld ; maar
ook het watervlak der Aroomen, hetzij de golven zachtkens
kabbelen of opgezweept worden door den wind, verfrischt u, als
gij zijn werk aanschouwt. De eerste glimlach van . den dag, het
laatste vaarwel van den avond, wordt door hem u overgeleverd.
Nu eens ziet gij bij hem de natuur in al haar lieflijkheid en
zachtheid : de wolken zijn weggevaagd door het tintelende zonlicht ; dan weder is alles zwart bewolkt, huilt de wind en nadert de orkaan, met al de grimmigheid en toorn eener verstoorde natuurkracht. Hij is in zijn kunst volledig, zooals
weleer Ruysdael en Hobbema. Hij heeft den eenvoudigen toets
en dan weer de hartstochtelijke noot; tegelijk de effen gemakkelijkheid en het moeilijk te verkrijgen effect. Ook hij had geweldig te kampen tegen den kunst-smaak zijner landgenooten. Hij
voerde dien reuzenkamp met vuur en moed. Zijn groote vriend,
21
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wiens werken altijd door hem werden vereerd, was Millet. Als de
strijd hem te bang word, als de uitspraken van Institnut en jury's
hem to stork prikkelden, vlood hij naar het bosch van Fontainebleau, orn daar dicht, zeer dicht bij Millet te wonen. Dan was
hij 's avonds te vinden in de eenzame woniug te Barbizon en
sterkte hij zich door de gesprekken met zijn vriend. Het zijn van
die verheffende en bemoedigende oogenblikken in het leven der
menschheid ! Ziet men met zijn verbeelding in het armoedige huis
te Barbizon, onder bet schijnsel der lamp, doze twee groote schilders zitten, die elkander opbeuren in den strijd des levens, die
al het andere gering achten, wanneer slechts de kunst waarachtig
en oprecht wordt gediend, dan gevoelt men zichzelven gesterkt
in de opvatting, om toch in het leven, in elke richting, waar te
zijn en de waarheid to dienen. Millet was van die twee het
sterkste, het standvastigste karakter. Zulk een stolcijn als Millet
was Rousseau niet. Hij had behoefte aan zekere instemming
van de zijde der anderen. Inderdaad had hij die reeds veel
weer dan zijn vriend; zijn schilderijen vonden reeds vroeger
beter prijs. Aandoenlijk is het, hoe hij Millet in diens armoede
bijstend ; toen hij wat begon te verdienen, kocht hij zelf teekeningen en schetsen van Millet en liet dezen in den waan, dat
een rijk Amerikaan hem had opgedragen, die voor hem te
koopen. Zulke feiten doen andere fouten vergeten ook dit
zwak, dat Rousseau, telkens als hij good tot rust gebracht was
in het bosch van Fontainebleau, toch weer snakte naar Parijs,
en naar de toejuiching, die dat Parijs kon geven. Zelfs — en
dit is zijn groote misstap geweest — schikte hij zich op bet
laatst van zijn leven eenigszins naar de eischen van een onverstandig publiek. Hij dong naar hij zocht als een kind
ijdele eer, tot zelfs decoraties. Zijn vrienden verhalen, dat de
Good van zijn vrouw, die hij zeer liefhad, de schuld van dit
laatste was. Zeker is het, dat de tekortkoming van geringen
duur is geweest. Trouwens de speldeprikken van datzelfde
domme publiek bleven niet uit. Nu vluchtte hij weder naar
Barbizon, naar Millet. Het was ditmaal voor goed. Mende
koortsen grepen hem aan ; men hoorde slechts van zijn lippen
de flamer] van zijn vrouw en van zijn vriend. Die vriend,
Millet, drukte hem (December 1867) de oogen toe. — De Cent
chefs-d'oeuvre bevatten van Theodore Rousseau vier kleinere
etsen -- de hut, het dorp onder zware boomen, de oevers van
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een rivier en eel) vijver — en zeven groote etsen. Dit zevental
is uitnemend geschikt, om van Rousseau's talent een denkbeeld
te geven. Twee daarvan zijn ochtend-tafereelen. Het eerste is
een boomrijk landschap, waarin het water naar versehillende
kanten zich verspreidt, een blauwe hemel spiegelt zich daarin,
het lieht is blond en harmonieus. Het tweede stelt een lentemorgen voor in de omstreken van Adam, op het oogenblik
dat de 'ion door de nevelen breekt ; een visseber komt op den
voorgrond met zijn netten en hengels. Twee andere tafereelen
ste]len den avond voor ; op het gene werpt de zon haar laatste
gouden stralen op een groep ijle eiken, waarvan het loof reeds
herfstachtig is getint; op het andere — een zeer schoon stuk
— is de zon reeds verdwenen achter een purper geverfden
horizont : de hemel is met zware wolken bedekt, het geheele
veld is nog warm getint: een visscher aan den rand van een
beek gaat juist zijn vischtuig uitwerpen. Een vijfde ets stelt
de Oise voor ; de rivier is over haar boorden gegaan en de
lucht is in een schoon blond koloriet als van van Goyen
gehuld. De zesde ets geeft een groep zware eiken van Fontainebleau te zien in vollen bladerendos, terwijl de laatste den
naam draagt van da lisiere des Monts Girard". Het is een
woeste groep uit den zoom van het woud. Aan den kant van
een boschweg staat daar een oude, wilde eik als vergramd tegen
het jonge groen, dat na allerlei kappingen toch weder opschiet.
De eik omknelt met zijn kwastige wortels Pen steenachtige
plaat, die bijna 46n geheel met den boom uitmaakt.
Even harden strijd tegen de routine als zijn voorgangers heeft
Corot gevoerd : maar zelden is de natuur door een blijder,
onbezorgder kunstenaar aangezien. Trouwens hij was in zekeren zin een gunsteling van het lot: welgesteld, ja rijk, door de
erfenis van zijn wader, behoefde hij zich al zeer weinig 's levens
wederwaardigheden aan to trekker]. Hij woonde 't liefst in de
buurt van Parijs, te Ville d'Avray, en zwierf dan als een
scholier in de omstreken van dat dorp rond. Men zag hem
altijd met een glimlach op de lippen, met oogen stralend van
goedheid, vroolijk, jong van harte, liefst een of ander refrein
neuriend. En de natuur toonde zich aan hem in al haar teederheid en poezie. Geen schilder heeft zoo goed weergegeven
den dauw van den morgen : den zachten adem van den wind,
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die slechts even het riet beweegt en het effen water doet rimpelen : de liehte luchtdampen, die zich over een landschap nit
het meer verspreiden : het doorzichtig loof der boomen, waarachter het zonlicht fonkelt: de geheimzinnige bleeke stralen van
de maan de fijne veerkracht van takken en twijgen. Alles
betoovert op een schilderij van Corot : geheel de poetische
bekoring : het waas van droomerige fijnheid : de zachte harmonie
van lucht en aarde: de verwonderlijke wazigheid van toon :
de melkwitte helderheid hier, het vluchtig rose kleur-effeet dag,r:
de vlottende tinten : de zilveren glans der bevende dauw : het
gedempte olijfgroen, dat de teedere verven des te blonder doet
schijnen : de bleekblauwe luchten, tegen welke rood-blozend loof
sours uitkomt : de grijsgroene of grauwbruine bladerenmassaas,
waartusschen een stukje water glinstert : eindelijk de slanke
boompjes, wier dunne stammen zich zoo fijn afteekenen op den
voorgrond. Men gevoelt dat de schilder verliefd was op de
natuur. Wat zij in haar innigste vertronwelijkheid wist te
openbaren, dat heeft zij Corot medegedeeld. En let wel, dat
Corot, al had hij meer dan een manier, de schilder bij uitnemendheid bleef van heldere dagen, schilder van zonnesehijn en
van zomer-warmte. Licht, jong groen ziet men 't meest op
zijn tafereelen. De menschelijke figuren, die hij daarop voorstelde, dienen slechts om den indruk, den town van het geheel
nog meer te doen uitkomen: het is een visscher, die 's morgens
uitgaat naar de rivier, een jager, die 's avonds door het bosch
huiswaarts keert. Soms trok het mysterieuse van de natuur
hem meer bijzonder aan : dan waren het nymfen en faunen,
die als zonnestralen of maanlicht in het heerlijke groen dansten
die eth4rische gestalten deden dan des te beter de stemming
van het geheel begrijpen. Hoever was men bier van de quasihistorische of mythologische landschappen, op welke de oude
routine-school zich beroemde ! Bij Corot trilt de kunst van
aandoening. De natuur leeft op zijn stukken. Alles is pazie
bij hem. Een weinig droomens komt er dan bij, vooral op het
laatst van zijn levee. Hij zelf was zoo goed voor alien. Then,
na zeer veel jaren, zijn stukken voor het eerst verkocht werden —
in 't begin ging het zeer langzaam, en moest hij bekennen dat
zijn collectie vrij compleet bleef — toen hij veel geld ging verdienen, decide hij het met handen-vol aan zijn medebroeders, de
Hij gaf aan de weduwe van Millet jaarlijks een
arme schilders,
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pensioen van duizend francs. Aan den armen Daumier schonk
hij het huis, dat deze uit geldgebrek moest verkoopen. Om
z66 in het groot wel te kunnen doen, werd hij op het laatst
van zijn leven, toen hij de 70 jaren naderde, zelfs tuk op
geld, en schilderde hij te veel en te schielijk. Pat is de font
geweest, die men hem heeft verweten en die men hem gaarne
vergeeft. Voor zich zelven bleef hij even eenvoudig en haast
zonder behoeften. Zijn eenige passie was muziek, bovenal de
muziek van Mozart, den meester, die in zijn ruischende klanken-melodian even sterk de helderheid en den glans der eeuwige
lente weet te doen gevoelen, als Corot het door zijn kleuren heeft
vermogen te doen. Hij stierf in 1875. — De Cent chefs-d'oeuvre
geven van Corot acht kleinere en vier groote etsen. Onder de
kleinere munten vooral uit een gezicht op een water, vijver of
breede beek, aan beide zijden door abeelen en olmen beplant,
terwijl op den achtergrond een huis uit het groen opduikt ;
voorts een voorstelling van een morgen, als zooeven de z on is opgerezen en hare eerste stralen door het wags breken, dat een vijver
bedekt: de met houtgewas omzoomde oevers zijn nog nat van
den dauw en half omfloersd door den nevel een visscher zet zijn
schuit in heweging. De vier grootere etsen behelzen de voorstelling van nymfen en faunen, van de vrouw met den tijger,
van den vijver van Corot's landhuis te Ville d'Avray en van het
Garda-meer. Weergegeven op de etsen zijn vooral de eerste en laatste merkwaardig. De nymfen en faunen zijn eigenlijk niet
anders clan een schildering van het vallen van den avond. Under hooge hoomen, met dicht zwart loof, dansen aan den rand
van een vijver mythologische wezens, die door hun verschijning den toon moeten aangeven van het geheimzinnige, onhestemde en overweldigende, dat in de natuur intreedt op
het oogenblik, dat de helderheid van de son gaat wijken. Het
is alles diep en donker. Even schoon is de ets naar het rneer
van Garda. Hier wordt een morgen-indruk bedoeld. Ter linkerzijde strekt het meer zich uit, dat een hemel weerspiegelt
verzilverd door de opgerezen zon. Ter rechterzijde, langs eenig
geboomte, slingert zich ietwat opgaand over rotsen een pad.
Twee meisjes zijn gezeten op het uiteinde van dien voorgrond.
Verrukkelijk is het morgenlieht, dat door de fijne takken glinstert :
een luchtig windje schijnt het loof te doen trillen. Tooverachtig
is het effect van warmte en glans, dat z66 verkregen wordt.

326

FRANSCHE KUNST ONZER DAGEN.

Hij, die den ouden Corot op de aandoenlijkste wijze kon
smeeken toch niet zoo overhaast te werken, was zelf in zekeren
zin een improvisator in het landschapschilderen : wij bedoelen
Daubigny. Corot was altijd degeen, tot wien hij opzag, aan
wien hij zich het meest verwant gevoelde. Trouwens Danbigny was even jong van harte als zijn vriend. Op zestigjarigen
leeftijd had hij nog al bet enthousiasme en al de illusies
der jeugd. Hij werkte verbazend snel: maar in elk zijner
stukken stortte hij zijn gansche ziel. Hij woonde het grootste deel van het jaar, evenals Jules Dupre, aan de oevers
van de Oise, te Anvers ; slechts des winters ging hij eenige
maanden naar Parijs. In den zomer was hij met het ochtendkrieken in zijn boot, en liet hij zich op de Oise voortdrijven,
totdat een hoek, een kromming van den stroorn hem trof Dan
bond hij de boot vast en begon zijn schets. Lachte het onderwerp hem toe, dan zette hij het met een worp op het doek,
en schilderde en kleurde hij totdat alles gereed was. Het yolk
in den o=rek kende hem, zooals hij daar in zijn boot afdreef.
Men noemde hem >den kaptein" en Daubigny was zeer in zijn
schik, dat hij in zijn uiterlijk al zoo iets van een zeeman had.
Dobberend op de golven der Oise heeft hij verwonderlijk schoone
schilderijen geleverd, werken die uitmunten door het koloriet
en de energieke uitvoering. Zijn kunst liefkoost als een zonnestraal het landschap, dat hij wil weergeven. Alles wordt grootsch
door hem behandeld, en hij vindt dat grootsche door eenvoudige lijnen. Tegen het zwaarmoedige zag hij niet op. Zelfs de
naaktheid der natuur, het kale, het eentonige van een telkens
keerenden golfslag, wordt voortreffelijk door hem weergegeven.
Hij wijzigt dan ook zijn manier van schilderen naar het onderwerp,
dat hij onder handen heeft. Slechts dit gene staat als een pawl boven
water, dat elke schilderij op zich zelve een doorleefde en gevoelde
gewaarwording moet uitdrukken. Zend zulk een schilder naar
Italie en hij zal geen enkelen indruk medebrengen. Zoo ging het
Daubigny ; Italie was Diets voor hem ; hij vond — 23 jaar
mid — aan de Oise zijn doel en levenstaak. Ook zijn , succes
werd langzaam verkregen. Eerst in 1860, na twintig jaren arbeids,
werd hij algemeen als meester erkend. Toen was het, dat hij
zijn ideaal steeds hooger begon to ste]leu, en dat hij het woord
Witte hetwelk sin.ds zoo dikwijls is herhaald. Als hij toch 's winters
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in Parijs vertoefde werd hij allengs bestormd in zijn atelier
door bezoekers en kunstkoopers. leder wilde wat van hem
koopen. leder vroeg hem naar het beste. Averechts liepen zij dan,
bij het rondsnuffen in het atelier, altijd de waarachtig schoonste
zaken voorbij. En de schilder beet hun dan, als zij weder met
de eentonige vraag aankwamen, toe : »onze beste werken —
dat zijn die, Welke niet verkocht worden" (qui rte se rendent
pas). In de laatste jaren van zijn levee schilderde hij dan ook
doeken, die reeds door de afrnetingen buiten de evenredigheden
der gewone koopkracht vielen. Hij zelf bleef even eenvoudig
als frisch, al plaagde hem het rheumatiek, dat hij in zijn watertoehten op de boot had opgeclaan. Toen hij in 1878 op zeventigjarigen leeftijd stierf, hoorde men van de lippen van den
stervende doze woorden : »ik ga near Corot, ik ga zien, of hij
mij nieuwe landsehappen kan wijzen "
De Cent Chefs-d' oeuvre
geven twee groote en vijf kleine etsen naar zijn- schilderijen. De
kleinere geven drie gezichten op de Oise, waarvan het eerste stork
verlicht, en even donker in de schaduwpartijen, geheel en al
op een oud-hollandsch watergezicht gelijkt : verder een voorstelling der rotsen van Chateau-Gaillard en der Vail& de
i'Arques, dicht bij Dieppe, De grootere twee etsen geven ook
studies op de Oise. Vooreerst het gehucht Portijois. Aan
de rechterzijde op een eenigszinS hooger terrein staat een groep
van huizen, omringd door boonien en een steenen munr; ganzen
gaan de helling af, naar eene vrouw die in de rivier bezig is
te wasschen. Aan de linkerzijde is de overkant van de rivier
bezet met schoone boomen. Lichte wolken drijven in de lucht.
Het geheel is keurig, bijna oud-hollandsch bewerkt. Even schoon
is de tweede studio op de Oise. De rivier is aan beide zijde
met wilgeboomen omzoomd. Links komt een vrouw, die twee
koeien aan de rivier laat drinken. Een schnit ligt aan den anderen oever. In den achtergrond strekt de vlakte zich nit in een
gouden tint.
Is de hoofdtrek van Dupre's schildermanier de strengheid, is
bij Rousseau de haast wetenschappelijke volledigheid te waardeeren, treedt bij Corot de poezie to voorschijn , zoo kan
men zeggen dat in de werken van Diaz de fantasie het apes
overheerschend element is. Diaz is de schilder van de
zon. De gloed der stralen van die zon wordt door hem op
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alles geworpen. De vorm is bij hem van weinig beteekenis
het koloriet, de kleur is alles. En in het weergeven der schitterende kleuren is hij virtuoos bij uitnemendheid. Omdat hij
den vorm soms wel wat veel heeft verwaarloosd, omdat hij
ongelijk in de uitvoering was, zal hij misschien niet op de
eerste plaats komen, wanneer de deflnitieve rang aan de fransche
schilders van de latere jaren zal worden toegekend, maar allerlei
tekortkomingen in de teekening zullen Licht worden geteld, wijl
hij den glans van het palet zoo heeft liefgehad. Een schilderij
van Diaz is soms werkelijk een d6erie". Dat tintelt van zonnegoud. Alles is liefelijk en weelderig. De personen, die in bet
landschap voorkomen, zijn hoofdzakelijk een voorwendsel tot
het aanbrengen van schoone kleuren. De vrouwen-beeldjes zijn
eigenlijk bloemen. Haar kostuum dient om een schakeering van
schoone verven te doen uitkomen. Licht en leven is bij hem
alles ; en het leven is dan weder bij hem een in de zon gekoesterde droom. Nimmer was nog zooveel kleur bespeurd als
in een bosch van Diaz. Harde verven dorst hij aanbrengen.
Het stuk blauwe hemel, dat hij even door de kruinen der
boomen liet zien, was zuiver azuur. Alle tinten, in een schaal
van geel tot purperrood, van het rosse tot bet gloeiende, werden door hem aangedurfd, om het groen der boomen te sehakeeren. En op den voorgrond verfde onder de oude wortels
der stammer, reusachtige varenplanten, en streek hij fluweelen
tinten van overvloedig mos met diepe kleuren van bonte blocmen neder. Het bosch, gehuld in glanzend werd een
sprookje. Men stelt zich hem voor, alsof hij laid zingend zijn
schitterende stukken vervaardigde. Trouwens hij was nog een
type van de schilders der oude school. Een kunstenaar, die om
niets ter wereld, om geen enkele maatschappelijke conventie gaf,
maar enkel en alleen voor zijn knnst leefde. Een zeer oorspronkelijk
man. Van zuidelijke afkomst — zijn voile naam was Diaz de
la Pena — had hij een uiterlijk, dat de aandacht trok. Hij
had een houten been en zag er nit als een oud-militair. Zijn
gestalte was groot, zijn bewegingen kort en afgebroken en zijn
stem wat ruw. Luid gaf hij zijn meening te kennen en als hij
lachte, wat dikwijls gebeurde, dan daverde het. Zijn aard was
zoo expansief, zijn humeur zoo goed, dat hij in alle kunstenaarskringen een welkome vriend en gast was. Doch aan het oordeel
der menschen stoorde hij zich niet, het gestamp van zijn houten
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been werd nog-al eens begeleid door een of anderen vloek, hij
was brutaal als de beul. Doch in die eenigszins ruwe schors
was het teederste gemoed gehuld. Zijn groote liefde en vriendschap
voor Millet en Rousseau is haast een legende. Hij woonde geruimen tijd dicht bij die schilders te Barbizon, in het bosch van
Fontainebleau. Hij was het, die telkens naar Parijs ging, om
sehetsen en teekeningen van Millet te verkoopen, en die dan
's avonds laat het karige geld aan het arme gezin van Millet bracht.
Als de kinderen bet kloppen van het houten been hoorden naderen,
dan wisten zij dat het brood en de spijs in aantocht was. Toen
hij wat geld verdiende, was zijn eerste aankoop een paar kleine
schilderijen van Rousseau, dien hij als den meester bij uitnemendheid vereerde. In zijn atelier bracht hij de vrienden, die
hem bezochten, steeds daarvoor met den uitroep : »godenspijs —
niet waar ?" Later, vooral na 1870, werd hij rijk. Iedereen
wilde wat van hem hebben. Hij kon zich de weelde veroorloven
van een villa te Etretat, met voile dichte perken van bloemen, wier
kleur hij zoo waardeerde. Hij vond het verrukkelijk op de zee
te staren en plannen te ontwerpen van nog grooter werken, dan
hij tot nu toe had afgeleverd. Hij omringde zich in zijn huis
met de glansrijkste tapijten uit het oosten en met alle kunstwerk dat door kleuren uitmuntte. Doch tegen 1876 werd zijn
gezondheid slechter. Hij toog naar Mentone. En dear, altijd
uitziende naar de heerlijke zon der Middellandsche Zee, naar
de blauwe en lichtgele tinten der Riviera, blies hij den laatsten
adem uit. — De Cent Chefs-d'oeuvre geven naar zijne schilderijen
drie kleinere en twee grootere etsen. Van de kleinere trekken twee
vooral de aandacht. De eene stelt een groepje dorpskinderen voor,
die in een boseh hazelnoten komen plukken; een jongen weet een
tab te bemachtigen en is bezig dien of te stroopen, twee meisjes
vangen de vruchten op in p aar boezelaars : het bosch is dicht en donker, maar de zonnestralen verlichten en verwarmen boomstam en
kinderen, en maken van het kleurenspel een zeer lieflijk geheel.
De tweede ets stelt een troep Zigeuners voor, mannen, vrouwen
en kinderen, die in bontgekleurde dracht een hollen rotsweg
afdalen. De boomen, met herfstachtig geel bladerenloof, die ter
weerszijden van den weg staan, vormen als het ware een »berceati",
welks bladerendak op ettelijke plaatsen lange stroomen licht op
de kleine karavaan Jaat doorschieten. Het schilderij is een der
meest volledige uitdrukkingen van zijn kunst. Het is eene be-
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toovering voor de oogen. Alles tintelt er van Licht en leven.
Van de -twee grootere etsen is de eene genomen naar een
schilderij getiteld : »Causerie d'amour." Twee verliefde paren
zitten tusschen zonnig loof aan den rand van een vijver. Maar
bovenal schoon is de ets naar het schilderij »le Parc auk
boeufs". Gij ziet voor u een kleine open plek in een woucl :
de plek zelf is begroeid met heideplanten en gras van allerlei
soort, en bevat een kleine strook water. Ter tinker- en rechterzijde staan forsche eiken, terwijl een hek op den achtergrond
toegang geeft tot een nieuw gedeelte van het bosch. Het geheel
is een zeer schoon bosch-gezicht.
De laatste dezer groep van schilders, die wij wenschten te
bespreken naar aanleiding der Cleat Chels-d'oeuvre, is Troyon.
Evenals Millet heeft hij meestal slechts 66ne zijde van het landschap weergegeven. Nam Millet vooral den boar, den arbeider op
het veld, als onderwerp zijner schilderijen, Troyon bepaalde zich
tot het vee van den landman. Hij begon zijn loopbaan op dezelfde
wijze als Dupr6, als schilder-werkman in een porcelein-fabriek.
Eenige jaren tobde hij zich of met het decoreeren van borden en
tafel-serviezen. Nog geen twintig jaren oud, draaide hij echter de
fabriek van Sevres, waar hij zijn brood verdiende, den rug toe en
besloot hij zijn eigen ster te volgen. Hij ging op goad geluk
de wijde wereld in, met het vaste besluit natuur- en landschapschilder te worden. Verbazend veel gebrek heeft hij in die
dagen geleden. Soms moest hij zijn oud handwerk, het porcelein-schilderen, weder ter hand nemen, om voor eenige
weken brood te hebben. Had hij op die wijze zijn vrijheid
opnieuw gekocht, dan toog hij weder verder, hield slechts stil, waar
de natuur hem een motief voor een schets aanbood en wandelde
door, als de studie op het papier was aangegeven. Het was
een grootsche worsteling, die Troyon zoo durfde bestaan. Hij was
hardnekkig van aard en gaf dus zijn plan niet op, al was
het brood, dat hij moest eten, zuur en de bejegening der menschen in dien leertijd hard. Hij bleef meester in den kamp
tegen het lot, en werd een landschap-schilder van naam. Ongelukkig echter bleef er eene bittere herinnering steeds bij hem
over nit de dagen van gebrek. Anderen hebben lachend hunue
jaren van armoede doorleefd en herdacht niet alzoo Troyon.
Hij was gegriefd in al zijn gevoelens en zijn a.andoeningen,
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en zou het leed, dat hij meende ondervonden te hebben, tot
aan zijn dood (hij stierf 1865) nooit vergeten. Een edel karakter was hij misschien niet. Doch wel een zeer groot kunstenaar.
Vooral toen zijn eigenlijke roeping en aanleg hem helder werd.
Het was bij gelegenheid van een rein door Holland. Hij zag
de schilderijen van Potter en begreep, dat hij dien weg moest
volgen. En toen begon hij die stukken te leveren, welke Frankrijk
verbaasden. Dat warea waarachtige dieren, koeien nit wier
neusgaten de adem opsteeg, geen opgezette beesten, maar vee
dat leefde. En de vroegere landschaps-studi6n deden nu Troyon
als dierenschilder een kenmerk en een deugd verkrijgen, die van
geen der andere yeeschilders (ook niet van Rosa Bonheur) het
deel was geweest. Troyon's groote meerderheid boven zijn evenknieen ander de dierenschilders ligt namelijk hierin, dat hij vee
en landschap opvat als een onafscheidelijk geheel, zooals men
beide dan ook werkelijk te zamen ziet. Troyon's dieren nemen
steeds hun juiste plaats in het landschap in, en ondergaan in
tinten en schakeeringen evengoed de werking van atmosfeer en
weérs-gesteldheid ads het landschap zelf. Troyon deed dus met
het vee, wat Millet met de boeren deed. Hij vereenzelvigde
ze met de natuur. Andere veeschilders — en wij zonderen
de oud-Hollandsche schilders niet altij d Kier uit — geven,
met hun keurige detail-waarheid, u het beeld van een aantal
elk afzonderlijk in een zeker landschap opgezette, met groot talent
nagemaakte dieren. Troyon alleen geeft in zijn veestukken den
grootschen totaal-indruk van de natuur. De natuur met haar
vee, hoomen en planten was voor hem een samenhangend geheel. Geen schilder toonde ooit zulk een fijn gevoel voor de
tinten, rijk of sober, die het weer en het tijdstip van dag of
avond mededeelen aan het landschap met al wat zich daarin
bevindt. In dien zin heeft hij het domein van zijn yak verbreed, de perken daarvan uitgezet. Zijn zin voor kleuren
kwam bij dat alles hem bijzonder te pas. Hij is een goed
colorist. Hij heeft nu eenmaal het ware schilders-temperament, schildert volgens de kenners breeder, vetter, sappiger
dan eenig ander veeschilder. De frischheid der natuur kwam
bij hem tot haar voile recht. — De etsen der cent Chefs-d'oeuvre
geven gelegenheid Troyon's talent vrij goed te doen waardeeren. Wij vinden er vijf kleinere en vier grootere etsen naar
Troyon's schilderstukken. Onder de kleinere treft vooral de ets
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naar het doek genaamd de regenboog. Zooeven heeft een onweder uitgewoed. Boven de donkere zwarte wolken, die naar
den gezichteinder jagen, wefft zich een regenboog : vooraan op
den voorgrond, naast een water, waarvan de golven nog zwalpen, staat tegen wat struikgewas een koe, wit met roode vlekken : een schuins vallende zonnestraal zet het dier in een
eigenaardig grillig licht. De vier grootere etsen geven een
wei met vee in Touraine, voorts een span van zes ossen voor
een ploeg, op het oogenblik dat de ploeg moet keeren om
een nieuwe voor te leggen. Een derde ets teekent een rivier,
waarin vier koeien, geleid door een vrouw, komen drinken: hooger op ziet men een boot, aan de overzijde groote
boomen. Er komt een onweder op. De zon is schuil gegaan,
maar van achter de wolken baadt zij nog het landschap, het
water en de huid der dieren, in een eigenaardige sprenkeling
van licht. Dat lichteffect is volgens kenners een meesterstuk.
De vierde ets is genomen naar de beroemde schilderij van Aa
Vail& de la Toucque", een uitgestrekt landschap met vee, dat
een talrijke kudde met al de bewegingen van het vee — grazend,
drinkend, liggend, staand, stappend — u voor oogen stelt. Opmerkelijk zijn de twee koeien, welke op den voorgrond drinken
nit de sloot, die het landschap in twee helften scheidt, en
voorts ter linkerzijde de Stier, die in vol krachtsbewustzijn daar
komt aanloopen.
Doze zijn de Fransche landschap-schilders, op wie wij, in
verband met het werk der Cent chefs-d'oeuvre, de aandacht
onzer lezers wenschten te vestigen.
Wat ens in deze richting, in dit werken der opgenoemde
Fransche schilders zoo bijzonder treft, is hun uitgesproken bedoeling, dat zij de traditie weder opnemen der Hollanders.
Ruysdael, Hobbema, Cuyp en Potter zijn hun voorvaderen, op
wie zij zich beroepen. Heb het geluk een adept dier Fransche
landschap-schilders te ontmoeten, en hij zal u dadelijk spreken
van zijn vereering voor Ruysdael. Wij kennen er van die
Fransche schilders, die niet rusten, v66rdat zij hun tocht naar
Haarlem hebben gedaan, om zelven met eigen oogen de landschappen to zien en to bestudeeren, die Ruysdael heeft vereeuwigd.
Die in den heerlijken zomer van het zonnig jaar 1884 mocht
dwalen fangs den groenen duinkant van het Bloemendaalsche

FRANSCHE LANDSCHAP-SCHILDERS.

333

bosch, kon, als het geluk hem meeliep, achter deze of gene
groep van struiken en boomen, eensklaps een Fransch schilder
van naam — Emile Michel, ook als schrijver in de Revue des
deux Mondes bekend — aan 't werk hebben gezien, die, als gij
hem een oogenblik durfdet ophouden, gaarne met u over de
nieuw-fransche en oud-hollandsche opvatting van het landschap
een praatje wilde aanknoopen. Hij zou u hebben medegedeeld,
dat er maar twee eigenschappen zijn, die de landschap-schilder
in acht moet nemen, te weten : eenvoud en ernst. Die eenvoud,
die ernst, zich oplossend in een naleve argelooze studie der
natuur zonder eenig bij-motief, waren vroeger het deel van de
oud-hollandsche schilders. Deze verwierpen al dadelijk elk zoogenaamd idealisme in de kunst als jets eenzijdigs, omdat de
kunstenaar daarbij zich aanmatigde, de natuur naar zijn eigen
welgevallen te fatsoeneeren of te schikken. De natuur stond
daarvoor te hoog. Het was alsof die Hollanders den wenk
hadden begrepen van hun tijdgenoot Spinoza, toen hij sprak
van een bezielde natuur, van een natuur, die haar doel in zich
zelve vindt. Eerbied voor de natuur was dus hoofdzaak.
Aan lien eerbied voor de natuur danken de Hollandsche
landschap-schilders der XVIP(' eeuw hun roem. De moderne
Fransche >paysagistes" onzer dagen varen er wel bij, dat zij
een zelfde beginsel weder gevolgd hebben, toen zij de impressies der natuur op hun doeken weergaven

FRANSCHE BEELDHOUWERS.
DUBOIS, CHAPU EN 111ERCI.

Wij behooren tot hen, die meenen, dat op het gebied der
beeldhouwkunst Frankrijk in de laatste twintig jaren een periode
beleeft, welke in de geschiedenis der kunst een schitterende bladzijde zal beslaan. Van alle kanten dringen in Parijs oudere en
jongere beeldhouwers zich naar voren en dragen hun werken
aan, werken, die van den eersten rang zullen blijken te zijn.
Want terwijl alle kunsten in dat Parijs min of meer gaan gehoorzamen aan lagere hedendaagsche neigingen en lusten, blijven bier op dit gebied de meesters rustig en eerbiedig den
eeredienst der schoonheid handhaven. En zij gaan nog een stap
verder. Blijven zij toch getrouw aan de tradition der hooge
kunst, zoo durven zij tegelijk nieuwe aspiraties en voorstellingen in de strenge, onberispelijke vormen van het warmer en van het broils verwerken. Zij ondernemen dus iets
nieuws. Zij hebben een tijdvak der kunst geopend, dat, als
wij ons niet zeer bedriegen, haast weder op eerie lijn kan genoemd worden met het tijdvak der Renaissance in Italie. Zeker
heeft de Fransche beeldhouwkunst nooit schooner uur gehad
dan het tegenwoordige; nooit is er dichter en eendrachtiger
drom van beeldhouwers dAdr opgestaan, met zulk een ontzag
voor grooten stijl en zulk een vereering van hooge gevoelens
en i deall en.
Ten einde on zen lezers een denkbeeld te geven van wat die
meesters willen en uitwerken, stellen wij ons voor van drie
der uitnemendste levende Fransche beeldhouwers, van Dubois,
Chapu en Merci6, den arbeid te beschouwen.
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Let echter allereerst op, hoe zeer de beeldhouwkunst een nationale kunst in Frankrijk is. Voortdurend weet die kunst
in Frankrijk heerlijke yruchten of te werpen. De Italiaansche
sculptuur heeft een of twee schitterende phases. De Fransche
weet nu reeds gedurende vier eeuwen stand te houden, bijna
zonder verflauwing, en vernaag beurtelings kracht, bevalligheid
en stoutheid als karakter-trekken van haar werken in die lange
reeks van jaren aan te wijzen. Er is een samenhang in die
gestadige, onafgebrokene uiting der Fransche beeldhouwkunst.
Haar bestaan is een aaneenschakeling van momenten, niet een
enkel uit de lucht vallend of op zichzelf staand feit.
Wij moeten daarom even — zij het zoo snel mogelijk —
vogelvlucht den blik achterwaarts richten.
Wanneer wij met de eeuw der Renaissance — de regeering
van Frans I en zijn onmiddellijke opvolgers — beginuen, dan
wordt de Fransche beeldhouwkunst van dat tijdvak het best
vertegenwoordigd door de beroemde namen van Michel Colomb,
Jean Goujon en Germain Pilon. Colomb's werk is het mausoleum, dat in de cathedraal van Nantes oprijst ter eere van den
hertog van Bretagne. Van Jean Goujon ke pt ieder, die Parijs
heeft bezocht, de Cariatiden in de benedenzaal van de Louvre,
voorts de Diana (leunende tegen het hert) met het rijkversierde
hoofd, dat volgens de overlevering Diana de Poitiers' gelaatstrekken weergeeft, en de schoone nymfen op de bas-reliefs van
>la fontaine des Innocents." De rustige bevalligheid zijner vrouwen-figuren wekt nog altijd de bewondering der kenners op.
Germain Pilon staat misschien wel niet zoo hoog, maar zijn
groep der drie vrouwen-gestalten (gratien of deugden), die ook
in de verzameling van de Louvre wordt gevon den, is toch in
alle opzichten een blijvend werk, een merkwaardig kunstvoorwerp.
De zeventiende eeuw prijkt met de drie namen van Puget,
Girardon en Coyzevox. Vooral Puget is een geweldig meester.
Zijn Milo van Crotone, Wiens hand in den boom is vastgeklemd op het oogenblik, dat een leeuw hem bespringt, is een
wonderwerk. Het drama, dat hier in marmer wordt weergegeven,
is ontzettend. Men boort den kreet, dien de athleet ten hemel
uitstoot, en men is vast overtuigd, dat de leeuw geveld zou
zijn, als de hand maar vrij kon komen. Girardon en Coyzevox
staan niet zoo hoog. Girardon's beelden, o. a. zijn ontvoering
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van Proserpina, zijn echter de beste voorbeelden van hetgeen
de eeuw van Lodewijk XIV zich onder sculptuur voorstelde:
terwijl Coyzevox de talrijke beelden voor de tuinen van Versailles en Manly vervaardigde, — een Flora, een Hamadryade,
een herder spelende op een fluit — die nog altijd zulk een eigenaardige bekoring te midden van het statig geschoren groen te
weeg brengen.
In de achttiende eeuw treffen ons terstond de namen der
broeders Nicolas en Guillaume Coustou, de leerlingen en neven
van Coyzevox. In den tuin der Tuilerien en bij den ingang
der Champs-Elysees te Parijs bewonderen wij hun werken :
hetzij ons meer de groep der Seine en Marne van Nicolas aantrekt, dan wel de twee beroemde paarden (de zoogenaamde paarden
van Manly) van diens broeder. Die twee steigerende rossen
blijven een model van kracht, losheid en juist evenwicht. Welhaast kwam echter in het midden der eeuw die vereering der
bevalligheid en gratie op, welke in Falconnet (»la baigneuse")
haar schoonsten triomf vierde, met Allegrain reeds toegaf aan
manier, met Pajou in sierlijkheid zich verlustigde, en in Clodion tot de verfijnste decoratie-kunst zich ontwikkelde. Bouchardon en Pigalle hielden tegenover die smaakvolle afdoling
weder aan strenge eischen vast. Zij wisten door hun voorbeeld
de beeldhouwkunst voor verweekelijking te hehoeden. Trouwens
een Caffieri, anders niet afkeerig van de denkbeelden van
Clodion ell Pajou, had reeds getoond door zijn onsterfelijke
buste van Rotrou (thans in het foyer van het Theatre Francais), dat de kunst er wel bij vaart, wanneer zij eenzijdigheid,
die tot routine vervalt, vaarwel zegt en karakter durft uitdrukken. Wij slaan thans de namen over van Lemoyne, Julien en
Roland, orn nog even stil te staan bij den laatsten en waarlijk
niet den minsten beeldhouwer der 18' e eeuw, bij Houdon. Deze
heeft de Fransche school weder tot het allernauwgezetst bestudeeren der waarheid geleid. Hij zelf gaf een voorbeeld, dat
zich in ieders geheugen prentte, toen hij zijn beeld van den
ouden Voltaire in zijn armstoel (thans ook in het foyer van
het Theatre Francais) schlep.
komen in onze negentiende eeuw. Twee namen beheerschen hier het tijdvak der Restauratie en der regeering
van Louis Philippe. Wij bedoelen Rude en David d' Angers.
Rude heeft ontegenzeggelijk de oorspronkelijkste en geniaalste
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bladzijde der moderne Fransche beeldhouwkunst geschreven, toen
hij zijn onsterfelijke groep de D6part" aan den Arc de Triomphe de
1'Etoile hechtte. Zij is het beeld van het Frankrijk van 1793
dat naar de grenzen trekt, en wordt het best gekenschetst door
het woord, dat het de Marseillaise in actie voorstelt. Rude's graf
van Godefroy Cavaignac, zijn jonge Napolitaansche visscher, zijn
beeld van Lodewijk XIII als jongeling (toebehoorende aan den
hertog van Luynes) toonen voorts de versehillende kanten van
zijn veelzijdig talent. David d'Angers — wiens medallions
altijd in eere blijven — schonk, in zijn jeugdig Grieksch meisje
op het graf van Botzaris, een meesterwerk en wist in zijn verschillende beelden vooral het leven weder te geven. Zijn beelden nemen heftige en fiere gestes aan, zij zijn bewogen voor
zoover het marmer het toelaat, en in hun rust toch trillend
van handeling. Hij is daarbij geheel modern, ook in zooverre
hij ons hedendaagsch eostuum voor zijn beelden niet versmaadt. —
Rude en David werden op iets lager trap vergezeld door Pradier en Duret. Pradier was vooral de beeldhouwer der gratie
en der bevalligheid. Hij wilde het marmer als het ware verzachten, ja verweekelijken. Hij was bijna een opvolger der
Pajou's en der Clodion's van de 18 e eeuw. Zijn nymfen en,
bacchanten nemen allengs al te weelderige, al te zinnelijk verwijfde uitdrukkingen aan. Duret had met meer smaak en meer
studie wellicht minder bezieling. Toch is de keus zijner lijnen
en vormen altijd bewonderenswaardig. In den Napolitaanschen
danser heeft hij in dit opzicht een keurig voorbeeld geleverd.
Wij gaan nu verder allerlei namen voorbij, stippen alleen aan,
dat, tijdens de regeering van Napoleon III, vooral Carpeaux en
Clesinger de aandacht bezighielden : beiden mannen van een
eersten rang, vooral de eerste, maar die toch niet dan grootsche
pogingen, niet dan aanwijzingen en aanloopen tot meesterstukken hebben nagelaten. De e6n heeft soms de kunstmotieven als
het ware afgemarteld, om tot iets zeer bijzonders te komen :
de ander heeft zich allengs laten afglijden tot naturalisme,
conventie en burgerlijk winkelwerk. Ter zijde van hen alien staat
een kunstenaar van zeer hoog en zuiver allooi, de dieren-beeldhouwer Barye, de vriend der schilders Millet en Rousseau, met
wie hij te Barbizon woonde. Zoo zijn werken ontgraven waren
aan een of anderen bouwval, zoodat de roest of ruigte der oudheid
daaraan kleefde, zou men echt Grieksche trekken daarin mee22
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nen te erkennen. Zijn strijd van den Centaur en den Lapith
blijft een meesterwerk voor alle tijden.
En z45ti zijn wij genaderd tot het tijdstip, waarin de jongere
Fransche beeldhouwers-school opstaat. Wij kunnen Dubois,
Chapu en Merci6 beter op hun plaats waardeeren.
Het allerhoogst staat Paul Dubois.
Hij is in alle opzichten meester, hoofd van de school. Hij
heeft de fransche beeldhouwkunst weder teruggebracht tot de
beginselen der Italiaansche Renaissance. Zijn vaderland is in
zekeren zin Florence : zijn voorganger Donatello. Zonderling is
het, hoe langzaam, hoe geheel oorspronkelijk en als vanzelf
Dubois zich tot beeldhouwer heeft gevormd. Hij zag den l 8den
Juli 1829 het levenslicht te Nogent-sur-Seine. Zijn vader was
er een welgesteld notaris, gedurende vijf en twintigjaren tevens
»maire" van die plaats. Van de moeder kwam de artistieke ader,
zij was een Pigalle, achternicht van den beeldhouwer. Dubois
zal dan ook later van tijd tot tijd zich Dubois-Pigalle teekenen.
De vader deed hem op zijn achtste jaar op het lyck Louis
le Grand te Parijs, om een wetenschappelijke opvoeding te
erlangen. Hij bleef er tot zijn twintigste jaar. Niemand vermoedde destijds in hem den aanstaanden hoogen kunstenaar.
Hij leer& zelfs wat zorgeloos en traag, behaalde geen prijzen,
al ontwikkelde hij zich goed. Het bleek, dat hij goed kon
teekenen ; maar de teekenmeester van de school gaf natuurlijk
geen kunstenaars-opleiding. Het profiel van zijn mede-leerlingen
en meesters werd telkens door hem , wedergegeven ; doch overigens openbaarde zich geen bijzondere aanleg. Hij werd echter
twintig jaren oud en moest een carriere kiezen. Op goed geluk
koos hij de Polytechnische school. Doch bij de voorbereiding
struikelde hij op het eerste examen. Nu nam hij de studie der
rechten ter hand. Maar spoedig begreep hij, dat ook hier niet
zijn roeping was. Toen — het was intusschen 1856 geworden
en hijzelf was bijna 27 jaar oud — zag hij in een atelier meer
oplettend dan vroeger een beeldhouwer aan het werk. En eensklaps lag zijn toekomst hem helder voor oogen. Hij had met
vasten wil voor goed zijn besluit genomen. Ook hij zou beeldhouwer word en.
Hij ging arbeiden in het atelier van den beeldhouwer Tons-
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saint, een der leerlingen van David d'Angers, en werkte met
woedenden ijver den ganschen morgen tot 4 uur des middags.
Dan nam hij teekenles bij Picot. Hij gunde zich geen rust.
Na twee en een half jaar aldus gearbeid te hebben, was hij het
handwerk van zijn yak meester en op de hoogte om met vrucht
naar Italie te kunnen gaan.
Hij was nu bijna dertig jaar en dus te oud, om mede te
dingen naar de prijskampen door den staat uitgeschreven, doch
zijn familie had geld, en kon heni de middelen geven, om de
reis naar Italie te ondernemen. Zoo ging hij in Januari 1859
op reis naar Genua, Livorno, Pisa en Rome. Pisa, waar Orcagna en Benozzo Gozzoli aan het Campo Santo hadden gewerkt, wekte vooral zijn aandacht. Weldra echter was hij in
Rome, waar hij in de villa Medicis met de jonge Franschen,
die aldaar vertoefden — wij noemen Renner, Falguiere, Chapu
— arbeidde en studeerde. Vooral de musicus Georges Bizet,
de componist van Carmen, hehoorde tot zijn vrienden, want
Paul Dubois was ook daarin een compleet kunstenaar, dat hij
de muziek hartstochtelijk liefhad. Met Bizet en met den landschapschilder Didier deed hij in den zomer van 1859 een uitstap naar Napels. Doch overigens werkte hij rustig en gestadig
in Rome. Een klein bas relief, Ruth en Naomi, werd door hem
vervaardigd, en was zijn eerste werk.
Toch zou Rome niet het ware uitgangspunt van zijn talent
zijn. De kunst die hem bovenal aantrok was te Florence. Daar
waren de beste meesterstukken van Michel Angelo, in de praalgraven der twee Medici's, daar was het relief-work van Ghiberti, van Lucca della Robbia, daar waren de beelden van
Donatello. Vooral onder den invloed van dien laatsten meester
kwam Dubois. Op alle wijzen poogde hij Donatello te begrijpen
en dan op zijde te streven. Twee beelden werden door hem in
Ttalie onder handen genomen en afgewerkt, die hij, als vrucht
van zijn studio, in den salon te Parijs van het jaar 1863 zou
tentoonstellen. Het waren de kleine Johannes de Dooper en de
Narcissus.
De expositie dezer twee beelden is haast een gebeurtenis
geweest in de kroniek der fransche beeldende kunst. Het gene
beeld was gegrepen uit de christelijke traditie, het andere was
zuiver antiek opgevat. De kleine »Saint Jean" is in ons land
bekend genoeg. De jongen, mager en naakt voorgesteld, komt
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daar aanloopen : hij wijst met den rechter arm naar boven, terwijI de linker als lichten staf een kruis vasthoudt, dat hem bijna
tot aan het hoofd reikt. Er is in de beweging van den arm
een prophetische zwaai: in den gang van het lichaam een
bezielende beweging: het fijne kinderhoofd, met de wijde strakke
oogen en den open mond, spreekt: hij komt als bode van Hem
die hooger staat dan hij zelf: hij roept u op : zijn stem klinkt
als metaal: hij laat u geen rust ; hij is de voorlooper. — Geheel anders is het beeld, dat naar antieke gegevens door Dubois
werd gemodelleerd : wij bedoelen den Narcissus. Th6ophile
Gautier zegt er in zijn kritiek van den salon van 1863 het
volgende van : »Volgens onze fransche denkbeelden hecht zich
een zekere glimlach aan den naam van Narcissus. Men drijft
een weinig den spot met dien jongen man, die verliefd werd
op zijn eigen schoonheid en niet wilde scheiden van de fontein,
vloeibaren spiegel, die zijn beeld weergaf. ]Dubois heeft Narcissus goed verdedigd tegen het sarcasme van zoo platten
stempel. Bij de Grieken tech was het geen vaste wet, dat het
ideaal der schoonheid zich enkel (als bij ens) verwezenlijkte in
de vormen der vrouw. Neen, de zuiverste, de volmaaktste vorm
werd in hun oogen dikwerf gevonden bij den jongen man, ontwikkeld in het worstelperk ; want hij hem vereenigde zich kracht
aan bevalligheid. Z66 heeft Dubois Narcissus opgevat. Hij heeft
geen verwijfden fat van hem gemaakt. De jonge Griek, voordat
hij in het bad gaat, ontdoet zich van zijn kleed, en beschouwt
met de bewondering van een kunstenaar zijn onberispelijk
schoone lijnen. Die beweging is geheel in den geest der oudheid. Phidias, Cleomenes en Praxiteles hadden zeker de grootsche en rustige elegantie van die howling be wonderd."
Teen hij die beelden in 1863 kon toonen, vestigde hij zich
tevens voor goed in Parijs. Hij huwde er en ging wonen in
de rue d'Assas, de beeldhouwers-straat, waar David d'Angers
had gehuisd, waar Falguiere en Delaplanche hun atelier hebben.
Hij zelf kon nu, in vol krachts-bewustzijn, eenvoudig doch fier,
ingetogen en tech man van de wereld, zijn arbeid voortzetten.
In zijn rustig atelier, afgesloten en beschermd tegen het gedruisch der straat, kon hij, vOlkomen meester van zichzelven,
zijn idealen verwerkelijken.
Uit dab atelier in de rue d'Assas zoo nu allereerst voortkomen in 1865 de »Chanteur Florentin."
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Die Florentijnsche zanger is een der bekoorlijkste concepties
der nieuwere bee]dhouwkunst. Dubois is gewoon to vertellen,
dat (le ingeving om dat beeld te ontwerpen hem in het brein
kwam, toen hij in het museum van de Louvre rondliep, zoekende,
in de aanraking met de oudheid, naar een motief voor een
heiligen Sebastiaan. Hij dacht toen aan de leerlingen van de
ateliers der Renaissance, die, door hun jeugdigen kunstzin, de
vreugde der meesters waren. Als zij, met begeleiding van een
door hen zelven bespeelde gitaar, de verzen der Italiaansche
dichters of der melodieuse volksliedjes zongen, dan was er blijdschap in het atelier. Die mijmering, die gedachte — 46nzelfde
denkheeld dat Francois Copp& zou bezielen tot het dichten
van zijn Tassant" — was de oorsprong van »le Chanteur Florentin". Hoe bevallig, hoe.artistiek staat daar de jonge zanger
met zijn mandoline ! Hoe teekenen en ronden zich de vormen
van het schoone lichaam door de nauwsluitende kleederen heen !
De opvatting was geheel nieuw en oorspronkelijk : en toch was
het beeld zoo weergegeven, dat ieder het vast in zijn geheugen
opnam als een oude bekende. Het had een verbazend succes.
Toch kwam de fortuin nog niet opdagen. Integendeel; daar
Dubois zijn werk eerst aan het publiek gaf als het geheel gerijpt was, word het vaderlijk erfdeel nog al aangesproken, om
in dien tusschentijd het levens-onderhoud to geven. Hij werkte
ondertusschen aan een Heilige familie voor een der kerken van
Parijs, Eglise de la Trinite, en aan een »Eve naissante" die
hij van tijd tot tijd retoucheerde.
Het werk aan deze bEve naissante" kon hij blijven doorzetten, omdat de bestelling der Heilige familie hem wat geld
en dus wat vrijen tijd had gegeven. Het was omstreeks het
jaar 1867. Toch sloop juist tegen dien tijd zekere ontmoediging
in zijn stemming. De arbeid van een beeldhouwer is veelal
hard. Als hij jarenlang op een werk heeft gezwoegd, als hij
gelijk een workman met dat marmer heeft geworsteld, ontvangt hij
eindelijk een loon, dat ternauwernood de kosten van de doorleefde
jaren vergoedt. Hoe het zij, Dubois begon reeds er aan to denken,
voor good den beitel tegen het penseel to ruilen, toen twee feiten
hem weder geheel opbeurden. Ten eerste bood de hoer de Chennevieres hem aan, zijn plaatsvervanger te worden in het conservatorschap der musea van het Luxembourg, en ten andere kreeg
hij de opdracht cm het praalgraf te maken voor Lamoriciere.
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Dat praalgraf — nu sinds eenige jaren voleindigd — is
geplaatst in de kerk te Nantes, tegenover het beeld van den
hertog Frans II van Bretagne, dat door Michel Colomb is
ontworpen. Maar het beeld van Colomb zinkt weg naast den
arbeid van Paul Dubois. Want, naar de schatting van alle
bevoegde kenners, is Lamoriciere's praalgraf een van de meest
grootsche openbaringen, die een kunstrichting kan opleveren, een
werk dat de eeuwen zal overleven, en dat eenigszins in de verte
doet denken aan den arbeid van Michel Angelo, toen hij voor de
beide vorsten nit het huis van Medicis het mausoleum schiep.
Lamoriciere ligt in marmer uitgestrekt op zijn graf, met de
oogen gesloten, en met dat wags van schoonheid en majesteit
over het glaat, dat door den dood wordt gegeven, Het is de
geloofsheld, die in zijn laatste rustplaats slaapt. Hij rust. Maar
evenals Michel Angelo weleer, onder en naast de beelden van
zijn Penseroso en Superbo, de vier allegorische figuren van Dag,
Nacht, Morgen en Avond beitelde: zoo plaatste Dubois, aan
de vier hoeken van zijn Lamoriciere, de vier allegorieen van
de dapperheid, de liefde, het geloof en het nadenken. Het zijn
deze vier gestalten, die de wijding aan het geheele werk geven.
Van de vier beelden is de »Charite" misschien de schoonste.
Het is ee:n schilderij van Andre del Sarto in sculptuur omgezet.
Het stelt een zittende jonge vrouw voor met twee kinderen op
den schoot, waarvan het kleinste, door den rechterarm geheel
omvat, gretig aan de borst zich klemt, terwijl het ander, vastgehouden door den linkerarm, verzadigd zachtkens in slaap is
gevallen. iDe vrouw is hoogst eenvoudig, bijna boersch gekleed:
armen en voeten zijn bloot. Om het hoofd is een doek gewonden, die het haar omsluiert. Maar het gelaat, rein en ernstig,
heeft een profiel, dat aan dat der madonna's van Rafael herinnert. Met innigen blik ziet de vrouw naar de twee kinderen,
die in de ronde wieg van haar twee armen zijn ingesloten. Toch
is het niet geheel de blik van een moeder, die vol verrukking
opgaat tot zelfs in het physiek genot van haar eigen kinderen
zelve de rnoedermelk te geven. Neen, deze Charite ziet eenigszins weemoedig haar voedsterlingen aan. De hoofdtrek van haar
wezen is grenzenloos mededoogen, barmhartigheid.. Zij vertegenwoordigt de hemelsche liefde, die de menschelijke armoede
moet te hulp komen, die de hongerende kleinen moet spijzen
en drenken. Hoe flink, hoe forsch het beeld zij opgevat, toch
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is er iets mystieks in dit lavers door de borst. Zij is de hemelsehe voedster. In den eenvoud der vormen, in de breede
strengheid der plooien, waarmede het bleed der vrouw afhangt,
in de engelachtige kuischheid der gelaatstrekken, heeft de beeldhouwer het denkbeeld willen verwezenlijken, dat, zoo men hier
een familie.tafereel meent te zien, die familie het groote menschelijke gezin is.
Op eerie lijn met deze »Charite" staat het mans-figuur, dat
door Dubois »le Courage Militaire" wordt genoemd. Het is een
jonge zittende krijger, wiens hoofd door een helm, wiens bovenlijf met een leeren pantser is bedekt. Urn den hals is een kenwenvel geknoopt. De beenen zijn bloot en de voeten gestoken
in niet zeer hooge laarzen. De rechterhand rust op het rechterbeen, terwijl de linkerhand steunt op het gevest van een
langen staanden degen. Let wel dat deze krijger modern is
opgevat. De bonding is niet die van een avonturier, neen, zij
is balm, waardig, denkend. Hij ziet naar de hoogte, over de
hoofden der menigte been, en hij rust op zijn degen als op
zijn goed recht. Hij is de strijdende dienaar der rechtvaardige
zaak, ridder der gedachte. Het is een grootsch opgevat beeld,
dat slechts een gebrek heeft, — een gebrek in anderen zin
haast een hoedanigheid te meer — namelijk, dat het dadelijk de
voorstelling van den Pensoroso van Michel Angelo opwekt.
De twee andere beelden zijn »la Meditation" en »la Foi."
Het nadenken en de overpeinzing zijn voorgesteld in de overleggende en sterk gespannen trekken van een grijsaard: daarentegen is de figuur van het geloof weergegeven door een jeugdige en reine vronwen-gestalte, die als in verrukking haar
hand en ten hemel vouwt.
Na deg en geweldigen arbeid voltooid te hebben, kon Dubois
wat rusten. De verpoozing, die hij zich verschafte, bestond
hierin, dat hij den beitel een tijdlang uit de hand zette, en
het penseel tusschen de vingeren nam. Want Dubois is een
compleet kunstenaar, zooals de mannen uit het tijdvak der
Renaissance. Hij is ook uitnemend in de wereld der kleuren
thuis. Bij voorkeur levert hij dan portretten. In 1876 gaf hij
op die wijze op den jaarlijkschen salon het doek getiteld:
»portraits de mes enfants", waarvoor de jury hem dadelijk een
der eerste medailles gaf. Ten zeerste wordt ook van hem geroemd een portret van een klein meisje en dat der princes de
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Broglie. Wij echter vinden het jammer, wanneer deze 46nige
beeldhouwer zich te zeer door het succes van zijn schilderijen
laat verleiden. Het is waar, de schilderijen geven veel rijkelijker geldelijke belooning in verhouding tot den arbeid: die
schilderijen hebben misschien medegewerkt, om hem thans tot
directeur der Ecole des Beaux Arts te maken ; maar maar
een beeldhouwer als Dubois wordt niet elke vijftig jaren geboren.
Wij wachten dan ook weder met spanning op een nieuw
beeldhouwwerk van Dubois. Gelukkig begreep de hertog d'Aumale, dat het op zijn weg lag, aan het genie van Dubois een
nieuwe taak te geven. Voor het kasteel van Chantilly, dat de
hertog (v66rdat een lage en laffe staatkunde hem weder verjoeg) op glansrijke wijze liet restaureeren, waarvoor Baudry
een eetzaal decoreerde, heeft hij aan Dubois een ruiterstandbeeld
besteld van den conn6table de Montmorency. In de oogenblikken, die Dubois over heeft van zijn thans bijna alien tijd in
beslag nemende betrekking van directeur der kunstacademie,
werkt hij aan het paard en het beeld : hij zelf is niet Licht
tevreden over zijn arbeid. Op den »salon" van 1886 heeft hij
echter het model geexponeerd. In het scheppen van het paard
heeft hij de Italianen der Renaissance nagestreefd : in de hooding van bet beeld heeft hij soberheid en bescheiden waardigheid
gelegd : het geheel geeft den indruk van klassieke kalmte, zoover
mogelijk verwijderd van rumoer-zieke en romaneske exaltatie.
Begroeten wij uit de verte dezen strengen krachtigen kunstenaar, die altijd een idee, een drama in zijn werken legt, die de
gedachte altijd in haar hoogste uitdrukking zoekt, en die bij de
uitvoering alleen de zuiverste, eenvoudigste, edelste lijnen kiest.
Jets lager misschien dan Dubois staat Chapu.
Ook deze beeldhouwer hecht zich aan de traditie der Renaissance ; maar hij gevoelt zich vooral verwant aan die Florentijnen, die allereerst bevallige, smaakvolle vormen hebben weten
uit te drukken. Wat men haast in de eerste plaats in de werken
van Chapu bewondert, is de teedere poezie en het spiritualistische element. Hij is de kunstenaar der aspiraties. In veel van
zijn werken is als het ware een heimwee naar hooger sferen
te bespeuren ; maar dien trek naar het ideeele huwt hij aan de
meest nauwlettende inachtneming en nabootsing der werkelijkheid, aan de meest grondige studie der natuur.
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Hij is bijna even oud als Dubois. Hij werd echter dadelijk
als kunstenaar opgeleid. In de ateliers van Pradier en Duret
was hij leerling. War ontwikkelde zich bij hem dat uitnemend
gevoel voor smaak en bekoorlijkheid, waarvan al zijn latere
werden zouden doortrokken zijn. Het onderwijs, van die meesters
ontvangen, werd bekroond door een verblijf in Italie, dat hem
als »grand prix de Rome" in 1855 te beurt viel.
Zijn eerste werk, vrucht van zijn studien, was de »Mercure
inventant le caduc6e", dien hij op den salon van het jaar 1861
tentoonstelde. In dat genre der phantasie gaf hij later nog den
»Triptoleme" en den »Semeur", die alien eenigszins de herinnering der Grieksche oudheid, door den smaak en de zuiverheid der vormen, opriepen. Weldra legde hij zich ook toe op
het beitelen der bustes van beroemde tijdgenooten. Zijn busies
van Bonnat, Montalembert, Vitet, Alexandre Dumas den vader,
en vooral van Berryer, zijn beroemd in Frankrijk.
Maar hij had nog niet zijn laatste en hoogste gedachte uitgesproken. Het eerste woord, waarin hij dat zou doen, was de
zoogenaamde »Jeunesse."
Het is het monument, dat ter zijde van het plein der Ecole
des Beaux Arts oprijst ter eere van den schilder Henri Regnault,
die bij de verdediging van Parijs, in het gevecht van Buzenval,
den 19d" Januari 1871 gesneuveld is. Hier kwamen alle motieven te zamen om iets zeer verhevens te leveren. De dood
voor het vaderland, het offer en het leven van een beroemd
schilder, die als gewoon soldaat des morgens was uitgetrokken,
de betrekkelijke jeugd van den kunstenaar en de verwachtingen,
die door het geweerschot van den vijand eensklaps werden
afgesneden, eindelijk de plaats, die het beeld zou krijgen midden in de Parijsche academie, waar de jonge Fransche kunstenaars zich vormen en oefenen, om de vlag van Frankrijk's kunstideaal hoog opgeheven in de armen te houden. En Chapu heeft
door zijn beeld aan al die eischen voldaan. De conceptie is zoo
aandoenlijk, zoo edel mogelijk. Een diepe droefheid is op de
verhevenste wijze in beeld weergegeven. Het is hoog relief.
Stel u voor een jonge vrouw, in profiel gezien, die boven
aan het monumentale graft waar de schilder rust, een gouden palmtak tracht te bevestigen. Zij is het symbool der
Jeugd. Zooeven is tot haar gekomen het bericht van den
dood van haar lieveling, van den schilder, wiens werk zij
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bezielde, en die op zijn beurt den glans van den roem
haar mist te schenken. Zij zal hem niet meer zien, en zij
is in elkander gezonken van droefheid, haar knieen zijn onder haar als weggeslonken. Tegen het grafgesteente lag zij
neérgeknield. Doch zie, daar recht zij zich nog half knielend op, zij neemt den eersten den besten tak op, die in
haar handen een gouden twijg wordt, en, terwijl zij met de
rechterhand zich stevig aan het grafgebouw vasthoudt, strekt
zij, met haar borst zich klemmend tegen het kille marmer,
en het hoofd in diepe smart eenigszins trotsch naar achteren werpend, den linkerarm zoo hoog als zij kan nit, om den
palmtak, • als laatste en hoogste hulde van haar vereering,
boven aan het monument vast te hechten. Het is een verrukkelijk aandoenlijke beweging. Het beeld der jonge vrouw is
daarbij zoo bevallig mogelijk. Het bovenkleed, dat haar van
de schouders glijdt, — de geheele linkerschouder en arm zijn
onbedekt — golft in weelderig, haast te weelderig plooien-spel
naar beneden, en laat slechts de voeten vrij. De rug van de
vrouw, de buiging der lendenen is met een onvergelijkelijk
talent weergegeven. Het slanke lichaam komt — slechts half
verholen door de dunne doorzichtige onderkleeding — in al
zijn vormen volkomen tot zijn recht. Maar men denkt er haast
niet aan, die lijnen nauwgezet te volgen en to waardeeren. Men
leeft mede met de actie zelve, met de allegorie. In antieke
volmaaktheid is hier een moderne gedachte verzinnelijkt. Een
gedachte, die alle jonge Fransche kunstenaars doet trillen en
opwekt. Tot dat beeld zien zij op, als zij des ochtends aan
hun . arbeid -- den arbeid van het ideaal zich zetten, en
vaster dan ooit begrijpen zij, dat het bloed voor het land
vergoten een zaad der toekomst is. Als een lichte lentestraal
over dat marmer glijdt en den gouden palmtak doet flikkeren,
dan gevoelen zij, dat er naast de smart voor de hoop een
plaats is.
Eenige jaren later gaf Chapu een beeld, dat in enkele opzichten
als een evenknie van de »Jeunesse" is te beschouwen. Wij
bedoelen zijn Jeanne d'Arc, die men in de Luxembourg kan
bewonderen. Uit de fransche geschiedenis heeft hij de herolekste
vrouwenfiguur genomen, en die als hoogste belichaming van
geloof, zelfverloochening en vaderlandsliefde voorgesteld. Zij
wordt nog ondersteld te Domremy te zijn. Zij is all6en op het
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veld. Daar hoort zij voor het eerst de stemmen, de geheimzinnige stemmen, die haar tot de heldhaftige onderneming aanzetten. Zij is op de knieen gevallen, en ligt in een soort van
biddende extase : de armen zijn naar beneden uitgestrekt en
de handen gevouwen : maar het hoofd is naar boven gewend
en luistert : de groote, haast doordringende oogen peilen en
meten het onbekende, waar het meisje zich voelt heengetrokken :
het is, alsof zij zich los moet maken van de aarde, om opgenomen to worden in die onzichtbare etUrische sferen, waar
haar ziel reeds vertoeft. Het is een heerlijke indruk, dien dit
beeld uitwerkt. Van alle figuren, die de kunst aan de Lotharingsche martelares heeft toegewijd, is Chapu's beeld het meest
dichterlijk opgevat. Zij is bij hem geheel en al de nederige,
zachte, schroomvallige bewoonster van het land, jonge boerin
of herderin, die voor het eerst in haar hart voelt kloppen het
mededoogen voor het Fransche vaderlaud (la tendre piti6 pour
le pays de France), het gevoel dat haar tot heldin zal maken.
Anderen, bijv. Rude, hebben Jeanne d'Arc opgevat als de
heldhaftige strijdster; Chapu geeft een wezenlijk ideeele voorstelling der maagd van Domremy. De teekening van het eenvoudige beeld is daarbij zoo zuiver, de schikking der bleeding
zoo kiesch, de uitdrukking zoo innig, dat dit werk, afgescheiden
van de voorstelling, als plastisch geheel door hoedanigheden
van den eersten rang aller blikken boeit.
Het derde werk van Chapu, waarop wij de aandacht willen
vestigen, is het beeld dat hij als grafmonument heeft ontworpen voor Daniel Stern, de gravin d'Agoult, de bekende schrijfsten Ook dit beeld is bij uitstek merkwaardig. Het is weder
een allegorie evenals de »Jeunesse". Ditmaal heeft de beeldhouwer daaraan den naam gegeven van »la Pens6e". Het is
een jonge vrouw, zittende tegen het grafgesteente. Zij ziet ter
rechterzijde naar boven, en licht met haar arm boven haar
hoofd het kleed op, da%fiaar omhulde. De linkerarm hangt
neder op de knieen, met een papyrus in de hand, terwijl een
diaphaan onderkleed de schoone ronding der ledematen doet
uitkomen. Hals en armen zijn volkomen onbedekt. Fraai is
het hoofd, een soort van Juno-kop. Het oog, droomend, peinzend, ziet naar boven, nu de arm alle sluiers heeft weggeschoven, die het onbekende verborgen. Bijzonder schoon is de
rechterarm, in haar zuivere halfronde lijn, in haar eenvoudige,
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gedistingeerde beweging. Die beweging heeft zelfs iets zoekends,
iets onzekers, dat zeer goed het karakter weergeeft van den
geest tegenover de onbekende wereld. De »Gedachte" beveelt
niet, zij roept aan. De geste is dus zacht, niet energiek. Wat
de kenners vooral in dit beeld roemen, is de verdeeling van
het licht. Het licht straalt ten voile op het gelaat, loopt over
den arm, doet de Borst goed uitkomen, en glijdt met een
machtigen sprong tot op de dij, waarvan het relief onder de
drapeering wordt aangegeven. De schaduw komt onder de kin
en accen tueert ter linkerzijde den geheelen omtrek van de gestalte, waardoor de verlichte zijden geheel tot haar recht komen.
Toch zijn er, hoe schoon en edel de opvatting zij, wel aanmerkingen te maken, wanneer men bedenkt, dat het beeld de
gedachte moet voorstellen. Wij zijn toch zoo gewend bij de
pose van het optillen van den sluier boven het hoofd aan een
Terpsichore te denken, dat wij een kleine inspanning moeten
overwinnen, eer wij geheel en al — bij het zien van Chapu's
beeld — ons vereenzelvigen met en als het ware opgaan in
de bedoeling des beeldhouwers, die hier de gedachte wilde
voorstellen. Het hoofd heeft het »sentiment", de pose alien
adel waarvoor zij vatbaar is : maar alles is misschien te bevallig, te sierlijk. In deze houding peinzen de menschen niet.
Wellicht de godinnen.
Chapu heeft in 1880 nog eens een dergelijk werk geleverd,
en wel voor het graf van Jean Reynaud »le Genie de l'Immortalite." Hier is het een jongeling, die uit het graf stijgt,
en het Resurgam verzinnelijkt. Het is behandeld als hoog relief
en wordt als uitnemend geprezen.
Trouwens Chapu is een wegsleepend kunstenaar : hij verovert
de harten door de zuiverste en teederste gevoelens bij de menschheid op to wekken. Zijn kunst trilt door de aandoening, die hij
zelf gevoelt. Bij het zien van zijn beelden mompelt men de oude
zoo dikwerf misduide woorden : sunt lacrymae rerum.

De jongste der drie is Antonin Merci6.
Hij werd den 29sten October 1845 te Toulouse geboren, dezelfde stad, waar ook de beeldhouwer Falguiere het levenslicht
zag. Van dien Falguiere ontving hij de eerste raadgevingen en
lessen en van hem ook het geloof in zijn roeping. In het jaar
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1868 verwierf hij den »prix de Rome," en dus het voorrecht
om tijdelijk in de villa M4dicis te mogen vertoeven. D gAr in
Italie vormde zich zijn kunstenaars-talent. Het bleek weldra dat
twee eigenschappen in hem vereenigd zouden zijn. Onstuimige
drang in de conceptie, en tegelijk groote evenredigheid of harmonie in de compositie. Deze jonge man zou de stoutste der
tegenwoordige Fransche beeldhouwers zijn. Hij durft. Hij stelt
altijd het liefst een actie, een handeling voor, en deinst niet
terug voor de spannendste oogenblikken, de meest saamgestelde
momenten : doch tegelijk heat hij een zin voor harmonie der
vormen, die weder alles afrondt en tot zuiverheid van lijnen
brengt. Hij is de man der synthese : doch niet de rust van
den stand bekoort hem : neen, hij zoekt het leven, de beweging:
hij wil sows het meest verwikkeld drama in den eenvoud der
steenen of der metalen lijnen dringen. Zeer dikwijls gelukt het
hem. Een enkele maal is de drift, de vaart wellicht te uitbundig
voor de vormen, waarin alles moet besloten zijn. De zee van
aandoeningen golft dan over de grens been.
Uit Italie, uit den leertijd, zond hij zijn eerste werk, dat dadelijk een meesterstuk bleek te zijn. Het was een David na den
strijd tegen Goliath. Een adem der Italiaansche Renaissance is
over dat beeld heengegaan. Men weet, hoe de Italianen der
15de en I6de eeuw dit onderwerp liefhadden en behandelden.
Men kent Donatello's jongen naakten David met het zwaard
en dien grooten herdershoed, en zijn jongen, geheel gekleeden
David zonder zwaard : voorts den David van Andrea Verrochio
en den colossalen David van Michel Angelo. Elk dier beelden
heeft een anderen stand. Mercie nu heeft het oogenblik gekozen, dat David, na het hoofd van den reus te hebben afgehouwen, den voet op dat geweldig groote hoofd zet en het
zwaard van den reus in de scheede steekt. Hij is aankomend
jongeling, nog geen man. Het lichaam is sterk en Oink, maar
de vormen zijn nog mager. De houding is waardig, eenigszins
koud, nit de hoogte. Hij zal immers de gezalfde des Heeren
worden en heeft een werk volvoerd, hem door den Heer zelven
opgedragen. Daar is dus geen zweem van drift of aandoening
in de handeling. Neen — met de wreedheid van een natuurkracht
plaatst hij zijn voet juist op het oog van Goliath's hoofd. Zijn blik
volgt slechts met voorliefde de flikkering van het staal dat hij opsteekt. Hij weet dat dit niet zijn laatste overwinning zal wezen.
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Wanneer men bet beeld ziet in dat schilderachtige oude
klooster te Toulouse, dat tot museum is ingericht -- want Merci6 stelde er prijs op het origineel van zijn eerste werk aan
zijn vaderstad te doen toekomen dan treft het u, dat het
zoo slanke beeld tegelijkertijd zooveel spier en zenuw toont,
en als het ware in al zijn leden trilt. Het lichaam schijnt taai als
het staal dat het hanteert, en tegelijk zoo veerkrachtig mogelijk. Het is in alle opzichten een bewegelijk beeld.
Mercie bleef nu in Parijs aan het werk; leverde o. a. een
buste van Delila, vol wide bekoring en zinnelijken lust; doch
eensklaps — het was in 1874 — verbaasde en verrukte hij
Frankrijk door zijn beeld Gloria Victis.
Die Gloria Victis was de eerste kreet van hoop, Welke het
in 1.870 en '71 zoo deerlijk geslagen Frankrijk weder uitte.
Het was de eerste strophe van een hymne der herrijzing. Nog
heerschte alom rouw over de wonden, waaraan het land leed:
de treurige politieke twisten schenen daarbij weinig uitkomst
voor de toekomst te geven : dof was de atmosfeer gedrukt de
stemming : toen plotseling dat bezielde en verheffende woord
door Merci4 aan zijn yolk werd toegesproken.
Zonderling: het was geen dichter, die zulk een woord uitsprak
of zong : neen, het was een jong beeldhouwer, die het op de
lippen durfde nemen. De eerste karaktertrek van zijn werk is
dan ook de geheel moderne gedachte, die aan zijn allegorie ten
grondslag ligt. De tweede is, dat zijn plastische groep, hoe
streng van omtrek en vorm, toch het best te vergelijken is met
zeer hartstochtelijke lyrische poezie.
Men kent het onderwerp der groep. De Roem, een jonge
krachtig gevormde vrouw, komt daar aanloopen met uitgespreide
in de hoogte zich verheffende vleugels. Zij heeft over het bovenlijf een wapenrok, die de armen bloot laat, terwijl een luchtig
gewaad om de beenen heenwaait, in dier voege dat het sterke,
schoone linkerbeen bijna geheel onbedekt blijft. De linkervoet
raakt den grond, de rechter is achterwaarts opgeheven. Zij
draagt in de armen, hem klemmend tegen de linkerborst, een
stervenden jongen krijgsman. Het hoofd en het bovenlijf van
den gedragene helt achter haar hoofd om naar haar rechterschouder, waartegen zijn rechterarm den afgebroken degen richt:
zijn linkerarm heeft nog de kracht, om weeklagend zich naar
boven te richten. Het is een bewonderingswaarclige schoone groep.
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Er is een zeer forsche zwaai in de beweging. De gestalte van
de Roem drukt voortreffelijk uit de energie van haar geloof en
de teederheid van haar groote liefde voor de gewonden. Niet
in haar armen of aan haar borst wil zij de overwonnenen
drukken, om hen te troosten en op te beuren. Neen, de stervende soldaten, onbekenden, die bet leven voor hun vaderland
lieten, die door den vijand onder de voeten worden getreden : —
zij, de Roem, neemt hen op, om hen op haar vleugelen naar de
hoogte, in het lieht en tot de ongemeten ruimte te voeren.
Jets van een arend of liever nog van een aartsengel is er in
deze figuur. Haar roeping is op te heffen. Haar woord luidt :
eer aan de overwonnenen, die tot den flood hebben stand gehouden : Gloria Victis.
Er wordt wel eens twijfel geopperd, of de beeldhouwkunst
in deze groep van Mercie niet wat te ver buiten haar sfeer
gaat : of deze kunst niet te veel wil omvatten, wanneer zij zich
vermeet lessen te geven. Met andere woorden, men keurt
deze titels als »Gloria Victis" in de sculptuur niet goed : men
meent, dat het plastische work slechts eke les mag prediken,
die der schoonheid. Wij zouden deze opvatting niet geheel
deelen. Wanneer de gedaehte van-zelve spreekt uit de groep, is
er geen vrees voor kunst met een etiket. Bij Mercies welsprekende allegoric non het verwijt ook niet passen. Want daargelaten de dramatische aandoening, die uit de jongste fransche
geschiedenis voortvloeide, en die in het werk is verzinnelijkt,
is de groep als zuiver beeldhouwwerk voortreffelijk. De sterke
jonge vrouw, die de Roem voorstelt, en die werkelijk soms doet
denken aan de Diana (met de hinde) uit de Grieksche oudheid,
is een wonderschoone figuur.
Na dit grootsehe werk volvoerd te hebben heeft Merci6 weder
eens het motief van David ter hand genomen. Hij wilde, als
tegenstelling tegenover zijn David na het gevecht met Goliath,
zijn krachten beproeven aan een David v66r het gevecht. Het
is een klein beeld geworden, uitmuntende door soberheid en
eenvoud. De jonge slingeraar staat d ggr naakt, in een uitdagende,
uittartende bonding; een gordel heeft hij achteloos om zijn
middel gewonden : een dock bedekt (naar florentijnsch model)
zijn hoofd: de linkerhand laat hij op zijn heup rusten en in
de rechterhand houdt hij met volle vuist steel] en slinger; een
harp met drie snaren ligt aan zijn voeten. Doze »statuette" wordt
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door de kenners buitengewoon gewaardeerd. De techniek is hier
volkomen. De prinsen der Renaissance hadden het kleine beeld
als kostbaar kleinood zeker in goud of zilver doen gieten. De
evenredigheden zijn bij uitstek juist. De werking is volmaakt
dezelfde als van een groot beeld. Het is als een klein schilderstuk van een eersten meester, dat de grootste doeken van
anderen evenaart of verslaat.
Wij kunnen Diet bij al zijn verdere werken stilstaan : nook
bij de antiek gedachte Juno, wanneer zij in den kamp der
schoonheid volgens de uitspraak van Paris overwonnen wordt
door Venus : noch bij het standbeeld van Arago of het beeld
van Judith: noch bij de groep A)A and meme", gedenkteeken
der verdediging van Belfort.
Wij vvenschen er ons toe te bepalen, slechts even de aandacht
nog te vestigen op hetgeen Merci4 geleverd heeft in het vak
van het laag en hoop relief Al dadelijk, na zijn verblijf in
Italiê, legde hij zich toe op dergelijken arbeid, vooral tot voorbeeld nemende hetgeen Ghiberti had gewrocht. In die orde
van denkbeelden en pogingen leverde hij een »bas-relief' naar de
fabel van Lafontaine: da Mere, le loup et l'enfant " Het is min
of meer decoratief werk. De samenstelling der groep is zeer
eenvoudig en bekoorlijk. De schikking der beeldjes, de rijzing
en daling der figuren, is zoo aangelegd, dat het als schi]derij,
ter versiering onzer wanden, uitnemend voldoet. Grootscher doel
werd natuurlijk door Mercie nagejaagd, toen hij de opdracht
verkreeg, om voor een der »frontons" van de Louvre, en wel
voor het Tuichet" aan den kant van de Seine, waar de schilderwerken zijn geplaatst, een Alaut-relief" te ontwerpen. Hij
heeft daarvoor gemaakt het veelbesproken werk G6nie des
Arts." Dit werk is weder tintelend van leven. Het is zeer
stout gedacht. Op den Pegasus, die steigerend zich opheft,
vertoont zich, den rechterarm om den hals van het ros slaande,
de Genius der Kunsten. Hij is geheel naakt, ziet den toeschouwer recht in het gelaat, wijst met de linkerhand naar
boven, eri heeft een ster boven het hoofd. Het paard zelf wordt
geleid door een gedrapeerde vrouwen-figuur, een soort van Muze
met den palmtak in de hand. Daar is een groote gloed
in dit werk. Het paard zelf, de torso en de armen van den
Genius zijn voortreffelijk van vormen. Het geheel drukt de
bezieling uit, die den beeldhouwer zelven doortrilde, toen hij
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dit werk schiep. Het schittert en voert de verbeelding opwaarts.
Toch is bet niet te ontkennen, dat bier de uiterste grenzen
der beeldhouwkunst worden aangeraakt. Er is misschien reeds
iets uitbundigs in deze groep. En die soort van te groote uitzetting der vormen, waarin de beeldhouwkunst zich moet bewegen, wreekt zich dadelijk. De kritiek heeft allerlei vragen
gedaan, die niet dadelijk door het werk worden beantwoord.
Onzeker is bijv. het oogenblik van stilstand in deze groep:
Beteekent het, dat de Pegasus een oogenblik zijn loop inhoudt,
om den Genius gelegenheid te geven zich aan de menschen te openbaren, of stijgt de Genius bepaald van het paard ? Ziedaar een
kleine aarzeling, waartoe het beschouwen der groep aanleiding
geeft. Ook tegen de Muze kan men aanmerkingen richten. Dadelijk voegen wij er echter bij, dat, zoo er gebreken zijn, het tevens
erkend moet worden, dat juist de stoutste en hoogste eigenschappen van Mercie mede in dit »haut-relief" te bewonderen zijn.
Tot denzelfden kring van werken behoort ook eenigszins het
werk, dat hij omstreeks het jaar 1880 voleindigde, namelijk
het »haut-relief" voor het graf van Michelet op het kerkhof
Pere-Lachaise. De beroemde historie-schrijver ligt uitgestrekt
op het sterfbed, naakt, het lijf en de beenen overdekt door
de linnen wade. Naast dien doode daalt neder een machtige
symbolische figuur, de Waarheid. Een lichte sluier omgecft Naar
strenge vormen. Zij houdt in de nedergestrekte linkerhand een
rol papyrus, en wijst met de rechter naar de inscriptie op het
graf, de eigen woorden van Michelet: d.'histoire est une resurrection." Mercie heeft zich de Waarheid somber en streng gedacht. Velen hadden een meer opgewekte, meer geidealiseerde,
blijmoedige, glimlachende muze naast Michelet gewenscht. Maar
Mercie heeft alles als het ware realistisch opgevat en in die
opvatting iets zeer merkwaardigs geleverd.
Mercie heeft thans afgewerkt het standbeeld van Willem II,
dat onze koning in Luxemburg heeft onthuld.
Veel wordt nog van hem verwacht. Hij is in zooverre even
als Dubois een compleet kunstenaar, dat hij ook als schilder
naam heeft. Zijn schilderij de »Venus frileuse" werd op den salon
van 1883 zeer opgemerkt. Als beeldhouwer is hij de fransche
kunstenaar, die de stoutste denkbeelden durft verwezenlijken.
Zijn blik is steeds voorwaarts gericht. Zijn hand draagt een
vlammende fakkel.
23
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Dit is de arbeid der drie groote meesters, op wie wij meer
in het bijzonder de aandacht wilden vestigen.
En naast en onder die drie groote vertegenwoordigers der
Fransche hedendaagsche ,beeldhouwkunst verdringt zich een
gansche stoet van gevierde kunstenaars. dien drom onderscheiden wij : Falguiere met zijn Eva en zijn overwinnaar bij
het hanengevecht: Guillaume met zijn Romeinsch huwelijk en
zijn Geloof, Hoop en Liefde : Delaplanche met zijn opvoeding
der moeder: Carrier-Belleuse met zijn in slaa.p gevallen Hebe:
Barrias met zijn eerste begrafenis, zijn Spartacus en zijn Bernard Palissy: Gautherin met zijn Clotilde de Surville: Aizelin
met ziju Mignon: Bartholdi met zijn vrijheid voor America:
Moreau-Vauthier met zijn godin der Fortuin Cain met al zijn
grootsche dierenfiguren: de Saint Marceaux met zijn Arlequin
en zijn Genius die het geheim van het graf bewaakt, en eindelijk Dalou met zijn bas-relief van Mirabeau en de DreuzBreze.
Zij alien — en wij vergeten bier bijna Frenaiet, Franceschi,
Cavelier, Aime Millet, .M athurin Moreau, Delorme, Crauk, Lanson en Marqueste vragen bun plaats in de zon en wijzen
op het beeld in marmer of broils, dat hen, naar zij hopen, tot
meesters 2;a1 stempelen.
Zeer vele van hun werken zullen in den loop en wenteling
der tijden vergaan of der vergetelheid worden prijsgegeven.
Slechts enkele der opgenoemde werken zijn meesterstukken, die
niet zullen sterven. Maar de enkele, die in alle opzichten het
ideaal bereiken, zullen dan ook voor goed overblijven. En dan
heeft het verrassend en verheven feit plaats, dat van een ganschen tijd alleen het kunstwerk kan getuigen. Ministers en
staatslieden worden vergeten. Wie weet nog wie de podesta
in Padua was, toen Donatello zijn Gattamelata schiep ?
De troebele wateren der politiek rollen over elkander been en
breken weg als de golven der zee. De schijnbeelden, die de
politieke heeren najagen, zijn meestal van ijler gehalte dan het
stof waarvan de droomen zijn gemaakt. Maar wat aan het
kunstideaal deelachtig is duurt zoolang de aarde blijft. Van
de Ferry's, de Freycinet's en consorten zal men na eeuwen niet
veel meer weten ; maar een fragment van een Jeunesse van
Chapu zal wellicht in later dagen nog vertellen van een tijd
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vol droefheid en wee, van naamloos leed te midden van een
al te verfijnde beschaving, van een stad, die zich wilde opofferen, inaar de waarachtige kracht daartoe niet meer bezat,
van een keizer, die vlood als een verloopen avonturier. Men
zal dan zoeken en gissen en oude zeden en oude tijden in
gedachten weder gaan opbouwen.
Dan geldt het woord van Th4ophile Gautier :
Tout passe. L'art robuste
Soul a l'elernite.
Le buste
Survit a la cite.
Et ]a niedaille austere
Que trouve un laboureur
Sous terre
Re'vele un empereur.

