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[Vooraf]
Dit boek, in zijn twee gedeelten was in twee tijdperken geschreven voor vertrouwde
vrienden en familie-leden. Het werd buiten den handel gehouden, in weinig
exemplaren gedrukt. Doch menigeen, die er fragmentarisch, en zonder mijn weten,
kennis van nam, drong bij mij aan op meer volledige verspreiding. Het werd veel
gevraagd, ook aan de uitgevers. Mannen, op wier oordeel ik prijs stel, meenden, al
te vleiend, er ‘een polsslag in waar te nemen van het economisch leven van een
deel onzer Nederlandsche maatschappij, gedurende de belangwekkende periode
van de weder-opleving in de laatste halve eeuw’ Ik gaf dus, na zeer verklaarbaren
schroom, mijn uitgevers de toestemming het boek voor het publiek verkrijgbaar te
stellen. Wat mij eigenlijk deed besluiten was de overweging, dat in dit geschrift
duidelijk is na te gaan de stemming, de geest, waarin het werk ‘De Socialisten,
Personen en Stelsels’ is geschreven. Men vindt daarin de ideeën, die mij bij het
stellen van dát hoofdwerk hebben geleid. De goedgunstige lezer, indien mij die nú
te beurt valt, beschouwe dus dit boek der ‘Herinneringen’ als een aanhangsel of
bijvoeging, een begeleiding, ja zelfs min of meer als een toelichting, verduidelijking.
uitbreiding en verklaring van mijn boek over de Socialisten. Ik ben mij-zelf intusschen
wèl sterk bewust, dat ik enkele keeren
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onwillens de grens der bescheidenheid soms heb overschreden, nú ik in dit boek
volle rekenschap ga geven van mijn geheel persoonlijke opvatting. Daarom roep ik
toegevendheid in.
H.P.G. QUACK.
Juli 1913.
Deze tweede druk is bijna geheel en al gelijk aan den eersten druk van het jaar
1913. Slechts is het cijfer mijner levensjaren nu op 1914 in plaats van 1913 gesteld.
Enkele verbeteringen of kleine bijvoegingen zijn aangebracht, en het slot is in vorm
iets gewijzigd. Het verloop der vijf laatste oorlogsmaanden heeft intuschen de
atmosfeer van en rondom dit boek gevoelig aangedaan. In eenigszins doorbeefde
stemming corrigeerde ik de laatste vellen. Was het verhaal van mijn leven nú nog
van belang? De uitgevers meenden van ‘ja’. Ik volgde hun uitspraak.
H.P.G.Q.
December 1914.
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Eerste helft. 1834-1877.
(geschreven in 1907.)
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Inleidend woord.
Mijn twee oude vrienderij mr. J.A. Sillem en mr. J.N. van Hall, spoorden mij aan mijn
herinneringen over mijn afloopend leven op te teekenen, herdenking aan personen
en feiten toen ik mijn weg door het leven opging. Zij meenden, dat ik dàn in staat
zou zijn schetsen en omtrekken te geven van veel personen, met wie ik in aanraking
was geweest en wier figuur allengs verbleekt en vervluchtigt. Ik zou, naar hun inzicht,
nu eens teekeningen in houtskool of potlood kunnen leveren afstekend tegen een
omgeving van gewone menschen, dan weder lichte aquarellen luchtig gewasschen
even hier en daar uitgewischt: in één woord lichten schaduwbeelden van enkele
mijner misschien reeds vergeten tijdgenooten. Ontmoette ik, bij mijn herdenkingen,
machtige persoonlijkheden die grooten invloed op mijn levensloop hadden gehad,
of aan wie mijn hart zich hechtte, dan kon de omtrek voller, de kleur dieper worden,
en zou uit meer doorwerkte schildering de karaktertrek moeten spreken. Op die
wijze, meenden zij, dat een in tinten afwisselende vóór- en achtergrond zou worden
verkregen.
Doch hoofdzaak was natuurlijk de afbeelding der vorming en ontwikkeling mijner
eigen gedachten en gevoelens. Ik zou een soort van zelf-portret moeten leveren,
zooals een schilder naar zich-zelf in den spiegel maakt. Maar er was een groot
onderscheid, die schilder doet het niet om zichzelf. Voor hem is het een vóórstudie,
om later in andere schilderstukken met de eenvoudigste middelen 't best het doel
te treffen. Daarvoor bestudeert hij zijn eigen gelaat, hetzij gefronst of schalksch,
hetzij dreigend, lachend of peinzend. Desnoods werkt hij als aan een parafrase, en
geeft hij aan zijn eigen figuur een welgewikte ‘pose’: het wordt een voorstelling van
eigen wezens-trekken, naar een bepaald oogmerk geschikt. Van dit alles bij mij
geen sprake. Ik moest mij-zelf onbevangen teekenen, louter om mij-zelf. Mijn innerlijk
leven beschrijven. Iets geven in den trant
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van Edgar Quinet's ‘Histoire de mes idées’. Daargelaten of dit mij mogelijk zou zijn
- want natuurlijk geef ik niet volkomen het werkelijk gebeurde, maar slechts het
verleden zooals het mij nú in de herinnering schijnt - heb ik lang nagedacht over de
vraag, of het niet verkeerd is over eigen positie te peinzen. Is er zweem van behoefte
om zich-zelf toe te lichten of desnoods te rechtvaardigen? Hoe dit zij: ik heb, geleid
door mijn vrienden, mijn bezwaren laten vallen. Misschien - zóó redeneerde ik zullen jongeren afdruksels der voetstappen wenschen te zien van iemand die eerlijk
heeft willen ‘zoeken naar de toekomende stad’ (Hebreën 13 vers 14). Het leven
jaagt ons allen onbarmhartig voort. Het werken in de samenleving kon zoo schoon
zijn en is het niet. Voor den vrijen groei van geest en ziel is zelfs de tegenwoordige
maatschappij meestal haast een vijandige tegenwerkende kracht. Als de menschen
de woorden der waarheid al verstaan, zijn zij door de werking der sociale
verhoudingen meestal niet bij machte die hooge gevoelens in te vlechten in hun
arbeid. Mij heeft daarom nooit losgelaten het denkbeeld, dat al ons streven moet
zijn, om kiemen van hervorming in de maatschappij zelve te brengen. Vele van mijn
vrienden, en daaronder de beste, hebben getracht op elke wijze den Staat en de
staatsvormen te verbeteren: ik heb, met volle waardeering van hun streven, in mijn
leven mij bepaald tot het ontvouwen van enkele denkbeelden over sociale
vernieuwing. Inderdaad, wij versplinteren zoo dikwijls onze kracht. De samenleving
in de Middeneeuwen werd geleid door menschen, die lang en grondig één enkele
gedachte hadden overpeinsd, en die heel hun leven er aan wijdden, om dieper en
dieper door te dringen in dat ééne feit van Gods wil. Ik heb, zooveel doenlijk, dat
voorbeeld in de verte trachten na te volgen. Ik schreef later steeds en bijna enkel
over maatschappelijke vragen. Misschien te dikwijls. Men heeft daarom wel eens
mijn naam soms schertsend, niet altijd welwillend, verbonden aan begrippen als
van ‘sociale rechtvaardigheid’: doch ik beken het - als het niet te aanmatigend klinkt
- ik heb in stille uren blijven nadenken over het nedervallen van het licht in de duistere
sociale wereld.
Aldus heb ik mijn uitgebreid boek over de Socialisten geschreven. Een boek van
liefde. Want tweederlei doel stond daarbij voor mij op den vóórgrond. Ik wilde mijn
lezers voeren door het denken en voelen van mannen en vrouwen, wier ziel gefolterd
was door de wreede tegenstelling tusschen hetgeen, in maatschappelijke toestanden,
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was en wezen moest. Maar voorts wilde ik doen begrijpen, dat wantrouwen, argwaan
en haat te kweeken als middel van verbetering - zoo als de sociaal-democratie thans
doet - wel het slechtste middel vormt wat denkbaar is om dit doel te bereiken. Van
mijn kant heb ik getracht een beroep te doen op toenadering, op verzoening. Ik
sprak van een maatschappij der toekomst, waarin het brood een recht, de arbeid
een lust zou wezen. Voor mij-zelven dacht ik aan een socialisme, dat de toepassing
zou wezen van de wet der broederschap, door Christus gegeven, op het
maatschappelijk leven. Ik wanhoopte niet aan het ontwaken van het sociaal geweten
ook bij de meer bemiddelden in ons land. Is mijn arbeid mij gelukt? Ik mag het niet
beoordeelen, kan het betwijfelen. Maar het verloop der eerste helft van mijn leven
moet verklaren, hoe en waarom ik dit werk aanving te schrijven. De hier volgende
bladen eener autobiografie zijn als het ware de p e r s o o n l ijk e i n l e i d i n g v a n
m ijn b o e k , naast de zakelijke die vóóraan voor het uitvoerig geschrift staat.
Trouwens, wel bezien, is dit motief zelfs de grootste, misschien de éénige
verontschuldiging voor het schrijven dezer ‘herinneringen’.
En zóó gaan deze mijn ‘herinneringen’ tot het publiek. Zij bevatten de geschiedenis
der wording van wat ik schreef. De factoren, die mijn denken hebben gevormd, heb
ik daarin pogen te ontleden: de tinten, die mijn ziel hebben aangeraakt, even
aangegeven. Ik sta hier in deze bladen met mijn voelen, mijn hartstocht, mijn lichte
neiging voor mystiek, mijn enthousiasme, mijn ontroering, mijn afkeer, mijn liefde
voor wetenschap en kunst, mijn drang voor den dagelijkschen arbeid, mijn
verzuchtingen, mijn fouten en mijn teleurstellingen. Ondanks mijn opgewektheid
heb ik telkens zekeren onvrede gevoeld, omdat ik slechts met mijn verlangens kon
reiken naar betere levensvoorwaarden der maatschappij.
Ook ik heb den blik slechts kunnen slaan naar den anderen oever der samenleving,
waar een nieuwe maatschappij zal oprijzen, verwerkelijking der ware gemeenschap.
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Eerste hoofdstuk.
Kinderjaren en eerste jeugd. 1834-1853.
Ik stam van een verarmde familie uit Nijmegen in Gelderland.
Mijn grootvader, wiens voornamen ik kreeg, bewoonde een deftig huis van de
stad in de Hezelstraat, en had zomers een buitenplaats te Neerbosch. Hij leefde op
eenigszins grooten voet. Zijn huishouden had een Duitsche tint, daar hij gehuwd
was met de dochter van een burgemeester van Elberfeld, den heer von Carnap.
Het gezin was vrij groot, een drietal zonen en een viertal dochteren. Toen mijn
grootvader stierf, bleek het, dat het geldelijk vermogen zeer sterk was afgenomen.
Alles werd geliquideerd. Twee der zonen vertrokken met hun gezin naar Duitschland
en vestigden zich te Neuwied en Stuttgart. Mijn vader bleef in ons land. Hij was in
1831 gehuwd met een degelijke, opgewekte, blijmoedige, verstandige,
Amsterdamsche, jonge vrouw, uit de familie H., een kloek, solied, door-en-door
Hollandsch, ouderwetsch handelsgeslacht. Met haar begaf hij zich, na den dood
zijner ouders, naar een dorp van de Betuwe, naar Zetten. Hij betrok er een
buitenverblijf, waaraan een bierbrouwerij was verbonden: het was 't welbekende
Steenbeek, waarop later de machtige Heidring zijn reddings-gesticht heeft geplaatst.
Dáár te Steenbeek ben ik 2 Juli 1834 geboren: een paar jaren later zag nog een
zuster van mij er het levenslicht. Van het leven op Steenbeek herinner ik mij niets
dan een rit nu en dan op de tilbury met mijn vader, langs de dijken der Betuwe of
over Hemmen naar het Lexkes-veer, waarbij, als de schemering viel, mijn
kinderoogen tuurden op de voorbij schuivende spookachtige populieren. Mijn vader,
hoewel in den handel opgeleid, was een slecht economisch financier. Toen mijn
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moeder na eenige jaren dit opmerkte, riep zij de hulp van haar broeders te
Amsterdam in. Dezen beduidden mijn vader Steenbeek te verkoopen en zich aan
alle handels- of industriezaken verder te onttrekken. In ruil van die belofte werd hem
een zeer sober, bescheiden bestaan in een andere provincie, dichter bij Amsterdam,
gewaarborgd.
Zóó trokken wij 1839 naar Baarn. Een droeve tocht. Toen mijn moeder in het zeer
eenvoudige huis, dat men voor haar bereid had, intrad, schreide zij. Wij kinderen mijn zuster en ik - wezen naar het perk maandrozen omringd door anjelieren in den
kleinen tuin. De tranen bleven biggelen langs haar wangen. Ik heb haar later zeer
weinig zien weenen. Dat oogenblik is mij altijd bijgebleven. Wat de keus voor mijn
ooms had doen overhellen, was de omstandigheid, dat er in Baarn een voor dien
tijd voortreffelijke kostschool was, waar ik mijn leerjaren kon doorbrengen. Het was
de school van den heer van Dapperen. Ik werd daarop gebracht, nu eens als
‘externe’, dan weder als kostleerling, als mijn moeder naar Amsterdam, mijn vader
naar zijn bloedverwanten in Duitschland toog. Den aard der school heb ik pogen te
schetsen in mijn opstel over Joh. C. Zimmerman, opgenomen in mijn bundel ‘Beelden
en Groepen’. Het was een school vol Indische jongens die moeielijk te regeeren
waren: doch op wie de heer van Dapperen een methode toepaste die door Pestalozzi
was aangegeven. Van tijd tot tijd deed dan dienst een voorschrift uit den ‘Emile’ van
Jean Jacques Rousseau. Lichamelijke kastijding werd overeenkomstig den geest
van dien tijd niet zeldzaam toegepast. Maar het eigenaardigste was, dat, als de
schuldige jongen ook dàn niet wilde gehoorzamen, zijn beste vriend als gijzelaar
werd genomen en slagen ontving met liniaal of rotting, totdat de kop of het hart van
den wezenlijken zondaar brak. Het middel hielp altijd bij die woelige Oostersche
jongens, want allen hadden één besten vriend, voor wien zij alles over hadden. Hun
woeste natuur werd zoo bedwongen. Ik zelf werd al spoedig de beste vriend van
zulk een Indischen jongen, August Zimmerman, en had al de voordeden en nadeelen
van die positie. Want August was sterk en dapper bovenmate, kon het in gevecht
tegen velen opnemen, was daarbij schrander, knap, vlug in 't werken, begreep
dadelijk alles, kon dus een uitstekend beschermer voor mij zijn, die lichamelijk vrij
zwak opgroeide: doch bracht mij telkens in gevaar van plaatsvervanger voor zijn
straffen te worden, wanneer de Indische drift tegen den meester in hem kookte,
brulde en
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opdaverde. Intusschen was het zijn op die school een aardige tijd. Men werkte en
leefde zeer kameraadschappelijk op de eenvoudige houten banken: de
vriendschappelijke omgang strekte zich ook uit tot de meisjes, want jongens en
meisjes (uit de ‘externen’) zaten naast elkander en dongen mede, wie de eerste in
de klasse zou wezen. Doch voor mij werd natuurlijk alles ondergeschikt aan de mij
geheel en al beheerschende jongens-vriendschap met August Zimmerman.
Hij was vol vuur, drift en talent. Zijn oogen schitterden. Hij was in 't leeren de
vlugste van ons allen. Hij teekende goed, maakte reeds jong verzen. Hij droeg in
zijn brein de beelden van helden en veroveraars, wond zich op voor Napoleon. Hij
duldde in zijn opvattingen haast geen tegenspraak. Gelukkig kon mijn vader 't dadelijk
met hem vinden. Wat mijn vader in dat Baarn onmiddellijk had aangetrokken, was
het groote, toen nog niet verhaspelde, bosch. Elken middag, nadat het sober
twaalf-uurtje was gebruikt, ging hij in dat bosch en over-bosch eindelooze
wandelingen doen. Meestal alléén, mijmerend en haast droomend. Want dat dwalen
in 't woud herinnerde hem zijn oude tochten in Gelderland, zijn liefde voor de jacht,
zijn dressuur van honden, zijn paardrijden, zijn vroeger bezit van een kozakkenpaard
- ach, hij had er bij zijn uittocht uit Zetten van moeten scheiden, had 't vèr weg
gebracht, doch den anderen morgen stond het hinnekend vóór de staldeur te
Steenbeek. Aan dat alles had hij - naar zijn belofte - vaarwel gezegd: hij zou voortaan
leven als gewoon burgerman, als zuinig, klein rentenier, zooals hij dit, na het vertrek
uit Steenbeek, met de broeders van zijn vrouw was overééngekomen. Doch onder
't gesuis van den wind in de bladeren-toppen der boomen kwamen allerlei aspiraties
van vroeger hem weder in 't hoofd. Hij was een groote sterke man. Op en top
Gelderschman, in zijn spraak en trouwhartige manieren, ook in zijn vasthouden aan
traditie. Hij was een vroom kerksch Christen. Knap was hij niet. Hij wist een weinig
historie, en had als dichter Schiller lief. Maar één onderwerp wist hij goed, en dat
was de roman-wereld van Walter Scott. Hij las en herlas 's ochtends en 's avonds
al die romans in een Duitsche vertaling. Hij had als knaap dien Walter Scott ééns
gezien, toen de Engelsche dichter in een eigen jacht den Rijn was afgevaren, en te
Nijmegen moeite had gehad met de douane-beambten, waarbij de zwager van mijn
vader, toen waarnemend burgemeester van Nijmegen - Mr. M.J. de Man - den
hoogen vreemdeling
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had moeten verhooren en bijstaan. Sinds dien tijd had hij Scott's boeken liefgehad,
dweepte hij met Ivanhoe, Quentin Durward, Rob Roy, Waverley enz. en werd hij
niet moede mij - als ik Woensdag of Zaterdag-middags hem op zijn wandeling
vergezelde - daarvan te vertellen. Ik was vrij ontvankelijk voor die verhalen, doch
op één gemoed maakten die vertellingen nog veel sterker indruk, en dat was het
gemoed van August Zimmerman. Want op die halve vrije dagen van Woensdag en
Zaterdag ging August met ons mede, en gaf hij door zijn opmerkingen en
tegenwerpingen kleur aan de mededeelingen uit de historische romans. Straks was
het de historie zelve, die mijn vader en hem van geestdrift de wangen deed tintelen.
Want mijn vader kon vertellen van Frederik den Groote en van zijn generaal von
Ziethen - en August genoot bij 't hooren van die helden-feiten. Zijn kijkers flikkerden,
zijn houding en voetstappen spelden krijg en worsteling, terwijl om hem heên de
zonnestralen gleden over het mos, de linde-boomen geurden, de effen vijvers vredig
rimpelden door een zoelen adem, en al de vogels - lijster, vink, kwartel en koekkoek,
- in het gebladerd takgewarrel der met kamperfoelie omslingerde stammen hun
lente-lied en lente-blijheid deden hooren, hun hymne van liefde.
De jaren op de school van den heer van Dapperen snelden door den regelmatigen
gang der lessen en zaken als van-zelf voorbij. Wij waren bang voor den oudsten
der onder den heer van Dapperen onderwijzende secondanten, den heer Crouwel.
Wij plaagden wreed als naar gewoonte de arme stakkers van Zwitsers - één heette
er nog wel Monsieur Vertu - die ons in de Fransche uitspraak oefenden. Wij leerden
wat talen, wat letterkunde, wat geschiedenis, alles min of meer oppervlakkig, maar
altijd op prikkelende wijze. Jacob van Lennep's romans werden ons des avonds
voorgelezen, en onze wangen gloeiden bij het hooren van 't verhaal van Ferdinand
Huyck's ontmoetingen. Christelijke deugden werden ons vóórgehouden. De dag op
school begon met gebed. Wij beoefenden voorts practisch het sparen op school,
omdat het van oudsher vaste regel was, dat wij de Indische jongens, wanneer 't
mogelijk was, in staat moesten stellen naar Hellevoetsluis te ontsnappen, naar het
schip, dat hen uit Indië had gebracht en ontwijfelbaar hen weder tot de Oost zou
terugvoeren. Ieder der Indische jongens kreeg dus, volgens het lot, van ons allen
een kans. Zoodra wij wisten wien 't gold - wij zwegen als echte saâmgezworenen verteerden wij niets
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meer van ons karig zakgeld, meestal een dubbeltje in de week. De meest ‘geziene’
onzer nam eiken Zondag of Maandag onze bijdragen in ontvangst. Wanneer hij nu
meende dat er genoeg voor de vlucht was gespaard, werd ons door teekenen beduid,
dat, op dien en dien avond, de jongen, voor wien wij maanden lang ons allerlei
geriefelijkheid, appels en knikkers, hadden ontzegd, voorgoed zou wegloopen. Op
de kaart had hij bestudeerd waar Hellevoetsluis lag, en in die richting zou hij het
hazenpad kiezen. Mijn hart klopte en bonsde, als 't oogenblik dáár was, zóó heftig,
dat ik bang was dat de meester reeds daaraan alléén den toeleg van de vlucht zou
merken. Doch eerst bij 't avondeten - wij kregen aan de lange tafel een dikke
boterham en een glas water, terwijl een onzer in 't Fransch het ‘Onze Vader’ moest
bidden - werd het missen van den jongen ontdekt. Hij was weg. De jongste
ondermeester, de onderwijzer op de dorps-school, werden dadelijk uitgestuurd,
liepen dien nacht den weg op naar Utrecht, en ziedaar.... de vluchteling viel gelijk
al zijn voorgangers altijd en onvermijdelijk als in een gespannen strik. Den volgenden
ochtend was hij slapend in een hooiberg aan den grooten weg gevonden en met
de kous op den kop thuis gebracht. Onze spaarpenningen waren weder gevlogen.
De theorie van het sparen op school verloor echter voor ons niets van haar
bekoorlijkheid. Straks begonnen wij weêr van voren af aan. Er hing als 't ware een
onbewuste altruïstische atmosfeer in deze school. Men kreeg slaag voor anderen;
men spaarde om de anderen te helpen drossen.
Toen ik naar de veertien jaren liep had de revolutie van 1848 in Parijs plaats. Ons
huiselijk leven te Baarn was droomerig éénzelvig voortgegaan. Slechts de omgang
met de stemmige, eenigszins afgemetene oude buurvrouw, mevrouw Molkenboer,
verkwikte van tijd tot tijd mijn ouders. Overigens was alles stil en dor. Doch zelfs op
onze vergeten school kwam er nu als een soort van koorts. De namen van Lamartine,
Ledru Rollin, Louis Blanc en Albert ‘l'ouvrier’ spraken tot de verbeelding van jongens,
die zoo even - voorzoover zij in vacantie-dagen thuis waren geweest - ook romans
van Eugène Sue hadden verslonden. Het profetisch lied van Isaäc da Costa ‘Wachter,
wat is er van den Nacht?’ had trouwens in ons vaderland allen, ouden en jongen,
aangegrepen, toen hij wees op ‘'t daverend onthaal van Robespierre's leer in
Lamartine's taal’. Men dacht allerwege dat een hervorming der samenleving in
aantocht
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was. Mijn vader geloofde wel niet veel daaraan, met betrekking tot ons land: want
de broeders van mijn moeder hadden hem bewezen, dat ons koninkrijk - sinds Floris
Adriaan van Hall de financiën had in orde gebracht - stevig op zijn grondslagen
stond onder de regeering van den ridderlijken Willem II, den Oranje-vorst, dien hij
soms uit de verte, omstuwd door zijn militair gevolg, als in een stofwolk, naar het
lustslot Soestdijk te paard in draf mocht zien aanrijden. Maar toch - men kon niet
weten. Voorshands was hij vroeger ijverig bezig geweest in een commissie van
heeren uit 't dorp, om, als middel ter bestrijding van de armoede, een tijdelijke
werkverschaffing te organiseeren, een ontginning door het doen spitten van harden
onvruchtbaren grond, waaraan Baarn een fraaie beplanting van den weg naar
Soestdijk te danken heeft. Het was reeds iets nieuws. Thans stond oud en nieuw
in gisting tegenover elkander. Op mijn jonge hersens had het deze uitwerking, dat
ik mijn vader vroeg te mogen gaan studeeren. Ik had geen enkel goed begrip van
wat ik vroeg. Ik stond onder den invloed der stemmen van den dag, die mij opriepen
om langs de best mogelijke wijze de zaken van staat en maatschappij te begrijpen.
Een kleine aanleiding tot de keuze was ook een toevallig bezoek aan ons huis van
mijn oom de Man, lid der Tweede Kamer, een aanhanger van den toen nog in
jeugdige kracht optredenden Thorbecke. Die oom deed in gesprekken zien welk
een hooge positie een goed rechtsgeleerde - want dat was hij bij uitnemendheid ook in zaken van staat in ons land kon hebben. Ik bewonderde mijn oom, en was
trotsch op hem, al vond ik hem stroef en weinig beminnelijk. Toen het vóór en tegen
van 't studeeren door mijn ouders werd overwogen, stond mijn moeder - die sinds
het wonen en verlaten van Steenbeek altijd onder geldzorgen had geleefd - niet
bepaald aan mijne zijde. Zij had mij een plaats toegedacht op het veilig, winstgevend
kantoor van haar broeders. Maar toen mijn vader warm het plan ondersteunde,
hierin geraden door den heer van Dapperen, zwichtte zij en gaf zij ook haar volle
toestemming.
Die toestemming hield in, dat mijn ouders allengs Baarn zouden verlaten en in
bescheiden verhoudingen te Amsterdam hun huishouden zouden inrichten. Dit zou
echter nog zoo dadelijk niet plaats hebben, want de heer van Dapperen zou mij
vooraf de eerste grondregelen van het Latijn leeren, opdat ik na de groote vacantie
mijn examen zou kunnen doen, om terstond op de tweede klasse van het gymnasium
te Amsterdam te komen. Ik zou dan voorloopig, na dat
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examen gedaan te hebben, bij mijn oudsten oom inwonen, terwijl mijn ouders den
tijd voor zich hadden om de verhuizing te bezorgen. Aldus geschiedde het. Ik ging
in den nazomer naar Amsterdam, legde mijn examen af en werd als leerling op 't
gymnasium aangenomen.
Bij mijn vertrek van de school te Baarn werd ik voor 't eerst van mijn leven niet
meer beschermend toegesproken door August. Hij benijdde mij: zag mij zwart-oogig
jaloersch aan.
Op het Amsterdamsch gymnasium - toen nog op het Singel bij den Heiligen weg,
waar de Génestet het zoo geestig heeft geteekend - was ik in alle opzichten in den
beginne een vreemdeling. Verreweg de meeste, zoo niet alle, leerlingen mijner
klasse waren uit de laagste klasse der Latijnsche school overgegaan, en vormden
dus reeds een kameraadschap. Ik moest mij daarin dringen als een wig. Een geheel
andere opleiding dan die de meesten gehad hadden, herinneringen waarvoor de
meesten geen gevoel toonden, maakten dat ik de eerste jaren vrij afgezonderd in
mijn klasse stond. Ongeholpen en onbeholpen maakte ik mijn Latijnsche thema's,
scandeerde ik de verzen, poogde ik mijn Grieksche lessen te begrijpen. Ik voelde
het gemis van een goed onderlegden grondslag. De meesters in de lagere klassen
waren leeraren, die in de voor hen bestemde uren onderwijs gaven, doch die, mits
het in de klasse rustig was, zich verder niet veel om de jonge kweekelingen van
Minerva bekommerden. Ik gevoelde mij dus uit den aard der zaak in de eerste jaren
weinig opgewekt. Mijn nieuwe omgeving was voor mij neêrdrukkend. Ik werkte
slecht, en ging met moeite de twee eerste jaren, in de hoogere, derde en vierde,
klasse over. Doch toen veranderde dit door twee oorzaken. Vooreerst omdat August
Zimmerman - door middel van zijn ouderen broeder Johan C.Z. - zijn voogd en oom
den suikermakelaar Willem Zimmerman, te Amsterdam, had weten te overreden,
hem ook te laten studeeren en op 't Amsterdamsche gymnasium een plaats te
geven. August kwam, bracht mij zijn oude vriendschap en daarnevens een stroom
van poëzie. Bij zijn vroegere liefde voor de historie had hij een waren hartstocht
voor de taal der dichters opgevat. Hij kende toen vooral de poëzie van Byron, wiens
bundel hem door zijn broeder Johan was gegeven, en zag in al de gedichten van
dien Engelschen hooghartigen en bezielden Lord vurige fakkels die hij volgen moest.
Byrons verzen verklankten op August's lippen. Ik volgde mijn vriend. Al was de
gedachten-wereld van een Byron ons soms vreemd; wij lieten ons onvervaard drijven
op de golven van zijn woor-
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den-melodie. Was er ook gevaar dat wij door vlammen van passie ons lieten
verblinden, de uitgebeitelde verzen van een Homerus, dien wij op 't gymnasium nu
te zamen leerden waardeeren, gaven een tegenstelling, een rustiger, reiner blik op
alle levensverhoudingen. Ook voorloopig aan mijn overigens hartstochtelijken vriend
August, wiens driften meer en meer wakker werden. Zaterdag-middags gingen wij
meestal roeien op den Schinkel of op de vaarten langs het Westelijk deel der stad.
Wij vertelden elkander onze indrukken en spraken over onze lectuur: - hoe dweepten
wij beiden met den langen, schralen, mageren, geelbleeken Spaanschen hidalgo
don Quichote, op zijn armoedig ros met gevelde speer rennend tegen wat hij meent
onderdrukkers van onschuld te zijn, terwijl achter hem de weldoorvoede, dikke,
kleine, plompe Sancho Panza, op zijn ezel, hem bezweert zich toch kalm en rustig
te houden! - wij redeneerden, disputeerden, en waren niet karig met onze
verwenschingen der Amsterdamsche kruideniers-jongens op school. Ik kreeg door
dien omgang weêr levenslustige fierheid en hooghartigheid, en deed nu mijn best
op de schoolbanken niet minder te zijn dan die kameraden, op wie ik een weinig
neêrzag. Het zij zoo: ik was onder hen een vreemdeling, een die niet zoo goed als
zij de techniek der grammatica van de oude talen doorgrondde, niet altijd de leer
der Grieksche accenten juist toepaste, over het scandeeren der Latijnsche verzen
mijn eigen inzichten, had, doch een wiens hart hooger klopte dan een van hen allen.
De tweede stoot tot een omkeer kwam van een derhoogere leeraren der school.
Ik was op de vierde, de conrectors-klasse gekomen. Nog werkte ik wat slordig,
onnadenkend en slap. Daar viel 't oog van den conrector, dr. J.G. Hulleman, op mij.
Hij was een zeer correct geleerde, een onzer beste literatoren: door geheel ons
land als zoodanig erkend, zooals hij dan ook in 1857 tot Bake's opvolger in 't
professoraat voor het Latijn aan de Leidsche Hoogeschool werd benoemd. Toen in
het jaar 1850 leerde hij ons gymnasiasten op zijn eigenaardige degelijke en puntige
wijze het Grieksch. Terwijl ik eenigszins voortsukkelde met mijn Grieksche thema,
zag hij mij op een dag scherp in de oogen, mompelde tusschen de lippen een
Latijnsch woord dat op schande leek, en vroeg mij 's avonds bij hem aan te komen.
Hij woonde op kamers - hij was en bleef ongehuwd - in de Leidschestraat bij de
Heerengracht.. Nooit zal ik dien avond vergeten. Hij sprak van ouderwetsch fatsoen
en eergevoel: zei mij dat ik mijn aanleg zóó niet
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moest misbruiken: zette mij uitéén, dat ik niet 't recht had mij ongestraft te vergissen
in het doen of nalaten van mijn plicht. Ik wist niet veel te antwoorden. Ik boog het
hoofd. Er was iets zeer verheffends in dien schijnbaren burgerman - zijn vader was
pedel aan de Academie te Utrecht - die zoo hoog 't doelwit stelde, en die in den
kleinen kring, waarin hij nu als conrector geplaatst was, zoo streng en zuiver zorgde
dat de wisselende jaren hun lenten niet verloren. Thuis gekomen, veranderde ik
mijn droomend leven; ik arbeidde hard. Op het einde der vierde klasse was ik een
der eersten.
Er kwam nu wat meer kleur in mijn leven op 't Gymnasium. In de twee laatste
jaren werkte ik harder en harder. Vooral op de geschiedenis wierp ik mij met al de
inspanning van mijn jonge hersens. Er was voor 't Hollandsch en de vaderlandsche
geschiedenis toen als leeraar, op aanbeveling van den dichterlijken curator Jacob
van Lennep, een dichter benoemd, de bekende Hofdijk. Zijn wetenschappelijke
bagage was misschien onbeduidend, maar zijn vermogen om op de verbeelding te
werken was lang niet gering. Hoe frisch en ongegeneerd uitte hij zich! Het was alsof
een stevige bries zijn komst vergezelde. Als hij in de leerzaal kwam, was het eerste
wat hij deed de gordijnen hoog op te trekken, om het licht te doen binnenstroomen.
Al de lappen vóór de ramen, zooals hij ze noemde, werden met uiterst geringe statie
weggenomen. Helder moest alles in het vertrek zijn. En zonnig (wel wat winderig)
was de Hollandsche historie-les, die met allerlei bijtende trekken ons werd uitgebeeld.
Ik leerde door hem de waarde van de volks-poëzie der Niebelungen en der Gudrun
begrijpen. Straks - waar positieve kennis onder Hofdijks leiding mij in den steek liet
- kwam de rector Veegens aan die leemten te gemoet, en wist ongeordende
opvattingen en fantasieën tot methodisch geregelde banen te voeren. Onder zijn
kloeke en degelijke leiding leerde ik van de nieuwere historie-schrijvers vooral
Augustin Thierry waardeeren en liefhebben. Hoe menigmaal heb ik - als afwisseling
en belooning na inspannend zwoegen op Euripides (den Hippolytus) of op Tacitus
- mijn oogen en gedachten laten glijden over de deeltjes der ‘Récits mérovingiens’
en der ‘Conquête de l'Angleterre par les Normands’. Ik werd niet moede het pakkend
betoog, de eenvoudige voorstelling en het beeldend vermogen van dien
divinatorischen Franschen historicus te bewonderen. Hij bracht geest in de verdorde
beenderen, bedekte ze met vleesch, huid en spie-
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ren, en deed ze leven. De oude figuren van Fredegonde en Brunehilde stonden
weder op haar voeten. Dikwijls heb ik over den vloer van mijn eenvoudig kamertje,
een uur lang, op en neder met gelijkmatige passen geloopen, hardoplezende de
leven-wekkende bladzijden van dien Augustin Thierry, zooals hij zelf weleer
Chateaubriands nagalm der Germaansch-Frankische krijgs-zangen in vervoering
met luide stem had weêrgegeven. Wellicht speelden onbewust Walter Scott's
herinneringen, door mijn vader gekweekt, hierbij een rol. Hoe het zij; ik leefde dan
met volle teugen. Mijn donker smal studeervertrek kreeg in mijn verbeelding, als ik
stil ter neder zat, groote afmetingen. Want het verleden hechtte zich aan het
tegenwoordige dat ik doorleefde, en de toekomst wenkte voorwaarts.
Met de kameraden op school bleef de omgang uiterlijk. Geen werd een vriend.
Slechts aan een enkelen, Sijbrand Jan Hingst, begon ik mij allengs van lieverlede
te hechten. Doch overigens zag ik, toevend op 't gymnasium, veel uit het venster.
Langs twee kanten kreeg ik een nieuwen kijk op 't leven daar buiten. De ééne kijker
was gericht op het bedrijf der toenmalige rederijkers. Het was wederom August
Zimmerman, die mij daarop deed letten. In de jaren van 1840-1855 had in Amsterdam
plaats de herleving der oude rederijkers-kamers. Jacob van Lennep had daartoe
den stoot gegeven, en omstuwd door allerlei meer burgerlijke elementen - ik noem
bijvoorbeeld den uitbundigen Belder, vermaard om zijn opsnijden van Ter Haar's
Abdel Kader - gaf hij zelf 't voorbeeld door de opvoering van Vondels treurspelen
in besloten kring. Zijn voorbeeld werkte aanstekelijk op een jeugd die Vondel, Vondel
vooral, weêr begon lief te krijgen. Verschillende gezelschappen vormden zich om
datzelfde doel te verwerkelijken. Op die wijze ontstond in 1851 de rederijkers-kamer
Vondel. In mijn levens-beschrijving van A.C. Wertheim, opgenomen in mijn bundel
‘Uit den kring der Gemeenschap’, heb ik die kamer pogen te schetsen. Zij was
opgericht door jonge kunstenaars en even jonge Minerva-zonen. Men trof er vele
kweekelingen der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, aankomende
graveurs als Rennefeld en C.J. van Kesteren, schilders in den dop als Louis
Koopman, A.F. Zürcher, en voorts jongelieden die weldra student zouden worden,
als bijv. Barend Stokvis (den lateren hoogleeraar) en August Zimmerman. Zooals
van-zelf sprak, nam August mij mede in het lokaal in de Warmoesstraat, waar wij
vroolijk opgewonden, soms uitgelaten bijéénkwamen, om harmonieus en
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gloedvol de taalmuziek der oude Hollandsche poëeten te doen klinken. Wat was
August Zimmerman dáár in zijn kracht, wat wist Rennefeld melodieus de reien van
den Lucifer tot haar recht te doen komen! Hoe genoten wij bij ons dramatisch
opvoeren zelfs van fragmenten der stukken van Wiselius en van Hendrik Härmen
Klijn. Nog hoor ik soms, na zooveel jaren, eensklaps verzen in mijn oor gonzen van
den Adel en Mathilde: ‘Ik ben als de karavaan die onder 't smachtend hijgen enz.’
door August Zimmerman verwonderlijk schoon vertolkt. En ja - mij zelven betrap ik
nog wel eens, terwijl ik schijnbaar aan niets denk, onwillekeurig regels mij te
herinneren en op te zeggen uit Rafaëls smeekbede: ‘Genade, o Lucifer!’ Wij leefden
op die avonden in een atmosfeer van poëzie. Wat mij in 't bijzonder verraste en
opwekte was de kennismaking met al die jonge artisten der beeldende kunsten.
Een schilder, een graveur, waren voor mij lieden uit een onbekende wereld. Ik kreeg
een vaag vermoeden, dat die wereld der kunst misschien nog hooger stond dan de
door mij ingetreden wereld der wetenschap. Hier was stouter kunnen, flinker durven.
Hier vooral was vroolijkheid. Die jonge kunstenaars waren mij ‘les enfants
sans-souci’, van wie kronieken vroeger spraken. Mijn eigen dagelijksch werk op het
gymnasium, zelfs nu ik in de hoogste klasse zat, was zoo eentonig schoolsch, zoo
vervelend dor, zoozeer verwant aan dof heid en geploeter: 't gaf zoo weinig zon. Ik
had een sterke behoefte mij te voelen een scholier ‘du gai scavoir’. Welnu, te midden
dezer meer impulsieve, licht ontroerbare naturen, die een ‘spelende’ wijsheid
huldigden, die scheppings-drang in zich voelden, was ik dadelijk als te-huis. Hun
kring scheen mij te verwerkelijken een meer frissche levens-opvatting, hun beeldende
kunst formeerde iets, al was alles lang nog niet mooi of sprekend: ik daarentegen,
in mijn leerplan der wetenschap, was altijd bezig te pluizen en te blokken. Trouwens
ik verstond het later. De wetenschap beschouwt het leven, tracht het te begrijpen,
zij i s niet het leven. Hoe kon ik in die jongensdagen al dat werk aan Latijnsche en
Grieksche thema's verwenschen! Hoe zag ik jaloersch naar het ‘atelier’ mijner nieuwe
kennissen die vreugde schiepen!
De tweede opening, leidende tot een nieuw perspectief, kwam van een geheel
anderen kant. Het was de aanraking met het Gelderland van mijn vader. Wij woonden
toen ter tijde op een der minder aanzienlijke, achteraf gelegen grachten van
Amsterdam, op de Brouwersgracht. Mijn
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ouders hadden er een oud leelijk huis betrokken, dat aan mijn moeders familie
behoorde. Ons gezin leefde er benepen en bekrompen. Mijn goede moeder deed
wonderen van zuinigheid en zelfverloochening, haar vroolijk, opgewekt gezicht van
vroeger werd strakker, scherper de trekken; mijn vader verveelde zich in de
groote-stads-lucht. Ons aller gezondheid was slechts even voldoende. Des zomers
trokken dus mijn ouders, als 't mogelijk was, naar buiten en zonden ze mij uit logeeren
bij familie. Die verwanten (de T's) woonden op een buitengoed een groot half uur
van Nijmegen, in de richting van Groesbeek. Zij namen mij telkens liefderijk op. Het
was een stoere, kleine oude heer met zoon en dochter en pleegzoon, en een oude
dame-huis- houdster, die als een familie-lid in het gezin was opgenomen na den
dood der vrouw, en die thans alles bestelde en beredderde. Zij leefden eenvoudig,
doch als voorname lieden, min of meer als land-edellieden. Trouwens, zij waren
zeer vermogend. De oude heer, mijn neef, had te Leiden in de rechten gestudeerd
en zijn graad gehaald, was dáár gevoed door gedachten uit den kring van Bilderdijk,
dien hij als dichter in de eerste plaats boven alles bleef waardeeren, doch had verder
nooit eenige werkzaamheid waargenomen of betrekking bekleed. Men hield
bedienden, had paarden, ook rijpaarden, en plengde rijkelijk onder de schaduw van
beuk en linde gezeten, 's namiddags den koelen Moezel-wijn, wanneer des zomers
vrienden uit den omtrek of uit de stad het gezin kwamen begroeten. Wat mij vooral
trof was dat hier, in politiek en sociaal opzicht, uitsluitend ideeën van het verleden
aan het woord waren. De moderne maatschappij, met haar politieke woelingen en
aspiraties, met haar economisch bedrijf en hard zwoegen voor den kost, bestond
hier niet. Men koesterde een grooten haat tegen den toenmaligen minister Thorbecke,
die, volgens hun overtuiging, de republiek in ons land poogde te grondvesten. Toen
deze Thorbecke,' op een zijner binnenlandsche ‘tournées’, Nijmegen bezocht en bij
mijn oom de Man introk, onthield mijn neef, even als alle eenigszins notabele lieden,
zich van het bijwonen der receptie, die mijn oom, ter wille van den minister, bij zich
had georganiseerd. Men meende te zijn en te blijven ‘ancien régime’. Men hechtte
aan goede vormen - mijn neef sprak zijn kinderen altijd met ‘u’ aan -: een in toon
vertrouwelijke omgang had ja plaats met de ‘minderen’, maar de afstand tusschen
meerderen en minderen werd zeer vast in 't oog gehouden. Er werd in huis veel
muziek gemaakt en klankvol gezongen. Voorts
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was het groote genot van jongen en ouden de jacht. Tegen September was alles
in onrust, werden de geweren in orde gemaakt, de honden gedresseerd, de
opzichters en drijvers gewaarschuwd. De wekelijksche schiet-wedstrijden, in besloten
kring, te Ubbergen, werden ijveriger bezocht. Mijn jonge nicht zorgde voor de
weitasschen, reed 's ochtends soms te paard naar de stad om allerlei inkoopen te
doen. Alles was dan in actie. Overigens, buiten dat jacht-seizoen, liet men zich rustig
leven, en deed men zijn best dat leven op te vatten en te leiden als een ‘edel’
bestaan: een leven door eenigszins ridderlijke bewegingen geleid of begeleid werd
als iets begeerlijks gerekend.
Eén gedachte was er echter steeds die aller ziel hier beroerde en soms geheel
vervulde, en dat was de gedachte aan het mysterieuze en religieuze. In mijn leven
in Amsterdam had ik in 't algemeen om den godsdienst mij niet al te veel bekommerd.
Hier zag ik zoovelen daarmede bezig. Voor een deel was dit veroorzaakt door de
scherpe tegenstelling van Catholieken en Protestanten in Nijmegen. De Catholieken
vormden de groote bedrijvige burgerklasse en waren verre de meerderheid. De
Protestanten behoorden voor 't meerendeel tot de oude geslachten, waren de rijksten
en hielden bijna alle regeerings-posten in, doch waren in aantal beslist de minderheid.
Wilde die minderheid zich handhaven, dan moest zij ook in religieuze zaken niet
lauw zich betoonen, en ijverig op haar stuk hier staan. Doch dat was slechts de
uiterlijke aanleiding van het verschijnsel. Het feit zelf had dieper grond. In het
Amsterdam, waar ik opgroeide en op mijn tijd mijn godsdienst-lessen bijwoonde,
loste zich de questie der religie voor de meesten van mijn kring op in een uitoefening
en behartiging van maatschappelijke en Christelijke deugden. Was het ook waar,
dat mijn vader, uit oude herinneringen van zijn ouderlijk huis, het Christendom dieper
wilde opvatten, en zelfs, ontevreden over den doop van den liberalen predikant te
Zetten, mij nog eens op Steenbeek had laten overdoopen door den zeer orthodoxen
Kohlbrügge, die sinds 1832 zich naam begon te maken in Elberfeld: - later in Holland
was de atmosfeer, waarin ik opwies, rationalistisch getint. Van het bewustzijn eener
omringing en doordringing van dit aardsche leven door een mysterieuze kracht, in
zooverre dat de mensch naar die opvatting in het midden des tijds zich beweegt,
met een onbegrensde baan vóór en een onbegrensde baan achter zich, als tusschen
twee oneindigheden - van dat alles was geen sprake. Dat het bestaan op
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aarde alléén eenige beteekenis had, als het in verband werd gebracht met het begrip
van het eeuwige, daarvan werd in de drukke Hollandsche koopstad zelden iets
gevoeld. Met het onkenbare, het onweetbare, het onuitsprekelijke, hield men zich
in mijn Amsterdamsche groepen weinig op. Dit nu was - zij het in grillige, troebele
en soms wonderlijk verwrongen vormen - wèl het geval in het min of meer Duitsch
gekleurde Gelderland, en vooral in Nijmegen. Een soort van mystieke zucht, bewust
of onbewust geslaakt, ging van vele kringen aldaar uit. De jagers bleven als vanouds
hechten aan vóórteekenen. Zaten zij - na vermoeiende tochten, na het overvloedig
gebruik van den rijk voorzienen disch, na een hartigen dronk - bij elkaar rookende
en pratende, pralende of vertellende, dan spraken zij van den weerwolf, die, als zij
hem zagen, ongeluk aanbracht. Mijn goede vader zelf heeft nooit dat geloof aan
den weerwolf kunnen opgeven. En de anderen, mijn neef en zijn vrienden, hadden
het van tijd tot tijd druk over droomen, geest-verschijningen en wat daarmede
samenhing. Zij achtten het niet onmogelijk, dat er een verband tusschen het zinnelijk
waarneembare en de ongekende geesten-wereld bestond. Een stiefbroeder van
mijn neef, een oud, geheel verarmd Duitsch baron, die tijden-lang bij mijn neef
inwoonde, had, als laatsten schat, steeds bij zich een paar boeken van Swedenborg's
Hemelsche Verborgenheden, de Arcana Cœlestia, waaruit hij ijverig mededeelingen
deed. Het is waar, zijn verhalen hadden iets spookachtigs, maar brachten de
gewaarwording van het geheimzinnige zeer voelbaar tot verbeelding en hart. 's
Avonds, als ik in den herfst de lange linden-laan, die naar het huis leidde, onder 't
schijnsel van 't maanlicht, afliep, huiverde ik meer dan eens, wanneer met knarsend
gekerm de wind door de takken streek, of zwarte wolken grillige
schaduw-teekeningen op hout of steen afdrukten. Uit dit alles nam ik mede - toen
ik naar Amsterdam keerde - een eerbied voor 't onzegbare, voor het ‘vreemde’ dat
men niet kon analyseeren, voor 't mysterie van het leven. Dat mysterie was, aldus
opgevat, een donker geheim dat men soms voelde aannaderen. Even, in de grauwe
schemering, in den geluidloozen avond, in den somberen nacht, opende dat geheim
soms zijn diepste kern of gedachte. Het was dan als een stille muziek op wonderbare
instrumenten, een vage stem van waarschuwing dat onder het leven, zooals wij het
zagen, een ander leven werkte. Iets onverklaarbaars, iets raadselachtigs, iets bangs,
iets beklemmends. Doch het gaf aan den gezichts-einder uit-
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zicht op de dingen van het onzienlijke. Men zag en ontmoette plotseling vèr-weg
een starenden blik, peilende door de waarneembare werkelijkheid heên. Met oogen
als kolen, soms dof, soms opgloeiend door vonken van extaze, zag men 't aan, en
men begreep dàn of meende te begrijpen de kracht achter de onzichtbare, dingen,
den drang der stille machten, de grondelooze onmetelijkheid van luchten en lichten,
het van verre aanwaaiende reuzen-mysterie, het Almachtige.
Het waren indrukken van ‘wonder’ op een ontvankelijk gemoed van een
achttien-jarige. Ik herinner mij dat zij mij beknelden. Dikwijls dwaalde ik aan den
zoom der heide, in de richting van Heumen, met een klein octavo-deeltje in mijn
zak. Het was de roman Seraphita van Balzac, mij door mijn jonge nicht Bella T.
geleend. Dàn, onder de schaduw van een of anderen eik of beuk, wierp ik mij neder
en las de zonderlinge hallucinaties, die Frankrijk's grootste roman-dichter voor zijn
beste vriendin had opgeteekend. Al te lang duurde de obsessie echter niet. Het
azuur van den hemel was zoo blauw, de zon was zoo warm, de kleur der wouden
was zoo schoon geschakeerd, de bloemen, zelfs de kruiden op de heide, gaven
zoo liefelijken geur; de vogels lieten hun gezellig getjilp, hun opwekkend gefluit en
gezang hooren; een kapel, vliegende bloem, zweefde vóór mij uit; een oude kennis
van een molen wierp zijn groetende vier armen uit de verte mij toe. Alles riep tot
genieten van 't aardsche zijn....
Mijn Nijmeegsche bloedverwanten zorgden op hun beurt daarvoor in de maanden
vóórdat ik student zou worden, en namen mij, den armen drommel, mede op een
betrekkelijk langere buitenlandsche reis, door België, Duitschland en Zwitserland.
Het was een ware kaleidoscoop dien ik te zien kreeg: een bonte mengeling van
uitzichten en tafereelen. Blikken op landschappen, op rotsen, meren en bergen, op
steden, markten, cathedralen, kerken, raadhuizen en musea. Voorstellingen van
allerlei aard en kleur woonde ik bij. Zelfs Rachel mocht ik te Baden-Baden in eenige
van haar rollen bewonderen. De natuur, nu ik haar van alle kanten als van aangezicht
tot aangezicht kon zien, was echter de machtigste. Vooral wanneer zij in niet al te
groote evenredigheden mij aanzag. De Zwitsersche bergen waren mij nog te machtig.
Wat ik volkomen begreep was de Rijn. De schoone vloed stroomde geweldig en
statig tusschen de beide berg-reeksen, de half vergane kasteelen spraken van
vervlogen dagen, de enkele donkere bosschen gaven aan
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alles zoo zwart een schaduw, de lucht was zoo zwaar bezwangerd door allerlei
geuren, en 't was alsof de Loreley wederom haar onheilspellende zoete melodie liet
hooren: alles vloeide voor mij samen tot één machtigen indruk: ik werd soms
bedwelmd door die alles overweldigende gewaarwording. Vroeger was de natuur
als 't ware voor mij het landschap, dat de schilder op den achtergrond van zijn figuren
plaatste. Het diende om de verbeeldings-kracht een nieuwe vlucht te geven. Het
was iets buiten den mensch om. Allengs werd dit voor mij anders. De menschelijke
persoonlijkheid smolt nu voor mij samen met de natuur. Ik boog het hoofd, gaf mij
over aan die natuur, zuster der menschen.
Dit was 't einde van mijn eerste leerjaren. Ik zou nu te Amsterdam student worden.
Het gymnasium als zoodanig had mij niet gegeven wat ik gehoopt had. Dáár ontbrak
de vonk die het ‘feu sacré’ kon aansteken. Het knellen van 't gareel was al te
voelbaar, al te hinderlijk. Men toomde in, altijd weder in, nooit vierde men de teugels.
De dagelijksche omgang op de schoolbanken was te dor en te saai. Nimmer zag ik
dáár de dingen met hoogheid aangevat. Indien het onderwijs niet eenigszins boven
peil wordt gehouden, en altijd slechts naar 't gemiddelde wordt gericht, dwalen af
zij die zich niet bevredigd voelen. De invloeden van buiten waren dan ook voor mij
veelal machtiger dan de vrij droge methode op school der grammatische klassieke
opleiding. Toen ik volgens de toenmalige gewoonte mijn afscheid aan de Latijnsche
school bracht, door een Latijnsche rede uit te spreken in het kerkje op het Bagijnenhof
- ik sprak een lofrede uit op den Middeneeuwschen heiligen Bernard van Clairvaux
- begreep ik, dat een deel van mijn leven voor goed gesloten was. Ik snakte naar
de toekomst, naar beter ontplooiing van mijn leven, naar een meer frissche ontluiking
van al mijn geestes-krachten, naar ontwikkeling volgens eigen aanleg. Het oude
was voorbij.
Onder dat oude week ook langzamerhand de figuur van mijn vriend August
Zimmerman als in een mist-damp weg. Hij was een jaar vroeger dan ik het
studentenleven ingetreden. Helaas, walm van hartstochten had hem, den vurigen
Indischen jongeling, omneveld. Hij had tot nu toe geleefd als 't ware te midden der
verbeeldings-figuren van letterkunde en kunst. Toen was hij held. Nu hij in het leven
kwam, werd hij speelbal dáár waar hij meester moest zijn. Zijn wil bleek niet gestaald.
De armen der ‘vrouw’ omgaven hem als strikken. Zijn familie zond hem terug
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naar Indië. In Zuid-Amerika zwierf hij later rond. Van al de grootsche verwachtingen,
die door zijn buitengewonen aanleg waren opgewekt, kwam niets te-recht. O, welk
een jammer en verlies! Bij toeval hoorde ik zijn dood. Mij was 't niet gegeven 't woord
van Catullus ‘ad Fratris tumulum’ - een gedicht dat wij vroeger om zijn sonoren klank
zoo dikwerf samen lazen en in stille devotie vertolkten - bij zijn graf als afscheid uit
te spreken; toch weerklinkt thans zeer zacht, wanneer ik aan August denk, in mijn
hart de laatste regel van dat vers:
atque in perpetuum, frater, have atque vale.
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Tweede hoofdstuk.
Studententijd. 1853-1859.
Met groote geestdrift trad ik den studententijd in. Ik had het vaste geloof, dat ik mijn
gaven en krachten nu zou kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ik was in een stemming
om veel van het verledene te vergeten, en had den durf (meende ik) om in
geestelijken zin een nieuw leven te beginnen. Dit stond voor mij vast, dat ik wakker
moest zijn in allerlei opzicht. De vijf of zes jaren, die mij voor mijn studiën geschonken
werden, moesten mijn akkerveld wezen. De akker moest bezaaid, beploegd, bewerkt
worden, om oogst op te leveren. Maar die oogst zou er dan, naar mijn opvatting,
ook kunnen komen. Ik meende stellig, dat ik op mijn wijze deel zou kunnen krijgen
aan wat ik ‘de wetenschap’ noemde. Die wetenschap was het licht, waartegen de
duisternis strijd voerde. En in den dienst van die wetenschap moest men zich stellen,
want zij beteekende ‘vrijmaking’ van de menschheid. In dien zin kon men zich een
ridderdienst van den Geest denken, zooals Heinrich Heine in zijn Harzreise die had
geformuleerd. Men herinnert zich die verzen, waarin de jonge dichter op zijn wijze
zijn geloof in de Drieëenheid omschrijft en zijn eeredienst aan den Heiligen Geest
affirmeert, de H. Geest, die de booze nevelen van domheid en onrecht zou
wegblazen, en de menschen als gelijken geboren, tot hun bestemming als leden
van een adellijk geslacht zou voeren. Zeer zeker, zulk een opvatting was nog vrij
éénzijdig, was nog verwant aan de vage oppervlakkige beschouwingen, die Karl
Gutzkow in zijn bekenden en toen veel door ons gelezen roman ‘Die Ritter vom
Geiste’ had verspreid, maar het beteekende toch, dat men zich in de gelederen
stelde van hen, die kampten tegen ‘de macht der Duisternis’. Men was zoodoen-
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de - dit werd eenigszins door mij begrepen - in het vóórportaal van een hoogere
orde van zijn, waar het ware zien der dingen mogelijk zou worden. De
wetenschappelijk gevormde hersens zouden slechts een weêrspiegeling, een andere
zijde, wezen van een religieuze ziel. De wetenschap op zich-zelve was toch niet
anders dan een geest der waarheid. Had men dien geest als in zich opgenomen,
dan zou men het Godsrijk kunnen verbreiden in staat en maatschappij, in
wetenschap, in kunst, in recht en zeden, en aldus naar eigen zwakke krachten aan
de vervulling van de missie der menschheid medehelpen.
Dit alles werd vaag, droomerig en toch ideëel door mij gevoeld. Ik zocht naar
gelijk-gestemde harten, naar vaste leiders. En ziedaar, op den drempel van die
studie-baan kwam mij te-gemoet de jonkman die bevrediging aan deze verlangens
en overhellingen zou geven.
De Amsterdamsche studenten-wereld splitst zich, zooals men weet, in kleine
vereenigingen of genootschappen. Als men aankomt, wordt men, al naarmate men
de aandacht tot zich getrokken heeft, uitgenoodigd om in een dezer vereenigingen
als lid te werken. Het zijn, als men student wordt, natuurlijk de letterkundige disputen
die het eerst zich van den aankomenden Minerva-zoon meester maken, en die nu
in werkelijkheid over het lot van den student in de studenten-maatschappij gaan
beslissen. Ik had het groote geluk met mijn gymnasium-vriend Hingst opgenomen
te worden in een van die literaire disputen, het genootschap Unica, een nieuw
dispuut dat vóór ongeveer drie jaren, in 1850, opgericht was door eenige jonge
juristen en theologanten. Op het samengaan van die twee elementen was van den
aanvang af prijs gesteld, en ook nu weder werden haast Hingst en mij twee
theologische studenten tot leden verklaard. De jonge voorzitter van het dispuut was
in 1851 student geworden en behoorde ook der theologie toe. Het was Frans
Rauwenhoff.
Zij die om een of andere reden het kerkhof te Rotterdam (Crooswijk) bezoeken,
worden als van-zelf getroffen door een eenvoudig monument, waartegen een
medaillon gehecht is met de buste van hem die dáár begraven ligt. Het is een
gedenkteeken aan dr. Frans Rauwenhoff door zijn gemeenteleden hem gewijd het
jaar na zijn overlijden. De opschriften vermelden, dat hij als predikant te Rotterdam
sten

den 22
December 1867 is overleden, en voegen daartoe een vers uit het boek
der Wijsheid: ‘In korten tijd volmaakt geworden, heeft hij lange tijden volbracht.’
Zoekt men
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dan verder naar uitingen van tijdgenooten over den jong gestorven man, dan hoort
men, ja, getuigen dat men te Rotterdam in hem een verkondiger huldigde van wat
men toen noemde de ‘moderne’ theologie; maar verneemt men toch ook, dat men
in de eerste plaats herdacht de eerlijke trouwe ziel, wien waarheid in het hart en op
het gelaat geschreven stond. Die tijdgenooten zien in hem het beeld van reinheid
en vroomheid, een karakter, dat in nederig dienen van anderen zich openbaarde
en lijden niet vreesde. Vrede en rust lagen volgens hen over geheel zijn wezen
verspreid. Daarom kon hij blijde en toch in diepen ernst de boodschap van het
eeuwige leven brengen.
Toen ik hem leerde kennen was hij nog niet een bewust adept der ‘moderne’
theologie. In het huisgezin van zijn vermogenden stiefvader, waar zeer hooge
beschaving op alles den stempel drukte, was hij als gedragen door gedachten van
Pascal en gedichten van Rückert. Des zomers betrokken zijn ouders een groot
goed, Tongeren, in de nabijheid van Epe, en had hij gelegenheid in stille afzondering
te midden van een boschrijke natuur zich voor te bereiden tot zijn studiën en later
tot zijn herderlijk ambt. In Amsterdam, binnen den bewegelijken studenten-kring,
oefende hij invloed uit door zijn persoonlijkheid. Hij kende de Latijnsche en grieksche
auteurs goed, en bracht de door die klassieke oudheid vast geformuleerde gedachten
in verband met zijn indrukken uit het Nieuwe Testament. Wat dadelijk in al zijn
gesprekken opviel, was de eisch der idealiteit, het zedelijk streven, de ernst en
vroomheid, en daarbij - nevens volkomen afwezigheid van mystiek - de drang om
alles helder en klaar zich voor te stellen. Er was bij hem de kalmte des geloofs.
Vooral de eenvoud trof. Wij anderen, jong-studenten, lazen gaarne iets pikants, iets
wat door den vorm prikkelde en bekoorde. Zulk een bedoeling, om alleen ter wille
van den schoonen vorm als kunst-stijl iets te waardeeren, was hem ten éénemale
vreemd. In zijn welluidende stem zocht hij enkel de gedachte, die hem vervulde,
juist weêr te geven. Schoon hij stijl-voor- treffelijkheden begreep, zocht hij ze niet.
In dien zin presideerde hij onze werkzaamheden in Unica. Wij namen hem in alle
opzichten aan als ons hoofd. Ook de oudere leden van Unica - ik noem den in 1905
gestorven professor Rogge, den als Amsterdamsch predikant overleden Bok, den
ook reeds als oud-burgemeester gestorven Lijndrajer - waren meestal aanwezig op
onze avond-vergaderingen. Dàn werd de ‘scriptie’ voorgelezen, de kritiek daarop
ge-
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hoord, de stellingen (meestal in 't Latijn) aangevallen en verdedigd, totdat een niet
al te rijk souper allen verkwikte. Op die avonden in Unica werd een vriendschapsband
voor het geheele leven gelegd. En die vriendschap werd zeer hoog opgevat. Het
werd een innig verbonden samenzijn. De één kende den ander allengs zoo volkomen,
dat ieders leven voor den ander een stuk van zijn eigen leven was. Men vormde
een vast-aanééngesloten ‘garde’. En Frans Rauwenhoff was als het ware ‘de
directeur’ onzer geesten. Onder zijn leiding droegen wij 't hart zeer hoog, zochten
wij op alles een ideëelen tint te leggen, plaatsten wij ons vierkant tegen elk
materialistisch element in onze studenten-maat- schappij. Wij trokken samen op,
om te getuigen tegenzinnelijke bewegingen en driften in onze kleine wereld. Wij
hadden vaste leuzen die wij collectief aannamen en verdedigden. Het ‘sursum corda’
riepen wij ons voortdurend toe. Bovenal, wij werkten hard, deden allen onze examens
spoedig en met glans, en kregen weldra in het studenten-corps een eigen kleur en
merk. De zoogenaamde ‘Unicisten’ traden, zonder dat zij het dadelijk bedoelden,
op als een min of meer militant genootschap.
Er school natuurlijk veel voorbarige overdrijving in dat alles. Het al te luide
uitspreken van een richting, voordat wij nog tot ontwikkeling gerijpt waren, om die
richting als met den degen onzer daden te bekrachtigen, wekte onder de overige
studenten een glimlach op. Doch wij stoorden ons daaraan niet. Wij poogden onze
studie in te richten naar de levens-taak die wij ons-zelven gesteld hadden. Ik herinner
mij, dat ik met Rogge en Frans, in December 1853 en volgende maanden, vaste
avonden in de week had om in Cartesius te werken. Wij schreven geregeld in een
onder Utrechtsche redactie van gelijkgezinden opgericht Universiteitsblad. Wij
vochten met een andere studenten-club, ‘Eloquentia,’ die het leven in zijn wilde
frissche volheid - natuur en geest - zocht te manifesteeren. Wij hoorden ons onze
éénzijdigheid verwijten, doch lieten ons niet van de wijs brengen. Eén onzer, Rogge,
tot redacteur van den Studenten- Almanak gekozen, schreef daarin, als verslag van
het afgeloopen studie-jaar, een in would-be filosofische termen vervatte verdediging
en ontvouwing der ideëele richting van Unica, en gaf daardoor aanleiding tot een
scheuring in het corps der Amsterdamsche studenten. Doch wij gaven geen kamp.
Wij hielden niet op te strijden voor wat wij onze beginselen meenden te zijn. Wij
bleven volharden in onze stemming van ‘ridders van den geest.’

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

28
In die stemming kwam ons thans bezielen Martinus des Amorie van der Hoeven.
Hij was sinds een zestal jaren hoogleeraar in de Rechten aan het Amsterdamsch
Athenaeum. Zijn eerste werkzaamheid had dadelijk een zeer bijzonderen indruk
gemaakt. Zijn stil ingetogen peinzend voorkomen, zijn eenigszins schuchter optreden,
gaf aan zijn persoon iets geheel eigenaardigs. Zag men die slanke bleeke op den
achtergrond wijkende verschijning, dan was men reeds eenigszins getroffen, Niet
onopgemerkt stond hij te midden van anderen. Die aandacht ging over tot verbazing,
wanneer men hem hoorde spreken. In mijn betrekkelijk lang leven heb ik in ons land
nooit zóó hooren spreken als deze man vermocht. En elk zijner reden ging uit van
een wijsgeerige gedachte. De kern dier gedachten was deze, dat de Nederlandsche
natie zich-van binnen moest hervormen, van binnen welvarend en rijk moest worden.
‘Wilt gij van de natie iets maken, werp dan -zóó riep hij uit - een edelen hartstocht
in de ziel van het volk.’ Men ging op dien stroom van gedachten mede, wanneer hij
aan het woord was. Hem aanhoorende en hem aanziende begreep men volledig,
dat er éénheid kon zijn van leven en denken. De buitenwereld kwam dan ook zeer
spoedig tot groote waardeëring voor den nog jongen hoogleeraar. Die waardeering
werd ontroering bij de studenten. Men boog het hoofd wanneer hij sprak. Hier was
iets hoogers, dan wat men gewoonlijk zelfs onder de geleerden zag. Een
profeten-natuur. Een die in gedachten hooger durfde stijgen dan zijn tijdgenooten.
Hij getuigde van de spanning, waarin wij in ons leven, wilde dat leven heeten,
moesten worden opgevoerd. Hij deed gevoelen wat zielsverheffing was,
zielsverheffing, die zielsverrukking kon worden. Hij sprak het luide uit, dat de
openbaring duidelijk, hoewel symbolisch, Gods immanentie verkondigt. Hoe effen,
flets en mat stak bij zulk een geestdrift, als dien man verteerde, het geredeneer der
wijsgeeren van den dag af! Hij wekte op tot heiligheid: tot een heroïeke verzaking
van subjectief genot. Men moest - naar zijn woord - zelf ingrijpen, nooit laf lijdelijk
zich laten medeglijden in de golving van 't maatschappelijk gedraai. Tegenover het
'gruwzame leugen-gedoe onzer tijden moest men zich actief stellen in den dienst
der Godheid, het werk Gods doen. Men moest mede-arbeider Gods worden.
Daarvoor was allereerst noodig, dat men het rijzend Licht uit den Hooge (Lucas I
vers 78 en 79) opmerkte en zag. Aanschouwde men dat licht, dan kon men weder
de betee-
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kenis gevoelen der voor de wereld verborgen onzienlijke dingen. Een reine, diepe
emotie zou van ons kunnen uitgaan, een kracht die tot waarheid voerde. Dàn ook
kon in onzen nerveuzen tijd, vol jagen en zwoegen, toch nog bij enkelen iets opluiken
van de ziels-rust, van de gewijde kalmte, die bij sommige mystieken uit de
Middeneeuwen waarneembaar was.
Wat hij leerde verwerkelijkte hij in zijn persoon. Hij was en werd een van de
mystieke gestalten, die hij teekende. Voor ons, leden van het Unica dier dagen,
werd hij de leider, dien wij wilden volgen. Zijn familie was verwant aan die van Frans
Rauwenhoff, daar een der twee broeders van Frans, de latere Leidsche hoogleeraar,
gehuwd was met een zuster van Martinus. Vandaar dat Martinus aan Frans in
October 1854 voorstelde, met hem en enkele zijner vrienden een geregeld
privatissimum over Plato te houden. Ik behoorde onder de gelukkigen die daaraan
mochten deelnemen. Op die veertiendaagsche avonden bespraken wij telkens een
dialoog van Plato, dien wij dan met zorg en onder veel zwoegen in de afgeloopeh
weken gelezen hadden. Het was vooral de rang der Liefde in Platonischen zin, dien
hij poogde te verduidelijken, en dien hij dan in parallelisme plaatste met de orde der
Chariteit zooals het Nieuwe Testament die ontvouwde, Christelijke liefde voerde
dan van-zelf tot broederschap. ‘Gij zijt allen broeders,’ had Christus (zie Mattheus
XXIII vers 8) zelf gezegd, en in de merkwaardige voorbeelden uit Mattheus XXV
vers 35-40 had de Meester dat begrip van broederschap verduidelijkt. Ik herinner
mij, dat Martinus in die dagen den onverbrekelijken plicht van het aalmoezen geven
zeer sterk deed wegen, en dien plicht aandrong met het voorbeeld van St. Jan den
Aalmoezenier (uit de Gulden Legende, van Jacques de Voragine), den heilige, die
niet ophield op één dag aan denzelfden bedelaar zijn gift te reiken, zonder te laten
merken dat hij den onbescheiden man toch herkende. ‘Misschien, zeide hij, wil onze
Vader uit den Hemel eens zien wie het eerst moede zal worden, de arme man om
te vragen, of ik om te geven.’
Gesteund door de drijfkracht van Martinus, die in den winter van 1854/55 zijn
schitterende voordrachten in Felix Meritis over de bespiegelende wijsbegeerte en
haar geschiedenis hield, werkten wij, leden van. Unica, in die dagen zeer hard en
deden wij ons best geheel naar onze richting te leven. Na het aftreden van Frans
Rauwenhoff als voorzitter werd ik in zijn plaats verkozen. De letterkundige
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examens werden voorts schielijk afgedaan - waarbij ik herdenk het pittig mannelijk
onderwijs van professor Boot - en vóórdat ik de eigenlijke rechtswetenschap goed
en degelijk begon te bestudeeren, nam ik de gelegenheid waar, om met mijn jonge
vrienden, op vaste middagen, mij in de drama's van Shakspere in te werken. Straks
wierp ik mij op Goethe, en liet ik mij geheel en al medesleepen door Shelley's
gedichten. De maanden vlogen om, en de studie van het Romeinsche recht stond
mij vóór de deur.
Er kwam nu met 't ingaan van mijn derde studiejaar in 1855/56 een geheele
verandering in mijn dagelijksch leven. Mijn vriend Frans was naar Leiden gegaan.
Dit beteekende natuurlijk in de eerste plaats een feitelijke scheiding. Maar
daarenboven nog iets meer. Door dat besluit, om te Leiden onder de professoren
Scholten en Kuenen te gaan studeeren, deed Frans den eersten stap, om zich aan
te sluiten bij hen, die de moderne theologie - zooals men haar noemde - den volke
zouden verkondigen. En met die moderne theologie kon ik in de fase van
ontwikkeling, waarin ik verkeerde, het niet best vinden. Ik meende, dat het ook
geheel en al aandruischte tegen wat Martinus over de diepste vraagstukken leerde.
Men gleed af tot een zuiver intellectualisme. In die critische opvatting der Leidsche
school, waaraan zich weldra het tamme humanitaire positivisme van Opzoomer's
richting uit Utrecht zou hechten, was, naar mijn inzicht dier dagen, verscholen een
vervorming en verzwakking van de ideeën van het Christendom tot louter Deïsme.
God werd een vèr afstaand vizioen, de Christus een ideaal van menschelijke
voortreffelijkheid, het leven zelf een verwezenlijking van verheven zedelijke
beginselen, met een doorgaand streven naar het volgen der rede. Maar de diepe
mysteries der god-menschelijkheid: de demping der klove tusschen het eindige en
oneindige: de heiligende begrippen van het offer van zich-zelf; de erkenning van
schuld en boete: geheel de opvatting der zonde, kwamen, naar mijn opvatting, in
een soort van optimistische opvatting en rationalistische analyse der openbaring,
niet tot haar recht. De bedoeling der komst van den Christus bleef een probleem,
een vraag. De Christelijke wereld-beschouwing werd op die wijze geheel omgezet.
In plaats van de zucht, de klacht, den weemoed, de bede van het menschenhart
tot den levenden God, in plaats van een smachtend verlangen naar verlossing - zij
't dan soms in mystieke contemplatie en meditatie - kwam een fijn doch nuchter
onderzoek van schriften en brornnen, een intellectueele beschouwing, een uiterst
scherpzinnig dialectisch geredeneer,
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en een soort van tevredenheid, voldaanheid of vreugde dat men bevrijd was van
de boeien der dogmen. Ach, deze dogmen waren - dus meende ik - zoo luttel een
hindernis voor hem, die een oog had voor de verborgenheden van Gods wijsheid,
en die in waarheid het woord van Paulus durfde nazeggen, dat de wijsheid dezer
wereld dwaasheid is bij God. Aarzelend, uiterst schoorvoetend en schroomvallig
mocht ik, op het voetspoor van Martinus, deze bedenkingen opperen, toen Frans
van lieverlede, ook door het voorbeeld van den ouderen broeder, die als predikant
opging in de nieuwe richting, zich min of meer vervreemdde van onze
Amsterdamsche atmosfeer. Hij bleef als persoon en vriend dezelfde, onzelfzuchtig,
vroom, tot heiligheid toe. Hij was een volkomen edel karakter. Kalm en rein. Er was
bij hem een voortdurende betooning van geest en kracht. Maar toch was er een
scheur gekomen in de vroeger innige ziels-gemeenschap, die ons de vorige jaren
had verbonden. Er kwam geen verkoeling, maar een nauw voelbare verwijdering
en verschikking.
Doch, hoeveel droefheid ik over dat alles had, ik was jong en de loop der tijden
nam mij mede. Met moed en vuur wierp ik mij op de juridische lessen, die ik mij tot
hoofdtaak van mijn studie had gekozen. Behalve Martinus van der Hoeven kwam
mij als hoogleeraar hier te gemoet Jhr. de Bosch Kemper. De persoonlijkheid van
de Bosch Kemper - goed-rond, niet hoekig, maar gul, voorkomend en toch zijner
waarde zich bewust - een vrij hooge en gezette gestalte als uit den schutters-maaltijd
van Van der Helst - maakte niet dadelijk met den eersten slag zich van brein of
gemoed der hoorders meester, doch kwam eerst na eenige jaren omgang volkomen
tot haar recht. Ik kom dus later op hem terug. Voorshands volgden wij zijn inleidende
lessen tot publiek recht, terwijl Martinus het Romeinsch recht ons, op zeer
uitnemende wijze, ontvouwde. Zeer ingespannen poogde ik het van die twee
professoren gehoorde te verwerken. Want het was dit waard. Nu trof ik het, dat ik
dadelijk een zeer engen kring van juristen, een waar driemanschap in de
studenten-wereld, kon vormen. De twee vrienden, die zich daarvoor aan mij
aansloten, waren natuurlijk twee Unicisten, Sybrand Jan Hingst en Nicolaas den
Tex. Beiden zijn gestorven na een vruchtbaar leven in staat en maatschappij. Zij
hebben mij alléén overgelaten, mij die de zwakste onder hen geleek. Toen wij ons
onze vriendschap geheel bewust werden, en nagingen, hoe wij met ons drieën bijna
dagelijks bijéénkwamen om de staats- en rechtsgronden te bespreken en te
onderzoeken,
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hebben wij ons spoedig als 't ware teruggevonden op een schilderij van Meissonier,
die door de gravure wereldkundig was geworden, de schilderij der ‘bons amis.’ Zij
zitten dáár in hun achttiende-eeuwsch gewaad zoo trouwhartig al rookende bijeen.
Een hunner, die min of meer den rug ons toewendt, zoodat slechts zijn profiel ons
zichtbaar wordt, ontwikkelt blijkbaar een stelling, die door de anderen met zeker
nadenken wordt getoetst. Hij die vlak tegenover hem zit blaast zachtkens den rook
weg, en ziet met scherpzinnig, gelaat vragend hem aan. De derde man, als 't ware
‘à trois quarts’ genomen, is diep in gedachten verzonken, leunt met den arm over
den rug van den stoel en zal zoo straks zijn zwaarwichtige bedenking opperen.
Die derde man was onze Hingst. Hingst is als jurist bekend genoeg in ons land
geworden. Gestorven in 1890, als lid van den Hoogen Raad, behoort hij tot de beste
namen onder onze kenners van burgerlijk en handelsrecht. Hij stamde af van een
Friesche vermogende familie uit Harlingen, en ofschoon zijn ouders reeds jaren
lang in Amsterdam leefden, was dat Harlingen, met de aldaar wonende deftige
Doopsgezinde gezinnen, de plaats waarheên altijd hun gedachten dwaalden. Wie
uit Harlingen kwam werd onmiddellijk gastvrij ontvangen in het huis op de
Keizersgracht van den ouden Hingst. Zonden Harlingers hun zonen ter studie in
Amsterdam, dan werden die Friesche studenten ééns in de week aan tafel genood
bij de oude lieden Hingst. Want dezen hadden den ouden stam-trots, en voelden
zich verplicht hun Frieschen stand tegenover hun stamgenooten op te houden: den
Frieschen onderlingen band te verzorgen. Zij waren niet de eerste de beste. Was
niet de vader Jelle een aanverwant van Simon Stijl, den gevierden Frieschen
schrijver: was niet de moeder Gepke de eigen zuster van professor Brouwer te
Groningen, den vermaarden mathematicus, die later als lid der Eerste Kamer der
Staten-Generaal den minister Floris Adriaan van Hall met al zijn scherpzinnigheid
ondersteunde? Alles was zeer ouderwetsch bij hen aan huis, degelijk en hoogst
eenvoudig. Een verstandig beleid ordende het huishouden. De taal der lippen was
iets harder en koeler dan ik in Gelderland hoorde: de teederheid van 't hart scheen
weg te schuilen achter eenigszins somberen ernst: aan 't gemoedsleven werd niet
veel plaats ingeruimd: maar voor de arme lieden opende altijd en altijd zich bij de
Hingsten de anders strakke hand. Men gehoorzaamde het woord van de Schrift
(Mattheus XXIII v. 23) dat men allereerst in zijn leven
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moest doen uitkomen een oordeel volgens recht en billijkheid, goede trouw in
woorden en daden, en voorts barmhartigheid. Dat was de wet voor den Christen
en vooral voor den Doopsgezinden Christen. De ‘melk’ der zachtmoedigheid werd
luttel geacht, mystieke devotie gold voor onzin, men was in woorden doorgaans
streng, bijna hard, de heilige vreugde kwam nooit tot haar recht, maar men deed
eenvoudig-weg, zonder aarzelen, wat de hand vond te doen. Men poogde in alles
rechtvaardig te wezen, voor allen, en dus van-zelf voor de behoeftigen der gemeente.
In zulk een atmosfeer was Sijbrand Jan opgewassen, éénige zoon, die het leven
zag toen de ouders reeds langen tijd waren gehuwd en zekeren leeftijd bereikt
hadden. Daar de vader allengs ziekelijk werd, was de jeugd van den zoon reeds
hierdoor niet vroolijk. Hij gewende zich dus in zijn boeken zijn troost te vinden, en
daar hij zijn studie zeer ernstig opvatte, was hij op weg een kamergeleerde te worden.
Inderdaad was dit de richting van zijn geest. Hij deed zijn best het leven-zelf gezond
en opgewekt op te vatten, maar min of meer jaloersch zag hij naar hen, wien dat,
overeenkomstig hun aanleg, gemakkelijk was: hij zelf bleef eenigszins links in 't
leven zich bewegen. Toeschietelijk was hij in 't begin niet. Trekken die aantrokken
bezat hij evenmin, vandaar dat ik op 't gymnasium hem niet in zijn waarde erkende.
Hij leek mij toen omslachtig en taai, in zijn uitingen haast fiets van toon, altijd
overgoten met een eenigszins verschoten doffe kleur. Toch stond hij hooger in
opvatting en doorzicht dan de meesten die hem omringden. Wij spreken nu niet van
de hoedanigheden, die hij als erfenis zijner ouders ontving, zijn aangeboren
goedheid, zijn ijverige plichtsbetrachting, zijn gewetensnauwheid, zijn verstandelijke
beredeneerdheid; maar zijn kennis van het burgerlijk recht in zijn onderdeelen,
kennis die' hij door stalen vlijt zich toeëigende, was zeer spoedig buitengewoon. Al
dadelijk, in zijn studententijd, kwam dit uit bij zijn beoefening van het Romeinsche
recht. Hij volgde hier Savigny en de historische school. De meeste dier werken van
deze richting las en verwerkte hij bij eigen vlijtige studie van Instituten en Pandecten.
Hij ging volkomen in die studie op. Daar hij altijd als van één stuk was, zag hij niets
anders dan die auteurs, sprak hij over niets anders, kon hij zich uit dien cirkel niet
verlossen, en was hij dan op weg zijn vrienden weleens te vermoeien. Hij werd dan
zwaar op de hand.
Uit geheel anderen kring kwam Nicolaas den Tex. In
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ons driemanschap vertegenwoordigde hij den man van de min of meer ‘mondaine’
wereld. Hij was lid eener aanzienlijke Amsterdamsche familie, ging uit in de groote
wereld van Amsterdam, had broeders en zusters, wier huis of inrichting onder de
rijksten der stad werd gerangschikt, hield zijn eigen rijpaard, was lid van de Fransche
manege, bezocht de bals van het casino, had een kleêrmaker van het beste gehalte,
en ontving op zijn fraaie kamers niet enkel studenten maar ook jonge mannen van
allerlei rang en bedrijf. Want hij woonde op zich-zelf, niet zoo als Hingst en ik bij de
ouders. Zijn ouders toch waren beiden gestorven, de moeder - dochter van den
beroemden advocaat Bondt - sinds lang, de vader sinds korten tijd. Die vader was
de bekende en gevierde professor den Tex, herhaalde malen lid der Eerste Kamer
der Staten-Generaal, waar hij de politiek van zijn zwager, Floris Adriaan van Hall die ook met een dochter van Mr. Bondt gehuwd was - schraagde. Hij was een goed
kenner van het staatsen administratief recht en was bovenal een baanbeker op
liberaal economisch terrein. Op dat gebied had hij met warmte de leer van den vrijen
handel en van 't ‘laissezfaire en laissez-passer’ verdedigd. In de laatste jaren van
zijn leven had hij intusschen met aandrang zich tegenover Thorbecke gesteld, en
tegen diens (naar zijn inzicht) abstracte of theoretische drijfveeren de van-ouds
(volgens hem) beproefde historische ‘Nederlandsche’ beginselen gesteld. Zijn drie
zonen zouden in het economische praktisch zijn voorbeeld volgen. De twee eersten
hadden reeds een eigen kring dáár gevormd: de oudste (de latere burgemeester
van Amsterdam) bemoeide zich - geleid door zijn schatrijken schoon vader - reeds
met Indische belangen en industrieele mijnzaken in Duitschland; de tweede stond
aan 't hoofd van een degelijk oud bankiers-bedrijf; Nicolaas zou zijn weg nog zoeken.
Hij kreeg in de studenten-wereld dadelijk een eigen plaats. In gedrag en houding
was hij bij uitstek correct: nooit uitbundig, maar gelijkmatig en oprecht, eenvoudig,
eerlijk en trouw. Hij was wars van intrige en oogen-dienerij, sprak zijn meening kort,
soms een weinig caustiek uit, en gedroeg zich open en flink. Liefst drong hij zich
niet op den voorgrond, en zocht hij zijn plaats in de tweede rangen waartoe zijn
aanleg en geestes-gaven hem wezen. Terwijl velen van ons, in den dageraad van
ons leven, ons voorstelden een zeker vèr ideaal na te jagen, was het alsof hij ons
liet begaan en voor zich-zelf het werk in zijn naasten omtrek opzocht. Het latere
leven in Amsterdam zou dien
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trek zeer in hem verscherpen. Hij werd een der beste burgers van de stad,
doortastend en ijverig. Aan den kant van het IJ heeft hij handel en scheepvaart in
deze stad bevorderd. Aan de andere zijde der stad, buiten de Leidsche poort, heeft
hij met wijlen C.P. van Eeghen in 1864 een breeden sierlijken tuin voor geheel de
burgerij van Amsterdam aangelegd en gekweekt: het kleurrijke Vondelpark. Ter
zijde latend wat poëtisch klinkt vroeg hij in 't leven goed echt proza. Zich-zelf legde
hij strenge tucht op, leidend tot zelfverloochening. In zijn kringen werd hij een
karakter. Hij verwezenlijkte de leus ‘ik dien,’ volgens het woord van Christus: ‘ik ben
in het midden van u als een die dient.’
Met deze twee vrienden zat ik in den regel om den anderen dag 's middags bijéén,
om onderling onze denkbeelden over recht en staat te ontleden en te toetsen. Hingst
deelde op breede wijze zijn indrukken mede uit zijn studie in het Rom einsche recht
en later uit zijn opvattingen over Fransch-Nederlandsch burgerlijk recht. Den Tex
sprak over administratief staatsrecht en over staathuishoudkunde in de richting van
Bastiat. Ik-zelf poogde tegenover Hingst te betoogen, dat het zonde en jammer
bleef, dat de rechts-ontwikkeling van Europa louter den Romeinschen kant was
opgegaan, en de levenwekkende kiemen van het Germaansche recht had
verwaarloosd. Terzelfder tijd trachtte ik tegenover den Tex te doen uitkomen, dat
de ideeën der socialisten van het jaar 1848, op wie Bastiat zóó neêrzag, wellicht in
de toekomst reden van bestaan zouden hebben. Wij redeneerden en disputeerden
in 't oneindige. Deze dagelijksche worsteling van den geest was voor ons een
oefenperk dat onze studie deed rijpen. Er was natuurlijk veel onbekookts, veel
overdrevens in alles wat wij onder elkaâr te berde brachten, maar wij meenden het
zeer ernstig met het leven. Een grooten invloed op ons hadden de geschriften van
Thomas Carlyle. Voorts liet onze rechts-studie ons waarlijk niet los. Voor het jaar
1857 schreef de Groningsche Universiteit twee juridische prijsvragen uit: een over
Romeinsch recht en een over Germaansch recht naar aanleiding van Tacitus. Hingst
en ik besloten er op in te gaan. Hingst won de gouden medaille met zijn uitgewerkt
stuk over ‘Bonorum possessio’, ik behaalde die medaille met mijn bijdrage
behelzende een voorstelling uit het tijdvak, dat in de Duitsche staats- en
rechts-geschiedenissen het eerste voorkomt en betiteld wordt met den naam van
‘de Germanen vóór de Volks-
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verhuizing.’ In October 1857 namen wij de medailles te Groningen in ontvangst. De
gang naar Groningen, over de Zuiderzee naar Harlingen en verder per diligence
over Leeuwarden, vormde voor ons beiden een der blijmoedigste weken van ons
leven. Professor Jonckbloet, de ridderlijke ongedwongen Jonckbloet, uitdrukking
toen van ‘le gai scavoir’, kwam mij te-gemoet. Het was een week vol kleur, licht en
poëzie. Een belofte van geluk!
Allengs had zich voor mij het leven en werken in de studenten-maatschappij
verbreed. De eerst met opzet volgehouden isoleering en concentratie in zeer kleinen
studiekring werd van-zelf, toen de maanden voortgleden, losgelaten. De redactie
van den studenten-almanak telde mij al spoedig onder haar leden. De sociëteit riep
mij tot een van haar bestuurders. En toen de tijd naderde, dat het Athenaeum Illustre
zijn 225-jarig feest zou vieren, koos het studentencorps mij, den Unicist, tot den
Rector die de feestviering zou leiden. Die feestviering, in Januari 1857, is voor mij
een moment van zekere beteekenis in mijn leven geweest. Ik kreeg in den
studenten-senaat geheel nieuwe kennissen, als Jacobi wiens biografie ik later - ze
is opgenomen in mijn ‘Beelden en Groepen’ van het jaar 1892 - mocht beschrijven.
Met anderen - ik denk aan Asser - leerde ik vriendschappelijk te kampen op onze
studenten-vergaderingen. In 't algemeen werd ik als 't ware getrokken uit mijn min
of meer idealistischen gezichtskring. Het eenigszins opgeschroefde werd wat meer
geëffend. Ik bleef tot leus houden het ridderschap van den Geest, doch waagde mij
nu langzamerhand met die leus op allerlei terrein. Ik hield in mijn hart vast de trouw
aan de beginselen van Martinus, doch zag tegelijk nieuwsgieriger dan vroeger uit
naar toepassing van nog andere drijfveeren. Het was mij alles zoo nieuw in 't leven.
Er kwamen oogenblikken, dat de oude theorie mij grauw ging lijken, en dat frissche
kleuren van natuur en kunst mij begonnen te lokken. In gezelschap en
studenten-vergadering sprak ik gemakkelijk, en wist ik in allerlei groepen geestdrift
op te wekken. Ik raakte door mijn rectoraat bekend met professoren, die juist aan
de andere pool stonden van het veld door Martinus ingenomen: ik noem bij-voorbeeld
Schneevoogt, den genialen, durvenden, speelschen materialist, die later een goed
vriend van mij zou worden, en die in het Buitengasthuis, waar hij als directeur zijn
appartementen had, mij reeds toen op zijn smaakvolle soupers ontving. Bij hem
mocht ik Gerrit de Clercq, den vermaarden secretaris
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der Nederlandsche Handelmaatschappij, ontmoeten. Het optreden tijdens het groote
studentenfeest van Januari 1857 had mij ook in aanraking gebracht met de schilders
van Arti; en zelfs de een twaalftal jaren oudere Jozef Israëls wenkte mij toe, hij
toonde mij een belangstelling, die in zijn lang leven nooit voor mij zou verflauwen.
Eens op een zonnigen dag riepen de schilders mij op hen ter zijde te staan. Ristori
kwam met haar tragédies Amsterdam verrukken. Haar stem was muziek, haar
voorstelling een vizioen van harmonieuze kleuren. Het begrip van Italië, in een van
zijn nobelste kunstopenbaringen, kwam tot ons Holland. Zij die de kunst lief hadden
doorleefden een edele, reine emotie. Zij wilden op hunne wijze die aandoening
fixeeren, en bespraken met mij het plan om door de-jongelingschap in Amsterdam
hulde te doen brengen aan de groote artiste. Het voornemen vond bijval. De jonge
zonen van handel, wetenschap en kunst brachten in fakkel-optocht, onder gejoel
en gedrang van het volk, hun eerbieds-betuiging aan Ristori. In een stroom van
gloed en damp, trok onze stoet, langs de het licht weêrspiegelende grachten, des
avonds laat naar de Doelenstraat, waar ik, als een stem uit de stad aan Amstel en
IJ, namens hen allen, de kunstenaresse uit het Zuiden zou begroeten. Die serenade
was een ‘panache’ van ons bestaan dier dagen. Zij bracht glans in 't mistig leven.
In mijn dagelijksche gesprekken met de engere studievrienden, met Hingst en
den Tex, werd het merkbaar, dat het begrip van ‘de kunst’, naast dat der wetenschap,
allengs een even domineerende plaats in mijn hoofd en hart zich veroverde. Als ik
wat vrijen tijd had wandelde ik naar het Trippenhuis. De schilderijen op de bovenzalen
van dit voormalige Museum op den Kloveniersburgwal zag ik telkens met nieuwe
liefde. Ik poogde mijn oogen te oefenen, en verslond de bladzijden van Thoré's (W.
Bürger's) geschrift, toen deze uit zijn land verdreven socialist en kunstkenner bij
uitnemendheid - hoe trotsch was ik, toen ik den balling in het Trippenhuis eens een
kleinen dienst kon bewijzen - onze Hollandsche schatten kwam beschrijven.
Rembrandt legde zijn machtige greep op mij. Hij liet mij niet meer los. Ook tot mij in eerbiedige stilte neêrgezeten vóór ‘de Nachtwacht’ - naderden in rustigen stap
de figuren van Banning Cock en zijn luitenant. Zij zagen mij aan als wilden zij mij
opheffen. Uit het geheimzinnig land der gedachte en der verbeelding traden zij naar
voren, zij, figuren van onzen huize, die slechts forscher waren, meer stevigheid,
meer zelfbezit, meer geloof in zich-zelf hadden
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dan mijn tijdgenooten om mij heên. Ik liet mij telkens en telkens als omgeven door
den lichtgloed van Rembrandt's schepping. En niet enkel zijn schilderijen, ook zijn
etsen hielden aangrijpend mij vast. Hoe herinner ik mij het eerste bezoek in de
beneden-kamer van dat Trippenhuis, waar die etsen werden bewaard! Ik was er in
mijn studententijd tot nu toe nooit geweest. Trouwens wij leefden nog in de periode
toen kunst geen regeerings-zaak was, en men was niet zeer toeschietelijk, om de
deur naast de trap, die naar boven leidde, voor de jongeren te openen Ik trok echter
mijn stoute schoenen aan, wist werkelijk den standaard, waarin zeer spaarzaam
een enkele stok of parapluie stond, voorbij te komen, en in de beneden-kamer, die
op den tuin of de binnenplaats uitzag, te geraken. Ik vroeg stoutmoedig - de jeugd
durft altijd zooveel - de portefeuille der etsen van Rembrandt. Wat zou ik willen
geven, om den indruk scherp te kunnen meêdeelen, die dat eerste turen op die
etsen mij schonk! Ik was als in een tooverwereld geweest. Alle evenredigheden van
gezichts-vermogen en opmerkings-gave schenen verbreed en verruimd. Wel had
ik Amsterdam, de stad waar ik woonde en studeerde, allengs meer en meer
gewaardeerd, doch nu eerst rees het Amsterdam, dat de schilders en dichters der
zeventiende eeuw hadden liefgehad, volledig voor mij op. Ik zag de stad, vol torens,
zooals zij zich langs het ‘zeilryck’ Y open ontplooide: de stad waar de grachtengordels sierlijk de ruimten omsloten, en waar bijna elke hoek van straat of gracht,
elke oude huisgevel iets oorspronkelijks, iets pikants aanbood: de stad, waar in de
Israëlitische buurten donkere, Oostersche gestalten rondliepen: de stad, waar in
den omtrek kijkjes te vinden waren, zooals de etser er onder de schaduw van zijn
drie boomen één weêrgaf. Ik zag al de mannen en vrouwen van het Amsterdam
van Rembrandt. Toen ik na een eerste bezoek aan die prenten het Trippenhuis had
verlaten, en rondom mij zag, dacht ik uit een vreemde wereld te zijn gekomen, en
toch die geheimzinnige wereld was de werkelijkheid zelve. De etser had mij de
diepere realiteit laten zien, dat wat achter het platte en het oppervlakkige verborgen
ligt. Het karakter van den geneesheer, die daar de trap van het huis afging, nadat
hij den zieke had bezocht: de trots van den kunstenaar-schrijfmeester in zijn
werkkamer, nadat zijn pen zoo vaardig van een dorre koopmans-balans een artistiek
meesterstuk heeft weten te maken: de peinzende houding van den burgemeester,
die, met den
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rug leunende tegen het venster-kozijn, terwijl het volle licht valt op zijn in de hand
gehouden staatspapier, zijn gedachten laat gaan ‘ten oirbaar van de stad’: de frissche
bewegelijkheid der kabbelende golven van het water: de droomerige rust van den
polder met zijn slechts even door den wind gerimpelden plas en zijn met biezen
omzoomde sloten: de in wazig heet zonlicht badende wei. Het was mij, alsof ik eerst
door de scherpte der lijnen, door het spel der schaduwen van die etsen, nú den
polsslag des levens, de kern der dingen, zelfstandig, op mijn manier als meester
kon bezien. Rembrandt bezielde alles. In mijn oogen reikte hij over de eeuwen heên
de hand aan Martinus.
Verwant aan die sfeer der kunst was voor het Amsterdam van dien tijd, in kleinen
kring, van beteekenis de uitstraling van een Hollandsche letterkunde, die naar
nieuwer richting drong - uiting van inniger gevoel en dieper gedachte, vertolkt in
meer doorwerkten stijl - dan wat in zijn geschriften een overigens bevallig, licht
meêsleepend, doch vlak en eenigszins sober talent van Jacob van Lennep kon
geven. Twee dichters - zeer verschillend van streven en aspiratie - geven hier den
toon aan. Ik noem Potgieter en Alberdmgk Thijm. Den drempel van beider huis
mocht ik betreden. De Potgieter dier dagen, met het Socrates-voor- hoofd, was de
koning van ‘de Gids’, het levenwekkend en critisch tijdschrift, dat hij had opgericht.
Hij was geen gemakkelijk heerschap, eenigszins hooghartig en soms schijnbaar
grillig in zijn omgang. Men zag, als jong man, zeer tegen hem op. Hij deed toen ter
tijde zijn best om door literaire kritiek invloed uit te oefenen op de richting van
opkomende poëeten en proza-schrïjvers. Hij deed dit echter op harde wijze. Hij brak
af, want zijn kritiek was in den vorm negatief, al was zij in 't wezen der zaak zoo
positief mogelijk. Vooral zocht hij verband te houden en te leggen tusschen wat de
buitenlandsche literatuur gaf en onze Hollandsche letterkunde presteerde. Op dat
punt was er mogelijkheid, dat jongeren zooals ik - die veel auteurs uit het buitenland
hadden gelezen tot hem konden naderen. Een aanknoopings-punt bood het huis
van den een paar jaar ouderen broeder van mijn verloren vriend, Johan C.
Zimmerman. Deze was omstreeks 1852 gehuwd met de dochter van den in de
Amsterdamsche wereld zeer ‘gezienen’ hoogleeraar Willem Vrolik. Hij bewoonde
een huis op de Prinsengracht over het paleis van Justitie, en beijverde zich, om in
zijn woning te ontvangen al wie belang stelde in den vooruitgang van ons land.
Hij-zelf was koopman,
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toen ter tijde makelaar in suiker en was op weg om rijk te worden. In het staatkundige
was hij een bewonderaar en kampvechter voor Thorbecke; in het letterkundige was
hij een leerling van Potgieter, en door dezen in de redactie van ‘de Gids’ opgenomen.
En de groep of partij, die hij eenmaal gekozen had, kon geen warmer en
hartstochtelijker vriend zich denken. Hij had een zeer bedrijvig leven. Men zag hem
door de straten van Amsterdam zich spoeden. Zijn bewegelijke gestalte werd in de
stad voor velen een goede bekende. De tintelende oogen, de oorspronkelijke, hoogst
beschaafde manier van zich uit te drukken, de buigzame, schoone, eenigszins
gedempte stem, het Indisch coloriet dat over zijn gelaat en wezen was verspreid,
de gloed zijner overtuiging, de bedwongen hartstocht die van tijd tot tijd even onder
't spreken flikkerde, de fijne geestige lach, die om de lippen speelde, oefenden
bekoring uit. Hij zelf scheen onvermoeid. Op allerlei bijeenkomsten kon men hem
zien en dan tevens in hem een uitstekend spreker waardeeren. Wegens de oude
vriendschap voor August had hij mij in zijn huiselijken kring toegelaten. Ik genoot
van de edele beschaving, zooals zij in zijn huis natuurlijk en eenvoudig werd
aangeboden. Van tijd tot tijd ontmoette ik er Potgieter, en al popelde mijn hart, als
ik een zet van den gevreesden criticus niet dadelijk kon beantwoorden, ik kreeg
spoedig het gevoel, dat Potgieter allerminst enkel nederig ontzag vroeg. Potgieter
verlangde in literaire zaken fijnheid en hoogheid van zin, en dan moed van
overtuiging. Jonge lieden werden intusschen eerst door hem eenigszins bar
bejegend, overeenkomstig de leuze ‘wie geen fikschen stoot kan velen, hij zit wankel
in 't zaâl.’ De persoonlijke aanraking met den critischen dichter maakte, dat ik al de
oude jaargangen van ‘de Gids’ kocht en ze allen gezet doorlas, om de korlen attisch
zout van Potgieter's proza te proeven en den klank te hooren van den toon, dien hij
aan ‘de luite van Hooft’ wist te ontlokken. Potgieters naam riep in die dagen als
van-zelf op den naam van zijn evenknie, tegenstander en vriend, het hoofd der
catholieke letterkundigen, Joseph Alberdingk Thijm. Ook hem mocht ik - voorgesteld
door Zimmerman - toen reeds zien. Hij was voor jongeren toeschietelijker dan zijn
exclusieve protestantsche vriend. Wat dadelijk bij hem trof was zijn bijna ridderlijke
hoffelijkheid. Hij scheen met zijn rijzige gestalte, met de nobele trekken van zijn
gelaat, een edelman in de letterkundige kringen. Een man van gezag, tevens binnen
streng getrokken grenzen een volksman, doch één wiens distinctie allen op
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zekeren afstand hield. Hij had bij zich aan huis een soort van wekelijkschen ‘salon’
gevestigd, waar gastvrij mannen en jonkmannen van allerlei richting werden
ontvangen. Dankbaar, herinner ik mij, hoe ik in mijn studententijd dáár werd
toegelaten, en nevens vele schilders en musici dáár professor Broere, pastoor
Brouwers, Cuypers en mijn vroegeren leeraar Hofdijk mocht ontmoeten.
Beiden, Potgieter en Alberdingk Thijm, waardeerden zeer hoog Martinus van der
Hoeven. Ik was in de laatste jaren van mijn studentenleven zeer met Martinus
vertrouwd geworden. Nadat ik de techniek van het burgerlijk recht onder zijn leiding
had begrepen en bestudeerd, werd het mij echter meer en meer duidelijk, dat op
het veld van het civiele en handelsrecht mijn werkkring niet zou liggen. Mijn
studie-neiging voerde mij steeds op het terrein staat en maatschappij. Hier in dat
opzicht mocht ik telkens de verrassende, van de gewone sleur afwijkende, inzichten
van mijn meester Martinus waardeeren. Zooals men weet ging de liberale school
dier dagen uit van 't beginsel van het individualisme. De latere richting van Thorbecke
had de atmosfeer voor die drijfkracht verder gekweekt. De individueele energie was,
naar die opvatting, de veer die het gansche maatschappelijk raderwerk in beweging
heette te zetten. De staat had niet anders te doen dan de algemeene voorwaarden
te handhaven, waaronder de arbeid en ontplooiing van ieder persoon ongehinderd
zich kon bewegen. Men vroeg van den staat slechts dit ééne: laat mij begaan, hinder
mij niet. Men deelde dus den staat een negatieve rol toe. En de toestand, die op
deze wijze voor de deelgenooten van staat en maatschappij ontstond, noemde men
den toestand van ‘vrijheid’. Direct moest ieder zij neigen belang vrij-uit najagen,
indirect zou dit wel ten goede komen aan de gansche maatschappij. Grondslag van
alles was het begrip, dat het de individuen zijn die de maatschappij constitueeren.
Tegenover die beschouwing der heerschende liberale school stelde nu Martinus
zijn gedachte, dat het de maatschappij is die de individuen in hun zijn en arbeid
constitueert. Door den samenhang dier maatschappij, met andere woorden door
den gemeenschapszin, vormt zich onder de menschen de staat, en die staat
doordringt en vernieuwt dàn de individuen, geeft hun het eigenlijk doel van hun
leven. Martinus had, in zijn boekje ‘Over het wezen der Godsdienst en hare
betrekking tot het staatsregt’ van het jaar 1854, die zienswijze aldus beschreven:
‘De heerlijkheid van het staatsleven (βίος πολιτιϰὸς) wordt naar mijne bescheidene
overtuiging, in onz tijden
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slechts gebrekkig begrepen. Wij zijn gewoon den staat te beschouwen als een
middel tot handhaving en bescherming van de belangen en regten der individueele
burgers. Die voorstelling is een uitvloeisel van het egoïsme en individualisme dat
ons beheerscht, en van o n s v o l s l a g e n g e b r e k a a n
g e m e e n s c h a p s - g e v o e l . De staat is geen middel maar doel. De staat is een
van de weinige dingen, waarom het de moeite loont op deze wereld te leven. Of wil
men den staat een middel noemen, dan moet hij juist dáártoe dienen, om ons zóó
te leeren en te wennen, dat wij zullen ophouden onszelven te hebben en te bezitten
als op zich-zelf staande, van elkaar afgezonderde, separatistische individuen. Het
wezen van het politieke leven is hierin gelegen, dat wij, op staatkundig terrein, onzen
eigen wil en onze eigen werkkracht vrijwillig opofferen, verliezen en ten beste geven,
om die als éénen enkelen factor te doen wegzinken in het gemeenschappelijk facit
van den algemeenen wil, de algemeene overtuiging, de ééne algemeene daad, van
het volk waarvan wij leden zijn. Het ware staatsleven is in nucleo vervat in de
woorden van Paulus (Romeinen IX: 3), waar hij wenscht met de Joden, zijne
volksgenooten, een anathema te zijn van Christus afgescheurd.’
In dien zin pleegde Martinus herhaaldelijk ook voor mij het begrip van staat te
ontwikkelen, waarbij hij dikwijls aanhaalde het naar zijn inzien Platonisch gestelde
boekje van Coleridge ‘On the constitution of church and state’. Alles moest volgens
Martinus hier uitgaan van het gemeenschaps-leven. ‘Men moet niet wanen - zóó
sprak hij - dat door die gemeenschap de zelfwerkzaamheid van den enkelen mensch,
als drijfkracht in de maatschappij, zou verloren gaan. Integendeel, de gemeenschap
absorbeert niet het individu, zij ontwikkelt het, en ontwikkelt tegelijk de groep waartoe
het individu behoort. In de plaats der onderlinge worsteling, die vernietigt, stelt zij
de vereeniging die vermenigvoudigt. Zij oefent alle leden van een volk in de vrijwillig
opgenomen krachts-inspanning tot een vast doel. Zij verzet zich tegen het
individualisme, om de individualiteit tot haar volkomen recht te doen komen. Zij
breekt niet het gevoel onzer sterkte, zij kortwiekt niet de vleugelen van onze vaart.
Neen, eerst dàn is onze hand vaardig, onze knie waarlijk krachtig, schiet onze geest
wieken aan, wanneer wij weten dat wij arbeiden aan het werk der gemeenschap’.
Zulke denkbeelden druischten toen ter tijde zeer stellig aan tegen de gangbare
meeningen van den dag. Men hoorde ze aan, wanneer Martinus met zijn klankvolle
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stem ze in vergaderingen ontwikkelde, maar zij gingen over het hoofd der
saâmgekomen lieden heên, ze drongen niet door tot het hart.
Anders was het, waar ook professor de Bosch Kemper minder scherp en meer
verzoenend getint dergelijke waarheden verkondigde. Ik volgde in die dagen vrij
gezet Kemper's colleges en was meermalen verrast door de overeenkomst tusschen
de beide collega's in de positie, die zij namen, tegenover het liberale kamp. Het
bleek mij weldra, dat ook de Bosch Kemper geen vrede had met de theorie, die toen
ter tijde door de zuiver liberale school werd beleden, zoowel in de staatkunde als
in de staathuishoudkunde. Vissering had die theorie het welsprekendst en het
puntigst uiteengezet in het jaar 1849 bij zijn inwijdingsredevoering als hoogleeraar,
toen hij Thorbecke te Leiden opvolgde. Hij had toen gesproken over ‘de vrijheid als
beginsel der staathuishoudkunde’ en had later in zijn handboek der practische
staathuishoudkunde deze woorden gebruikt: ‘Daar is geen krachtiger en heilzamer
prikkel, om zoo veel en zoo goed mogelijk te arbeiden, dan elks eigenbelang; de
vrije mededinging doet dit streven naar eigen bijzonder voordeel ten slotte altijd ten
nutte der maatschappij werken.’ Tegen die uitspraak van Vissering protesteerde de
Bosch Kemper op zijn colleges. Naar zijn inzien verloor de Leidsche hoogleeraar
uit het oog de voorwaarde, onder welke alléén de vrijheid voordeelig was. ‘De dwang
van den honger - zóó sprak hij - waardoor de broodelooze klasse in dienst is van
anderen, stelt een natuurlijke slavernij daar, die de fabriek-arbeiders vaak veel
zwaarder drukt dan de slavernij in de open lucht, en die in wezenlijkheid niet wordt
weggenomen door de vrijheid in rechten om niet te werken, welke vrijheid in de
werkelijkheid slechts in schijn bestaat, wanneer volstrekt gebrek het gevolg van het
nietwerken is.’ ‘Voor de emancipatie van het fabrieks-volk - aldus vervolgde hij - is
het wel zoo belangrijk de geschiedenis van het werkvolk in de Engelsche fabrieken
na te gaan, dan daarover theoretische vertoogen te lezen.’ Vandaar dat de Bosch
Kemper het welsprekendst werd, wanneer hij tegenover het eindeloos zich opwinden
der economische vrijhandel-school, wees op de maatschappelijke kwalen, op de
donkere zijden der ons omringende samenleving. ‘De menschen en volken - zóó
drukte hij zich uit - zijn leden van een groot geheel en voor elkander verantwoordelijk.
Vele ziekten deelen zich mede van ouders op kinderen: de individueele zedeloosheid
wordt vaak een bron van
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ellende voor velen. Algemeene welvaart kan slechts de vrucht zijn van algemeenen
arbeid; duizenden arbeiders, die geen dagloon kunnen vinden, dragen de gevolgen
van de vadsigheid en de onkunde, waarmede enkele rijken in overdadige weelde
een kapitaal verteren, hetgeen zij nuttiger ter bevordering van den algemeene
welvaart konden aanwenden. Uit de onkunde der menigte ontstaat een oppervlakkige
publieke opinie, die geloofs-vrjjheid verwerpt en bijgeloof huldigt, en hetgeen de
meer kundige nalaat ter bevordering der volks-ontwikkeling te doen, komt ten nadeele
van velen. Aan de maatschappelijke kwalen hebben allen voor een gedeelte schuld
en telkens met een hoogere verantwoordelijkheid, naarmate de publieke opinie
meer een beheerscheresse der samenleving wordt.’ ‘Tegenover de vreeselijke
kwalen, die de samenleving teisteren - aldus vervolgde hij - helpt slechts e e n
m e e r v o l m a a k t g e m e e n s c h a p p e l ijk l e v e n .’ ‘De kern van het Christelijk
leven is de volstrekte toewijding van den mensch aan de verwezenlijking van de
Goddelijke gedachte. Hij, die zijn leven daaraan ten offer brengt, vindt het ware
leven. Deterear ut prosim is een spreuk van het Christelijk bewustzijn.’ Kemper bleef
bij zulk een overtuiging toch optimist omtrent den loop der ontwikkeling van ons
volk. Hij nam tot practische leuze van zijn werken in staat en maatschappij aan de
richting der concilatie, zoo als hij't noemde. Het gewilde isolement van Martinus
werd niet door hem goedgekeurd. Bij hem stond op den vóórgrond het aannemen
van een voor allen te-gemoet-komende en verzoenende houding, om, langs dien
weg, elk op eigen krachten, maar met inachtneming van den grooten samenhang
van allen, in gemeen- schaps-zin mede te werken tot de feitelijke verheffing van
ons volk, tot wat hij noemde: de stichting en uitbreiding van het ‘rijk der waarheid
en der liefde’. Daarheen strekten al zijn pogingen. Hij vertrouwde vast dat dit mogelijk
was. Hij geloofde daaraan, dus was hij niet naijverig op den tijd. Hij-zelf beproefde
het op elk gebied, zoowel op het terrein der godsdienstige wijsbegeerte, op dat der
staatkunde, als vooral op dat der algemeene maatschappelijke belangen. In dien
zin ondersteunde hij de ministers van der Brugghen en van Rappard, toen deze in
1857 de wet op het Lager onderwijs met het artikel over de opleiding tot Christelijke
en maatschappelijke deugden wisten tot stand te brengen. In dien zin verklaarde
hij, bij den afgodendienst dien de liberale partij scheen aan den dag te leggen voor
de paragrafen van de Grondwet, dat toch inderdaad zulk een
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grondwet niet meer dan een vorm was, en dat men de nationale krachten in geheel
het volksleven moest zoeken: ‘God in het hart, kennis in het hoofd, en het vaderland
als het dierbaarst voorwerp van ons denken en handelen’, dit moest de richtsnoer
ook van ons staatkundig leven zijn, zooals hij in de Dubbele Kamer der
Volksvertegenwoordiging betoogde. In dien zin schreef hij zijn breede geleerde
boeken, richtte hij zijn ‘Vereeniging van Statistiek’ op, en stichtte hij het door hem
bekostigde genootschap: ‘de Vriend van armen en rijken’, dat, op het Koningsplein
te Amsterdam gevestigd onder het bestuur van den nauwgezetten E.S. Witkamp,
zijn trouwen schildknaap, volksblaadjes tegen luttele centen en een wekelijksch
Volksblad uitgaf. Geheel zijn arbeid in al die onderdeelen rustte op een vast plan.
Er was bij al de verscheidenheid van zijn werkzaamheid groote éénheid in zijn
optreden en handelen. Weinig menschen heb ik gekend, die, bij allerlei
teleurstellingen, toch, door het zich in dienst stellen van een hoog begrip, altijd
zoozeer verzoend waren met zichzelven. Hij was omstreeks vijftig jaren oud, toen
ik hem goed leerde kennen, in de volheid van zijn streven. Zijn oud-hollandsche
gestalte verhief zich nog veerkrachtig. Op zijn vriendelijk gelaat had de zorg nog
geen rimpels gedrukt. Hij was gezond, levenslustig en blijmoedig. Een glimlach
plooide zich om zijn lippen, wanneer hij aan zijn taak in het maatschappelijk leven
- zoo als die arbeid rustte op een hooge gedachte - werkte en peinsde. Van de diepe
tragische smart, die allengs de borst van Martinus doorvlijmde, was bij hem geen
spoor. Hij genoot van het leven van den geest. Voor hem breidde zich het landschap
der wereld uit, als overgoten met gouden stralen die over wouden en weiden glans
deden fonkelen. De harmonie in de natuur was voor hem slechts een weêrspiegeling
van de hoogere orde der samenleving, zooals vrije geesten zich die, moesten
bouwen. Nog zie ik hem in mijne verbeelding wandelen op zijn buitenverblijf te 's
Graveland, waar hij mij als student dikwijls ontving, wijzend met breed hand-gebaar
op de kleurrijke landouwen van het lieflijk Gooi, hetzelfde Gooi dat Vondel reeds
bezong:
Daer eick bij eick soo vrolijck groeit,
Hel velt vol soete boeckweit bloeit.

Zacht mompelde hij 'twoord van den psalmist: ‘De heemlen vertellen Gods eer, en
het uitspansel verkondigt Zijnerhanden werk.’
Kemper was, op het einde van mijn studententijd, bezig
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al zijn gedachten en inzichten over de ontwikkeling der menschelijke maatschappij
te concentreeren en af te ronden. Hij wilde den stoot geven tot een v o l l e d i g e
studie der maatschappij. De wetenschap der economie, zooals zij hier te lande werd
ontwikkeld, was toch niet anders dan een fragment. Dat men dit fragment als
op-zichzelf bewerkte, leidde, volgens hem, tot al de zonderlinge éénzijdigheden en
bekrompenheden der individualistische opvatting. Neen, men moest die leer der
‘economie’ uitzetten en uitbreiden, en haar in verband brengen met bouw en
samenstel der geheele maatschappij in haar golvende geschiedenis. De
ontwikkelings-gang van al de vormen der maatschappij moest nauwkeurig worden
nagegaan. De kracht en werking en wisseling dier vormen moest worden bepaald.
Zoodoende zou men de bewegingslijnen der maatschappij kunnen constateeren.
Wat Auguste Comte had bedoeld, toen hij zijn woord ‘sociologie’ op de lippen nam,
moest verder en beter worden uitgewerkt. Die nieuwere sociologie had - naar
Kempers meening - een groote ontdekking gedaan, door, bij den oorsprong der
maatschappij, niet 't abstracte individu aan te wijzen, maar de groep van huisgezin
en bezitting. Er is - zóó redeneerde hij - nooit geweest een massa éénheden maar
dadelijk een band, een band, dien wij niet kozen, maar waarin de menschen zich
vonden. De opvatting, die de menschen zou willen gelijkstellen met een hoop atomen,
een onbewerktuigde massa, aan stuifzand gelijk, dat door de winden her- en
derwaarts kon worden gevoerd, is historisch zoo onjuist mogelijk. De sociologie
vordert in de toekomst wederom het sluiten van banden, doch nu banden van
bewuste wezens. De samenhang der menschen is uitgangspunt en doel tegelijk.
Bij de ontleding, welke Kemper nu in zijn groot werk over ‘de Wetenschap der
Zamenleving’ aan die leidende gedachte deed ondergaan, kregen al de onderdeelen
der bewerking en toepassing een ruime, te ruime plooi. De vorm van het onderzoek
was meer breed, dan diep. Het tot stand gekomene was meer vleezig dan beenig.
Er was - dat viel niet te ontkennen - soms iets onvasts, iets zwevends in de methode,
iets vaags in het resultaat. Trouwens hij was geen meester van het artistieke woord.
Wat Martinus zoo voortreffelijk verstond, het formuleeren van een stelling, zoodat
de vorm het accident, der gedachte, 't lichaam van 't idee werd, was niet zijn deel.
Zijn schrijfwijze, zijn stijl had daardoor iets van een flodderend kleed. Gemakkelijk
was het de fouten van zijn voordracht op te merken. Maar het doel, dat hij in zijn
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studie der wetenschap van de maatschappij beoogde, stond hooger dan dat zijner
tijdgenooten hier te lande. Hij zag den loop der negentiende-eeuwsche maatschappij,
hij onderzocht, giste, combineerde, voegde alles en allerlei bijéén: hij meende het
tikken van het wereld-uurwerk te hooren, en richtte daarnaar zijn lessen in.
Aandoenlijk was de opdracht van zijn boek aan de nagedachtenis van zijn oudsten
zoon, dien wij studenten in September 1859 naar de laatste rustplaats brachten. ‘In
gezonde dagen - zóó sprak de vader - stelde hij levendig belang in den aanvang
van mijn arbeid: gedurende zijn langdurige ongesteldheid moedigde hij mij tot
voortzetting daarvan aan: de eerste bladen las hij, terwijl hij met vast geloof een
hoogere zamenleving verwachtte.’ Die woorden toonen aan, welk een beteekenis
dit werk voor de Bosch Kemper had. Het vaste geloof, dat hij van zijn zoon getuigde,
was de overtuiging van den vader. Deze man geloofde in een vervorming en bewuste
herschepping van de menschelijke maatschappij door de menschheid zelve in liefde
en zelfstandige vrijheid, en werkte nu voor zijn deel, zonder gevoel van moêheid,
als wakker dienstknecht mede, om het architectonisch schoone gebouw te helpen
oprichten. Dit levens-plan werd ons, vóórdat het boek werd geschreven, op zijn
colleges medegedeeld, colleges die niet altijd vrij van breedsprakigheid en
wijdloopigheid waren. Thorbecke's gedrongen zinnen-bouw was hem vreemd, zooals
hij in 't algemeen weinig sympathie had voor het eminente hoofd der politiek-liberale
partij, wien hij een te despotischen aanleg, een liefst zich omringen met mannen
van den tweeden rang, een al te vormelijk eng constitutionalisme en een wegcijferen
van Oranje verweet. Doch zijn colleges waren niet enkel de maatstaf, waarnaar hij
beoordeeld mocht worden: de persoonlijke omgang met den beminnelijken,
hoogstaanden zoon van Joan Melchior Kemper, - ‘den besten burger van ons land’,
zooals van der Palm hem noemde - stond op den vóórgrond.
Martinus en Kemper, zoowel de één als de ander, hieven ons studenten op uit
een atmosfeer van banaliteit. Omdat zij slechts een tweetal waren, die voor alle
vakken der rechts- en staats-geleerdheid moesten zorgen, konden zij niet in alle
opzichten, op elk gebied van het groote studie-terrein der rechten, ons geheel
voldoen. Maar juist dat zeer kleine cijfer van hun faculteit maakte, dat men op hen
alléén was aangewezen, dat men over allerlei onderwerpen hun voorlichting zocht,
dat men hen waarlijk als volledige leiders en opvoeders ging beschouwen, niet louter
als leeraren of hoogleeraren
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van een of ander vak en fragment der wetenschap. Zij troffen dus, wanneer men
daarvoor vatbaar was, de kern onzer ziel. Persoonlijk onderging ik geheel en al hun
invloed. Toen mijn studie-tijd ten einde liep en ik mijn dissertatie moest bewerken,
was het als van-zelf dat ik een onderwerp zou behandelen, waarin beider inwerking
op mijn zich vormende denkbeelden zou worden beproefd. Ik koos tot onderwerp
het staatswezen in de veertiende eeuw.
De aanleiding, dat ik mij aan deze veel-omvattende taak waagde, was de volgende.
Ik had, sinds ik in 't jaar 1857 mijn prijsvraag voor de Groningscbe Hoogeschool
had beantwoord, mij in den gang der begrippen, toen door mij ontvouwd, blijven
bewegen. Het stuk, in 1857 ingeleverd, behelsde een voorstelling van het leven in
maatschappij en staat der Germanen tijdens Tacitus. Het was dus een ontleding
van de zuiver Germaansche beginselen, voor zoover ze in het staats- en privaatrecht
dier dagen te onderkennen waren, en de aard van de vraag gaf aan de hand, dat
het aanwezen en aanblijven dierzelfde Germaansche beginselen, wanneer zij
behouden bleven, ook in den loop der volgende tijden werd aangetoond. Ik had dus
het voorrecht gehad de eerste kiemen der nieuwe ontwikkeling, die Europa na den
val van het Romeinsche rijk zou doorloopen, te leeren kennen. Het Germanisme
had ik, voor zoover mijn blik 't toeliet, wat nader onder de oogen gehad. Nu ik aldus
de wording der Middeneeuwen had mogen nagaan, scheen het mij een voor de
hand liggende taak - toen ik weder een studie moest bewerken - uit het laatste
tijdvak dier Middeneeuwen, het slot van het tijdperk, mijn stof te zoeken. Een
voorstelling nu der veertiende eeuw gaf daartoe gelegenheid. Mijn dissertatie zou
dus zijn een afronding van wat ik in 1857 beproefde. Dit was de uiterlijke aanleiding.
Maar op zich-zelf had het onderwerp dier veertiende eeuw voor mij groote bekoring.
Tweeërlei gedachte toch moest mijn studie doordringen. Ik moest pogen te schetsen
de verwording en inzinking van de groote denkbeelden, die de Middeneeuwsche
staats-ontwikkeling hadden bewogen; de ontwrichting van het universalistische
wereldrijk, het schokken van de kerkelijke hiërarchie, het dalen en vallen van de
macht der feodaliteit, waren hier de punten van onderzoek. Maar aan den anderen
kant moest ik weêrgeven het opkomen van het moderne staatsbegrip, en wel in de
drie groote staten, die tot nu toe den meesten invloed op Europa hebben gehad: in
Frankrijk, Engeland en Duitschland. En de slotsom van alles moest
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wezen, dat ik op sociologische wijze, zooals de Bosch Kemper dat had geleerd,
moest trachten het ontstaan eener nieuwe wereld-orde na die der feodaliteit te
schilderen. Een nieuw tijdvak, even ‘troublant’, even ‘nerveus’ als de negentiende
eeuw die wij beleefden. Het zou het beeld moeten geven van een krijgs-gedrang,
van een worsteling, van een tumult. Een dreuning van reusachtige katastrofes. Een
golving en branding van verrassende, geweldige, overmoedige kerkelijke, politieke,
economische en sociale stroomingen. De wenteling, neen de omwenteling, de
revolutie der 14e eeuw. Want in die nieuwe wereld-orde zouden schisma's uitbreken,
het geestelijk gebied zou afnemen en het wereldlijk gebied wassen: - vergaderingen
van standen zouden tusschenbeiden treden, het vertegenwoordigend stelsel zou
een plaats verkrijgen, gemeenten zouden met bewustzijn voorttreden op eigen baan:
- de arbeid van den geest zou toenemen, universiteiten zouden als brandpunten
van geleerdheid gaan schitteren: - zelfs de krijg werd reeds 't oefenperk van
wetenschap, niet een brute krachtsuiting alleen, want 't buskruit werd uitgevonden:
- handen-arbeid zou een vroeger niet gekende uitbreiding nemen, de grondslagen
van het moderne bezits-bestaan en vermogen zouden gevestigd worden: - en een
nieuw persoon zou optreden, voor wien de Middeneeuwen niet zoo bijster veel
aandacht gehad hadden, ‘het volk’. In plaats van een decoratie op den achtergrond,
werd het volk meer en meer in de veertiende eeuw een zelfstandig figuur: de
Jacquerie in Frankrijk, Wat Tyler in Engeland, de woelingen der democratie in de
Duitsche steden, toonden wat het lagere volk wilde. Ook de Kerk zag in de Fraticelli
het volks-element zich verheffen. En als ware men in de negentiende eeuw
begeleidde dadelijk dan het socialisme die opstaande groepen. Arbeidende leven
of strijdende sterven was een leus, die ook toen in dit vèr verleden reeds werd
gehoord. De volks-droomen en vizioenen zweefden reeds toen als kolommen van
vuur, bij het ontstaan en vestigen der wereld-orde van de veertiende eeuw, over de
hoofden heên, de ontwikkeling der tijden vooruit.
Dit was het weefgetouw, dat ik in den geest van Kemper moest bewerken. En op
dat groote stramien, dat ik vóór mij opstelde had ik nu gelegenheid enkele van die
1)
figuren der prachtige Middeneeuwsche cultuur te doen oprijzen voor wie 't hart van
Martinus klopte. Peinzende gestalten

1)

Men denke thans, 1914, om het heerlijke boek van Auguste Rodin ‘Les Cathédrales de
France’.
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mocht ik oproepen, die in diepe ontroering onbewegelijk en onbewogen staarden
op het oneindige, dat dwars door de wisseling en deining der tijdelijke levens-vormen
zich openbaarde. Ik mag wel bekennen, dat het ontmoeten van zulke dragers van
ideeën, onder de bewerking van mijn arbeid, voor mij heerlijke oogenblikken gaf.
Lees ik nu, na meer dan vijftig jaren, enkele van de toen door mij geschreven
bladzijden - bladzijden wier stijl en inkleeding mij een glimlach om de lippen en een
schaamrood op de wangen dringt - dan trilt toch nog weder als van-ouds mijn borst.
Wat ik toen stelde was als met harte-bloed geschreven. Zóó de uitéénzetting der
Middeneeuwsche gedachte van het Eeuwig Evangelie. De bladzijden 43 en volgende
van mijn proefschrift klinken rhetorisch, maar zijn dit enkel omdat ik vorm en
woord-kunst niet meester was Ik kan verzekeren dat de abt Joachim, dien ik poogde
te schilderen, vóór mij stond en leefde, zielverheffend: zijn woorden, die ik
onbeholpen uitbeitelde, oefenen zelfs op mij nog altijd bekoring. Trouwens het
evangelie, dat hij verkondigde, viel samen met mijn eigen aspiraties bij 't begin van
mijn studenten-tijd. Toen de abt Joachim in Calabrië - in bijna hetzelfde oord waar
Campanella te Cosenza in de zeventiende eeuw zou opstaan - zijn vizioenen
openbaarde, was men nog op den drempel der dertiende eeuw. Doch in de
veertiende eeuw was zijn woord op de lippen van het volk gekomen, en zwoer men
bij zijn aanroeping van den Heiligen Geest. Want die uitstrooming van den Heiligen
Geest was, men voelde dit, een noodzakelijkheid en ziels-behoefte allereerst in de
Kerk zelve. Men weet, dat de leer van den Calabreeschen abt - ontdaan van alle
apocalyptische droomerijen en dolle allegorieën - neêrkwam op de onderscheiding
der drie wereld-aera's, der drie rangen en orden: die van den Vader, van den Zoon
en van den Heiligen Geest. De eerste orde was die van God den Vader, de periode
van ‘de Wet’, op welk standpunt nog de apostel Petrus stond: de verhouding van
den mensch tot de Godheid was dan die van dienaar en knecht. De tweede orde
was die van den Zoon, welke rang als het ware 't best werd gesymboliseerd door
den apostel Paulus: het was de toestand van ‘de Wijsheid’, en de betrekking der
menschen tot de Godheid was die van kinderen. De derde rang was de orde van
den Heiligen Geest: de apostel Johannes was de zuivere uitdrukking van die
gesteldheid: het was het rijk van ‘de Liefde’, en de verhouding der menschen tot de
Godheid was gelijk
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aan die van vrienden (Johannes XV vers 15). Deze rangen en tijdperken volgden
elkander op in de ontwikkeling der tijden, en elke nieuwe orde was volkomener dan
de vroegere. Aan elk dezer groote onderscheidingen hadden, volgens den abt
Joachim, telkens verschillende onderafdeelingen der geschiedenis beantwoord,
doch telkens was het naderen der nieuwe orde door groote gebeurtenissen
aangekondigd. Joachim meende, dat nú naderend was de laatste groote periode:
die van den Heiligen Geest. Een Strafgericht over kerk, staat en maatschappij zou
losbreken, doch tegelijkertijd zou de Godheid een hulp voor de menschen opwekken,
en wel in een reeks van contemplatieve ‘schouwende’ mannen, die een tijd van
vrede en rust zouden inleiden. Zij waren de ‘viri spirituales et contemplativi’, zij
vormden de ‘ordo justorum’. Joachim schijnt vooreerst op 't oog gehad te hebben
de stichting der Franciscaner en Dominicaner orden, met haar aanprijzing der
armoede, maar zijn eigenlijke bedoeling gaat wijder. Hij achtte de kern van het leven
voor allen besloten in dat contemplatieve ‘schouwende’ leven. Dit was de hoofdzaak,
al het andere bijkomstig. Dat contemplatieve leven was, volgens Joachim, veel
schooner dan het actieve leven. Het gaf een volledig inzicht in de goddelijke zaken,
het gaf de volheid van den geest (ubertas spiritus mystici), het gaf de geestelijke
intelligentie om uit de letter der schriften van het Oude en Nieuwe Testament de
symbolische teekenen van het rijk der liefde en der waarheid op te maken. De
‘contemplatie’ trad zóó op tegenover de dialectiek der scholastieke wijzen. Zij wekte
alle geestelijke krachten en vermogens der ziel op, drong tot een inwendig, innerlijk,
levend Christendom, opende het tijdperk van vrede, van onschuld, en van volkomen
vreugde. Want de waarheid werd dàn gegrepen. Men stond boven de taal en het
woord. Het gebed was dan niet anders dan de zwijgende opheffing der ziel tot de
Hoogten. Een zachte blijdschap zou dan allen vervullen. De groote Sabbath was
dáár. Het zou op aarde wezen één kudde en één herder. Er zou rust, heilige rust,
wezen. Het rijk van den Heiligen Geest rees op.
Ik herinner mij, dat ik op mijn poover kamertje op de Brouwersgracht oogenblikken
van extase doorleefde, toen ik in den zomer van 1859 mijn taak aan dit proefschrift
afwerkte. Het was drukkend warm. Doch voor mij was het toen niet meer weggelegd
naar buiten mij te begeven, en aan den zoom van een groot woud mij neder te vlijen.
Moest ik mijn brein wat laten rusten van den arbeid,
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dan deed ik wandelingen langs den rand van het IJ, en liet de oogen dwalen over
de wisselende kabbelende golven van dat binnen-water, waar allerlei door wolken
geteekende figuren een oogwenk opdoemden om weldra in omnevelden en
verflauwenden omtrek weg te schemeren. Ik zocht bij dat water wat koelte voor mijn
kloppende slapen, wat friscbheid voor de longen. Overigens was ik in mijn enge
zelfbeperking waarlijk nief ongelukkig. Ik begreep dat ik een tijdvak van mijn leven
moest sluiten. Mijn opvoedings-tijd liep ten einde. Het was geweest d e
o p v o e d i n g v a n e e n i d e a l i s t . Al de innerlijke stroomingen en verheffingen,
welke tijdens die opvoeding mijn hoofd en gemoed hadden bewogen, waren tot een
soort van voorloopige afronding gekomen. Binnen die omlijning zou mijn schat
wezen, waarmede ik moest woekeren als ik in de maatschappij ging optreden. Uit
al mijn studie der golvingen van de maatschappij, zooals ik die aan de hand van de
Bosch Kemper in mijn dissertatie construeerde, uit al het bespieden der mystiek
van de peinzende gestalten der Middeneeuwen, zooals Martinus ze voor mij opriep,
hield ik over een vast geloof in een te verwerkelijken gerechtigheid. De
rechtvaardigheid, die ik bedoelde, was geheel iets anders dan wets-kennis. Het was
een questie van gewe- ten, en ook van hoop. Want wij stonden, zooals ik meende
en dikwijls aan mijn beide vrienden Hingst en den Tex had betoogd, aan den oever
van 't onrecht, en zagen slechts uit de verte naar ‘de Rechtvaardigheid’ die dagen
zou.
In dien zin promoveerde ik 13 December 1859 te Utrecht in de rechten. Hingst,
met wien ik alle academische examens op denzelfden dag steeds had gedaan,
en

promoveerde ook dien 13 December-dag op een proefschrift over de beteekenis
der historische school op het gebied van het privaatrecht in Duitschland. Te samen
vierden wij ons promotiefeest, terwijl Frans Rauwenhoff en den Tex ons beurtelings
als paranymfen bijstonden. Ik was verheugd en toch zeer weemoedig, want ik
begreep dat ik afscheid nam, en wel voor goed misschien, van een heerlijk tijdvak
van mijn leven. Al mijn gewaarwordingen, al mijn droomen van die periode had ik in hun chaotischen toestand - samen- gedrongen in mijn dissertatie, die, hoe licht
ook de werkelijke gehalte mocht zijn, voor mij nog al zwaar woog, omdat ik er al
mijn hartstocht en liefde had ingesloten. Dat boek dier droomen zou ik vooreerst
van mij wegslingeren. Het kon in de golven van het leven wegzinken. Ik zou er
vooreerst niet meer naar omzien.
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Derde hoofdstuk.
Zwerftocht in de maatschappij. 1860-1868.
I.
Toen ik na mijn promotie, een onderhoud met mijn vader had over den weg dien ik
nu had in te slaan, kwam eerst goed tot mijn besef dat ik zeer bepaald arm was.
Mijn ouders hadden zich allerlei opoffering en ontbering getroost om mij te laten
studeeren. Nu konden zij niets meer voor mij doen. Ik moest mijn kost zelf zoeken
en verdienen. Het gevoel van veel armer te zijn dan mijn vrienden was in den
Amsterdamschen studenten-kring eigenlijk nooit goed tot mij gekomen. Ik had enkele
leefregelen van ‘reserve’ streng gevolgd. Men eerbiedigde deze eigenaardigheden
en bleef mijn omgang zoeken. Een zekere mate van trots was voor het volhouden
van die ‘reserve’ noodig. Maar ik bezat die. Ik was op mijn wijze hooghartig. Het
woord uit Corneille's Cid ‘Rodrigues as-tu du cœur?’ werd inwendig dikwijls door
mij mij-zelven toegesproken. Onthouding van alles wat buiten de meest alledaagsche
uitgaven viel was mij waarlijk niet hard. Een enkele maal had ik een klein verdriet,
bij voorbeeld als ik mijn vrienden onder de studenten niet begeleiden kon naar een
maskerade te Leiden, als ik geen geld had om te Groningen mijn gouden medaille
in ontvangst te nemen, tenzij ik het reisgeld aan mijn ooms vroeg, die 't mij gaarne
gaven; maar overigens was en bleef ik idealist. Ik had uit mijn studie der
Middeneeuwen een ideëele waardeering der armoede overgenomen: - de heilige
Franciscus van Assisi, die, volgens Dante, de Armoede had gehuwd, was altijd mijn
liefste heilige -: ik schaamde mij dus wanneer begeerte naar het ‘meer’ mij bekroop,
en ik benijdde dan den strengen
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Catholiek, die zich zelven bij verzoekingen mocht kastijden.
Nu echter kwam de werkelijkheid. De staats-hervormer in den dop, de jonge ridder
die voor rechtvaardigheid in de maatschappij wilde strijden, moest allereerst den
degen afleggen, en in een wereld van zaken, die van Middeneeuwsche idealen
bitter weinig afwist en daarvan ook niet wilde hooren, eenvoudig-weg zijn dagelijksch
brood verdienen. Wat te doen? De onkosten der voorbereiding tot de loopbaan van
1)
een advocaat waren veel te duur. Ik ging naar den Haag , ten einde, geholpen door
den toenmaligen Minister van Justitie Boot, wiens broeder, de Amsterdamsche
professor der klassieke letterkunde, voor mij altijd uiterst welwillend was, een of
andere administratieve betrekking aan een ministerie te bekomen: - hoe kon ik later
hartelijk lachen om den deftigen, ouderwetschen, zwaarwichtigen Minister van
Buitenlandsche zaken, den ouden heer mr. J.K. baron van Goltstein, die mij, op
mijn betuiging, dat ik hard wilde werken, verzekerde dat ik hem niet paste, want dat
er aan zijn departement niet hard te werken viel! - het einde was, dat ik naar
Amsterdam terugkeerde en op mij-zelf bleef aangewezen. Ik zat een oogenblik zeer
bekommerd ter neêr. Er was altijd iets in mij dat naar avonturen drong. Ook ik
verlangde het kleurrijke leven eens te zien. De reactie tegen het ingespannen
studie-leven der laatste zes jaren prikkelde die zucht soms nog des te meer. Op
mijn dagelijksche wandeling naar 't IJ had dikwijls mijn aandacht getrokken de stal
van Van Gend en Loos in de Houttuinen, vol diligences, die beurtelings naar allerlei
streken opgeladen werden. Ik herinner mij dat ik juist in deze dagen met smartelijke
jaloerschheid zulk een aangespannen diligence aanzag. Zij rolde naar de verte,
vèr-weg. Ik had zelfs geen geld meer om plaats te nemen voor een tocht naar elders.
Ik was aan handen en voeten gebonden te Amsterdam. Ik voelde mij machteloos
en onvrij. Voor mijn brood moest ik dus hier, op een plek die ik niet kon verlaten,
arbeiden, arbeiden met den geest. Het journalisme, het schrijven voor kranten,
weekbladen of maandschriften, was het meest voor de hand liggende terrein. Welnu,
een maand of zes heb ik in Amsterdam niet anders gedaan dan vellen papier vol
te schrijven voor die organen der openbare meening, zooals zij zich noemden. En
ik had de voldoening, dat ik mij door dat

1)

Van mijn tocht naar Den Haag deelde ik een incident mede iu mijn opstel over Joh. C.
Zimmerman in den bundel ‘Beelden en Groepen’, 1892, pag. 380 en volgende: incident dat
een ongepast oordeel over Bakhuizen v.d.B. weergaf.
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werk op zeer sobere wijze bedruipen kon. De oude heer Cosman, de rechtschapen
advocaat, was toen een der machthebbers van het ‘Handelsblad’; hij stond mij toe,
eens in de week een of ander statistisch overzicht iii zijn blad te geven, waarvoor
hij mij telkens tien gulden gaf. De redactie van ‘de Gids’ veroorloofde mi] enkele
artikelen te schrijven, die in de eerste helft van hét jaar 1860 werden opgenomen:
ik noem het groote opstel over von Radowitz, waarin ik met jeugdigen overmoed
der Pruisische politiek van de eerstkomende jaren den pols poogde te voelen;
zoo-even toch had Guizot in het tweede deel zijner Mémoires (pag. 80) van Pruisen
gesproken als ‘la Prusse, nation incertaine encore de son avenir’, en het loonde
dus de moeite de elementen dier onzekerheid te ontleden. Ik vermeld ook een paar
bladzijden in ‘de Gids’ over Michelet's methode en opvatting van historie-beschrijving,
die hier en daar de aandacht trokken. Maar bovenal hielp mij de Bosch Kemper. Hij
was in 't midden van zijn bedrijvige werkzaamheid voor de ‘Vriend van armen en
rijken,’ en gaf in die richting een wekelijks verschijnend ‘Volksblad’ uit. Hij vergunde
mij aan dat Volksblad mede te werken. Op de eerste bladzijde was hij gewoon
aanteekeningen en opmerkingen te geven over den maatschappelijken en
godsdienstigen vooruitgang. Wekelijks leverde ik enkele kleine bijdragen tot die
wenken en uitzichten, en bepaalde mij hoofdzakelijk tot de gegevens der
buitenlandsche politiek, die, met het intreden van het jaar 1860, uiterst
belangwekkend voor Europa werd. Overal waren teekenen van verschuiving der
rechts- en machts-sfeer op dat gebied waar te nemen. Ik deed mijn best ze in 't licht
te stellen. Voorts gaf ik elke week een critisch overzicht van een door mij gelezen
nieuw boek, dat ik van den heer Kemper ter leen kreeg. Boeken als Minghetti's
samenhang van de staathuishoudkunde en de zedeleer, als Baudrillard's onderzoek
in diezelfde richting, als Montalembert's werk over het monniken-wezen in westelijk
Europa, werden met.groote zorg door mij in het Volksblad aangekondigd en
behandeld. Ik werkte met lust aan dien arbeid. De heer de Bosch Kmper was over
mij te-vreden. Straks, toen hij in het vóórjaar een iets langere badkuur van enkele
maanden ter wille van zijn gezondheid moest ondernemen, droeg hij mij geheel de
redactie op van het Volksblad, tegen een salaris, en liet hij mij vrij-uit mijn meeningen
en beginselen in dit weekblad ontwikkelen. Ik was dus op het punt om geheel en al
journalist te worden. Toch had ik hiertegen mijn bedenkingen. Altijd-door te schrijven
over wat anderen
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deden gaf toch eigenlijk geen ware bevrediging. Ik wenschte wel liever ook in de
maatschappij zelf wat te doen, wat te handelen. Die daad, hoe weinig dan ook van
beteekenis, scheen mij heerlijker dan het woord. Als ik ééns iets had kunnen
verrichten, aan een enkel feit of in het leven tredenden maatregel had kunnen
medewerken, dan zou ik, naar mijn opvatting, ook meer recht van spreken hebben
bij 't beoordeelen der daden van anderen. In het gareel der maatschappij wilde ik
daarom mij voegen. In het p r a cti s c h e l e v e n wilde ik treden. Ik snakte zelfs
daarnaar, al wist ik niet of ik daartoe aanleg of vatbaarheid had. Uit den aard der
zaak zat ik intusschen, zoolang dat mij nog niet gegeven was, over-dag voor mijn
weekblad en andere bladen hard te pennen. Eerst 's avonds laat voelde ik mij vrij,
en ging ik mijn vrienden opzoeken in het gezellige, roezige en rookerige bierhuis
van Pulsers (thans Polman) in de Warmoesstraat. Daar op onze vaste paats, aan
de achterste tafel van het pijpen-lâ-vormig lokaal, vlogen de uren voorbij in vroolijken
kout. Ieder vertelde - als de dikke Pulsers of een van zijn twee zusters hem 't glas
bier had gebracht - van zijn waarnemingen of ondervindingen van den dag. Ieder
verdedigde zijn paradoxen en bereed zijn stokpaardjes. Wij animeerden ons op het
zeerst. De meesten waren zoo-even nog studenten geweest en teerden op de toen
hun overgeleverde wijsheid. Doch zij gingen allen het renperk der maatschappij in.
Ik zelf verlangde vurig hun voorbeeld te volgen, ook voor iets gebruikt te kunnen
worden, en buiten de boeken-wijsheid mij te mogen bewegen. De vrienden lachten
mij dan uit, zij wisten niet hoezeer ik eigenlijk daglooner met den geest was, ‘un
pauvre en habit noir’. Terwijl ik zóó als in een hangenden en verlangenden toestand
was, en ondertusschen voor mijn bladen schreef, zorgde professor de Bosch Kemper
weder voor mij. Er kwam een plaats open van adjunctcommies aan de Provinciale
Griffie te Haarlem. Een volle neef van Kemper, mr. G. de Vries Az., was dáár de
alvermogende griffier. Kemper deed moeite mij die betrekking te bezorgen en 1 Juli
1860 toog ik naar Haarlem.

II.
1)

Eenige weken voordat ik te Haarlem aankwam, was het geboomte om en in de
stad nog al geteisterd door een

1)

Over mijn verblijf te Haarlem gebruik ik enkele uitdrukkingen uit mijn artikelen over mr. G. de
Vries Az., Buys, Huet en Jacobi.
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ontzettenden Pinkster-storm die er had gewoed; toch bleef de eerste indruk van
stad en omgeving zeer bekoorlijk. In de onmiddellijke nabijheid gelegen van het
eeuwen-heugend bosch, den Hout, met de statige Spanjaards-laan, omringd door
een warande van lusthoven, beemden en wandeldreven, die slechts eindigden waar
de glooiende duinen de zee tegenhielden, was het mij alsof die bruin-roode stad
met haar oude hooge kerk regelrecht uit een bloemen-perk oprees. Trouwens zóó
had Jacob van Ruisdael, twee eeuwen geleden, Haarlem als in vogelvlucht van de
hoogten bij Overveen over weilanden en bleekerijen gezien. Er lag daarbij nog zoo
iets vredigs over haar marktplein, haar grachten en haar straten. Door kleine
spionnen gluurden naar buiten zoete gezichten, die zelve niet opgemerkt wilden
worden. Alles scheen er rustig en in evenwicht. - Ik betrok kamers op het Spaarne
boven een apotheker. Des ochtends was ik op mijn post in het gouvernements-huis.
De bureaux van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, in de stille Jansstraat,
zijn altijd' een aardig doorgangshuis geweest voor jongelieden, die, zoo even aan
het vrije universiteits-leven ontvlogen, zich aan den band en het gareel van den
ambtenaars-stand wel wilden onderwerpen, omdat zij werken moesten en werken
wilden. Zij bleven er niet altijd lang, maar vonden er gelegenheid zich in het
administratief recht te oefenen, zagen hoe een gewest bestuurd werd, deden hun
best om een blik te krijgen op een gemeente-verordening of polder-reglement, en
leerden de handigheid om met weinig gegevens een dragelijk ambtelijk rapport of
memorie op te maken. De toenmalige griffier der Staten van Noord-Holland, die aan
het hoofd der buraux stond, de in geheel het land reeds vermaarde Mr. G. de Vries
Azn., de leerling bij uitnemendheid van Thorbecke, ontwikkelde die gedrags-lijn, om
jonge gestudeerde lieden liefst niet al te lang bij zich te houden, bijna tot een stelsel.
Hij achtte het geen nadeel voor de provincie, dat jonge, min of meer begaafde
ambtenaren slechts een betrekkelijk korten tijd onder zijn commando bleven. In dien
korten tijd werkten zij steeds met zeker ‘feu sacré’, begeerig, om, wat ook later met
hen gebeurde, een goeden naam te Haarlem achter te laten. De heer de Vries had
daarbij de gelegenheid zulk een opvatting toe te passen. Hij had aan de griffie een
afdeeling gevonden, waarmede zijn scherp en orde-lievend hoofd niet dadelijk raad
wist, doch dat hij voor zijn doel gebruikte. Het was de afdeeling der statistiek. Een
Koninklijk Besluit van 5 November 1858
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toch had - krachtens art. 162 der provinciale wet - in de verschillende provinciën de
oprichting van bureaux voor statistiek geregeld, en wel op deze wijze, dat aan elke
provinciale griffie eene afdeeling tot zulk een statistisch bureau zou worden ingericht,
en dat aan het hoofd daarvan een in de statistiek ervaren man zou worden gesteld.
Bij die afdeeling zou dan al hetgeen de statistiek der Provincie aanging worden
verzameld en bewerkt. Doch het was gemakkelijker met een pennestreek neêr te
schrijven: er zal aan het hoofd van zulk een afdeeling een in de statistiek ervaren
man gesteld worden, dan juist dien te vinden. De heer de Vries ten minste vond
dien ‘statisticus’ niet dadelijk. Hij moest zich te-vreden stellen een jonkman aan te
stellen, die met goede voornemens voor de statistiek was bezield, en die beloofde
zichzelf ‘al doende’ tot een statisticus te vormen. Aan dien ‘veelbelovenden’ jongeling
- ik-zelf was waarlijk met beloften niet karig geweest - werd dus opgedragen al wat
maar eenigszins naar statistiek geleek, en voorts tijdelijk al die werkzaamheden,
waarvoor de andere afdeelingen lust noch krachten hadden. Kreeg een der overige
commiezen een eenigszins langdurig verlof tot herstel van gezondheid, dan moest
daarenboven de ambtenaar der afdeeling statistiek klaar staan om in diens plaats
te springen. Was dat alles niet juist de methode om een voortreffelijke statistiek te
krijgen, zoo was het echter wel het middel om jonge mannen van goede wille ten
sterkste te ontwikkelen.
Het bleek mij den eersten ochtend toen ik voor hem verscheen. De toen 42-jarige
griffier was 't type van een hooggeplaatst ambtenaar: vastberaden en kalm, op't
bureau correct en eenigszins kort-af. Beslist en gedecideerd waren zijn instructies.
Van zoogenaamd gezellig onderhoud op 't ambtelijk bureau kwam niet in. Hij gaf
mij dus bondig en beknopt op, hoe ik de gegevens der volks-telling van het jaar
1859 voor zijn provincie moest ordenen en resumeeren, en om het vervelende van
dat werk (zooals hij zich uitdrukte) eenigszins te temperen, droeg hij mij ook op het
voorloopig onderzoek der in bewerking zijnde waterschaps-keuren en
gemeenteverordeningen van zijn gewest. Zonder blikken of blozen aanvaardde ik
het werk, ik die als hoofdstudie tot nu toe Middeneeuwsch rechts- en staatswezen
mij-zelf had pogen te verduidelijken. Hoe ontstelde ik, toen ik den volgenden dag
na mijn komst, nadat ik mij eenigszins had georiënteerd in de cijfers der volks-telling,
uit handen van den griffier een concept-verordening op beurtveeren, en een
reglement
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van een of anderen ‘ban’ van waterschappen ter verdere bewerking kreeg. Een ban,
ik wist niet eens goed wat 't was; beurtveeren, ik kende daarover slechts bij name
een brochure van den als secretaris van Rijnland zoo-even vertrokken
hqofdambtenaar der griffie, mr. J.T. Buys. Ik herinner mij, hoe ik den nacht bleef
doorwerken om iets dragelijks aan den griffier voor te leggen. Toen ik mijn arbeid
den griffier ter hand stelde, knikte hij, nadat hij alles had overgelezen en verbeterd,
mij goedkeurend toe. Van dat oogenblik af was ik zijn jonge vriend en ik ben het tot
het einde van zijn leven gebleven. Hij nam mij mede naar zijn vriendelijk huis op
het Spaarne, waar hij het ambtenaars-leven vergat en de gezelligste gastheer was,
en liet mij al mijn denkbeelden, zelfs mijn invallen vrijelijk vertellen. Het was zoo
vroolijk bij den stemmigen doch opgewekten de Vries aan huis. Alles was zeer
Hollandsch gekleurd: de namen der kinderen herinnerden er aan dat men in een
oud-Hollandsch huishouden vertoefde, en de schrandere moeder - eene Reuvens
- hoewel niet altijd vlug ter been, zorgde op haar rustigen stoel, dat met een blijden
lach elk opkomend fronsen der wenkbrauwen van den echtgenoot werd weggevaagd.
De griffier disputeerde dan met zijn ambtenaar. Hij gaf mij inzicht in de organisatie
der waterschappen van Noord-Holland. Hij leerde mij vooral eerbied te hebben voor
de regelen der administratie van staat en gewest. In dit opzicht prees hij telkens
koning Willem I en zijn school van staats-dienaren. Het beeld van den ouden Ewijck
van de Bildt, een der vroegere gouverneurs van Noord-Holland, werd dikwijls door
hem opgeroepen. Hij genoot, wanneer hij trekken van diens sarcasme en bijtende
terecht-wijzingen tegen oppervlakkig gedoe kon meêdeelen. Ik zie nog in mijn
verbeelding het ‘tableau’, dat de Vries schetste, toen een jong aanmatigend meester
in de rechten, in 't bijzijn van van Ewijck, Dante begon op te hemelen, en de oude
grimmige man plotseling een exemplaar van de ‘Divina Comedia’ den snuggeren
bewonderaar voorhield, korrelig uitlegging verzoekend van een duistere plaats uit
den ‘Inferno’. Trouwens de Vries was even wars van mooipraterij en bombarie. Men
mocht ook bij hem niet spreken over de dingen die men niet goed wist. Hij leerde
mij op de griffie af, in rapporten stellingen te plaatsen die ik slechts door studie of
lectuur kon weten. Een ambtelijk rapport mocht - naar zijn opvatting - enkel
ontvouwen, wat de steller door eigen werkkring persoonlijk wist of in die
werkzaamheid had vernomen. Strikt moest men zich dááraan
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houden. Al het andere, hoe fraai misschien, was overtollig: en deed schade aan het
vertrouwen, dat men aan den inhoud van het uit ervaring meêgedeelde moest geven.
Ik leerde administratief werken. Precies en stipt mij uitdrukken. Zelfs mijn zucht om
zeer snel alles af te doen werd bedwongen. De Commissaris des Konings, de heer
Röell, liet mij eens roepen, na het indienen van een of anderen concept-brief aan
een gemeente-bestuur. Ik dacht geprezen te worden, omdat ik bijna per omgaande
de opmerkingen van dat gemeente-bestuur in mijn ontwerpmissive had weêrlegd.
Doch de heer Röell wees op zijn zacht-ernstige wijze mij te-recht. Ik moest in een
belangrijkematerie eenigszins den tijd laten werken. Niet onmiddellijk en gejaagd
een zaak van belang, vooral wanneer zij als doortrokken was van subjectieve
geprikkeldheid, behandelen. De tijd was - zóó leerde hij mij - een niet te versmaden
heelmeester ook van door de administratie geslagen wonden. Trouwens ik moest
die opmerking zeer ter harte nemen ook met 't oog op mijn eigen te-kort-komingen.
Mijn hoofdtaak aan de griffie was het in orde brengen der volkstelling van December
1859 voor de provincie; en ach, dit werk vorderde zoo weinig. Ik moest afwachten
den arbeid der gemeente-ambtenaren, te-vreden mij betoonen als, na eindeloos
geschrijf, de tijd de meest schreeuwende cacofonieën der telling wegdoezelde.
Goede Hemel! Wat zag diestatistiek van Amsterdam er uit, nadat zij door de zeef,
welke ik uit naam der griffie van Noord-Holland haar voorhield, had geloopen! Een
blos van schaamte kwam over mijn wangen, wanneer ik de cijfers zag die hooit
klopten,, niettegenstaande mijn kunstigste berekeningen, en in weerwil van het
buitensporig werk der zeer buitengewone hulp-. assistenten, die ik voor het verkrijgen
van dat resultaat had gekregen: een aanspreker, een gewezen schuitenvoerder en
zijn zoon, een vroegere bediende uit een bakkerswinkel! Een statisticus, ik moest
het met schaamte bekennen, werd ik nooit. De referendaris der statistiek aan 't
departement van Binnenlandsche Zaken, de goedige onvaste heer von Baumhauer,
kwam van tijd tot tijd naar mijn werk kijken, en poogde, binnensmonds pratend, mij
enkele loopjes van 't vak te leeren; een goede kennis van vroegere jaren, mr. J.F.B.
Baert, toen chef der afdeeling Statistiek aan het Provinciaal Gouvernement van
1)
Utrecht, gaf mij enkele wenken zijner ervaring .... met een zucht, met een ‘oef’,

1)

Van mr. Baert gaf ik later een necrologie in de levensberichten der Maatschappij van
Letterkunde van het jaar 1909.
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gaf ik eindelijk 't resultaat van mijn zwoegend tellen aan den heer griffier over.
‘Besser gar nicht beobachten als schlecht beobachten’, zeide reeds Humboldt.
Het was mij, na eenigen tijd aan het Provinciaal Gouvernement vertoefd te hebben,
toch duidelijk, dat ik naast dien arbeid nog wel een ander veld van werkzaamheid
moest zoeken. Ik moest trachten een terrein te vinden, dat ook aan mijn ideëel
bestaan een zekere voldoening kon geven. Trouwens het effectieve salaris van een
adjunctcommies was niet zeer hoog. Het kon geen kwaad, dat er iets bij verdiend
werd om behoorlijk voor den dag te komen. Hier kwam - daar ik mijn avonden vrij
had - het journalisme mij weder helpen. In Haarlem leefde toen de ondernemende
en uitstekende uitgever A.C. Kruseman. Onder de velerlei plannen, die hij bedacht
en uitvoerde, behoorde ook het voornemen, om aan ons land een goed weekblad
te geven. De Engelsche weekbladen leverden het voorbeeld, en in Frankrijk gaf de
liberale partij door haar ‘Courier du Dimanche’ een voortreffelijk model. Kruseman
kocht dus een bestaand blad, dat, onder den naam van het Zondagsblad, kommerlijk
zijn leven voortsleepte, en verbond daaraan, onder leiding van Buys, de beste jonge
liberale krachten van ons land. Van Limburg Brouwer, Joh. C. Zimmerman, Busken
Huet, Allard Pierson, de Génestet zouden allen medewerken. Al zeer spoedig, na
mijn komst in Haarlem, kwam Kruseman mij vragen mij met de hoofdredactie te
belasten. Buys toch - vroeger hoofd-ambtenaar aan het Provinciaal Gouvernement
te Haarlem - was als Secretaris van Rijnland naar Leiden vertrokken, had er
bezwaren tegen, van uit Leiden een blad dat te Haarlem werd gedrukt en uitgegeven,
te besturen, en wilde dus zijn taak voor het blad aan een ander overdragen. Met
graagte nam ik het aanbod aan, dat ook geldelijk misschien wel eenige voordeelen
beloofde. Het werd voor mij een uitermate geliefkoosd werk. Daar ik gezien had,
dat in het Volksblad van Kemper mijn aanteekeningen over buitenlandsche
staatkunde opgemerkt werden, besloot ik als wekelijksch hoofd-artikel, een overzicht
te geven van den gang dier buitenlandsche politiek. Een oude kennis, dien ik als
mede-student te Amsterdam dikwijls had gezien, de heer Robidé van der Aa - zoon
van den vroegeren eigenaar van den Hemelschen Berg te Oosterbeek - was sinds
een paar jaren in den Haag gaan wonen. Daar hij vermogend was en allerlei
invloedrijke familie-relaties had, werd hij in de jonge liberale kringen der hofstad
zeer spoedig opgeno-
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men. Hij zelf behoorde tot de meest geavanceerden; zijn vroegere theologische
studiën hadden hem een strijdlust tegen het clericalisme ingeprent; voorloopig was
hij Thorbeckiaan doch in zeer radicalen zin. Hij bemoeide zich vooral met de Indische
politiek, een veld dat hem bijzonder aantrok, omdat hij boven alles lief had de studie
der aardrijkskunde, zooals die te Berlijn door Ritter was ingewijd. Ik wist hem over
te halen wekelijksche brieven over de binnenlandsche politiek - die hij met den naam
van Robrecht van Peene (een ouden familie-naam van zijn moeder) onderteekende
- voor mijn blad te leveren. Zóó ging ik in zee. De oude eerste medewerkers
handhaafden ter wille van Kruseman hun steun, en al mijn jonge vrienden Hingst,
den Tex, Jacobi, straks Halbertsma zouden mij helpen. Voor het ‘feuilleton’, onder
aan het blad, zou ik vertalingen geven of doen geven van 't beste wat de
buitenlandsche literatuur van den dag opleverde; vertalingen van de artikelen van
Hippolyte Rigault, van Emile Montégut, van Eugène Pelletan, van Daniel Stern, van
Saint Marc Girardin, van Charles Kingsley, van Thackeray (uit zijn voorlezingen
over de George's), van Edward M. Whitty. Wat was ik tevreden, als ik
Zaterdags-avond het fraai op schoon goed papier gedrukte weekblad ontving! Met
welk een zorgvuldigen schroom ontplooide ik het blad! Ik had elke week met groote
zorg mijn artikel over den gang der politieke gebeurtenissen in Europa bewerkt en
daaraan een lichten vorm trachten te geven. Hier en daar hoorde ik het prijzen.
Toen Busken Huet in Haarlem en Amsterdam zijn schitterende negen, voorlezingen
hield over de Nederlandsche literatuur, waarin hij de letterkundige verschijnselen
de

de

van het einde der18 en het begin der 19 eeuw behandelde, ze toetsend aan de
beginselen van het realisme, dat is aan een vrijer waarneming en trouwer uitdrukking
der natuur, dan naar zijn inzicht vroeger was beproefd, wist ik een der mannen, op
wier geest en oordeel ik in Amsterdam den hoogsten prijs had gesteld, Josef
Alberdingk Thijm over te halen in mijn blad telkens, na elke gehouden voordracht,
een breeden weêrslag op het gehoorde te leveren. Busken Huet zelf schonk
voortreffelijke vertalingen van Lacordaire's intrêerede in de Fransche Academie met
het antwoord van Guizot, de Génestet gaf een glansrijk artikel over. Potgieter's
hulde aan da Costa, Zimmerman besprak, de Leeke-dichtjens van de Génestet,
van Limburg Brouwergaf een beoordeeling van mevrouw Bosboom's nieuwsten,
roman ‘Graaf Pepoli’, de heeren Logeman en Lubeck
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schreven bijdragen over natuur- en werktuigkunde. Dr. Halbertsma die met zijn
vriend van Herwerden - de professor voor de Grieksche taal te Utrecht - zoo-even
een studiereis in Spanje had gedaan, om in de archieven en bibliotheken aldaar
Grieksche manuscripten te collationeeren leverde voor mijn blad Spaansche
schetsen, die door haar haast uitbundigen luim en speelsche guitigheid bekoorden.
Robidé van der Aa, de roode jonge Hollander - zoo-als men in den Haag hem niet
enkel~naar zijn hoogblonde haren noemde - gaf stipt zijn brieven over
binnenlandsche politiek, waarin hij uitvoer tegen allerlei opportunisme onzer
babbelachtige parlementaire grootheden. Met zorgvuldige angstvalligheid waakte
ik dat niets onedels in het blad kon voorkomen. Mijn streven was, dát het
Zondagsblad een distinctie zou aantoonen, als die van het ‘Journal des Débats’, en
mijn voorbeeld als journalist was Prévost-Paradol.. Zijn bevallige lichte greep, zijn
gemakkelijkheid van beweging, zijn fijnheid van opvatting, zijn zuiverheid van vorm,
zijn afkeer van rhetoriek en dikke woorden, zijn worp van den pijl der argumentatie
die suisend door de zinsneden recht-af op den tegenstander neêrkwam, waren mijn
ideaal. Ach, al dat werk werd al bijster weinig gewaardeerd. Op de tafel van de
sociëteit ‘Trou moet blycken’ zag ik, dat de blanke reinheid van mijn blad door geen
kreuk of slordige betasting werd bezoedeld. Men las het niet. De uitgever, de heer
Kuseman, kwam met afgepaste vormelijke vriendelijkheid mij elke maand berichten,
dat het blad weder iets achteruitging. Het blad verloor - zóó zette hij mij met
boekhouders-nauwkeurigheid uitéén - de oude abonnementen van de krant, die hij
had gekocht, en won geen genoegzaam aantal nieuwe inteekenaars. Hij kwam mij
met deftige aarzeling, dus tot zijn spijt, keer op keer een maandelijksche balans van
teruggang vóórhouden. Wat hielp 't mij of Potgieter uit Amsterdam mijn werk al
prees, een lof die hij later in zijn studie over Bakhuizen van den Brink nog herdacht.
Kruseman - zie zijn Bouwstoffen I, pag. 380 en vergelijk het boek A.C. Kruseman,
door J.W. Enschedé 1899, I, p. 482 en volgende - gaf onmeêdoogende statistische
o

cijfers van verlies. Het deed hem leed, zóó verzekerde hij, maar met 1 April 1861
zou het weekblad ophouden. Wij schreven allen, voorzoover wij vaste medewerkers
waren, toen ons beste artikel in het laatste mummer. Ik-zelf gaf op het slot van mijn
opstel van 28 Maart 1861 getuigenis van mijn geloof in den vooruitgang: ‘Zij dit de
moraal, waarmede wij het Zondagsblad sluiten, de ver-
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werkelijking der staatkundig-maatschappelijke vrijheid en der christelijke verlichting
moet steeds vooruitgaan. Als een groot leger, dat voorttrekt en menig traag en
afgemat krijgsman achter zich laat, zóó heeft ook de beschaving haar achterblijvers,
maar zij-zelve vordert zonder ophouden. De tijd heeft vleugels:
Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des aîles.
Dit was de laatste min of meer resoneerende toon van het Zondagsblad.
Voor mij was het einde van het blad een droevige gebeurtenis. Toch had ik aan
dat blad de kennismaking te danken van twee mannen, die op mijn volgend leven
een grooten invloed zouden hebben: ik bedoel Buys en Busken Huet.
Buys in de eerste plaats. Ik leerde hem kennen, toen ik op een herfst-dag van
het jaar 1860 naar Leiden trok, om de taak der hoofd-redactie van hem over te
nemen. Hij was een zestal jaren ouder dan ik. Dikwijls had ik in Haarlem over hem
hooren spreken, doch altijd als van een min of meer gesloten karakter, streng voor
zich zelf, toegeknoopt, en niet schielijk zekere vaste plooien afleggend. Zijn wijze
van schrijven was toen ter tijde goed, bij wijlen pittig, doch nog gewoon: de trant
van een perfect economist of van een hoogstaand ambtenaar. Zijn opstellen waren
modellen van klaarheid. De fijnere, meer aantrekkelijke vorm van later, de verheffing,
ontbrak nog. Maar in het logisch geserreerd betoog begon toch, als men scherp
opmerkte, reeds het hart van den auteur te kloppen. Ook een bedwongen luim
zweefde hier en daar reeds over den vasten zin-bouw. In mijn verbeelding zag ik
tegen hem op, toen ik op den bewusten Octoberdag voor 't eerst 's namiddags aan
zijn huis op de Heerengracht te Leiden belde. Ik werd - daar ik mijn overkomst uit
Haarlem had verwittigd en te eten was genoodigd - door zijn jonge vrouw, die hij
een groot jaar geleden had gehuwd, ontvangen. Zij was verrassend schoon fen
bevallig, doch melancholiek, haast mijmerend, zoodat het vormelijk gesprek weinig
vlotte. Een half uur later trad Buys, die nog op 't bureau van Rijnland was
opgehouden, binnen. Hij was slank, eer blond dan donker, van gewone grootte, en
gaf een stevigen handdruk en opgewekten welkomstgroet. Mij trof dadelijk het
vast-belijnde profiel van den aristocratischen kop, de sobere eenvoud van zijn woord
en optreden, tegelijk een ingetogenheid die tot stroefheid kon overhellen. Wij spraken
toen van-zelf over het blad, waar-
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van hij de eigenlijke leiding nu aan mij overgaf; hij legde nadruk op de politieke
richting in liberaal-economischen zin, waarvoor ik nu geen onbepaalde bewondering
had, doch die ik in groote lijnen, mij scharende in de gelederen eener breedere
liberale partij, toch beaamde; en voorts gleed het gesprek - toen wij aan tafel zaten
- haast ongemerkt over tot de terreinen van literatuur en kunst. De jonge vrouw, die
tot nu toe alles min of meer onverschillig had aangehoord, werd in eens als wakker.
Er kwam gloed in haar oogen. Zij nam warm deel aan de wisseling van opmerkingen.
Zij had op artistiek terrein haar eigen opvattingen - uitingen van diepe emotie en
van grooten weêrzin tegen banaliteit en mooi-doenerij - en verdedigde zeer levendig
haar inzichten en meeningen. Toen wij van tafel opstonden, deed zij haar piano
open, en speelde en zong ons vóór Schumann's composities op Heine's lyrische
Intermezzo. Ook wij werden gedragen op de vleugelen van het gezang, toen die
liederen - zich concentreerend in het ‘Allnächtlich im Traume seh' ich dich’ - in de
stille kamer zacht weerklonken. Ik bleef den ganschen avond, en was sinds dat
oogenblik een vertrouwde van man en vrouw. Als het mij eenigszins mogelijk was
kwam ik des Zondags bij Buys, en deed met hem en zijn jonge vrouw groote
wandelingen in Leiden's omstreken, naar Endegeest, Wassenaar, Warmond,
Sassenheim en Lisse. Al wandelend sprak hij over de zaken van staat en
maatschappij, en zij voegde telkens, terwijl ze geurende takken en bloemen van 't
veld bijééngaarde, opmerkingen, invallen en herinneringen op kunstgebied of uit
de wereld der literatuur daartusschen. Hoe hebben zij beiden op mijn leven invloed
uitgeoefend! Zonderling intiem was die verhouding, machtig de greep die Buys op
mijn denkvermogen heeft uitgeoefend. En toch, wanneer ik mij uit den toovercirkel
van beider inwerking loswikkelde, moest ik mij-zelf soms bekennen, dat ik, van
gansch verschillende uitgangs-punten uitgaande dan hij, over staatkunde en
staathuishoudkunde anders dacht en voelde dan in zijn gesprekken en geschriften
als zijn beginselen werd uitééngezet. Terwij ik uit wilde gaan van de maatschappij
als grondslag der gemeenschap, legde hij enkel nadruk op den staat als leidende
(gebiedende of verbiedende) richtsnoer dier gemeenschap. Want wat bij Buys
dadelijk trofwas de haast uitsluitende vereering van 't begrip van staat en
staatkundige vrijheid verbonden met de volle waardeering van persoonlijke energie.
Dat die staat leiding en steun moest geven aan al het streven naar rechtvaardigheid,
dat vrij opkomt uit het
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wezen en werken der collectieve maatschappij, wilde er bijhem niet grif in. Wel stond
bij hem op den vóórgrond de krachtige wil van individueel zich in dienst te stellen
van zijn beginselen, en niet tegen offers van eigen gemak of voorkeur op te zien.
Enormiteiten te verkondigen - zóó liet hij zich eens uit - zou misschien kunnen
worden toegelaten of verschoond, onder de enkele voorwaarde, dat men bereid is
met zijn hoofd voor die krasse overtuiging in te staan; de altijd dreigende guillotine
was in dat opzicht de rechtvaardiging voor de mannen der Fransche Conventie.
Voor mijn liefde tot de Middeneeuwsche gedachten voelde Buys niets. Hij was en
bleef de type van den modernen wakkeren man der negentiende eeuw. Het oude
overgeleverde Engelsche constitutioneele stelsel scheen hem op staatkundig terrein
nog altijd een model toe. Voor ons land zag hij in Thorbecke den drager van dat
systeem. De begrippen van recht en wet werden door hem absoluut hoog gehouden.
Een rechts-staat was zijn ideaal. Langzaam, maar zeker, gleed hij (naar mijn inzicht)
later meer en meer over tot het begrip staats-souvereiniteit, met miskenning van
het initiatief en de drijfkracht der maatschappij. De impulsie, werking en vaart der
maatschappij, wortelend in het begrip der gemeenschap, werden door hem toen
als egoistische ‘eigen richting’ afgewezen. Voor democratie had hij een soort van
nieuwsgierige stemming gemengd met bezorgde vrees. De kern van het staatsleven
moest, volgens hem, besloten zijn in een nijvere kloeke intellectueele burgerij. De
volks-klasse als zoodanig moest volgen. Het economische leven der maatschappij
loste zich voor hem nog op in 't voorschrift van het ‘laissez-faire’. Van de
zoogenaamde ‘sociale’ leus wilde hij in die dagen niets weten. Het woord ‘sociaal’
werd zelfs altijd eenigszins dédaigneus door hem uitgesproken. Terwijl ik toen geen
andere richting in 't oog had, dan de lijn der historische, in ontwikkeling zijnde,
rijpende sociale idealen, die ik dan ook van tijd tot tijd hem tegenwierp,. kantte hij
zjch met beslistheid tegen elk mijner aanwijzingen naar die meer breede sfeer. Hij
kon dàn scherp worden, bij het volgen van zijn enger getrokken regel. Hij verwierp
absoluut gevolgtrekkingen, zoo-als Ruskin die - later in 1862 - trok uit de gelijkenis
van de arbeiders in den wijngaard (Mattheus XX), waar aan de arbeiders van het
laatste uur hetzelfde loon wordt gegeven als aan hen die den ganschen dag hebben
gewerkt. In 't algemeen sprak hij niet gaarne over religieuze ideeën,. die voor zijn
intellectueel ontwikkeld brein veelal nevelachtig geleken, en zeer verrast
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keek hij mij aan, toen ik hem ééns mijn instemming betuigde met den smartkreet
van professor Brill - in die dagen door hem geuit - dat alléén een inkeer tot God ons
vaderland zou kunnen behoeden. Het begrip legaliteit daarentegen woog bij hem
zeer zwaar, en deed hem soms overhellen tot denkbeelden die mij weieens nuchter
en vlak geleken. Hij was in dit en elk ander opzicht de man van de ‘rechte lijn’. Hij
weifelde zelden, wist wat hij wilde. Zijn karakter-vastheid, zijn diep plichtsgevoel,
dreven hem steeds vanzelf, rustig, rhytmisch en als 't ware harmonisch, voorwaarts
in een volmaakt heldere éénheid van leven en richting. Zijn nobele oprechtheid gaf
daarbij aan al zijn uitingen verheffing en gloed. Men vergat niet licht een zijner
afkeuringen. Al deelde men die uitspraak niet, men bleef daar over denken.
Geheel anders teekende zich in 't brein en in 't gemoed het beeld van Busken
Huet, die twee jaren ouder was dan Buys. Ik maakte zijn kennis, toen hij mij op mijn
kamers te Haarlem kwam spreken over een opstel, dat hij in het Zondagsblad wilde
plaatsen. Het appartement, waar ik huisde, was hetzelfde dat door hem jaren-lang
was bewoond vóór zijn kort te-voren gesloten huwelijk. Het uitzicht op het Spaarne
vlak tegenover de groote brug boeide hem; allerlei grappige herinneringen aan de
slampampers, die over de leuning van die brug in 't water tuurden, kwamen hem
voor den geest, toen hij op zijn ‘oude’ kamers weder toefde; van-zelf bleef hij wat
langer praten en redeneeren. Want elk gesprek was van zijn kant een raisonnement.
Hoewel hij tegen het einde van 1860 nog altijd de gevierde Waalsche predikant
was, die voor veler gemoed stichting aanbracht, zoo was toch in zijn omgang
allereerst merkbaar 't critisch prikkelend zout. Hij kende geen ‘égards’, had geen
eerbied voor het zoogenaamd fatsoen onzer maatschappij, miste volkomen ‘la bosse
du respect’. Hij keek met zijn heldere scherpe oogen, onder zijn zwarte haren, vast
zijn wederpartij aan. Den open oog-opslag van Buys had hij niet, wel een meer
doorvorschenden uitdagenden blik op de wereld, een blik als op het portret van
Emile de Girardin door Ingres. Die blik was schalksch en toch soms met niet weinig
jaloerschheid getint, wanneer hij zag, dat het leven voor anderen zóó gemakkelijk
scheen, terwijl hij-zelf én met zijn gedachten moest worstelen én voor zijn
levens-onderhoud al schrijvende bovenmatig zich moest inspannen. Juist in 't jaar
toen ik hem leerde kennen, in den winter van 1860 op 1861, had in zijn brein het
drama plaats der ontworsteling van zijn
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gedachten uit de sfeer der moderne theologie. Ik merkte daarvan nog niet veel. Wel
trof mij soms een of ander schertsend woord over den door hem soms zoo hoog
gestelden professor Scholten, wien hij ondeugend verweet in het boek ‘De ieer der
Hervormde Kerk’ den lieden diets te maken, dat hij Calvijns werk voortzette, terwijl
hij zich toch bewust moest zijn in dezelfde verhouding tot Calvijn te staan als weleer
de met Calvijns goedkeuring verbrande Servet. Doch overigens meende ik bij den
Huet dier dagen vooral te zien een strijd tegen eenzijdigheid en tegen doctrinarisme
in 't algemeen, met een overhelling tot een soort van scepticisme. Doch geen
bekrompen trek lag over dat alles. Integendeel, hij zocht alles (en veel was hem in
de wereld nog vreemd) met een koel hoofd en scherp verstand onbevangen te
begrijpen. Want hij was vóór alles man van fijn verstand. Voorloopig wierp hij zich
toen op de literatuur. Hij was pas gehuwd met een jonge teêre begaafde geestige
schrijfster, die in kleinen kring zeer werd gewaardeerd, en had met haar een
miniatuur-huisje in de Zijlstraat betrokken. Het werd voor mij een geliefde gang, des
avonds laat, na volbrachten arbeid of bezochte ‘soirée’, een uurtje te gaan praten
met de bewoners in die Zijlstraat. Hoe dikwijls heb ik dáár gezeten aan de tafel, in
de kleine ‘suite’, tusschen Huet en zijn vrouw! Het zachte gedempte licht der
carcel-lamp bestraalde ons en de boeken of bladen vóór ons, en liet het overige
deel van het vertrek 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 heên. Ik moest aan Huet, die hier met zijn jonge
vrouw een arbeidend kluizenaars-leven leidde, tijdingen brengen uit de wereldsche
wereld van Haarlem. 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 haast mystieke biografie, die
Lacordaire aan Ozanam had gewijd. Huet kwam met deeltjes van Taine of
Sainte-Beuve aanloopen. Met een scherpzinnig talent ontleedde hij hun uitspraken.
Onze indrukken werden scherper, ons genot hooger, en mevrouw Huet mengde
een toon van lichten weemoed onder onze uitroepen, wanneer wat al te ondeugend,
te striemend de slagvaardige zetten van Huet weêrklonken. Dit echter bleek mij
meer en meer: Huet wilde niet langer zijn de pleitbezorger eener theologische
zienswijze. Hij wilde zijn leven breeder opvatten. Hij brak zijn ééns gevolgde lijn.
Met
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zijn vasten wil, met zijn onafgebroken arbeidskracht, ging hij zich dwingen een
anderen koers in te slaan. Desnoodsin ‘zigzag’ wilde hij vooruit. De studie der
letterkunde en der kunst gaf hem vooreerst een bedding voor den stroom zijner
gedachten. Hij begon te begrijpen wat Montaigne bedoelde met het oordeel, dat hij
over den mensch uitsprak, ‘ondoyant et divers’. Zulk een studie op den mensch
wilde hij toepassen. Het wél-overlegde, het altijd hout-snijdende van zijn
argumentatie, werd in literarische kringen weldra zeer opgemerkt. Zijn puntige zetten
troffen dadelijk. Iets elegants, iets smaakvols in den vorm wilde hij bereiken, doch
tegelijkertijd zou hij dapper uitvaren tegen de ‘heilige huisjes’ der burgerij. Met een
scherpen degen prikte hij dan in de voosheid der maatschappelijke huichelarij. Doch
let wèl, er was in zijn methode, naast wat men iets ‘cerebraals’ zou kunnen noemen,
altijd een zekere dwang dien hij zich oplegde. Van ontroering liet hij weinig sporen
blijken. Zijn natuur was eigenlijk hartstochtelijk en prikkelbaar, men merkte het aan
het trillen zijner lippen, doch hij was meester van zich-zelf: hij bedwong ook bij zijn
letterkundigen arbeid zijn aanleg door een pikante scherts, die hij voor betrekkelijk
zachtmoedig hield, maar die anderen als satire in de ooren klonk. Hij-zelf was soms
volkomen onbewust dat hij anderen op die wijze kon hinderen of beleedigen. Hij
meende, dat hij het recht had op sommige oogenblikken van zich af te spreken, en
was naïef verwonderd, dat men zich boos maakte over zijn rake opmerkingen, en
men geen oog had voor zijn zelfbeheersching.
Buys en Huet: wat al nieuwe terreinen van arbeid en denken ontsloten zij mij! Het
gemoed en 't brein, nog gansch vervuld door de gedachten in mijn studenten-tijd
gekweekt, werden wonderlijk aangedaan en geraakt door de logica van den één,
door de licht-flitsen van den ander.
Daarbij kwam, dat ik in Haarlem een hoekje der wereld leerde kennen, dat voor
mij bijna onbekend was: den kring der heeren militairen. Wel had een zoon van mijn
oom de Man, die zee-officier was geweest, en van wien ik zeer veel hield, mij dikwijls
verhaald van zijn marine-corps, maar zelf had ik die militaire groep onzer
samenleving, waarin een exclusief en zeer bijzonder eergevoel - als laatste
overblijfsel der ridder-tijden - tot alles overheerschende beweegkracht van het leven
werd aangenomen, nooit met eigen oogen van nabij gezien. Een gelukkig toeval
nu wilde, dat ik voor mijn dagelijksch middagmaal een plaats kon
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krijgen aan een officieren-tafel van die stad. Haarlem was toen ter tijd een geliefd
garnizoen van de cavalerie. Onder het bevel van den kolonel baron van Dedem
stond een regiment, gecommandeerd door een keurvendel van Neêrlands adel. Al
die jonge mannen van den degen waren op hunne wijze hoffelijke cavalieren. Zij
namen het schoone jonge leven van den wereldschen kant op, en pasten in die
sfeer bijna uitsluitend toe ‘le culte de l'honneur’. Zij wisten werkelijk zekere gebreken
en ondeugden op te voeren tot de hoogte van zeer waardeerbare qualiteiten, soms
tot halve deugden. Hoofdzaak was bij hen 't hart hoog te dragen. Voorts hielden zij
immer als voor den geest de woorden van den Sire de Lalaing zoo als Froissart ze
opteekent: ssachez que peu de nobles hommes sont parvenus à la haute vertu de
prouesse et à la bonne renommée, s'ils n'ont été amoureux: pour ce, beau fils, il
vous convient être doux, courtois, gracieux... In die stemming mocht ik ze ontmoeten.
Wat reden ze stout en sierlijk op hun paarden! Hoe klonk hun muziek opwekkend
door de anders stille straten! Hoe bogen zij, met manieren aan het ‘ancien régime’
ontleend, voor de lieve kopjes, die zoo schuchter achter het raam wegdoken! Hoe
fonkelde des middags hun wijn in het opgeheven glas! Hoe kruisten zich kwinkslag
en uitval in hun dagelijksch gesprek! Hoe flikkerde hun staal, waar 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! Bij hen was kleur in 't uiterlijk
van het leven. Als ik 's ochtends vroeg, op mijn gewone wandeling in den Hout,
vóórdat ik naar mijn bureaux in het Provinciaal Gouvernement ging, een der
escadrons met de mij bekende officieren tusschen of langs 't zware statig geboomte
ter oefening zag rijden, de trompetten hoorde schetteren, terwijl zonnestralen dwars
door de breed-gebladerde takken in de verte op het blanke staal der wapens
flonkerden, dan was het mij soms - terwijl de bonte stoet in een stofwolk wegtrok alsof een kleurrijke droom mij voorbij gleed. Des middags zat ik met de officieren
aan den disch. Er werden ook aan dien' disch hoffelijke vormen waargenomen,
zekere vaste regels gevolgd. Correcte goede manieren schenen hun als aange
boren. Goed humeur was in den regel aller eigenschap. Voorts zelfvertrouwen,
beslistheid, en iets spontaans in uiting en bewering. Doch alles concentreerde zich
bij hen in een verdediging van ‘de eer’. Mij frappeerde het, dat men elkander naar
persoonlijke daden, zelfs van den meest gewo-
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nen aard, nooit vroeg. ‘Wanneer wij't u willen meêdeelen, zóó onderwees mij één
uit hun midden, zeggen wij 't u vanzelf: gij behoeft niet onbescheiden in ons doen
of laten u te mengen’. Aan tafel was een der militairen de president, die vast en
hoofsch zorgde dat al hun tradities streng werden geobserveerd. Ik zie hem nog
vóór mij in al het fijn beschaafde en ‘chevaleresque’ van zijn houding en manieren.
Het was Gerard Taets van Amerongen Natewisch, de latere Grootmeester aan het
Hof. Even correct als hij later zijn plicht tegenover koning en koningin waarnam,
even ‘grand seigneur’ bleef hij onder ons aan tafel. Ontmoette ik hem na jaren op
het paleis, bij een of ander hof-feest, dan trof het mij, dat hij altijd volkomen dezelfde
was, de edelman, zooals ik hem te Haarlem aan onze vrij luidruchtige tafel had
gezien. Hij was de geboren eere-arbiter, de scheidsrechter dien allen
gehoorzaamden. Was er een twist, men luisterde naar zijn uitspraak. Wanneer een
onvoorzichtig woord tot een duel moest leiden, wist hij als ‘getuige’ op 't terrein - ik
weet er van mede te spreken - den strijd te voorkomen. Van discussie was hij
afkeerig. Voor hem was 't woord geschreven van Victor Hugo: ‘étant le Cid, je préfère
obéir que discuter’. Soms hoorde ik hem tusschen zijn tanden mompelen - men
sprak meest Fransch in zijn kringen - iets wat geleek naar het bekende woord: ‘on
ne discute pas avec ses adversaires, on les supprime’. Let wel, dat hij in zijn vormen
de beleefdste man ter wereld was. Trouwens dat waren zij allen. Vooral tegenover
ons, de niet-militairen, die zij bij zich aan tafel hadden toegelaten; want nevens mij
behoorde daartoe een tweetal: dr. Halbertsma - de ietwat ongedwongen kameraad
en tegelijk fijnste kenner van het Grieksch, hij, die later professor te Groningen zou
worden en nu in Haarlem zulke lustige oud-Hollandsche en Friesche vooizen op
het dessert ons wist vóór te zingen - en voorts Mr. van Vladeracken, de toekomstige
staatsraad. Eens slechts kreeg ik het met mijn officieren, als ‘corps’, bijna te kwaad.
Een van hen had op de sociëteit ‘Trou moet blycken’ gehoord, dat ik medewerker
was aan een krant, hij bedoelde het Zondagsblad. Bij hem waren bedenkingen
gerezen, of het den officieren van het regiment huzaren wel voegde, met een
dagblad-schrijver - een ‘folliculaire’ - alle dagen te tafelen. Daar zijn bedenkingen
door de andere officieren werden gedeeld, kwam van Amerongen mij op mijn kamer
daarover spreken. Ik vroeg het recht om 's middags aan tafel - zonder dat mijn woord
tot discussie zou leiden-
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mij daarover te ‘verklaren’. Mijn toelichting toen, dat ik geen journalist van professie
was, dat ik slechts deed als bijwerk wat aan zoovele Fransche auteurs als gunst
werd afgevraagd; mijn uitéénzetting dat ik nooit persoonlijke questies in 't blad
behandelde, maar slechts den loop der buitenlandsche politiek eerlijk poogde te
volgen; mijn opmerking, dat ik in het Zondagsblad - als doel - niet om geld quă geld,
schreef, en voor mij zelven veeleer tot leus het devies van een oud bekend geslacht
had aangenomen, ferro non auro, overwon of kalmeerde de gevoeligheid van hen
die trouwens het Zondagsblad nooit hadden ingezien. Ik behoefde dus voorloopig
niet mijn opvatting van ‘eergevoel’ van ‘ridder van den geest’ te plaatsen tegenover
de hunne, een debat, dat, van zoo verschillende uitgangspunten opgezet, toch
slechts tot verwarring zou hebben geleid. Van beide kanten zweeg men. Sinds sprak
men aan tafel nooit meer over dit geval.
Intusschen gleden de dagen zóó voorbij. Ik arbeidde hard aan mijn taak op 't
gouvernement, bewerkte ook het verslag der provincie over het jaar 1860, en genoot
tegelijk iets van ‘la vie mondaine’ der uitgangs-kringen in Haarlem. Een lieve, jonge
vrouw, die als meisje naast mij op de schoolbanken, te Baarn, had gezeten, en die
mij nu in de stad, waar zij gelukkig gehuwd was, min of meer beschermde, kwam
mij dadelijk als te-gemoet. Een mede-student, dien ik in Amsterdam zeer veel had
gezien, en die nu pas gehuwd in Haarlem woonde, nam mij als huisvriend aan. Van
verschillende kanten werd.de hand mij toegestoken. Van veel kringen was ik
deelgenoot. De deftige Enschedé's deden moeite mij aan hun krant te verbinden.
Aan een debating-club nam ik deel. Straks was ik bezig bij het ordenen van het
halve-eeuwsch-feest der Maatschappij van Nijverheid. Sterk interesseerde ik mij
aan plannen, die de jeugdige voortvarende burgemeester van Haarlem, de heer
Fock, hier en daar, reeds voorbereidde, om in het Haarlem zijner dagen de
schilderijen van. Frans Hals tot een grootsch geheel voorgoed te vereenigen: het
zou zijn schoonste roem worden. Door de voorkomendheid van den heer van der
Vlugt mocht ik dikwijls de prenten-verzameling van Teyler's kabinet bewonderen.
Voorts deed ik als officier der schutterij vrij onbeholpen mijn plicht. Ik zag nu dat
leven der maatschappij, waarnaar ik op 't einde van mijn studenten-tijd zóó had
verlangd; ik werkte, zij het op hoogst bescheiden schaal of trap, mede in het
raderwerk der samenleving. Ik deed ondervinding op van het practische leven. En
ik zag
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dat zulk een werk mij lang niet ongemakkelijk van de hand ging. De heer de Vries
prees zelf mijn handigheid voor het practische, meende dat het mij kenmerkte. Toch
was ik bij wijlen onbevredigd. Dit was nog eigenlijk niet het doen, dat ik mij had
voorgesteld. Het werken op die wijze werd, vooral wat den arbeid aan de provinciale
administratie betrof, een dagelijksche routine, niets meer, en ik wenschte juist dat
meer. ‘Plus est en moi’ riep ik mij-zelven toe. Daarbij kwam dat - wat het verplichte
bureau-werk aanging - de hoofdambtenaar aan de Grffie, wiens vrij interessant werk
(bearbeiding der gemeente-verordeningen en polder-reglementen) door mij, tijdens
zijn zeer langdurig verlof, was vervuld, terug was gekomen, zelf zijn taak weder
opnam, en mij uitsluitend tot het galeien-werk der statistiek wilde verwijzen. Ik zag
dus uit, of ik misschien iets anders kon bekomen. Juist kwam in Amsterdam open
de betrekking van secretaris der Kamer van Koophandel. In 't begin van September
1861 - ik had nu een groot jaar in Haarlem gewoond - dong ik daarnaar, en had 't
geluk die betrekking te verwerven. Ik deed dus mijn hoffelijke afscheidsbuiging voor
de machthebbers der Provinciale Griffie van Noord-Holland - verzekerde den heer
Mr. G. de Vries Azn., dat ik hem nooit zou vergeten, wat ook nimmer 't geval is
geweest - en keerde terug naar Amsterdam.
Wat was ik echter, sinds dat anderhalve jaar, reeds vèr, vèr-weg van dien
studie-tijd in Amsterdam, en van de beschouwingen in mijn dissertatie vervat! Hoe
dreef het glijdende leven voorbij, en nam het mij, zonder dat ik het wilde of dadelijk
inzag, op zijn golven, wiegelend, meê! Welke indrukken van nieuwen aard hadden
de facetten van mijn geest reeds moeten opvangen! Een gevaar van ver-Warring
kwam dreigend soms opzetten. Brak niet de éénheid van mijn inzicht? Een enkele
keer ontstelde ik, en was het mij te moede alsof ik mij-zelf niet geheel meester was....
Een tweetal incidenten maakten op mij scherpen indruk. De eerste maal betrof
het 't feit, toen mij duidelijk werd aangezegd, dat er tweestrijd was tusschen de
denkbeelden der liberale burgerij en mijn opvattingen der maatschappij. Het gebeurde
in de Haarlemsche debating-club. Toen in die club, waarvan ik lid was geworden,
de beurt aan mij was om stellingen te verdedigen, had ik, als weêrslag tegen een
uiting van Guizot (in zijn ‘Mémoires’ deel III pag. 11) de opvatting gesteld: dat de
Fransche Revolutie van 1789 aan een illusie, zij 't een nobele illusie, zich had overge-
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geven, door te meenen, dat de mensch, ‘livré à lui-même’ zich den weg in de
moderne maatschappij kon banen. Ik poogde te ontvouwen, dat men de samenleving
niet kon en mocht begrijpen als in lossen onsamenhangenden toestand; dat zulk
een begrip leidde tot zuiver individualisme; dat integendeel, de lijn der hervorming
van maatschappelijke schakels of groepen, die het individu in zijn strijd van 't leven
konden steunen, de geleidelijke historische weg der ontwikkeling was. Nadat ik met
zekere warmte die zienswijze had ontvouwd, ontstond er bij de liberale toongevers
der debating-club - ik noem o.a. de heeren Krelage en Kruseman - een groote
ontstemming. Met bewoordingen aan het ‘laissez-faire’ systeem ontleend, met een
beroep op al wat de vrije arbeid voortreffelijks had opgeleverd, sinds cirkels als de
gilden waren open gebroken, werd mijn arme stelling onmeêdoogend verworpen.
Dit geschiedde in 't begin van 1861.
In den zomer van dit jaar, terwijl reeds mijn vertrek uit Haarlem bij mij-zelven
vaststond, kreeg ik een gewaarwording - ziehier het tweede feit - niet van tweestrijd
met een partij waartoe ik toch meende te mogen beh'ooren, maar als van een scheur
in eigen boezem. Bij toeval zag ik - daar mijn vriend Den Tex mij vroeg hem bij zijn
promotie bij te staan en zijn feest te leiden - eens mijn eigen dissertatie in. Ik las de
bladzijden, die ik over de mystieke auteurs der veertiende eeuw had geschreven,
en stiet op een aanteekening, die ik met potlood op de pagina over Meister Eckhart
uit een zijner preeken had overgeschreven. Die woorden luidden: ‘het werkende
leven wordt een rustpoos van het beschouwende leven’. Zou dit waar zijn? vroeg
ik mij nu af. Zittend op mijn stoel mijmerde ik, starend als in mij-zelf, lang en diep.
Ik voelde mij onbehagelijk. Ik kon niet ontkennen, dat ik in de praktijk van het leven
met lust en ijver ingreep, en toch geleek dat alles mij, bij 't licht van zulke woorden,
wonderlijk en vreemd en ijl. Kon zulk een practisch bezig leven ooit een rustpoos
worden van een meer ideëel leven? Een oogenblik was het mij, alsof ik een dubbel
leven leidde; nog sterker, alsof de ondergrond van mijn leven mij ontzonk. Het was
maar een moment, 't glijden van een schaduw die als uit mijn studenten-tijd even
op mijn voorhoofd viel. In gepeins bleef ik toch verzonken. Doch van mij afschuddend
allerlei zulke gedachten stond ik op. Ik zou weder de vóór mij liggende taak opvatten,
practisch gaan werken, werken om dan later misschien te kunnen naderen tot een
meer beschouwend
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leven. Later, later! Voorshands had ik slechts te volgen het wachtwoord, dat ik aan
het slot der voorrede van mijn dissertatie had geplaatst, het woord van den
stervenden keizer-Severus: ‘Laboremus’.

III.
Met het begin van September 1861 kwam ik in Amsterdam terug. Eigenlijk wist ik
bijna niets van het handeldrijvend Amsterdam, waaraan ik mijn werkzaamheid nu
had vastgehecht. De toovercirkel van mijn studenten-tijd - het leven in de sfeer van
wetenschap en kunst - had mij van al 't overige afgesloten. Ik was geweest als een
uurwerk dat onder een stolp wordt geplaatst. De wereld der Amsterdamsche
kooplieden was mij volkomen onbekend gebleven. Van de leden der Kamer van
Koophandel - een college van 18 heeren - kende ik slechts één lid, den stiefvader
van Frans Rauwenhoff, den heer Charles le Chevalier.
Toch was de samenstelling van die Kamer toen van eenige beteekenis. Wat den
handel betreft beleefde Amsterdam in die dagen een tijd van kentering. Met het jaar
1860 was voor het commercieel Amsterdam een keerpunt ingetreden. Tot nu toe
had men zich bewogen in conservatieve traditiën, die trouwens aan de toongevende
leiders der ‘zaken’ tal van winstgevende voordeelen verschaften. Doch een sterk
vermoeden kwam op, dat men op die wijze bijster slecht voor de toekomst zorgde.
Men begon te denken aan de fabel van de kip met de gouden eieren. Daarbij knelde
de overweging, dat Amsterdam, door het ontbreken van een goeden waterweg naar
zee, en door het gemis van vastschakeling aan een beleidvol getrokken spoorwegnet,
inderdaad gevaar liep van allengs door het groote met stoom gedreven Europeesch
verkeer, zoowel te water als te land, ter zijde in een hoek te worden geduwd. De
groothandel in Amsterdam begon dit te voelen. Vele leden van aanzienlijke firma's
begrepen dat 't oogenblik gekomen was, om, nu het getij verliep, de bakens te
verzetten. Enkele vertegenwoordigers van den groothandel kwamen tot de
overtuiging, dat men de leer der vrijheid van den handel moest aannemen en in
daden moest omzetten: de beste van die kooplieden zaten juist in de Kamer van
Koophandel.
De voorzitter van die Kamer was de heer Frans van Heukelom. Hij was, toen ik
hem leerde kennen, 49 jaren oud, in de volle kracht van zijn leven. Een klein,
bewegelijk man, wiens oogen, achter een in goud gevatten bril, overal
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heênkeken: vriendelijk, schertsend met de lieden van zin kring, eenigszins uit de
hoogte tegen hen die iets lager stonden. Hij ging vooruit, geloofde aan de liberale
beginselen eerlijk en trouw, doch meende, dat men 't best voorwaarts kwam, door
te laveeren nu rechts dan links. Persoonlijke sympathieën en antipathieën hadden
daarbij een sterk overwicht op zijn behandeling van zaken. In zijn wijze van doen
was altijd iets wat in de verte naar geheimzinnigheid zweemde. Zijn eigenlijke opinie
fluisterde hij zijn vrienden toe: hij was er op gesteld te doen merken, alsof hij meer
van de zaken in haar schuilhoeken wist, dan hij op 't oogenblik vertelde. Door zijn
afkomst en stand was hij een man van een coterie, die nu liberaal stond te worden.
De kring, waaruit hij voortkwam, was die der rijke Doopsgezinden in Amsterdam.
Men zal den bloei van het Amsterdam in de eerste helft der negentiende eeuw nooit
goed begrijpen, wanneer men geen rekening houdt met de werkzaamheid in den
handel der zeer vermogende Doopsgezinde inwoners van Amsterdam en omstreken,
waartoe vooral de Zaanstreek behoorde. Wat de Kwakers deden en werkten in het
Londen van 't begin der negentiende eeuw, dat deden de Mennonieten in Amsterdam.
Zij vormden in beide landen een eigenaardige groep van lieden, die over veel geld
- gevolg van groote spaarzaamheid - te beschikken hadden, en nu dat geld met
beleid in ondernemingen van ontwikkeling en vooruitgang shaken. Zij waren daartoe
in ons land al vroeger als aangewezen, daar zij vóór de revolutie van 1795 aan geen
staats- of regeerings-daden mochten deelnemen. Handelszaken waren het hun
overgelaten domein. De trek naar zaken zat hun dus in 't bloed. Een eenvoudige
levenswijze, zonder vertoon of uiterlijke weelde, maakte dat zij telkens nieuw kapitaal
verzamelden. Zóó kregen zij in alle handelskringen grooten invloed. Zij waren in
hun dagelijkschen omgang kenbaar aan hun waardeering van het begrip van vrijheid
op elk terrein, aan hun betrouwbaarheid, gepaard aan een soort van eigenaardige
reserve en slimheid. Zij meenden wel alles wat zij zeiden; maar zij zeiden niet alles
wat zij meenden. De qualificatie van ‘Mennist’ werd in dien zin door ieder in
Amsterdam dadelijk begrepen. Frans van Heukelom was in dit opzicht een type, al
was hij onder de Doopsgezinden weinig kerksch, en al offerde hij aan een zekere
luxe, door het met zorg houden van zijn span mooie manege-paarden. In zijn
smaakvolle coupé rende hij de stad door, overal raad vragend of raad gevend. Zijn
beste vrienden en vaste bondgenooten behoor-
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den natuurlijk tot de Doopsgezinden. Allereerst zijn zwager en op 't kantoor zijn
compagnon, dr. H. van Beeck Vollenhoven, het bekende lid (later voorzitter) der
eerste Kamer der Staten-Generaal. Deze had vroegtijdig zich voor de beginselen
van den vrijhandel verklaard, wist die leer in de Wetgevende Vergadering met klem
te verdedigen, met bewijzen ontleend uit zijn eigen handelszaak - zijn met zijn zwager
gedreven zaak was een zaak in granen - en is in het parlement een der sterkste
voorvechters geweest der opheffing van de beschermende graanrechten. Hij was
een goed financier, eenigszins gewichtig en vormelijk in zijn uitlatingen, een man
van veel invloed. In de Kamer van Koophandel steunde Frans van Heukelom op
twee andere vrienden van zijn kerkgenootschap: op de heeren Jan van Eeghen en
Albert van Geuns. De eerste, een zeer edele figuur, was, met een vollen neef, chef
van het groote goederenhuis Van Eeghen & Co. In tegenstelling met de zoo-even
opgenoemde Doopsgezinden, schaarde hij zich onder de stellig orthodoxe belijders
van 't Christendom. Sterk was hij gekant tegen de neutrale onderwijs-wet van het
jaar 1857 met de opleiding tot zoogenaamde christelijke en maatschappelijke
deugden, doch overigens ging hij ook mede met de beweging en tred der liberalen.
Hij was in aanleg en in doorzicht knapper dan zijn hem omringende vrienden, doch
had het gebrek - juist omdat hij elke zaak van alle kanten bekeek - niet zoo snel als
zij tot een conclusie te komen. Hij liet de kans van te doen zich dus soms ontglippen,
doch zelden beging hij, misschien juist daarom, een misgreep, en’ zijn advies was
altijd van groote waarde. De leden der Kamer van Koophandel, meest allen, zoo
als ik zeide, tot den groothandel behoorende, hadden hem tot onder-voorzitter
gekozen, en in die hoedanigheid moest hij dikwijls als waarnemend president
optreden, daar Frans van Heukelom van tijd tot tijd erg gekweld werd door het
podagra. Albert van Geuns, chef van het bankiershuis Luden en van Geuns, een
fijn bedachtzaam voorzichtig man, steunde met zijn krachten de beide voorzitters.
Eén was er in die Kamer, met wien Frans van Heukelom steeds moest worstelen,
naar mate hij verder tot het liberale kamp overging. Het was zijn volle neef Jhr. C.
Hartsen, ook een lid der Doopsgezinde kringen. Hartsen was even als dr. van Beeck
Vollenhoven, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, en was dáár de
vertegenwoordiger der behoudende beginselen, vooral wat betreft de koloniale
politiek. Hij was betrekkelijk jong lid dier hooge
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vergadering geworden, en had dáár dadelijk een zeer opmerkelijk redenaars-talent
ten toon gespreid. Men luisterde er gretig naar dien slanken nog jongen man, met
zijn goed verzorgd hoofdhaar, die met fraaie gestes, een rol papieren documenten
in de ééne hand, zijn eenigszins gememoriseerde, op effect berekende, zinsneden
voordroeg. Zijn vormen waren altijd hoffelijk en hoofsch. Een al te verfijnde
gemarqueerde spreekwijze was hem eigen in 't dagelijksch leven, een
geaffecteerdheid die hem door zijn schoonvader, den dichter Jac. van Lennep, niet
zelden werd verweten. Als van Lennep een ‘cru’ woord Hollandsch wilde zeggen,
vertolkte hij 't in 't Fransch en zei dan lachend, mijn schoonzoon zou zeggen.... en
dan volgde 't Fransche woord. Hoe 't zij, in de Kamer van Koophandel trad hij niet
alleen in vormen, maar ook door den inhoud van een wei-overwogen betoog, levendig
op tegen hen die het koloniale systeem begonnen aan te vallen. Hij viel van zijn
kant scherp aan de naar zijn inzien hypocriete vrijheids-helden, de trawanten van
den vrijen arbeid op Java, die de voordeelen, welke het algemeen uit Oost-Indië
trok, nu uitsluitend in hun eigen zak wilden doen vloeien. Tegen het vestigen van
privatieve jachten dier heeren, op het arbeidsveld der Javanen, deed hij zijn fijnst
geslepen pijlen suizend snorren. Beide partijen hadden in de Kamer van Koophandel
hun aanhangers. Doch de liberalen begonnen te winnen. Hartsen werd wel is waar
gevolgd door Herman Rahusen, ook Doopsgezind en ook lid der Eerste Kamer der
Staten-Generaal en door Carl F. Quien, den aanzienlijken zeer knappen
groothandelaar vooral in koffie, doch Frans van Heukelom schaarde om zich heên
ouderen als Joan Muller (chef van't huis Barge), E. van Kempen, een vrij goed
economist, en jongeren als. August von Hemert en D. Cordes. Hij won allengs 't
pleit bij de andere leden, die als 't ware onder leiding van Ch. Ie Chevalier een soort
van centrum vormden.
Wat Frans van Heukelom vooral steunde in zijn kamp tegen het oude
handels-conservatisme van Amsterdam was: de trouwhartige zeer innige omgang
met zijn éénigen broeder mr. C. van Heukelom. Deze was ongehuwd, een tijd-lang
chef van een handelshuis met den heer van Halmael, en was allengs tot lid van den
Gemeente-raad en tot lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen. Hij was
in de Tweede Kamer een der meest op den vóórgrond treden-de Thorbeckianen
geworden. Allengs zou hij nog meer links afglijden, en een poos als 't ware een min
of meer geavanceerd driemanschap vormen met Kappeyne van de
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Coppello en Fransen van de Putte. Nu echter, in deze dagen, steunde hij vast en
onwankelbaar Thorbecke. Hij deed het op zijn wijze, eenigszins ruw, afbijtend en
altijd scherp. Want zijn karakter was vroeger beschroomd geweest: hij had zich
moeten vermannen om in groote vergaderingen moedig op te treden: hij was van
aanleg en in 't beginne eenigszins verlegen, en had dat gemis aan lenige
gemakkelijkheid moeten overwinnen; nú hij 't overwonnen had werd hij brutaler dan
de brutaalsten, kende hij verder geen ‘égards’, en beukte hij in de Tweede Kamer
met zijn vast en streng opgezette redevoeringen los tegen de overblijfselen van het
cultuur-stelsel op Java. Hij gaf aan zijn broeder de beste argumenten, en stelde in
zijn fraai handschrift menige memorie voor hem op, die dienst kon doen bij de
debatten in de Kamer van Koophandel. Ik was ook in zijn vriendschap opgenomen,
daar het toeval wilde, dat ik in hetzelfde huis, waar hij zijn appartementen had, mijn
kamers had gehuurd. Het was het meisjes-school van mejuffrouw Scheidius, een
inrichting die gevestigd was op de Keizersgracht bij de Wolvenstraat, in het huis
waar thans de Credietvereeniging zetelt. De woning is nu geheel verbouwd. In het
oude gezellige huis van dien tijd bewoonden mr. C. van Heukelom en ik de
achterkamers op de tweede en derde verdieping, en zeer dikwijls zaten wij samen,
met het gezicht op het fraai geschakeerd perk der tuinen, over den gang der zaken
van staat en maatschappij te spreken.
In de commercieele en industrieele zaken, voor zoover ze bij de Kamer van
Koophandel ter sprake kwamen, werkte ik nu met zekere passie mij in. Die
aangelegenheden namen al mijn aandacht in beslag, vooral sinds Thorbecke weder
aan het hoofd der regeering was gekomen, en met de hem eigene voortvarendheid
vele van die vraagstukken aan de orde stelde. Ik viel in mijn nieuwe betrekking
dadelijk als in 't hart van de questie, die de leiders van den Amsterdamschen handel
beroerde: ik bedoel de handels-verhouding van onzen staat tot de Oost-Indische
bezittingen. De Minister van Koloniën had in September 1861 aan de Kamer van
Koophandel toegezonden een ontwerp van wet tot regeling der inkomende en
uitgaande rechten in Nederlandsch Oost-Indië. Dit ontwerp ging uit van het
denkbeeld, om in 't algemeen de rechten te verlagen en zooveel mogelijk de
differentie op te heffen, die ten gunste van in- en uitvoer van Nederland bestond.
Toen dit stuk ter tafel was gebracht en in handen van een commissie werd gesteld,
brak het verschil van gevoelen tusschen de aanhangers van oud en

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

80
nieuw ten volle uit. Het was een scherp en inhoudrijk debat. De heeren Frans van
Heukelom en Hartsen stonden lijnrecht tegen elkander over. De discussie ging tot
in de uiterste détails. De Kamer van Koophandel was nog niet bedorven door de
toepassing der publiciteit. De kooplieden konden dus ter vergadering komen met
afschriften uit hun boeken en papieren. Zij waren van elkanders stilzwijgen verzekerd.
Het was dus altijd bij 't debat in de eerste plaats een strijd van belangen, waarboven
dan in de hoogte zweefde een strijd van beginselen. Men sprak niet voor een galerij
of tribune. Zoo-als altijd wanneer onder kooplieden een ernstig verschil van opvatting
zich openbaart, zegevierde een midden-opinie. Joan Muller, de Thorbeckiaan bij
uitnemendheid, droeg ze voor. Hij wilde aan de regeering te kennen geven, dat de
Amsterdamsche Kamer van Koophandel gaarne de regeering wilde volgen op het
terrein van verlaging der rechten in 't algemeen, doch van meening was, dat de
handelsverhouding tusschen moederland en kolonie een andere was dan tusschen
de kolonie en de vreemde staten. Niet het heffen van beschermende rechten voor
den in- en uitvoer van Nederlandsch Indië, maar het bezitten van dat Indië was in
den grond der zaak een abnormaliteit, en ondenkbaar was het, dat de regelen der
absolute ‘économie politique’ hier een natuurlijken toestand zouden kunnen
scheppen. Deze redeneering leidde er toe, dat de Kamer als einddoel van een tarief
van in- en uitgaande rechten voor.Oost-Indië voorstelde: vrijdom van in- en uitvoer
tusschen moederland en kolonie voor beider producten bij rechtstreekschen aanvoer,
en de heffing van matige rechten (6 percent) op alle goederen die van elders in
Nederlandsch-Indië of uit Nederlandsch-Indië naar elders werden gevoerd.
Met veel warmte en vuur nam ik aan al die zwaarwichtige discussies deel en
stelde ik daarna al de stukken. Al de andere onderwerpen, die achteréénvolgens
in 1862 en 1863 ter tafel kwamen, verwierven al mijn belangstelling. Ik noem een
nieuwe algemeene tariefwet, een ontwerp van een wet voor de Nederlandsche
Bank, de questie der afschaffing van de Rijntollen, enz. enz. 's Ochtends begaf ik
mij naar den president, om met hem de zaken en ingekomen brieven te bespreken,
's Middags zat ik op het bureau ten stadhuize, in een pijpenlâ-vormige kamer, waar
het gemeente-bestuur tegen den wand had opgehangen, of liever opgeborgen, de
schilderij van van Bree, voorstellende den intocht van Napoleon in Amsterdam,
terwijl de vroedschap, met den maire van Brienen aan 't hoofd, hem bij
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't Rechthuis in de Watergraafsmeer de sleutels der stad aanbiedt. O bittere ironie
van het toeval! Of wilde men misschien aan den handel voor oogen houden, dat
een vaag internationalisme, in plaats van waarachtigen vrijen handel te bezorgen,
inderdaad ons in de armen zou werpen van machtige naburen! Wie zal 't zeggen?
Na het bureauverk moest ik naar de rumoerige Beurs, om mij ter beschikking te
stellen van den president voor de zaken van de Kamer van Koophandel. Het was
in het tweetal jaren, toen ik de betrekking waarnam, een zeer afwisselend en bont
geruit leven. Ik stelde zeer gemakkelijk de rapporten die van mij verlangd werden,
en begon te zien, dat ik in handelskringen min of meer opgemerkt werd, toen de
Kamer van Koophandel, op 't initiatief van Thorbecke, zich ernstig begon bezig te
houden met het plan der doorgraving van Holland op zijn Smalst. De korte weg naar
zee toch werd allengs de vaste leuze voor Amsterdam. De regeeringsstukken over
dien dringenden eisch der hoofdstad werden - krachtens mijn betrekking - zeer
ijverig door mij bestudeerd. De adressen door het handels-college aan de Kamers
der Staten-Generaal werden telkens - overeenkomstig den aandrang der kooplieden
- fierder en stouter door mij geschreven. Ik herinner mij, dat het slot van een dier
adressen aan de Tweede Kamer - dat van 6 November 1862 - veler meenihg
formuleerde. Na een betoog over de onontbeerlijkheid voor Amsterdam van die
doorgraving van Holland op zijn Smalst, sloot het adres der Kamer van Koophandel
van die dagteekening aldus:
De vraag kan alleen deze zijn: of de handel van Amsterdam aan Nederland
zoo aanzienlijk een offer, als van 's lands gelden gevorderd wordt, waard
is.
Wij willen niets afdingen óp de hoegrootheid der som. Wij willen er zelfs
niet op drukken, dat Amsterdam zelf reeds 3 millioen heeft bijééngebracht,
en dat de 6000 bunders, die men droogmaken wil, een niet gering te
schatten bedrag zullen opleveren, zoodat de rente-garantie van 15 millioen
dan toch inderdaad niet dat schrikwekkend karakter heeft, dat velen
daaraan schijnen toe te schrijven; dat al kwam ook het werk aan het land
te staan op zóó aanzienlijk een som, als de sterkste verbeelding zich
thans pleegt voor te stellen, dan nog gelooven wij niet, dat de verkregen
uitkomst te duur voor ons land ware gekocht.
Wat toch is het geval? Amsterdam vertegenwoordigt met Rotterdam
Neêrlands aandeel in den wereldhandel. Machtige hulpbronnen omvat
deze stad binnen haar muren; vele zijn de
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elementen van productie, die er worden gevonden. De vereeniging van
vele handelskrachten en van een uitgebreid handelsmaterieel maakt dat
eene stad - welke het ook zij - eerst in de gelegenheid is, om veelvuldig
en snel nieuwe rijkdommen voort te brengen, rijkdommen, die zich weldra
over het geheele land zullen verspreiden. Algemeene markten voor allerlei
binnen- en buitenlandsche producten kunnen er zich vormen, en geheel
een land kan op gemakkelijke wijze aldaar in zijn behoeften voorzien. De
landbouw voert er zijn producten heên, om ze op de voordeeligste wijze
te plaatsen; de fabrieken komen er de grondstoffen halen, wier bewerking
een aantal werklieden het dagelijksch loon moet verschaffen. Indien een
groote stad al van-zelf die voordeelen oplevert - en er is niemand, die ten
minste dit aan Amsterdam zou betwisten - dan wordt dat alles nog
verhoogd, wanneer die stad tevens een uitgebreide kapitaalsmarkt bezit.
Nu weet iedereen er van te gewagen, hoe ons kleine land juist door de
Amsterdamsche kapitaalsmarkt dikwijls een beslissenden invloed uitoefent
op politiek terrein; doch ook onze eigen regeering, onze eigen fabrieken,
onze eigen groote inrichtingen ondervinden door dit beschikbaar zijn van
gelden niet weinig gerief. Men stelle zich nu het feit goed voor, dat onze
stad met alle de haar ten dienste staande hulpmiddelen, met al de binnen
haar kring zich bevindende krachten, met al de als in één brandpunt
geconcentreerde energie arbeidt, om zich een plaats in den wereldhandel
te verzekeren, dat zij het nationaal vermogen aldus poogt te verdubbelen,
en men overdenke dàn de vraag, of het land eenige offers kan en mag
geven, ten einde zijn eerste koopstad in de gelegenheid te stellen, zich
en het land ten nutte te zijn.
Want men wete wel, dat het niet de schuld van Amsterdam zal zijn, indien
de krachtigste productie-factor van het land, de hoofdstad, wordt verlamd.
Onwaar is het, dat oude usantiën hier alles belemmeren. De zwaarwichtige
formaliteiten en onkosten, waardoor men zegt dat de handel in Amsterdam
wordt bezwaard, moeten nog worden opgenoemd. De berekening van
onkosten is te Amsterdam niet hooger dan elders. Juist in de laatste jaren
heeft Amsterdam al wat in haar vermogen was gedaan, om het oude en
belemmerende zooveel mogelijk te verwijderen. Onwaar is dit verwijt,
evenzeer als het weinig houding heeft van geringe energie te spreken,
waar juist op het ééne middel steeds wordt aangedrongen, waardoor
nieuwe krachten aan de stad kunnen worden gegeven.
Maar is dit alles onwaar - en wij zouden gaarne zien, dat voortaan feiten
de in ons oog zoo vage aanklachten staafden - zóó schijnt niet ongegrond
de beschuldiging, die wij nu eens zacht, dan weder luide telkens hooren
moeten, dat bitter weinig, spoed in deze zaak wordt aan den dag gelegd.
Bij iedere gelegenheid in de laatste jaren maande Amsterdam aan, dat
het nu tijd werd, om het groote werk te ondernemen Toen derichting der
spoorwegen was bepaald, wezen wij er op, hoe
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alleen door verbetering van waterwegen dat spoorwegplan zijn nut kon
opleveren. Wij werden niet moede, dezelfde waarheden telkens en telkens
te herhalen. Zij het ons dan nú, ten langen leste, vergund, de hoop te
uiten, dat eindelijk worde begrepen, dat de gelegenheid, om door betere
positie den wedstrijd krachtig te voeren, wel eens voor Amsterdam voorbij
kon vlieden, dat het wel eens te laat kon worden zelfs voor de doorgraving
van Holland op zijn Smalst.
Men ziet uit die woorden, wat de gedachte was, die ook mij in deze dagen leidde,
te weten het opwekken der productiefactoren van ons land, van welke factoren,
naar mijn inzien, Amsterdam nog altijd de machtigste was. Die gedachte werd door
velen in de hoofdstad gekoesterd, ook door Jan Boissevain, toen reeds bezig aan
het denken en bepeinzen van een vaste stoomvaartlijn naar Indië door het
Suezkanaal, die tot het ontwerpen der scheepvaart-onderneming ‘de Nederland’
zou leiden. Ik was slechts de klerk, de schrijver, die de gevoelens van hen, die dit
alles vóórstonden, in leesbaar Hollandsch wist te vertolken. De secretaris der Kamer
van Koophandel werd een korte poos secretaris van vele organen en firma's. Het
Handelsblad droeg mij op, een reeks van artikelen te schrijven over de doorgraving
van Holland op zijn Smalst, artikelen die de Kamer van Koophandel later vereenigd
als brochure deed uitgeven. De heer Frans van Heukelom gebruikte mij als zijn
particulieren secretaris. Vele handelshuizen stelden mijn pen in 't werk, om
aangelegenheden in nota's te behandelen, die' zij dan weder als documenten bij
hun plannen konden gebruiken. Ik herinner mij, dat de firma F.C. Quien mij liet
bewerken een rapport aan de regeering, om toch het stelsel der groote
twee-jaarlijksche veilingen van de koffie niet te verlaten. De heer R.D. Wolterbeek
vroeg mij studiën te leveren over het grondbezit en grondcrediet in Oost-Pruisen en
Hongarije. De firma Goll & Co. liet mij een uitgewerkt stuk ontwerpen over de
voordeelen die ons land zou kunnen verkrijgen, wanneer het door den staat aan te
leggen spoorwegnet een werkelijkheid was geworden. Kortom men liet mijn pen
geen rust en betaalde mij rijkelijk. Ik voelde mij aangenaam gestemd. Ik kreeg in
Amsterdam in de handelskringen vaste positie. De jaarlijksche verslagen over handel
en nijverheid der stad, die ik voor 't college moest opmaken, werden, op mijn voorstel,
voor 't eerst gedrukt en in de boekwinkels voor het publiek verkrijgbaar gesteld. Hun
inhoud vond instemming. Toen in Juli 1862 de Vereeniging van Duitsche
spoorweg-administraties in
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Amsterdam haar vergadering hield, en de Amsterdamsche handel, als teeken van
den algemeenen trek om elkander te naderen en zich vereenigd te weten, in het
Park aan die Duitsche heeren een gastmaal aanbood, waar ook de minister
Thorbecke aanzat, mocht ik 't feest helpen organiseeren. Ik had het gevoel van
gewaardeerd te worden, en meende recht op die waardeering te hebben, omdat ik
op zeer sterke wijze de leuze deed klinken van een vooruitgaand handeldrijvend
Amsterdam.
Als ik in 't najaar, 's middags, na mijn bezoek en heên-en-weêr loopen op de
Beurs, de trappen van 't gebouw afdaalde, turend in de lucht naar de rood of geel
getinte gloeiende licht-strepen in de richting van de Westerkerk, dan had ik van tijd
tot tijd het vizioen van een als vroeger door handel rijk-bloeiend Amsterdam. Ik zag
voor mijn geestes-oog dáár hoog in de lucht, boven de in werkelijkheid eenigszins
doodsche stad dier dagen, het Amsterdam der zeventiende eeuw, het blijde sterk
levende Amsterdam door Rembrandt gezien en geteekend. Het was een droom,
het gezicht op een machtig zelfbewust Amsterdam, dat ik dáár boven achter de
wolken vèr-weg, als vóór mij uit, projecteerde.
Wie kwam, terwijl ik zóó mijmerend liep, dikwijls mij achterop, mij tikkend op den
schouder? Het was Potgieter, huiswaarts keerende naar de Leliegracht, Potgieter,
die den nieuwen secretaris der Kamer van Koophandel, toen hij uit Haarlem weder
in Amsterdam kwam, met zichtbare hartelijkheid had verwelkomd, en den jongen
vriend van Huet, hem van vroeger bekend uit Zimmerman's huis, dàn een eind wegs,
sprekend en tegensprekend, geleidde. Hoe boeide mij die toen 53-jarige man,
beurtelings mij aantrekkend en dan weêr een poos mij afstootend! Was er één, die
het Amsterdam der zeventiende eeuw lief had en in gesprek of geschrift tot
voorbeeld, stelde, dan was hij die man. Was er één, die in Amsterdam de sleur van
het hedendaagsche leven, de benepenheid, bekrompenheid, enghartigheid eener
zich behagelijk koesterende maatschappij als met geeselslagen striemde, uitvoer
tegen het zoogenaamd fatsoen, de quasi-deftigheid, bezadigdheid, bedachtzaamheid,
die niets uitvoert, tot niets leidt, niemand baat, dan was het deze criticus. Was er
één, die fier van geest en gemoed, te midden van den neêrdrukkenden mist welke
Holland omgaf, dwars door de nevelen heên den lichtstraal in de hoogte speurde,
- om straks uit dien luister een bezieling voor de besten uit 't volk op te vangen, een
goddelijke vlam, die 't volk, brandend van toorn over eigen lamlendigheid, tot nieuwe
kracht
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zou aanvuren, dan was hij die dichter. En zonderling, diezelfde man was tegelijk
een dood-gewoon, druk bezig koopman in de stad, die, door zijn zaakkennis en
arbeid, zich een financieel onafhankelijke positie wist te bereiden. Als agent was hij
voor vele goederen-huizen een bekend tusschenpersoon en bemiddelaar met
buitenlandsche firma's, voorkomend, dienstvaardig, meêgaand op de beurs, waar
hij al zijn patroons en relaties dagelijks opzocht. Een vriendelijk hartig woord had
hij voor hen over. Met een glimlach op de lippen ging hij dáár rond, welwillendheid
gevend en vragend, in korte gesprekken altijd gevatheid toonend, en afscheid
nemend van zijn bepaalde vrienden onder die mannen van zaken met een zet en
een ‘pointe’. Zóó mocht ik hem op de beurs ontmoeten. Zekere bevreemding maakte
zich soms van mij meester, als ik hem, wiens proza of poëzie mij den vorigen avond
op mijn kamer als op vleugelen had opgeheven, zoo alledaagsch, luisterend en
buigend, onder de bezige menigte zich zag spoeden. Een bevreemding gemengd
met ontzag. Straks zou dat ontzag in alle opzichten overheerschend worden, wanneer
ik de beurs verliet. Want hoe gemeenzaam en vertrouwelijk hij mocht omgaan met
beursbezoekers, wier flink optreden ter plaatse waar zij stonden en wier eerlijkheid
en nuchter gezond verstand in zaken zijn genegenheid wekten, des te hooghartiger
was hij, zoodra hij dat gebouw op den Dam achter zich had gelaten Hij was dàn niet
langer de toegevende en inschikkelijke bemiddelaar. Hij was de toornende vijand
van ieder in wien hij een incarnatie van den Jan-Salie-geest vermoedde: Zijn
beleefdheid zelfs kon dan wonden. Daarbij kwam zekere grilligheid in al zijn uitingen,
een hak-op-dentak springen van zijn ‘causerie’, een voortdurend vragen en
antwoorden ter-zelfder tijd. Hoe opgewekt en slagvaardig men bij-wijlen in zijn
tegenwoordigheid en als door het aanzetten van zijn vernuft mocht wezen, zijn geest
was veel levendiger, ging tintelend, vonken-spattend vooruit: men volgde hem met
spanning, deed zijn best geen kamp te geven, doch durfde haast niet kort-af een
zet met een puntig wederwoord beantwoorden, en was op-weg voor zijn scherpe
beleefdheid nederig te bukken. Men was dan niet geheel meer op zijn gemak met
hem. Men raakte als uit de voegen. Zijn omgang maakte, ja, zijn jongere vrienden
wakker, doch sloeg hen ook telkens neder. Elke dialoog met hem was een soort
van worsteling. Ik dacht dan dikwijls aan een woord van Pascal, als ik zijn
hooggewelfd voorhoofd en zijn open tintelend oog aanzag. Het was alsof hij,
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Potgieter, over zijn vriend en medestander bij zich zelven sprak: ‘als hij zich verheft
verneder ik hem; als hij zich vernedert, verhef ik hem, en spreek hem altoos tegen,
totdat hij begrijpt, dat hij-zelf onbegrijpelijk is.’
Eens, op een dag toen hij mij wilde opheffen, vroeg hij mij, of ik voor ‘De Gids’
maandelijks ‘Polititieke Overzichten’ over den gang der buitenlandsche staatkunde
kon leveren, naar het voorbeeld dat Eugène Forcade in de ‘Revue des deux Mondes’
gaf, en in denzelfden trant als ik vroeger zulke overzichten in het Zondagsblad had
gesteld. Ik mocht mij niet bemoeien met de binnenlandsche politiek, die het terrein
was voor van Limburg Brouwer; evenmin met de ontwikkeling der economische
verschijnselen die door P.N. Muller zou worden gevolgd, maar uitsluitend met den
loop der algemeene buitenlandsche verwikkelingen, die sinds 't jaar 1860, terzelfder
tijd toen Napoleon III een zwenking in Frankrijk nam, welke naar het parlementaire
stelsel scheen te doelen, uiterst belangrijk werden, daar de vervorming van
Duitschland door Pruisen - waarop ik reeds gewezen had in mijn Gids-artikel over
von Radowitz - in aantocht scheen. Ik beloofde mijn best te doen en leverde in
November 1861- mijn eerste opstel, dat nu maandelijks werd vervolgd. Die
overzichten vielen in den smaak van het publiek en van Potgieter. Toen het jaar
1862 aanbrak verzocht hij mij de maandelijksche vergaderingen der redactie bij te
wonen; later benoemde hij, in overleg met zijn mede-redacteuren mij in December
van dat jaar 1862 tot lid der redactie van ‘De Gids’. Het was voor mij een soort van
‘decoratie’. Ik bewerkte mijn taak der overzichten met groote zorg, ze behandelend
als een studie op de levende, wordende geschiedenis. Deze arbeid ‘completeerde’
als 't ware mijn werk aan de Kamer van Koophandel. Het gaf daarbij, nu ik in den
Gids-kring volledig was opgenomen, een ideëelen tint aan mijn bestaan. Zaken
waren zaken. Het opwekken van productie-krachten in een groote stad was een
zeer begeerlijke taak, maar toch aan iets anders, aan den gloed van letterkunde en
kunst-studie, had mijn hart behoefte. Met warmte, zij het met eenigen schroom, nam
ik dus steeds de uitnoodigingen ter bijwoning der redactie-zittingen aan. Het waren
avond-vergaderingen op den eersten Woensdag der maand, besloten met een
eenigszins weidsch souper. Daarbinnen, op den Olymp, zoo als de Braga zeide,
was de toon ongedwongen tot luidruchtigheid toe. Potgieter erkende geen eenigszins
stijve vormen. In de kweekplaats, waar de nummers van ‘De Gids’ werden geboren,
moest
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‘vreugde’ heerschen. Al de oude redacteuren, de heeren Schimmel, Veth,
Zimmerman, Muller, Schneevoogt, voegden I zich in dien toon. Wèl werd in
December 1862, toen nieuwe redacteuren tot de oude groep werden gevoegd, de
toon in 't begin iets minder uitbundig, maar de verandering of vervorming was nog
weinig merkbaar. De nieuwe redactie-leden toch waren de vrienden die ik in Haarlem
had leeren kennen: Buys en Huet, tot wie zich nu ook schaarde Vissering, die
vroeger, voordat hij naar Leiden ging reeds redacteur was geweest. Ik vond het
heerlijk Buys en Huet hier terug te vinden, en met hen gezamenlijk te mogen werken.
Buys was intusschen professor te Amsterdam geworden; Huet had zijn betrekking
in de kerk vaarwel gezegd en werkte als dienaar aan de krant der heeren Enschedé
te Haarlem. De één ging een glansrijke gevierde toekomst te-gemoet, de ander
daalde - maatschappelijk gesproken - de ladder der samenleving eenige schreden
af, terwijl geldzorgen hem begonnen te drukken. Doch zij waren geen van allen in
een gemoeds-toestand om daarop veel te letten, al trof het mij zéér, dat het gelaat
van Huet iets strenger was getint dan vroeger. Maar na eenige uren week die meer
afgepaste plooi. Want Potgieter was op den Woensdagavond in volle actie en
bezieling. Hij voerde de pen, gaf aan ieder wenken, schertste of vermaande, knorde
of prees, en was de bewegelijkheid zelve. Geen onzer werd gespaard, wanneer wij
ons wilden onttrekken aan wat hij meende dat onze taak was. Hoe verdween dan
eensklaps de glimlach om zijn lippen, en fronsten zich de rimpels op zijn voorhoofd!
Immers tegenspraak op zijn Gids-avond kon hij moeielijk van zijn mede-redacteuren
verdragen. Toch hadden wèl enkelen bezwaren. Ik spreek nu niet van de twee latere
jaren, toen hij eigenlijk alleen met Busken Huet te rade ging, maar in de jaren 1861
en 1862 openbaarde zich wel eens verschil. Het uitéénloopen der meeningen had
natuurlijk zijn uitgangspunt en zwaartepunt in het oordeel over de persoonlijkheid
van Potgieter. Een ieder onzer stelde hem mijlen-hoog boven zich-zelf en al de
anderen, voelde dat hij alléén onder ons de vertegenwoordiger was van waarachtigen
hoogen literairen stijl; maar een enkele had somsbedenkingen tegen zijn opvatting.
Hoofdzaak was, dat hij bij-wijlen de klassieke rust van oordeel, de objectiviteit, miste,
die het deel was van zijn voorbeeld Goethe. Hij was altijd subjectief, gelijk hij ook
in zijn proza steeds zich-zelf als vóór den lezer inschoof. Zijn eigen persoonlijkheid
drong hij in de verhalen en critieken naar voren.
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Het was alsof hij den lezer niet toestond hem, Potgieter, te vergeten. Hij overdreef
daarbij de les dat kunst hardennoesten arbeid onderstelt, of liever, hij liet te-veel
dien vóórarbeid merken: het publiek moest voelen dat hij zijn verzen grifte als in
weêrbarstig schelp-koraal. Er was daardoor soms iets vermoeiends in zijn
behandeling der letterkundige gegevens. Men was bij hem dan als in de atmosfeer
van een opkomenden storm. Hoe langer hoe meer bleek hij hartstochtelijk polemisch
voort te schrijden. Hij spande de geestelijke actie van ieder onzer in de door hem
gewilde richting zoo strak mogelijk, hij wilde ieders kracht op éénpunt als
verdubbelen, en het resultaat was dan soms een overspanning die niets uitwerkte.
Op harmonische ontwikkeling van allerlei aanleg bij anderen werd door hem
schijnbaar geen prijs gesteld. Trouwens de geheele vervorming van ‘De Gids’ tot
een op Engelsche leest geschoeid tijdschrift, waarin over allerlei onderwerpen
artikelen van de meest bevoegden werden opgenomen, was hem nooit geheel naar
den zin. Hij wilde dat literaire kritiek de hoofdzaak, ja de éénige taak zou zijn. Vandaar
dat een groot talent als van Robert Fruin bij hem zelfs geen waardeering ondervond.
Ik zwijg van zijn oordeel en miskenning over Buys, in wien hij later 't type van den
conservatieven oud-liberaal meende te zien, terwijl hij toch zelf, op zijn beurt haast
geen oog had voor de aan de kim opkomende sociale golving die allengs begon
aan te zwellen. Enkelen onzer zagen wel de gebreken van zijn groote eigenschappen,
merkten op, dat ook hem zelfs op het hooge gebied der kunst iets ontging: zooals
hij geen oor had voor de muziek der eerste meesters; zoo als hij, bij beoordeeling
van schilders, den voorrang boven Rembrandt's Nachtwacht gaf aan van der Heist's
Schuttersmaaltijd; zoo als hij liefst zoogenaamde gedachten of voorstellingen in
schilderijen zocht, een Ary Scheffer vereerde en de latere kunst van Jozef Israëls
niet wilde begrijpen. Maar dit alles werd slechts uiterst schoorvoetend door ons
opgemerkt in het jaar 1862 en 1863. Voorshands hadden wij slechts oogen voor
zijn bezielende kracht. Zijn stoute, oorspronkelijke geest schalde ons toe. Zeker er
was in zijn schrijven manier, maar allereerst stijl en nog eens stijl. Stijl in geheel zijn
wezen. Wij ondergingen zijn bruisende drijfkracht, wij sterkten ons aan zijn glansrijke
éénzijdigheid, wij namen zijn gebeitelde verzen als leuzen aan voor ons optreden
in de maatschappij, wij hielden onder zijn kloek bevel stand tegen indutten op elk
gebied, wij deden ons best om de wenken van zijn imperieuze natuur te
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volgen, en vervormden daarvoor desnoods ons-zelven, zooals hij mij, nevens
anderen, in de eerste plaats, tot letterkundige wilde stempelen, waartoe ik het talent
niet bezat.
Dat ik soms een anderen kijk op Potgieter had, dan opdie Woensdag-avonden
der redactie van ‘de Gids’ paste, daaraan had voor een klein deel ook schuld Mr.
J. van Lennep. De toen 60-jarige heer van Lennep was in die dagen bezig zijn
landgenooten op te roepen tot het bijéénbrengen van gelden voor een standbeeld
van Vondel. Het zou de bekrooning wezen van zijn twintig-jarigen arbeid aan de
uitgave van Vondel's werken. In October van het jaar 1860 had hij daarvoor een
commissie saâmgesteld waarin ook Potgieter en Alberdingk Thijm zitting namen.
Als eerste secretaris was P.A. de Génestet benoemd. Deze stierf echter reeds het
volgend jaar, en de heer van Lennep noodigde mij uit zijn plaats, als secretaris der
commissie, over te nemen. Ik was niet weinig trotsch dat juist opmij de keuze viel.
Vondel was, van mijn vroege jeugd af, mijn Hollandsche dichter bij uitnemendheid
geweest. Voor Rembrandt en Vondel boog ik altijd en overal het hoofd. Zij beiden
waren in mijn oog niet enkel de dragers van onzen roem, maar van onze beteekenis
als natie. Zij hadden uitgesproken, wat in de diepte van het Hollandsche hart
sluimerde. Hun vlammend schrift, hun lichtend beeld hadden geopenbaard het
binnenwaartsch leven, de intensiteit van wezen van ons volk. Den dichter uit dat
tweetal - zij hadden beiden een hoogere orde der dingen gezien, een orde die slechts
met een door God geopend oog kon worden waargenomen - te mogen helpen
huldigen, was voor mij een verheffende gunst. Vreugde-vol zette ik mij daarvoor
aan 't werk onder van Lennep. Het bleken zeer genoegelijke uren te zijn met dien
man te arbeiden. Trouwens hij was een veertig jaren lang de lust en de liefde der
Nederlandsche natie: een man van uitgebreide zeer bruikbare kennis, een uitnemend
gezond proza-schrijver, en een dichter, wel niet van hooge, vlucht, maar welkom
en geliefd in alle kringen. Van zijn populariteit in alle groepen: bij het hof en de
aristocratie, bij de breede burgerklasse, bij de kunstenaars, kan men zich in onze
dagen - nu schrijvers in ons land als personen weinig populair meer zijn - haast
geen voorstelling maken. Er was bijna geen Hollander die niet van Lennep's kop in
zijn brein droeg, met dat sprekend scherp gesneden gelaat, met den adelaarsneus,
den geestigen mond en het allengs sneeuwwitte altijd overvloedige lange haar. Hoe
glinsterden in dat hoofd - dat soms
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aan dat van Sterne deed denken -, de oogen, hoe verraste de kwinkslag, door den
opslag van den blik, waarin de vonk reeds sprankelde, telkens aangekondigd! Hij
was sterk verouderd toen ik hem leerde kennen. Toch deed hij mij soms denken
aan 't type van een ouden Franschen markies. De wijze, waarop hij met zijn slanke
gestalte, eenigszins hortend aangetreden - want hij was een lijder aan 't podagra in onze commissie zich op den leuningstoel vlijde, zijn groote snuifdoos vóór zich
zette, en de ‘prises’ zijn naast hem zittende tafel-buren hoffelijk aanbood, om dan
ietwat luimig de zitting te openen, was weêrgaloos ‘nonchalant’ en toch lang niet
banaal. Voor mij, die hem in de vergadering bestudeerde, vormde hij volkomen de
tegenstelling van Potgieter. Bij Potgieter was in zijn kunst alles het resultaat van
goed berekende inspanning. Had hij niet tot motto genomen zijn eigen vers:
‘Worsteling kenmerkt onzen tijd, neem er deel aan allerwegen!’ Zijn stijl was dan
ook in zekeren zin de vrucht van arbeid, stevig hecht bewerkt, hoog gestemd,
saâmgedrongen door aanéénschakeling of vervlechting van gedachten en gevoelens,
artistiek tot op de grens van het artificiëele, fijn spottend, teeder gevoelig, maar altijd
eenigszins zwaar en soms grillig doordacht en gewild. Zijn tijdgenooten klaagden
over zekere stugheid van den schrijver, en over het onbegrijpelijke van zijn niet altijd
gemakkelijk te grijpen voorstelling. En bij van Lennep scheen alles van-zelf te glijden.
Zijn proza was helder, eenvoudig, natuurlijk, smaakvol, vlak, zelden afwijkend van
den goeden toon zijner dagen, vreemd aan bestudeerde woordkunst, ongedwongen
en volkomen doorzichtig. En dit verschil teekende zich in het figuur. Potgieter, correct
gekleed, bleef in den kring der commissie-leden de welgestelde kloeke ‘burgerman’,
die zijn plaats zich moest veroveren en licht tot ontevredenheid kon overhellen. Van
Lennep was in de bonte groep der aanzittenden, hoe achteloos hij soms gekleed
was en hoezeer zijn dunne lippen van tijd tot tijd onopzettelijk, haast onbeleefd,
lucht schenen te blazen, een patriciër, afstammeling van de eerste geslachten,
gunsteling der fortuin, wiens plaats altijd en overal bereid was. Zijn presidium was
een mengeling van familiariteit en voornaamheid, zijn leiding der debatten was 't
‘laissez-aller’ van een goedgehumeurden ‘grand seigneur’. Zijn kunst was spel, niet
in de eerste plaats arbeid. Werd hij warm dan genoot een ieder van zijn voordracht
en van zijn geest. Want de natuur had hem gestempeld om representatief op te
treden, en op die wijze heeft hij dan ook in 1867 het standbeeld van Vondel-
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door Royer ontworpen - opgericht en aan de stad Amsterdam overgedragen. Ter
zijde stond hem bij dat alles, niet Potgieter, die voortdurend ietwat grommend kritiek
uitoefende, maar Jozef Aberdingk Thijm, die ten slotte met hoofdsche zwier een
bezoek aan het Muiderslot wist te organiseeren, dat zelfs Potgieter's verstoordheid
overwon.
Terwijl ik op die wijze aan letterkunde en kunst mijn hulde bracht, en mijn vrije
uren besteedde, om óf voor ‘de Gids’ of voor Vondel's standbeeld te werken, bleef
ik onafgebroken schrijven en stellen als secretaris van de Kamer van Koophandel.
Eigenlijk was het een Kamer van Koophandel en Fabrieken, maar het tweede lid
van dat opschrift werd te dikwijls in Amsterdam vergeten. De leden van de Kamer
die meer bijzonder de industrie vertegenwoordigden - ik noem de H.H. van
Vollenhoven (bierbrouwer), Spakier (suikerrafinnadeur), van Vlissingen (fabrikant
van stoomwerktuigen) - wezen mij op het gewicht der bestaande nijverheid van
Amsterdam, en drongen bij mij er op aan, om voor die sfeer van arbeid meer
belangstelling te vragen. Want hooge regeering en stadsbestuur schenen, nu allengs
de ideeën van bescherming aan het kwijnen waren gekomen, zich tot taak te stellen,
om van de bronnen onzer nationale nijverheid zoo weinig mogelijk af te weten. In
plaats van Engelands voorbeeld na te volgen, waar men de wisselende eischen
zoowel van handel als van nijverheid met voortdurende zorg bleef nagaan, en met
het oog daarop steeds maatregelen ten bate der ingezetenen nam, scheen men
hier - het zijn woorden van Tak van Poortvliet - in onkunde een eer te stellen. Helaas,
ook ik was volkomen onkundig, een vreemdeling op dit groote gebied der industrie.
In mijn eerste gedrukte verslag der Kamer van Koophandel, een overzicht van
handel en nijverheid in 1861, had ik getracht een gedetailleerde statistiek van alle
nijverheids-ondernemingen in Amsterdam te leveren, en had ik de hoop uitgesproken,
dat de welvaart der industrie ook in Amsterdam mocht toenemen. Toen deed ik
plotseling een zonderling verwarrende ervaring op. De heer van Vollenhoven, die
met groot beleid de bierbrouwerij ‘de Valk’ dreef, waaraan een talrijk personeel van
arbeiders was verbonden, keek mij eens scherp in de oogen, en deed mij verstaan
of ik wel goed wist wat ik zeide, toen ik groote uitbreiding der industrie aan
Amsterdam ipewenschte. Hij vroeg mij of ik er nooit van had gehoord, dat toeneming
der industrie, voor een stad als Amsterdam, vergezeld zou gaan van veel ellende
voor de
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dan samenvloeiende arbeiders-bevolking. De heer van Vollenhoven was dikwijls
zwaarmoedig en altijd pessimist. Ik nam dus niet altijd zijn woorden letterlijk op;
ditmaal echter bleef zijn uitspraak in mijn brein hangen. Dien avond las ik enkele
bladzijden over van de Bosch Kemper over de natuurlijke slavernij der loon-arbeiders
en sprak daarover met mijn vriend den Tex, wien ik eiken avond laat in het bierhuis
sprak. Zijn antwoord was een uitnoodiging om met hem naar zijn oudsten broeder
te gaan, die des zomers aan de Ruhr vertoefde, en dáár de industrie in 't groot
bestuurde.
Ik kende dien broeder van mijn vriend sinds eenigen tijd. Hij zou een vijftal jaren
later de gevierde burgemeester van Amsterdam worden. Op 't oogenblik dacht
niemand er aan, dat zoo zwaarwichtige en glansrijke taak hem op de schouders
zou worden gelegd. Zijn figuur en beteekenis heb ik pogen te schetsen in mijn opstel
over A.C. Wertheim. Doch die beteekenis kwam eerst later tot haar recht. In de jaren
1861 en 1862 ontleende hij in de eerste plaats zijn invloed aan het feit, dat hij de
schoonzoon was van den zeer rijken heer Vriese, die zijn geld in Oost-Indië had
verdiend. In allerlei geldelijke relatiën werd hij dus getrokken. En het bleek weldra,
dat, bij het behandelen van ‘zaken’, zijn persoonlijk karakter van zuiver gehalte was.
Zijn zeer groote stevige gestalte was een goed voertuig van zijn vastheid van
optreden en doen. Geen mijmerzieke trek was op zijn gelaat te bespeuren. Hij was
ook in de verste verte geen denker of man van studie, zooals wij dat type ons dikwijls
verbeelden. Integendeel: hij genoot als realist van 't leven, bleek doorgaans vroolijk
en welgemoed, en was van den aanvang van zijn leven kenbaar aan zijn vriendelijken
glimlach en bij verschil van meening aan 'teven optrekken der schouders. Hij was
het toonbeeld van kracht en veroorloofde zich soms, wanneer hij 't ernstig opvatte,
gebaren die daaraan evenredig waren. Bij wijlen ging hij hierin tot aan de grenzen
van uitbundigheid. Hij deed dan denken aan den Hercules van Goethe (uit de ‘Götter,
Helden und Wieland’.): ‘Hätte einer Ueberfluss von Kräften, so prügelte er den
anderen aus; und versteht sich, ein ächter Mann gibt sich nie mit Geringeren ab,
nur mit Seinesgleichen, auch Grōsseren wohl’. Intusschen, de voortreffelijke
eigenschappen van zijn geest, zijn wilskracht, zijn veel omvattende werklust, zijn
onkreukbare waarheidsliefde en eerlijkheid, kwamen in de praktijk van ‘zaken’
volledig tot haar recht. Hij speelde altijd open kaart, liet aan ieder ‘fair play’ toe: zijn
ja was ja, zijn neen neen. Tegen een niet maische weigering of een vier-
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kante terechtwijzing zag hij niet op. Hij had een afschuw van laagheid en valschheid,
een afkeer van lauwheid en halfheid. Was hij een enkele maal ondeftig, vooral in
de uiting van zijn meening, men wist toch waar hij heên wilde. Wat hij weigerde was
voor goed afgewezen; wat hij beloofde daarop kon men staat maken dat het zou
gebeuren. Zijn schoonvader nu, een goed kenner van zaken en personen, had
begrepen van zijn hoedanigheden partij te moeten trekken in een groote onderneming
in Duitschland. Met zijn vriend van Braam had Vriese een groot landgoed aan de
Ruhr gekocht. Dáár wees hij hem een ruim terrein voor werkzaamheid aan. Het was
het kasteel Steinhausen, dat, op een der heuvels aan de Ruhr gelegen, omgeven
door geboomte waaruit 't zich ophief, het stadje Witten bestreek. Eigenlijk was het
nu slechts een statig heerenhuis, terwijl ter zijde nog een oude toren en sterke muur
aan het grijs verleden herinnerde. In 't begin der negentiende eeuw had alles nog
toebehoord aan het geslacht Stael-Holstein; langzamerhand was het in andere
handen gekomen, totdat deze het verkochten aan twee in Indië rijkgeworden
Hollanders, die er het veld van een speculatie in zagen. Want aan het bezit van 't
kasteel was verbonden het eigendom van twee steenkolenmijnen (Nachtigall en
Theresia), terwijl twee groote metaal- en staalfabrieken, als in samenhang met het
‘kasteel, in aanleg waren gekomen, en iets verder een glasblazerij mede tot de
hoorigheid van den kring behoorde. De heer den Tex vestigde zich met zijn jonge
vrouw des zomers op dat Steinhausen, en nam met volle kracht de exploitatie van
geheel die onderneming in handen. De heer van Braam werd als mede-eigenaar
door den heer Vriese spoedig uitgekocht, en na den dood van zijn schoonvader
was den Tex de éénige eigenaar. Een lust was het hem dáár op Steinhausen
werkzaam te zien. Hij bracht er zijn geheele huishouding, zijn paarden en rijtuigen.
De inwoners van Witten zagen hem, met zijn Hongaarsch vierspan, des middags
of tegen den avond, rennen en galoppeeren van al de glooiende heuvelen langs de
rivier, terwijl een opgewekt vroolijk babbelend gezelschap den afrij-wagen vulde.
Maar diezelfde stedelingen konden hem 's ochtends zien werken, in 't besturen der
mijnen, der ijzerfabriek en der staalgieterij, in welke laatste bloeiende zaak de heeren
Berger zijn compagnons waren.
Derwaarts nu bracht mij mijn vriend Nicolaas den Tex, om mij te laten zien hoe
de groote industrie der negentiende eeuw, de industrie van mijnen, staal, ijzer, in
het tijdperk
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van die dagen, als sociaal element, werkte. Ik moest nu goed uit mijn oogen zien.
Trouwens reeds de aanblik van het landschap, toen ik, langs Arnhem en Emmerik
sporende te Oberhausen aankwam, en van daar, langs zijtakjes van de
Bergisch-Märkische baan, naar Witten reisde, liet mij geen oogenblik los. Het was
avond-schemering toen ik aankwam. Overal zag ik hooge fabrieks-schoorsteenen,
wier rook in geel-zwarte kronkels naar boven golfde. Van tijd tot tijd gloeiden in de
verte kleine vlammen uit vurige ovens. De vlakte zelve, waarop de fabrieken stonden,
scheen zwartachtig aangeslagen. Liep de trein langs een dier werkplaatsen, dan
hoorde men een brommen, gonzen en dreunen. Waar de arbeid nu, - bij 't vallen
van den avond, gedaan was, daar zag men een bende zwarte mannen, besmeerd
met kool en smook, zwijgend, met haastigen tred zich spoeden naar lange reeksen
van huisjes, waar de gezinnen woonden, en waar, bij een spaarzaam brandend
lampje, de vrouw hen wachtte met het maal. Het zag er, van 't oogpunt der arbeiders,
overal druk doch somber uit.
In het vroolijk ruim verlichte kasteel, waar de gastvrije bewoners mij hartelijk
ontvingen, ging de eerste donkere indruk intusschen spoedig voorbij. Den anderen
dag vergezelde ik den heer den Tex in zijn werkplaatsen. Ik zou den ondernemer
aan, 't werk zien. En hij was dáár in zijn element. Waar de stoomhamers stampten,
waar de ijzeren reuzen-armen zich op en, neder bewogen, waar vonkelend de vuren
flikkerden, dáár was hij thuis. Trouwens met zijn hooge gestalte scheen hij zelf als
ijzer zoo sterk, zoo hard als het blanke staal. Het woord ‘vooruit’ kwam hem telkens
van de lippen. Hij vroeg belangstellend en bevelend naar den gang van 't werk;
sprak over den afgedanen arbeid, de bestellingen, knorde, moedigde aan, was op
en top het beeld van den werkgever. Straks hoorde ik hem met bezorgdheid spreken
over treurige resultaten van de metaalfabriek, de Steinhauser Hütte, die met de
constructie van de brug over den Rijn te Keulen ontzettende verliezen ging lijden;
dan verder sprak hij opgewekt met de heeren Berger in de bloeiende
Guszstahl-fabriek, 't hoofd schuddend als hij hoorde, dat de Pruisische minister van
oorlog de aanbestedingen der fabriek niet aannam, omdat een der chefs - de heer
L. Berger - tot de oppositie-partij in de Kamer behoorde. Het was iets zeer
eigenaardigs te midden van dat werkzame bedrijf den heer den Tex te zien, wenken
uitdeelend, berichten ontvangend, overal impulsie wekkend. In alle opzichten begreep
hij de industrie als machtigen productie-
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factor iu de maatschappij, een bron van winst voor het in dien tak van arbeid
vastgelegde kapitaal. - Den volgenden dag daalden wij in een der steenkolen-mijnen.
Was den vorigen dag mijn opmerking geheel in beslag gelegd door den werkgever,
hier in de donkere mijn trok uitsluitend aandacht de arbeider, de mijnwerker. Hier
was alles volkomen zwart; het water, dat in de plassen stond, was als inkt. In die
donkerte, slechts verlicht door een kleine lantaarn, die aan den hals werd gedragen,
werkte de man in de ‘schacht’, met zijn houweel. Het was een eindeloos kloven en
hakken. De wagentjes werden gevuld met de losgemaakte steenkool en rolden af
en aan. Alles ging ordelijk en stipt. De talrijke mannen waren in de duisternis flink
bezig, schenen niet eens zwaar vermoeid, hoe inspannend de taak ook was. Er
was geen wanorde hoegenaamd. Allen wisten volmaakt goed, wat en waar 't werk
gedaan moest worden. De groet ‘Glück-auf’ werd door ieder, bij ontmoeting, aan
den ander en ook aan ons gebracht. Mij was het intusschen een verademing, toen
ik weder boven kwam en de door de zon beschenen vlakte weder kon aanzien. Ik
haalde diep adem. Ik genoot, en mompelde Alberdingk Thijm's vers uit het
Voorgeborchte:
't Voegt Tubalkaïns zonen
Meer 't ingewand der aard, dan d' aarde te bewonen....
Mij - 't leven in Gods dag! mij - 't groen van 's Heeren velde!...

Doch dadelijk kwam de gedachte bij mij op: hoe legden staat en maatschappij 't
aan, om dien toestand van 't mijnwerk voor de arbeiders dragelijk te maken? Den
Tex, de eigenaar der mijn, wees mij er op, dat inderdaad Duitschland, en bepaaldelijk
Pruisen, wel degelijk groote zorg voor die mijnwerkers had, en dat de begrippen
van den zoogenaamden vrijen arbeid en van staats-onthouding hier al bitter weinig
in zwang waren. Trouwens, ik had als jongen wel 't een en ander daarvan gehoord.
Mijn grootmoeder was uit Elberfeld, nauw vermaagschapt aan de von der Heydts.
Toen één uit dien kring en naam minister van financiën was geworden in den
Pruisischen staat, had hij, daar hij spoorwegen moest aanleggen, bij al zijn
bewondering van het Engelsche stelsel, waar hij kon, zich verzet tegen de
consequent-economische leer van het ‘laissez-faire’, en had hij zijn maatregelen
voor de arbeiders-toestanden liever vastgeknoopt aan Pruisische en oud-Duitsche
traditiën. Die traditiën brachten in Pruisen mede, dat de staat een lands-
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vaderlijke zorg voor de materieel zwakkere deelen der bevolking had, dat in 't
algemeen op elk gebied de zelfzuchtige wil der enkelen onverbiddelijk gebogen
werd onder een hooger doel der gemeenschap. In het overig Duitschland, dat niet
zoo streng in een staatsgareel was geklonken als Pruisen - ik noem bijv. de Harz,
Nassau, Saksen, Saarbrücken, en het vroeger Westfalen - waren het uit den bloeitijd
der Middeneeuwen dagteekenende gegevens van associatie en organisatie, die,
bij voorbeeld, onder de mijnwerkers tot vaste verbindingen hadden geleid. Zij waren
dáár voortgekomen als uit den boezem zelf van de arbeiders. Het was eén historische
ondergrond waarop door een hoog staatsman kon worden voortgebouwd. Wij
bedoelen de zoogenaamde ‘Knappschaftsvereine’: bestaande vereenigingen onder
de Duitsche mijnwerkers, die aan haar leden bij ziekte, ongelukken en invaliditeit
onderstand verleenden, en na het overlijden aan weduwen en weezen uitkeeringen
deden. Haar kassen werden gevoed door verplichte bijdragen van werkgevers en
arbeiders. De Pruisische wet van 1854 had nu, in den geest der staatsvoogdij, dit
alles naar regelmatige en vaste vormen geleid, en had bepaald dat soortgelijke
kassen, onder toezicht der overheid, door beiderzijdsche vertegenwoordigers zouden
worden beheerd. Kenmerkend was bij deze ondersteunings-kassen het voor
ondernemers en arbeiders dwingend karakter: men kon zich niet onttrekken.
Snuffelend en turend in verordeningen of reglementen op de werkkamer van mijn
gastheer te Steinhausen, rees een geheel nieuwe wereld voor mij op. Een hoek der
maatschappij waarvan ik niets wist. Bij het lezen van het boek van Pertz over den
vrijheer vom Stein, had mij altijd zeer getroffen de beschrijving van Stein's eerste
ste

leerjaren, toen hij zijn loopbaan begon. Op zijn 23 jaar toch, in 1780, werd hij, de
Nassauer, in Westfalen geplaatst bij de mijnen, in een administratie, die hij tot 1785
voerde. Dáár leerde hij eigenlijk goed, wat het beteekent om mede te werken tot
het ordenen van sociale toestanden, tot het vestigen van een rechts-orde bestemd
om levens-regel te wezen voor de maatschappij, in één woord tot het samengaan
van staat en maatschappij. Sinds had ik dergelijke denkbeelden als uit 't oog verloren.
Ik had ze slechts in boeken en brochures, nooit in de werkelijkheid gezien. Trouwens
waar waren in ons land de mannen die daarvoor oog hadden? De economisten bij
ons te lande waren nog altijd bezig aan het knutselen van begrippen en omschrij-
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vingen van het waarde-begrip. Zij dachten er niet aan, dat er zoo iets kon zijn als
sociale politiek. Hier echter in deze Pruisische reglementen op het mijnwezen was
een andere frissche geest. Vrij luide klonk daaruit een stem die zeide: laat de
industrie haar vaart gaan, maar zorg dat de arbeiders onder het werk een
menschwaardig leven behouden, anders loopt 't mis in uw maatschappij. De man
die 't werk doet moet zijn volledig loon krijgen: hij in de eerste plaats. Zeker kan ook
het kapitaal zijn heffing vragen, maar let daarop niet uitsluitend, rijkdom van het
kapitaal is iets geheel anders dan levenskracht van een volk. Ik begon iets te
begrijpen van het woord van den - heer van Vollenhoven.
Dit was mijn eind-indruk toen ik van mijn uitstapje aan de Ruhr in Amsterdam was
teruggekeerd: dat ik mijn oogen beter moest gebruiken, dat ik inderdaad nog zoo
weinig van 't werkelijk leven wist. Waar ik, als vrucht van mijn lectuur, meende te
zien, deed ik de ondervinding en gewaarwording op, dat ik eigenlijk zag als door
een beslagen venster-ruit. En toch, in den kring der wetenschap van staat en
maatschappij kwam alles nêer op juist zien en goed observeeren. Elke hoek van
het leven, elke waargenomen levensgewoonte of plooi, is - ik verstond het allengs
- niet slechts belangwekkend, maar kan ons nuttiger zijn dan lezing van allerlei
geschriften, vooral der droge muffe betoogen over staathuishoudkunde, à la J.B.
Say, zooals de negentiende eeuw er zoovelen in de winkelkasten onzer
boekverkoopers heeft uitgestald. De geringe ervaring die ik van de maatschappij
had opgedaan, de weinige gelegenheid die ik tot nu toe had gehad om te zien, en
nog eens te zien, drukte mij zeer. Vandaar dat ik een offer deed, waarmede de
Bosch Kemper geen vrede had. Het stads-bestuur van Amsterdam was namelijk in
het voorjaar van 1862 bezig haar Doorluchtige School, het Athenaeum, eenigszins
meer uit te breiden. De heer de Bosch Kemper trok zich terug als hoogleeraar, doch
wenschte dat eenige van zijn talrijke vakken aan mij zouden worden toebedeeld.
De heer dr. H. van Beeck Vollenhoven, toen president-curator, kwam mij op een
namiddag op mijn kamer daarover spreken. Ik antwoordde, dat ik de vereerende
opdracht slechts dàn kon aannemen, wanneer een schikking werd getroffen, dat ik
bij 't meer beschouwende vak van professor het practische vak van secretaris der
Kamervan Koophandel kon behouden. Ik zette mijn overtuiging uitéén, dat ik nog
altijd leerling in het maat-
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schappelijk leven was, en dat mijn onderwijs alléén dàn iets kon beteekenen, als ik
voortdurend een studie op nieuwe rijpe, vruchten uit dat leven der maatschappij
aan mocht bieden. Lange besprekingen hadden nu plaats met den, voorzitter der
Kamer, die op dit samengaan der twee betrekkingen niet inging. Het einde was, dat
ik den heer van Beeck Vollenhoven meêdeelde, liever nog niet in aanmerking te
komen voor een professoraat aan het Amsterdamsch Athenaeum.
Ik stortte mij dus weder met volle borst in het practisch leven van Amsterdam. Nu
eindelijk na veel tegenkanting, ten lange leste, in December 1862 de aanleg van
een kanaal door Holland op zijn smalst door de Klmers der Staten Generaal was
aangenomen, en de koning dien maatregel had bekrachtigd, gold het de middelen
bijéén te brengen, om de concessie aan den heer Jäger gegeven tot een
werkelijkheid te maken. In overleg met den heer F. van Heukelom schreef ik tal van
artikelen daarover in de dagbladen, voorts een brochure die bij van Kampen
verscheen. Ik bleef in Amsterdam op de bres voor al dergelijke belangen. Natuurlijk
kreeg ik mijn deel in al de kleinere posten en commissiën, waarover de samenleving
in een groote stad beschikt. Ik was spoedig lid der schoolcommissie, waarin ik goede
vrienden vond als Mr. M.J. Pijnappel en Mr. E.N. Rahusen. Ik was lid van het bestuur
van het Leesmuseum. In de Vrijdagsche ‘debating-club’ - waar ik Jan Boissevain
terugvond, die eens met mij aan Ristori de serenade had gebracht - was ik een
ijverig spreker. Met de schilders van Arti et Amicitiae bleef ik op goeden voet. En's
middags aan de tafel van Hannier op 't Rokin, waar wij jongeren, velen in getal,
aanzaten onder 't voorzitterschap van den heer Mr. P.M.G. van Hees, den reeds
bejaarden, doch altijd schalkschen en min of meer ondeugenden secretaris van 't
Nut, vertelden wij elkander vrij luidruchtig onze ervaringen van den dag. Des avonds
zat ik dikwijls bij Buys, die in October 1862 het Amsterdamsch professoraat had
aanvaard-Als hij zijn dagtaak had afgewerkt, en voor den volgenden dag de voor
te dragen colleges had bereid, was het mij een heerlijke verpoozing met hem en
zijn vrouw gezellig te mogen praten over de studie en vooral over de studenten, die
hij allengs om zich schaarde, van wie enkelen mijne dagelijksche bekenden, en van
wie één, Alexander Sillem, later mijn trouwe vriend zou worden.
Wat mij intusschen zeer trof in mijn ambtelijken werkkring, was dat in Amsterdam
de kentering van den handel
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- waarover ik op een vorige bladzijde sprak - nog tot gansch andere verschijnselen
leidde, dan waarvoor ik, bij 'taanvaarden van mijn betrekking aan de Kamer van
Koophandel, oog had gehad. De meer volledige toepassing van het vrijhandelstelsel,
de gelegenheid die aan Indië werd gegeven om de dáár gekweekte producten elders
dan naar ons land te verzenden, het gemis aan voldoende waterwegen naar zee
en naar Duitschland, werkten uit, dat er in den goederenhandel in Amsterdam zekere
malaise kwam. Amsterdam kon - men voelde het - zijn grooten goederen-handel
van weleer, zijn rang als stapelplaats verliezen, vooral als de doorsnijding der
landengte van Suez den weg van en naar Indië geheel van beteekenis deed
veranderen. Men begreep dat nieuwe inrichtingen en banen moesten worden
ingeslagen, maar men zag niet goed in, welke koers kon worden gevolgd. Daarbij
kwam het feit, dat het zeer begaafde Israëlitisch element in Amsterdam zich uit het
tot nu toe gevolgde stelsel van isolement ophief, en overal op beursgebied werkdadig
begon in te grijpen. Uit den aard der zaak wierpen de telgen van dat meer Oostersch
geslacht zich niet zoozeer op den grooten goederen-handel, als wel op de sfeer,
voor welke die zonen van het Joodsche ras, met hun fijn en verfijnd bewerktuigd
brein, meer dan bijzonder aanleg hadden. De geld-transactiën waren hun eigenlijk
terrein. Welnu, hun onbewust streven was om van Amsterdam een geldmarkt te
maken, zooals trouwens deze stad in de 18e eeuw, toen de goederen-handel daarbij
bloeide, reeds voorlang was geweest. Amsterdam kon en moest, naar hun oordeel,
een tweede Frankfort zijn. Men zag dan ook op de Amsterdamsche beurs allerlei
kenteekenen, die samenhingen met combinatiën van geld en crediet. Het begrip,
dat de kapitaal-markt der Amsterdamsche beurs als een zelfstandig gegeven, een
macht op zich-zelf, zelfs afgescheiden van den goederen-handel, kon worden
beschouwd en behandeld, kwam meer en meer op. Het waren, zooals ik zeide,
vooral Israëlieten, diedatbegrepenenuitvoerden. Sarphati, Lippmann, Rosenthal,
Fuld, Mendel, A.C. Wertheim begonnen in die richting werkzaam te zijn, het voorbeeld
volgende van Bisschoffsheim, Cahen (nog niet d'Anvers), Sichel, Köningswärter en
anderen, die reeds Amsterdam hadden verlaten. Zij spanden al hun krachten in,
om naast de oude christenbankiershuizen - ik noem slechts het huis Hope - eigen
bankiersfirma's of als naamlooze vennootschappen ingerichte banken te vestigen
en te doen bloeien. Sarphati deed dat in April 1863 door de oprichting van de Credieten Depo-
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sitobank. Het artikel 2 der vastgestelde statuten omschreef het doel dier bank aldus:
‘De werkkring dezer bank is: handel en geldbelegging in pandbrieven, aandeelen
en obligatiën van op goede grondslagen gevestigde en wettig erkende banken of
maatschappijen, alsmede in die, welke door gewestelijke en waterschapsbesturen
worden uitgegeven; het openstellen van geldleeningen en het behulpzaam zijn in
het verkrijgen van kapitaal en crediet voor ondernemingen van algemeen nut, voor
groote openbare werken, en het uitbreiden der nationale volksvlijt waar dit met
voldoende zekerheid geschieden kan; en het ontvangen van geld in deposito.’ Hét
kapitaal der onderneming werd aanvankelijk gesteld op tien millioen gulden.
Presidentcommissaris was Sarphati zelf, toen president-directeur der Nationale
Hypotheekbank, in zijn Raad omringd door enkele Amsterdammers en voorts door
eenige buitenlanders, onder wie de heer Raphael Bisschoffsheim uit Parijs, de
bekende ‘boulevardier’ en lid der Fransche Kamer, die in 1906 overleed. Als directeur,
bijgestaan door den secretaris Mr. M.C. van Hall, trad op A.C. Wertheim. Doch veel
grooter afmetingen nam de stichting eener andere bank aan, van welke A. Mendel
als financier de grondslagen legde.
Ik zag dien heer Mendel herhaaldelijk bij den heer Frans van Heukelom komen
en gaan. De bezoeker was mij niet zeer sympathiek. Hij had iets raadselachtigs.
Hoewel hij steeds als op den tweeden rang bleef, nooit zich nog op den voorgrond
stelde, zag men dadelijk dat hij eigenlijk in alle zaken, die hij met anderen besprak,
het overwicht gaf. Oogenschijnlijk, voor de wereld, nam hij in Amsterdam een
ondergeschikte plaats in op het kantoor Goll & Co., waarvan toen ter tijd de heer
Henri Luden de chef was. Een ouderwetsche handelszaak, door-en-door solide, die
uit de achttiende eeuw dagteekende. De heer Luden bewaarde, als teeken van den
roem van zijn firma, in de vestibule van zijn fraai woonhuis (het oude huis van David
Jacob van Lennep) een schilderij, waarop een afgezant van den keizer van
Duitschland aan een der oude firmanten den adelsbrief van het heilige Roomsche
rijk overhandigde. De heer Mendel behandelde op dat kantoor een der afdeelingen,
en was bekend als de man die 't best de indigo-zaken afwikkelde. Voorts bewoog
hij zich weinig in het Amsterdamsche leven. Slechts wist een ieder te vertellen, dat
hij op een te goeden voet stond met de echtgenoote van den hoofd-redacteur van
het Handelsblad, die hij later huwde.
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Doch overigens ging hij stil zijn weg, zonder al te vriendelijke of al te aanmatigende
manieren: gereserveerd en eenvoudig. Hoe kwam die stille man er toe, zulk een
invloed te hebben op al de op den eersten rang staande deftige mannen van de
beurs, die anders voor lieden van zijn stand niet zeer toeschietelijk zich betoonden?
Het was een vraag die mij telkens bezig hield, wanneer ik hem zag omgaan met de
heeren Frans van Heukelom, van Beeck Vollenhoven, Wurfbain, Wolterbeek, Maurits
Insinger, E.W. Crameras, Julius Bunge en anderen. Onder zijn Israëlitische vrienden
zag-ik-hem van tijd tot tijd in gezelschap met den heer Leo Lippmann. Ook deze
zeer ‘geziene’ leider van het aanzienlijk bankiershuis Lippmann Rosenthal & Cie
was niet de eerste de beste. Hij was (uit Luxemburg gekomen) een adept geweest
der Fransche Saint-Simonisten, en was met de meesten daarvan nog op goeden
1)
voet. Want het was het tijdperk van Napoleon III . Al de oude Saint-Simonisten, de
Pereires, de d'Eichthals, de Rodrigues, Michel Chevalier, Adolphe Guéroult, Charles
Duveyrier en hun vrienden meenden werkelijk, dat nú een gouden eeuw voor
Frankrijk was aangebroken. In den keizer waardeerden zij een gezag, dat de neiging
had om aan de behoeften en nooden der maatschappij te gemoet te komen, en dat
in de eerste plaats op elke wijze de productieve krachten van 't land ging bevorderen.
Zij zagen, onder het bestuur van Napoleon III, in Frankrijk een terrein, waarin de
arbeid en de industrie zich 't schoonst zouden kunnen ontplooien. Zij wierpen zich
op de wereld van zaken, steeds bereid, om, als 't hun wel ging, voor de verspreiding
en verwerkelijking der sociale ideeën hun geld te geven. Ik had als student altijd die
Saint-Simonisten met spannende aandacht in bun uitingen gevolgd, sinds Gerrit de
Clercq, de secretaris der Ned. Handelmaatschappij, mij hun leer als een der
elementen en kiemen van de toekomst had geprezen: Dikwijls verraste mij nu de
heer Lippman met mededeelingen uit dien kring. Zij waren thans in Parijs de
machtigste bankiers, en de heer Mendel deed zijn best zijn financieele constructies
met de Saint-Simonistische schepping der Crédits mobiliers in verbinding te brengen.
In de conferenties, die de heer Mendel met Frans van Heukelom en zijn vrienden
had, werd dit alles overwogen en besproken. De voorzitter van de Kamer van
Koophandel merkte in zijn

1)

Zie mijn boek ‘de Socialisten’ nieuwe uitgave, 1911, deel III, pag. 110 en volgende.
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omgeving op, dat de oude goederen-handel in Amsterdam verliep. Zijn eigen
handelshuis, het graankantoor der firma van Heukelom en Vollenhoven, zag zijn
beste cliënteele een anderen weg opslaan. Een groote bank - als een der Parijsche
Crédits mobiliers ingericht - zou, wanneer een massaal vermogen daarin was
geconcentreerd, door het scheppen van nieuwe bronnen en middelen, door het
crediet dat zij daarvoor kon verleenen, door het ontwikkelen van de verkeerswereld,
door den steun dien zij aan industrie en handel in de koloniën schonk, aan Holland
weder de oude beteekenis kunnen geven. Zelve zou zulk een bank een stevige
commercieele vesting zijn, een compacte macht die veel streven van anderen kon
schragen, een kracht die in moeielijke tijden door suprematie iets vermocht te doen.
Geen bolwerk van behoud, maar een vaste reserve voor den vooruitgang, moest
men creëeren.
sten

In dien zin werd tot verbazing der stad den 21
April 1863 de ‘Algemeene
Maatschappij van Handel en Nijverheid’ te Amsterdam opgericht, van welke instelling
de heer Mendel president-directeur en de heer Frans van Heukelom
president-commissaris werd benoemd. De werkkring der Maatschappij werd in art.
o

4 der statuten aldus omschreven: ‘De maatschappij stelt zich ten doel: 1 . de
bevordering van handel, scheep vaart, nijverheid, crediet en landbouw, hetzij door
in ondernemingen van dien aard, mits opgericht als vennootschappen of
maatschappijen op aandeelen, deel te nemen, hetzij door voorschotten tegen
o

onderpand te geven, hetzij door plaatsing van derzelver obligatiën; 2 .
ondernemingen van industrieelen aard of ter bevordering van landbouw of van
openbaar nut in het leven te roepen, of zich in zoodanige ondernemingen als
o

commanditaire vennooten te interesseeren; 3 . leeningen ten behoeve van Rijken,
o

gewesten of gemeenten te negotieeren; 4 . voorschotten op onderpand of depots
o

o

te geven; 5 . gelden a deposito te ontvangen en rekeningen-courant te openen’, 6 .
publieke fondsen, aandeelen in maatschappijen, pandbrieven, obligatiën en andere
o

waarden, van welken aard ook, te koopen en te verkoop en; 7 . met toestemming
van commissarissen obligatiën te haren eigen laste uit te geven, zonder dat derzelver
bedrag zal mogen te boven gaan het beloop der door haar bestede en in haar
portefeuille door waarden vertegenwoordigde sommen, ten gevolge van operatiën
hierboven vermeld.’ Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op veertig millioen
gulden in aandeelen van ƒ 250. Aanvankelijk werd slechts de eerste helft, 80,000
aandeelen,
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dus 20 millioen gulden, uitgegeven, waarop na een maand 50 % zou worden gestort.
Opmerkelijk waren de namen die bij de acte van oprichting, vóór den notaris Amya
Esser, op die eerste 80,000 aandeelen inschreven. Men zag er al de Crédits mobiliers
en hun trawanten, Michel Chevalier, de Pereires (Emile, Isaäc en Eugène); voorts
de groep van Langrand Dumonceau, Mercier, Nothomb; het machtige Brusselsche
huis Bisshoffsheim & de Hirsch; oude Parijsche bankiers, als Mallet frères, Hottinguer
& Co., Henry Davillier, Edouard Dellessert, enz.; en uit Amsterdam de namen die
als directeuren of commissarissen zouden optreden. De directeuren waren Mendel
president, mr. Pinner secretaris, voorts Adriaan Gildemeester, Mottu en Charles
Dumas. Commissarissen waren Frans van Heukelom president, Isaac Pereire en
Leo Lippmann vice-presidenten, voorts de H.H. Julius Bunge, Joseph Cahen, Dirk
Cordes, Adolf Deichmann, Anne Willem van Eeghen, graaf Rutger Jan
Schimmelpenninck, Maurits Herman Insinger, Henri Luden, uit Amsterdam, en
Maurice baron de Hirsch, Charles Mallet, Nothomb en anderen uit Parijs en Brussel.
Frans van Heukelom zat in het mrdden der nieuwe creatie haast als bevelvoerder,
beschikkend over al de nieuwe middelen. Van zekeren trots zwol zijn borst. Misschien
ontveinsde hij zich dat de eigenlijke ziel van alles niet hij, maar Mendel was.
Misschien zeg ik, want hij meende op dit oogenblik te goeder trouw dat hij zelf flink
op dien tijd het roer in handen hield. Hij dacht de zaak van den vooruitgang van den
Amsterdamschen handel eerlijk te dienen. Die zich bij zijn streven achterdochtig ter
zijde hielden - de mannen der Nederlandsche Bank, der Nederlandsche
Handelmaatschappij, der machtige coterie van de Borski's met haar kassierderij der
Associatie-Cassa - werden door hem als conservatieven bestempeld. Hij zou op
eigen gebied hen gaan bestoken. Zijn zoo-even tot stand gekomen Bank zou daartoe
in den loop van dat jaar 1863 aan drie groote ondernemingen den stoot geven. Zij
zou vestigen de Nederlandsch Indische Handelsbank, waarvan hij zelf de leiding
1)
op zich nam . Zij zou de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij in 't leven
roepen, waarvan zijn broeder, mr. C. van Heukelom, als mede-directeur zou
optreden. Zij zou eindelijk (in vereeniging met een Haagsche combinatie) oprichten
de

1)

Zie over de oprichting van de Ned. Ind. Handelsbank vooral de ‘Persoonlijke Herinneringen’
van mr. N.P. van den Berg, Aug. 1913 (in de ‘Indische Gids’).
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Mij. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, onder welker directeuren zijn neef en
naamgenoot werd opgemerkt. Als commissarissen dier ondernemingen traden
verder de meeste oude vrienden van Frans van Heukelom op. Aan de vraag, of de
nieuwe directeuren en commissarissen dezer drie nieuwe ondernemingen hun vak
werkelijk wisten of voor hun toezicht berekend waren, werd niet te angstvallig
gedacht. Trouwens overvloed van knappe mannen was er niet in Amsterdam. Zij
die eenigszins argwanend het gedoe van den Amsterdamschen handel
beschouwden, lieten zich wel eens ontvallen, dat in die dagen de twee knapste
Amsterdammers bij toeval Rotterdammers waren: de heeren W.C. Mees en E.P.
de Monchy, leiders der Ned. Bank en der Handelmaatschappij. Hoe dit zij, de heer
Frans van Heukelom, nu op het hoogtepunt van zijn kracht en invloed, gebruikte
wie hij had. Ook op mij viel zijn blik. Daar ik eigenlijk altijd als particulier secretaris
van den heer Frans van Heukelom werkzaam was gebleven, had ik aan de
voorbereiding van het organiseeren al dezer ondernemingen voortdurend
deelgenomen. Mijn voorzitter, die wel bemerkte, dat het altijd brieven stellen en
adviseeren voor de Kamer van Koophandel toch niet mijn levenstaak en eind-doel
kon zijn, deed nu het voorstel mij in een dezer ondernemingen een plaats aan te
wijzen. Ik zou dan werkelijk in de practijk der groote ‘zaken’ komen. Ik zou iets gaan
‘doen’. Het scheen hem 't geschiktst toe, dat ik in het bestuur der
Exploitatie-maatschappij van de staatsspoorwegen trad. Mijn memorie, in der tijd
voor de firma Goll & Co. opgemaakt, had getoond dat ik op dat terrein van arbeid
eenigen kijk had. Na eenige aarzeling nam ik het aanbod aan, om als secretaris
dier laatste maatschappij op te treden. Ik zou dan echter Amsterdam moeten verlaten
en mij in den Haag, waar de nieuwe maatschappij haar zetel had, gaan vestigen.
Ik nam dus met Augustus 1863 mijn ontslag van de Kamer van Koophandel, en had
het geluk tot opvolger in die betrekking mijn vriend Nicolaas den Tex te zien
benoemen.
Niet zonder droefheid verliet ik Amsterdam. Ik had die stad zoo lief. Zittend in den
trein, die mij naar mijn nieuwe woonplaats voerde, mijmerend over alles wat ik
achterliet, zag ik altijd-door een weefsel van fijne en zwaardere lijnen en tinten van
een in 't verschiet terugwijkende stad, zoo als Rembrandt het Amsterdam uit de
verte met zijn torens, pakhuizen aan de Zoutkeetsgracht en molens had geteekend.
Het heden doezelde in den mist der voorstelling voorbij: ik zag steeds de huizen,
straten, burgwallen en grachten,
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pleinen en kerken der oude stad, en in mijn hoofd suisden de bekende regels van
Potgieter:
Oud-Amsterdam was 't kijkjen waard!
Ge vondt, al deedt ge een reis om de aard,
Geen land en liên zoo wel gepaard!
Hun huis zoo stemmig als hun hemel,
Het water diêr als welvaartsbron,
En langs de gracht wat loofgewemel
Of men natuur niet missen kon!
Ook was het aardig om te aanschouwen
Als 't zonlicht speelde door dat groen,
Hoe die zoo zedige gebouwen
Zich geestig wisten voor te doen:
De gevelspits, wier luchte trappen
De voet verlokt werd op te stappen,
Getooid met beeldje of gulden vaan, De net gevoegde roode steenen,
Waartusschen witte wachtren schenen
Der spreuk, die 't midden mocht beslaan, Het vensterke, achter zware luiken
Wegwijkende om den wind te ontduiken, 't Geheel trok als die klopper aan!
Er woelde een wereld in die straten,
Als walgde 't rap geslacht van rust.....

De stad, die toch nog altijd zooveel van dat schilderachtig en rijk verleden in haar
omtrekken borg, zeide ik voor langen tijd vaarwel.

IV.
In de eerste dagen der zonnige maand September van het jaar 1863 kwam ik in
Den Haag. Ik betrok er kamers boven een behangers-zaak op het gedempte Spui,
toen, voor een klein deel, als breede straat aangelegd, met twee rijen boomen, in
verre nabootsing van den trant van een Parijschen boulevard. De nieuwe straat liep
uit op de Pooten, was vroolijk gelegen en vooral tegen den avond druk bezocht door
wandelaars of winkelgangers. Dicht bij mij, op datzelfde gedempte Spui, woonde
ook op kamers mr. C. van Heukelom. De bureaux der Maatschappij, waarvan ik als
secretaris was benoemd, zouden, ook vlak in mijn buurt, op de Nieuwe Haven
worden ingekwartierd in een tamelijk groot huis: voorloopig waren zij nog op de
Heerengracht boven een der stallen van Koens geinstalleerd.
Nadat ik mijn boeken en papieren op mijn kamers
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vliegensvlug in orde had geschikt, ging ik mijn opwachting maken bij de directie,
met en onder wie ik zou werken. Eén lid was mij bekend, de uit Amsterdam komende
heer H.P. van Heukelom. De twee andere leden dr. A. Vrolik, de president, en de
heer de Brouwer van Hogendorp waren mij geheel vreemd. Twee buiten-leden der
directie, die slechts van tijd tot tijd de directie-vergaderingen bijwoonden, telden,
vooral in den aanvang, niet mede. Daarentegen was op de schouders van den heer
J.G.W. Fijnje, die als hoofdingenieur der directie was toegevoegd, en als 't ware de
uitvoerende arm van het bewind zou moeten zijn, dadelijk de volle zwaarte van het
eerste in gang stellen van geheel 't raderwerk gelegd. Met hem moest ik mij dadelijk
verstaan. Ik ging mij dus aan die hoofd-personen, met wie mijn leven in den eersten
tijd zou samenhangen, voorstellen, en tevens mij op de hoogte stellen van wat men
van mij verlangde, daar alles nog te organiseeren viel.
Toen ik een paar dagen had verricht, wat men mij opdroeg, ontveinsde ik mij
zelven niet, dat alles, wat ik hier aan 't bureau zag, mij niet medeviel.
Het sprak haast van-zelf. Ik was in Amsterdam zeer verwend. Ik had de laatste
maanden, onder den heer Frans van Heukelom, aan het ontwerpen en bewerken
van allerlei groote zaken mogen mede-arbeiden. Allengs was de rubriek der
Nederlandsche spoorweg-maatschappij, als speciale arbeids-tak, terwijl ik nog in
Amsterdam woonde, door den heer van Heukelom mij toegewezen. Ik hielp de
statuten daarvoor schetsen, ik schreef een tamelijk uitvoerig prospectus voor de op
te richten Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, dat, versierd met een
kaart, dadelijk na het goedkeuren der statuten bij Koninklijk Besluit van 7 September
1863, aan het publiek, ter inschrijving op de aandeelen, werd aangeboden. Ik maakte
mijn studie van de beraadslaging der door Thorbecke aan de Kamers der Staten
Generaal onderworpen conceptwetten, die de exploitatie van het door den staat
(overeenkomstig de wet van Hall van 18 Augustus 1860) te bouwen spoorweg-net
aan een particuliere maatschappij bedoelden. Toen die wetten van Thorbecke 3
Juli 1863 tot stand kwamen, was ik, volgens de instructiën van den heer van
Heukelom, mede bezig bij de financieele constructie dier Maatschappij van
Exploitatie. Want Thorbecke had bij het behandelen zijner ontwerp-wetten met twee
vereenigingen onderhandeld. Een Haagsche en een Amsterdamsche combinatie.
En die twee combinatiën zouden nu
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tot één lichaam samensmelten. De Haagsche combinatie leverde de beste
capaciteiten: zij was gegroeid uit een te Utrecht opgerichte fabriek (Damlust) van
spoorweg-materieel. De leiders waren vooral de oud-minister van financiën dr. Vrolik,
de muntmeester H.A. van den Wall Bake, en de heer Willem Poolman, vroeger
president der Factory van de Nederlandsche Handelmaatschappij, later als Indische
den

specialiteit lid der Tweede Kamer der Staten Generaal. Den 11 Augustus 1863
had Thorbecke krachtens zijn wetten van 3 Juli gezamenlijk aan die twee combinatiën
- waarvan de Amsterdamsche vertegenwoordigd was door den heer Frans van
Heukelom en door Alexander Mendel, optredende voor den heer Henri Luden, terwijl
de Haagsche zich liet representeeren door den heer Willem Poolman en dr. Agnites
Vrolik - de concessie tot het exploiteeren der staatsspoorwegen (met uitzondering
van de lijn door Noord-Holland die aan den Hollandschen Ijzeren Spoorweg werd
gegeven) verleend. Bracht nu de Haagsche combinatie vooral het talent aan, ook
kennis der prijzen van het materieel opgedaan bij de te Utrecht gevestigde
Nederlandsche Maatschappij voor spoorweg-materieel, de Amsterdamsche
vereeniging zou voor het geld zorgen. Zóó geschiedde het. Voor het leveren der
gelden van dergelijke zaken was juist de Algemeene Maatschappij van Handel en
Nijverheid opgericht. Door de bemoeiing van den heer Frans van Heukelom,
garandeerde deze Maatschappij dus de benoodigde zes millioen, namelijk de emissie
der eerste serie van het op twaalf millioen geraamde kapitaal. Als vertrouwens-man
dier Amsterdammers maakte ik nu mijn opwachting bij mijn nieuwe chefs in Den
Haag, in 't bijzonder aan den heer dr. A. Vrolik, den president. Spoedig merkte ik
op, dat hij maar half tevreden was over mijn aanwijzing als secretaris, die een gevolg
was van de participatie der Amsterdamsche heeren, en dat hij in 't algemeen niet
zeer te spreken viel over dien invloed der Mij. van Handel én Nijverheid, welke nieuw
opgerichte bank door meer conservatieve bankiers als uit den booze werd
beschouwd.
En dr. A. Vrolik was een geboren conservatief, in zijn dagelijkschen arbeid 't type
van een hooggeplaatst staatsambtenaar. Hij was van solied gehalte, en vertoonde
een scherp uitgedrukten ouden stempel. Hij was in 1810 geboren, zoon van den
beroemden Amsterdamschen hoogleeraar Gerrit Vrolik. Na uitstekende studiën was
hij tot doctor in de natuurwetenschappen bevorderd, doctor met
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de kap, zooals hij niet zonder eenigen trots vermeldde. Zijn dissertatie over het
centraalvuur wekte op haar tijd zekere ruchtbaarheid. Sinds was hij
essayeur-generaal en voorzitter van het Munt-College te Utrecht geworden, had hij
in die qualiteit de groote vermunting van al de oude gangbare speciën tot stand
gebracht, en het Nederlandsch muntwezen hersteld en tot orde geregeld.
Onderscheidene zeer lezenswaardige verslagen, en in het Fransch gestelde
geschriften, waren daarover door hem in de jaren 1848-1853 uitgegeven. Toen
kwam in 1853 de politiek haar hand op hem leggen. Hij was, wonende te Utrecht,
als heftig tegenstander der richting van Thorbecke bekend. Bij de wending van het
staatsbestuur door de April-beweging was zijn zwager E.C.U. van Doorn, een der
felste aanstokers en bewerkers dier beweging, minister van Financiën geworden.
Doch die taak viel hem te zwaar, en een jaar later, 31 Maart 1854, werd dr. A. Vrolik
op voordracht van den heer van Hall met de portefeuille van Financiën belast. Sinds
had Vrolik een vier of vijftal jaren heftige worsteling in de Kamers gevoerd tegen de
liberalen, die zich weder hadden verzameld om Thorbecke, Hij had het ministerie
van Hall overleefd, was in het ministerie van der Brugghen een plaats gaan innemen,
doch had, bij 't indienen van financieele plannen, telkens moeten bukken voor de
straffe afkeuring van Thorbecke. Zijn humeur was er, door dat gedurig strijd-voeren,
niet beter op geworden. Eens had het tot een hartstochtelijk incident geleid in de
Tweede Kamer. Het was bij gelegenheid van de behandeling der staatsbegrooting
van het jaar 1857. Het hoofdstuk ‘onvoorziene uitgaven’, waarover nooit of zelden
discussie wordt gevoerd, kwam aan de orde. Vele leden verlangden nu echter een
specificatie van de wijze waarop die gelden in een vroeger dienstjaar waren besteed.
De heer Vrolik weigerde dat stuk te geven. Het gevolg was, dat bij de stemming
over dit hoofdstuk zich 32 leden vóór en even vele tegen de aanneming daarvan
verklaarden, zoodat op een volgenden dag (15 December) een tweede stemming
moest plaats vinden. Vóórdat die nieuwe stemming begon hield de heer Vrolik deze
korte toespraak: ‘Het stuk door de heeren verlangd behoeft niet opgemaakt te
worden; het ligt in de portefeuille die ik vóór mij heb, en ik behoef het er maar uit te
halen om 32 stemmen vóór de wet te bekomen; maar ik zal het niet doen; ik wil hier
staan als de dienaar der Kroon en het standpunt der Kroon wil ik verdedigen. Door
zóó te handelen, door mij te verzetten tegen een ingrijpen in de macht der regeering,
meen
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ik in de eerste plaats te ijveren voor de Grondwet, ja misschien meer te handelen
in den zin der Grondwet, dan zij die zich vroeger hebben aangematigd bij uitsluiting
de constitutioneelen te heeten.’ Slechts met twee stemmen meerderheid werd toen
dit hoofdstuk aangenomen. Maar in de publieke opinie gaf dit tooneel - dat een
weinig afstak tegen den groezeligen, vervelenden achtergrond der spreekzaal onzer
geachte tamme volksvertegenwoordigers - hem toch min of meer reliëf. Men zag
vóór zich den deftigen, kleinen man, met den hoogen kuif, scherpen neus, het haar
ouderwets geborsteld, een dunne lichte ringbaard rondom het gelaat, de scherpe
lippen op elkander gedrukt, de trekken ernstig boos geplooid, en zijn tegenstanders
strak in de oogen ziende. Hij bleef in de voorstelling van velen een strak, stroef en
hoekig type. - Zóó zag ook ik hem op dien September-dag, zes jaren nadat dat
incident in de Tweede Kamer had plaats gehad. Zijn koel hooghartig voorkomen
gaf, bij de eerste ontmoeting, den indruk van kracht. Het bleek mij intusschen weldra
dat deze indruk voorbijgaand zou zijn. Hij was niet koel, hij was niet hooghartig in
den gewonen zin van 't woord, hij had niet de energieke taaiheid die een
kenmerkende eigenschap is der kracht. Hij was integendeel, al was hij knap en
nuchter en volkomen eerlijk bij 't behandelen van zaken, een weinig ijdel op hetgeen
hij vroeger had gepresteerd. Hij beschouwde deze betrekking, die hij nú bekleedde,
als een bekroning van zijn arbeid in zaken van nijverheid en volksvlijt. Hij was sinds
geruimen tijd directeur der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van
Nijverheid. Toen in Haarlem (zie pag. 72) een halve-eeuwsch feest ter eere dier
maatschappij werd gevierd, was hij de man geweest die deze maatschappij
representeerde. In dien kring werd hij bovenmate gevleid. Men sprak daar altijd van
zijn helderen blik, zijn bëzielenden geest, de offers van zijn tijd en talent, en vooral
van zijn mildheid. Hij genoot van dien lof en meende nu werkelijk op zijn plaats te
zijn. In zijn weidsch door hem nieuwgebouwd huis ontving hij als deftig gastheer
een ieder, die met spoorwegzaken in aanraking was. Alle vormen nam hij daarbij
in acht. Zijn livrei, zijn equipage, waren voornaam eenvoudig. Want in den omgang
wist hij wat behoorde. Zijn uiterlijk voorkomen was even onberispelijk als bet keurig
handschrift, waarmede hij zijn eenvoudige, glasheldere nota's stelde. Doch hij vergat,
dat hij in zaken van het spoorweg-wezen nog alles te leeren had, en dat - om 't kort
te zeggen - hij het dáár niet wist.
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Wie 't wèl wist, maar eenigszins omslachtig - misschien met opzet - 't mededeelde,
was het lid der directie, dat door Thorbecke-zelf was aanbevolen en door de
Haagsche combinatie in die betrekking was geplaatst: ik noem den Belg Florentin
de Brouwer van Hogendorp. Hij noemde zich oud-vicepresident van de permanente
raadgevende commissie der Belgische staatsspoorwegen, oud directeur-generaal
van den Russischen spoorweg van Moscou-Riazan-Sarakoff, en was een jaar of
drie ouder dan dr. A. Vrolik. Zag men hem, groot en stevig van gestalte, met den
eigenaardigen gang van een kippigen cycloop, met kleine pasjes, naar zijn bureaux
wandelen, dan was er steeds een vriendelijke glimlach, iets zoetsappigs, op zijn
gelaat. Toch zag men hem met zekeren argwaan aan. Dat Thorbecke zijn bijzondere
vriend scheen, was nu in het conservatieve den Haag niet juist zijn grootste
aanbeveling. Men schortte zijn oordeel over hem op. Men vond hem een
problematische natuur. Inderdaad was 't woord ‘gecompliceerd’ meer op zijn wezen
toepasselijk. Hij was in Mei 1807 te Mechelen geboren. Zijn vader, de heer de
Brouwer, als ‘rentier’ vermeld, behoorde tot een welgestelde familie. De zoon
studeerde in de rechten en werd tot doctor in de rechtswetenschap gepromoveerd.
In 1829 huwde hij met Sara Wilhelmina ‘comtesse de Hogendorp’, wier
geslachtsnaam hij op Belgische wijze - men denke aan Frère Orban - bij den zijne
voegde. Bij de geboorte zijner dochter in 1830 woonde hij te Luik ten huize van zijn
schoonvader, den graaf van Hogendorp. Zijn wettig domicilie bleef intusschen
Mechelen, tot Augustus 1859, toen hij naar Brussel vertrok. Even als zijn vader
stond hij steeds te boek als ‘rentier’, lntusschen was hij wel voortdurend in
industrieele en financieele ondernemingen geinteresseerd. Zijn geboortestad
vaardigde hem in 1848 als haar afgevaardigde naar de Kamer der
Volksvertegenwoordigers. In die Kamer wierp hij zich op als specialiteit in
spoorweg-aangelegenheden Van 1851 tot en met 1855 was hij rapporteur van de
begrooting der publieke werken, sectie der spoorwegen, brievenposterij en telegrafie.
In 1856 en 1857 was hij lid van het ‘consultatieve’ comité der staats-spoorwegen.
Zijn adviezen werden in de Belgische Kamer zeer op prijs gesteld Ook in debatten
over financieele aangelegenheden en openbaar onderwijs nam hij deel, doch zijn
hoofdtaak in de Kamer bleef de studie der wets-ontwerpen over openbare werken.
De portefeuille dier openbare werken werd hem zelfs aangeboden, doch door hem
geweigerd. Hij behoorde tot de liberale partij, en wel blijkbaar tot het geavanceerde
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deel daarvan, want in den loop eener discussie werd hij door Dumortier,
afgevaardigde uit Doornik, gekarakteriseerd als socialist. Zóó was hij als Kamerlid
werkzaam tot het jaar 1860: Zijn talent werd gewaardeerd, over zijn karakter werd
in de Kamer verschillend geoordeeld. Toen een door hem op touw gezette beweging
mislukte, om den heer Masui, den eersten directeur-generaal van spoorwegen,
posterijen en telegrafie in België, te doen vallen, ten einde (zóó men meende) zelf
diens plaats in te nemen, greep hij de gelegenheid aan, hem waarschijnlijk door het
huis Bisschoffsheim en de Hirsch aangeboden, om naar Rusland te gaan. Hij trok
dus derwaarts als directeur der exploitatie van den spoorweg Moscou-Riazan. Van
zijn verblijf in Rusland zijn geen bijzonderheden bekend; later vernam men, dat hij
- die oprichters-aandeelen in dien spoorweg had gekregen - daaruit een vrij groot
jaarlijksch inkomen genoot-Doch hij bleef maar kort aldaar en verhuisde, misschien
wel geraden door de Hirsch, die ook aandeel nam in de beraamde stichting der
Maatschappij voor Handel en Nijverheid, naar ons land, waar een exploitatie der
staatsspoorwegen moest worden ingericht en in dat opzicht ‘zaken’ waren te doen.
Hij behoorde, zij het op een afstand, tot de groep van hen die de Utrechtsche fabriek
van spoorwegmaterieel hielpen organiseeren. Met Thorbecke - die altijd gaarne een
de

Fransch-sprekenden vriend had, met wien hij dan in ouderwetsch 17 eeuwsch
Fransch behagelijk converseerde - was hij intusschen bevriend geworden, en deze
raadpleegde hem over allerlei punten, die betrekking hadden tot de eerlang te geven
concessie der exploitatie van die spoorwegen. Zóó werd hij allengs lid der directie
van de Exploitatie-maatschappij. Hij werd in ons land een man van invloed. Toch
bleef men altijd achter zijn ware beteekenis een vraagteeken zetten. Zijn reputatie
als bondgenoot en als financier was nooit geheel onbesproken. Vertrouwen wekte
hij niet algemeen, al scheen hij langzamerhand zekeren aanhang in ons land te
hebben-Trouwens hij kende zijn werkkring, het vak der spoorwegen, zeer goed.
Één zaak kende hij niet: het Hollandsch karakter. Hij ging liefst langs zijwegen te
werk. Zelden ging hij recht door zee. Hij laadde aldus den schijn van intrige op zich.
Die hem niet genegen waren mompelden, over hem sprekende, 't woord ‘louche’.
Hij was daarbij steeds verwikkeld in de bankiers-tripotages van het huis
Bisschoffsheim en de Hirsch. De onbevangenheid:van zijn adviezen, waar het groote
bestellingen betrof, werd hierdoor wel eens-
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betwijfeld. Hij was niet bondig en beknopt in zijn voordracht, sprak dan nog dikwijls
als met een slag om den arm. Daar hij meestal in 't Fransch stelde, was het voor
den secretaris een dagelijksche plaag, zijn ontwerp-reglementen,
tarief-verordeningen, enz. in het Hollandsch te vertolken.
De derde hoofdpersoon, met wien ik op dien Septemberochtend van het jaar 1863
kennis maakte, was de hoofdingenieur J.G.W. Fijnje. Denk ik aan hem, in verband
met de Exploitatie-Maatschappij, dan is het alsof ik een droevig drama doorleef,
waarvan hij 't slachtoffer was. Ik zag het aankomen; er was niets aan te doen; de
anders begaafde, helderziende man had een groote fout begaan, en onderging
jammerlijk de gevolgen van die fout. De fout was, dat hij zich een slecht gedefinieerde
positie in de nieuwe Maatschappij had laten aanleunen. De heer Vrolik had bedoeld
hem als hoofdingenieur der Maatschappij aan zieh te verbinden, in dien zin, dat hij,
Fijnje, de algemeen uitvoerende macht der Maatschappij zou zijn. Doch die macht
was niet scherp als zoodanig omschreven, en de nieuwe directeuren meenden zelf
't werk best te kunnen afdoen. Zij vonden dat intermediair, dien tusschenpersoon
van een hoofdingenieur voor algemeene zaken overbodig, vooral daar zij in den
beginne dan zelven niets te doen zouden hebben: zij dwongen hem dus tot een
partieelen werkkring van hoofdambtenaarvan hetvervoer en voorts van het onderhoud
van weg en werken. Fijnje spartelde tegen uit al zijn macht. Maar de directeuren en de heer de Brouwer toonde hier dadelijk zijn meesterschap van tactiek - lieten
hem in een val loopen, en ecarteerden hem uit de positie, die hij zich bij den heer
Vrolik meende bedongen te hebben. Hij had gedacht den werkkring te bekomen,
die elders door een gedelegeerd lid der administratie of ‘directeur gérant’ wordt
vervuld - dus het erkende feitelijke hoofd van al de diensten te moeten zijn - maar
al dadelijk, toen het gold een chef van de tractie en dus van het personeel en
materieel der locomotieven en der werkplaatsen, werd een hoofdbeambte benoemd
niet onder den heer Fijnje, maar naast den heer Fijnje. Het is mij lang onverklaarbaar
gebleven, waarom hij toen zijn betrekking aan de Maatschappij niet vaarwel zegde.
Hij had toch een grooten naam in den dienst van den staat, bij 's Rijks Waterstaat
en Spoorwegen, en zou zeer zeker - zooals trouwens later gebleken is - gaarne
door den staat als dienaar weder zijn ontvangen. Hij was de kleinzoon van den
vurigen patriot Fijnje, die in 1795 lid van het uitvoerend Bewind der Bataafsche
republiek was geweest, en die onder zijn
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beheer een eerste organisatie van den Waterstaat deed tot stand komen. Zijn vader
was de bekende eenigszins lastige inspecteur van den Waterstaat Fijnje van
Salverda. In die voetstappen zou nu onze Fijnje, die in 1822 geboren was, treden.
Als zoodanig doorliep hij, niet zonder glans, de verschillende graden van het
ingenieurschap bij den Waterstaat, en begon hij op zijn dertigste jaar zich met het
spoorwegwezen te bemoeien. Door een Belgische maatschappij werd hij belast met
den aanlegop Nederlandsch gebied vaneen deel van den spoorweg Antwerpen Moerdijk - Breda. Straks was hij ook door Belgen betrokken in opnemingen van den
spoorweg Vlissingen - Venlo. Toen nu door het initiatief van den minister van Hall
(bij de wet van Augustus 1860) besloten was tot den aanleg der staatsspoorwegen,
werd de hoofdleiding van die werken allengs opgedragen aan twee ingenieurs, en
wel aan den heer Waldorp, wat betreft het Noordernet, en aan den heer Fijnje voor
het Zuidernet. Hij toonde in dat ambt groote hoedanigheden. Zijn uitgebreide kennis,
zijn heldere blik, zijn voorbeeldelooze werkkracht bezielden al de jongere ingenieurs
onder hem werkzaam. Arbeidende onder een vaste staatscommissie waarvan de
heer De Bordes de secretaris was, heeft de heer Fijnje voor:zijn aandeel in de jaren
1860 -186-3 werkelijk zich voor het vaderland verdienstelijk gemaakt. Op hem viel
dan ook 't oog van den heer Vrolik, toen hij iemand zocht die, onder het toezicht der
directie, de exploitatie van het staatsspoorweg-net in gang zou zetten. Alles werd
goed afgesproken, maar als 't ware buiten de directie om. Toen deze zich
organiseerde, en vooral toen de heer de Brouwer van Hogendorp zich voornam,
om den eigenlijken exploitatiedienst, dien hij in België had leeren kennen, zelf in
persoon te leiden, was het droevig aan te zien, hoezeer de heer Fijnje zich miskend
achtte. Zou de heer Fijnje knap en handig genoeg geweest zijn, om een goed drijver
der exploitatie te zijn gebleken? Ik weet 't niet; het werd door velen betwijfeld, die
er de opmerkzaamheid op vestigden, dat hij niet het talent had het groote groot, het
kleine klein te behandelen. Ieder die hem kende waardeerde zijn karakter en
rechtschapenheid, maar in veler oogen was zijn menschenkennis bijna naïef. Dit
echter was zeker, dat aan al de verkeerde eigenschappen - die ieder begaafd werker
aankleven, en die slechts sluimeren, zoolang zulk een talent op de ware door hem
met lust aanvaarde plaats arbeidt - nu eerst recht, bij den heer Fijnje, gelegenheid
werd gegeven om uit den slaap te ontsnappen. Groote
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lijnen te trekken werd aan Fijnje verboden: de heer de. Brouwer ontwierp de tarieven;
de heeren van Heukelom en Bake bemoeiden zich met werkplaatsen en
locomotieven; de staat zelf zorgde voor den aanleg; van uit de directie werd door
den heer Testas een goederen-dienst, als handelszaak, georganiseerd. Wat aan
Fijnje overbleef was het stuksgewijze doen loopen der treinen, en het installeeren
der stations op de eindjes spoorwegen dietot stand kwamen. Voorts was zijn bedrijvig
brein en zijn al te haastige bemoeizieke geest bezig met een werkzaamheid als in
het luchtledige. Het is ontzettend, met hoeveel memories en nota's hij de directie
overstelpte. Zijn hand scheen, al schrijvende, niet te worden vermoeid of verzadigd.
En in elk dier stukken, vol van wetenswaardige wenken, waren gewichtige en niet
gewichtige argumenten in bonte warreling doorééngemengd. Zelfs de nuchtere aard
van den heer Vrolik, anders zijn natuurlijke beschermer, was daartegen niet bestand.
Met een zucht en een fijn spotlachje om de lippen vertelde hij, dat men hem
fluisterend had meêgedeeld, hoe in het brein van den heer Fijnje door een kwade
fee voor een poos de hersens vervangen waren door een inktkoker.
Zóó was de constellatie der hoofdleiders van de Exploitatiemaatschappij, wier
secretaris ik was geworden. Erkwamen nog veel andere personen in deze omgeving,
die in de eerste weken en later mijn aandacht vroegen. Tot hen behoorden ook
mannen, die in zekeren zin op den vóórgrond traden als vertegenwoordigers of
vroegere beheerders der Utrechtsche fabriek van spoorwegmaterieel. Allereerst de
heer Willem Poolman, die echter zich spoedig onttrok aan de groep der
Exploitatie-maatschappij van staatsspoorwegen, daar hij zich geheel en al en
uitsluitend wijden wilde aan het tot stand komen der Nederlandsch-Indische
spoorwegmaatschappij. Hij was een echte ‘go-ahead’-man, geheel bijzonder en
oorspronkelijk in zijn doen en laten. Zoon van zijn eigen werken, slim, doortastend
en altijd eenigszins avontuurlijk, bijna driest, had hij een ‘flair’ voor zaken zooals
geen ander in die dagen. Was hij 't niet, toen ten tijde president der Factory, te
Batavia, die de Handelmaatschappij wees op 't gebruik, dat deze instelling voor
wissel- en bank-transacties van Singapore kon maken: die dus aandrong op het
vestigen van een kantoor aldaar, welke; vestiging voor de Handelmaatschappij in
1)
de toekomst zeer belangrijke voordeelen zou opleveren? Zijn contrast was

1)

Zie over W. Poolman de ‘Persoonlijke Herinneringen’ van mr. N.P. van den Berg in ‘de Indische
Gids’, Augustus-aflevering 1913.
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de heer H.A. van den Wall Bake, in den lande bekend als de muntmeester. Had
Poolman tot nu toe voor den handel gewerkt, Bake was de man der industrie, en
zijn behartiging der industrie was van den onbaatzuchtigsten aard. Als muntmeester
toch, werkende naast en onder den heer Vrolik, den toenmaligen president van het
muntcollege, had hij, bij de groote aanmunting van het zilver, schatten verdiend. Hij
achtte zich nu zedelijk verplicht, overal waar hij kon, de volksnijverheid te helpen
en te steunen, wanneer een nieuwe fabriek, werkplaats, ontginning - iets dat handen
aan ‘t werk zette - werd opgericht. Hij was in zaken de onbevangenste raadgever
dien ik ooit heb ontmoet:.. kalm, bedachtzaam, ingetogen, nimmer vooringenomen
en - wanneer hij vooruitgang van nationale productie vermoedde - nooit opziende
tegen offers in den beginne. Ik hechtte mij zeer aan hem, doch zag hem later slechts
te zelden. Tot de figuren, die eerst na een poos kwamen zitten in de groote zaal
rondom de groene tafel, waar de directie vergaderde, behoorde ook de na eenigen
tijd door den minister van Binnenlandsche Zaken benoemde rijks-commissaris der
staatsspoorwegen, de heer Jhr. van Panhuys..’ Deze was officier der lanciers,
burgemeester van Vorden en een korten tijd lid der Tweede Kamer der Staten
Generaal geweest. Een fijne, edele figuur. Zijn betrekking bij de staatsspoorwegen
was van niet al te gewichtigen aard, doch zijn kennismaking veroorloofde mij oude
letterkundige herinneringen weder te koesteren. Hij was schoonzoon van den dichter
Staring van den Wildenborch, en hield de traditie van dien naam in hooge eer. Hij
ontving mij dadelijk in zijn gezin, toen ik hem meêdeelde, dat ik als leerling van
Potgieter de hulde aan Staring als in mijn hart droeg. Hoe dikwijls heb ik 's avonds
in zijn eenvoudige vriendelijke huiskamer gezeten, bij zijn echtgenoote en dochters,
terwijl hij oude vertellingen deed over het leven in den achterhoek van Gelderland
en over den Wildenborch. Straks trad zijn zwager, de ‘caustieke’ referendaris Staring,
de kamer in. De piano werd geopend, de viool en alt werden uit de kist genomen,
en een trio van Beethoven weêrgalmde in de kamer. Het portret van den dichter
Staring scheen te glimlachen. Jhr. van Panhuys was niet rijk, maar hem zoo rustig
zijn weg ziende gaan, dacht men aan 't epigram van zijn schoonvader:
'k Was jong en vroeg: wie is de vrije man? Een grijsaard antwoordde op mijn vragen:
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't Is hij, die, zonder morrend klagen,
Het onverkrijgbre missen kan.

Het onverkrijgbre, intusschen, daarmede begon de Exploitatie-maatschappij juist
te worstelen.
Ik had onder en naast de bovengenoemde mannen mij ingericht in de betrekking
van secretaris der Maatschappij. Ik vormde mijn bureaux en hielp de organisatie
van het geheel ordenen. De groote afdeelingen, waarin zich de dienst moest splitsen,
de eigenlijk gezegde exploitatie van het vervoer, de tractie met haar hulpmiddelen
van locomotieven en werkplaatsen, de zorg voor den weg en de gebouwen kregen
meer en meer haar vaste afbakening en begrenzing. De directie zelve, die van uit
den zetel der Maatschappij te 's-Gravenhage de leiding van al deze afdeelingen op
zich nam en het toezicht daarop onder zich verdeelde, regelde dan voorts de zorg
voor financiën, magazijndienst, boekhouding en contrôle, terwijl voor de wekelijksche
zittingen der directie en de maandelijksche, vergaderingen van commissarissen
reglementen van orde werden vastgesteld. Men had hier alles op zeer uitgebreide
schaal te ontwerpen, deels omdat zoo groot een spoorwegnet in het vervolg als het
ware in deze kaders van inrichting zou dienen te passen, en ten andere omdat,
volgens de concessie, over al de ontvangsten de meest zorgvuldige en tot in de
geringste bijzonderheden afdalende afrekening met den staat zou gehouden worden.
Eén zaak trof dadelijk - zoodra men zich goed rekenschap gaf van de spoorweglijnen
voorzoover zij in aanbouw waren - dat het net der staatsspoorwegen, zooals het
aan onze Maatschappij zou worden gegeven, niet van dien aard was, dat het
voetstoots kon dienen om den machtigen verkeers-stroom van Europa weder over
Nederland te leiden. Nederland moest toch in de eerste plaats zijn eigen
productie-vermogen als 't ware verdubbelen, door provincie aan provincie, stad aan
stad vast te rijgen, maar Nederland moest tevens weder de trechter worden,
waarlangs de omringende, oostelijke en zuidelijke, landen hun waren en rijkdommen
zouden kunnen zenden, om ze van dáár naar Engeland en Amerika te doen voeren.
Een groote zorg der directie was dus dadelijk om de punten van aanraking met het
buitenland te vermeerderen. En hier trad nu onmiddellijk een aangelegenheid naar
voren, waarbij een van de grootste aandeelhouders der Algemeene Maatschappij
van Handel en Nijverheid, de firma Bisschoffsheim en de Hirsch, en vooral de baron
de Hirsch
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zelf, de beschermer van den heer de Brouwer van Hogendorp, betrokken was. Het
betrof de exploitatie der lijn Hasselt - Luik, die, met een te bouwen lijn, te Eindhoven
aan de Zuidergroep onzer Nederlandsche staatsspoorwegen zou kunnen worden
verbonden. Zulk een lijn zou de kortst mogelijke verbinding tot stand brengen
tusschen de groote middenpunten van minerale productie in België - het kolendal
van Luik aan de ééne zijde, de kolendalen van Charleroi in het midden van België
aan de andere zijde - met de groote markten van handel en verkeer in Nederland.
Men zou ééne groote lijn dàn kunnen vormen, die, van Amsterdam en Utrecht
uitgaande, ons land direct met België, Frankrijk en Zwitserland kon verbinden. Het
bankiershuis Bisschoffsheim bood de exploitatie van die lijn aan onze Maatschappij
aan. De heeren de Brouwer van Hogendorp en Fijnje werden door de directie
gedelegeerd om te Brussel daarvoor de onderhandelingen te voeren. Zij kwamen
terug met een ontwerp-contract over de exploi-. tatie der Luik-Limburgsche lijnen,
dat in het begin van 1864 door directie en commissarissen werd goedgekeurd. Het
zou blijken een uiterst bezwarend contract te zijn. De vroegere Amsterdamsche
combinatie, die een steunpunt had in ‘Handel en Nijverheid’, drong echter op alle
wijzen tot aanvaarding van de overeenkomst. De heer Mendel sprak als
machthebbende in den Raad van commissarissen. Er kwamen in dien Raad reeds
allerlei wrijvingen tusschen de twee elementen waaruit onze Maatschappij was
samengesteld. De vroegere Haagsche combinatie, die voortgekomen was uit de
organisatie der Utrechtsche fabriek van spoorwegmaterieel ‘Damlust’ - aan welke
fabriek men den heer J.Groll als administrateur had benoemd - stelde grooten prijs
op het behoud van die fabriek, die men tot werkplaats van het materieel der
staatsspoorwegen wilde vervormen. De heer Mendel, lettende op het internationaal
karakter der aandeelhouders van ‘Handel en Nijverheid’, wilde, in naam van den
vrijen handel, juist het buitenland interesseeren in de bestellingen van ons materieel.
Het liep reeds voortdurend uit op botsingen. De heer de Brouwer van Hogendorp,
oud-lid der Haagsche combinatie, doch in werkelijkheid vertrouwens-man van den
baron de Hirsch, kwam telkens in de klem, en had al zijn diplomatie noodig, om zijn
eigenaardige positie te handhaven en te verklaren. Toch ging alles, zij 't met eenige
schokken en rukken, nog vooruit. Met het onder garantie van ‘Handel en Nijverheid’
gestorte geld kwam men vooreerst in 1864 en 1865 gereed.
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De laatste storting op de eerste zes millioen gulden aan aandeelen zou zeer zeker
wel volgen. En in 't begin van het jaar 1866 zou dan de verkrijging van de tweede
helft van het maatschappelijk kapitaal, hetzij geheel in aandeelen, hetzij gedeeltelijk
in aandeelen en gedeeltelijk in obligatiën, aan de orde treden.
Men rekende voor dit alles op ‘Handel en Nijverheid’.
Doch reeds was het onweder boven die financieele onderneming saâmgetrokken.
Men had het zien aankomen in Amsterdam. Men vertrouwde dáár de grootsche
constructie, die conceptie op conceptie boven elkander stapelde en aan elkander
schakelde, niet. Wel is waar, was de eerste algemeene aandeelhoudersvergadering
op 29 Maart 1864 nog regelmatig afgeloopen, was het dividend op f14,05 per aandeel
van f 250 vastgesteld, doch in den zomer begonnen geruchten te loopen, dat
speculaties - die op touw waren gezet, om geld voor de aandeelhouders te verdienen,
zoolang de drie dochtercreaties (Staatsspoorwegen, Indische Bank en Indische
Spoor) niets konden yerdienen - klaaglijk mislukten. Men verhaalde elkander op de
beurs van verliezen te Ceylon en elders geleden. Men scheen intusschen nog hoop
den

te hebben op het beleid van den heer Mendel. Toen plotseling den 11 November
1864 in de financieele bladen de tijding werd gelezen: ‘de heer A. Mendel heeft,
blijkens eene bekendmaking, opgehouden lid der directie te zijn van de Algemeene
Maatschappij voor Handel en Nijverheid. Tot aan de vervulling dier vacature zal de
directie worden bijgestaan door een permanent comité van toezicht uit den Raad
van commissarissen, bestaande uit de heeren F. van Heukelom, J. Bunge en J.
Cahen’. Het was een donderslag op de Amsterdamsche Beurs. De heer Mendel
was gevlucht.... en verdween in 't niet. Hij was gebleken niets dan een speler te zijn
geweest. Krakend stortte de gansche zóó stout ondernomen bouw nu inéén. De
banken uit het buitenland, die bijgedragen hadden om de stichting te Amsterdam
te verwerkelijken, zagen dat zij zich misrekend hadden in den persoon van den
leider- Zij begrepen ook dat het nog jaren kon duren, voordat het terrein te
Amsterdam behoorlijk was voorbereid en onderlegd. Thans verlangden zij of hadden
zij noodig dadelijke winsten. Zij spanden dus hun brein in, om uit den inzinkenden
boedel te redden wat er nog te redden was. De heer Frans van Heukelom nam nu
zijn ontslag als president-commissaris. Toen de tweede algemeene jaarlijksche
aandeelhouders-vergadering van ‘Han-
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del en Nijverheid’ den 29 Maart 1865 zou worden gehouden, werd aangekondigd
een wijziging der statuten en een aanvulling in den Raad van commissarissen en
der directie. De heer Leo Lippmann leidde als waarnemend voorzitter de vergadering.
Het geraamd verlies over 1864 bedroeg ongeveer 4 1/2 millioen gulden. Straks werd
met nieuwe directeuren, onder wie de heer F.A. Muller, tot langzame liquidatie van
het bedrijf overgegaan.
Zóó sloegen de grootsche plannen van den heer Frans van Heukelom ter neder,
en voltrok zich tragisch zijn moreele val. O, welk een knagende wroeging, welk een
smart! Hij bleef nog een zestal jaren leven, handhaafde zich in zijn positie aan de
Kamer van Koophandel en de Nederlandsch-Indische Handelsbank, maar met al
zijn illusiën voor den Amsterdamschen handel, eens zoo vurig gekoesterd, was het
gedaan. Hij had zich bedrogen in de hulpmiddelen waarop hij steunde. Misschien
had hij veel te vroeg in Amsterdam denkbeelden der toekomst willen realiseeren.
Helaas!.......
Ook op de Exploitatie-maatschappij van staatsspoorwegën had dit alles zijn
weêrslag. De heer Vrolik werd gemelijk en grimmig. De arbeid, op den avond van
zijn Teven, dien hij zich als bedrijvige doch rustige bekroning van een welbesteed
leven had voorgesteld, zou voor hem een marteling worden. Want hij moest, vooral
sinds de staatsspoorwegen vastgekluisterd waren aan het hoogst onvoordeelige
contract der Luik-Limburgsche sporen, als met den hoed in de hand - denkt u den
minister Vrolik in de zitting der Tweede Kamer van de Staten-Generaal op 15
December 1857! - gaan bedelen bij de bankiers, om te komen tot een completeering
der gelden van onze Maatschappij. Hoe waren die tweede zes millioen te krijgen?
Bij de conservatieve bankiers te Amsterdam was voor de creatie van Frans van
Heukelom en Mendel geen geld te bekomen. De heeren Bisschoffsheim en de
Hirsch waren vriendelijk, maar spraken uit de hoogte. Het was een bepaalde
zwerftocht, die in het buitenland, vooral in 1866, werd ondernomen: een dwalende,
harde reis voor den heer Vrolik - trappen op, trappen af - een reis die op niets uitliep.
Een in 1866 beproefde leening van vijf millioen mislukte en verergerde slechts den
toestand. Ten slotte hielp de staat op het einde van 1866 met een voorschot van
twee en een half millioen gulden, een som, -gelijkstaande met 65 % van de te
taxeeren waarde van het materieel der Maatschappij, Het crédiet der Maatschappij
was voorloopig vermoord. Ik had - daar

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

120
ik al de vroegere draden van het weefgetouw van den heer Frans van Heukelom
kende, en door mijn positie als secretaris van den Raad van commissarissen
voortdurend insamenhang was met dien Raad, - in het veel te uitgebreide raderwerk
der Maatschappij meer invloed dan mijn eenvoudige betrekking als secretaris der
directie misschien aangaf. De man, op wien allengs de zwaarte van alles viel, - daar
de heer Vrolik wrevelig zich als het ware ter zijde hield en in 1867 de Maatschappij
verliet, - de heer de Brouwer van Hogendorp, nam mij dus in zijn plannen tot
reorganisatie der Maatschappij op. Want - het dient tot zijn eer gezegd - hij verloor
den moed niet, en worstelde met al zijn taaiheid om de zaak toch weder op de been
te brengen. Ik werd de overbrenger en bepleiter van zijn financieele voorstellen naar
het buitenland, vooral te Brussel,, op het kantoor der heeren Bisschoffsheïm en de
Hirsch. Hoe dikwijls heb ik dáár in de tot kantoor vervormde ‘rezde-chaussée’ van
het weelderig hotel de Hirsch - een der vroegere paleizen der Oostenrijksche
de

de

aartshertogelijke familie, die België in de 17 en 18 eeuw regeerde - langs de
‘couloirs’ en in de spreekkamer geduldig getoefd en gewacht, hunkerend om eenig
bevredigend antwoord op onze hoogst bescheidene vragen te ontvangen! Daar ik
zekere gemakkelijkheid bij 't voeren van zulke onderhandelingen had aangeleerd,
werd ik op meer missiën in het buitenland gezonden. Nu eens naar Hannover, waar
de aansluiting van de lijn Almelo - Salzbergen (die door ons in pacht was genomen)
met het Duitsche net moest worden in orde gebracht, een taak die ten éénemale
vreemd was aan het inzicht en de begaafdheden onzer officieele diplomatie. Dan
weder naar Luik, om de grondslagen te leggen tot latere kolenvervoeren voor de
lijn Luik - Eindhoven, die allengs in gereedheid kwam. Het voor de hand liggend
doel van den heer de Brouwer was bij alles tijd te winnen. Door absolute
spaarzaamheid en zuinigheid der administratie, door uitstel van betaling, die het
kantoor Bisschoffsheim en de Hirsch moest geven op de termijnen van de bedongen
huurpenningen van den Luik-Limburgschen weg, door voorschotten die enkele
commissarissen verleenden, - vooral de heer den Tex (Steinhausen's eigenaar),
die door mijn toedoen commissaris der Maatschappij was geworden, zegde mildelijk
groote bedragen toe - zou hij den tijd rekken en rekken, om te komen, hetzij tot een
dadelijke financieele hervorming, hetzij tot een tijdstip, waarop ons spoorweg-net
reeds meer was aangebouwd, en dus, door de cohaesie der deelen, meer
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winsten kon opleveren. In dien zin gaf hij 14 December 1867 een in dien tijd zeer
opgemerkte brochure uit, onder den titel: ‘Een woord aan de aandeelhouders der
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen’. Die brochure viel samen met
een reconstructie-plan der Maatschappij, dat de echt-Nederlandsche zaak der
staatsspoorwegen echter volkomen in de macht van den baron de Hirsch zou
brengen. Toen dat plan stuitte op den tegenstand der aandeelhouders, die het den
en

19 December 1867 verwierpen, nam een commissie uit de aandeelhouders waarin de heeren A.C. Wertheim, M.H. Insinger, J.W. Bake, A.S. van Nierop en
E.N. Rahusen zitting namen - de leiding van de nieuwe onderhandelingen op zich.
Zoowel met den staat als met den heer baron de Hirsch werd onderhandeld. Geheel
nieuwe statuten werden door haar voorgesteld, met het doel de leiding van geheel
de Maatschappij te brengen in handen van een directeur-generaal. Het plan dier
heeren, op 30 Mei 1868 in de Algemeene Vergadering van aandeelhouders gebracht,
werd door deze goedgekeurd. Wel werd de ontworpen overeenkomst met den staat
door de regeering niet aangenomen en vervielen dus ook de nadere plannen van
de Hirsch, maar de -stoot was gegeven tot een goeden uitweg. Er bood zich een
andere degelijke, financieele combinatie aan, die der Maatschappij zou ter hulp
komen. Het was de Darmstadtsche Bank. Herhaaldelijk moest ik nu daarvoor hetzij
naar Darmstadt hetzij naar Berlijn reizen, op welke reizen ik telkens met grooter
ingenomenheid kennis maakte met den president-directeur der Bank, dr. Parcus,
en (van den anderen kant) de corruptie der omkoopbare Duitsche-bladen van dien
tijd, b.v. van de National Zeitung, eerst recht leerde inzien. Toen de Darmstadtsche
Bank, na uiterst zorgvuldige raadpleging van alle boeken en bescheiden, de
overtuiging had gekregen van de levens-vatbaarheid der zaak, stemde zij in 1869
toe in een prioriteits-leening van ƒ6,667,000. Daarna werd, overeenkomstig de
nieuwe statuten door de Algemeene Vergadering van 30 Mei 1868 vastgesteld, de
oude directie ontbonden en de geheele leiding in handen van een éénhoofdig bestuur
gebracht. Ook het personeel van den Raad van commissarissen werd geheel
gewijzigd. Van de diensten van den heer de Brouwer van Hogendorp werd nog een
oogenblik gebruik gemaakt in de zoogenaamde raadplegende commissie. Doch
reeds in 1871 werd hij (door toedoen van den baron de Hirsch) benoemd in de
directie ‘des Chemins de fer Ottomans’ en zou als zoodanig zich te Parijs gaan
vestigen. Hij ging derwaarts en stond op
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't punt voor een inspectie-reis naar Turkije te vertrekken, toen hij plotseling den 3
Februari 1871 overleed.
Terwijl ik mijn weg sloeg door al die overstelpende werkzaamheden der
spoorwegmaatschappij, deed ik echter mijn best niet geheel in die materieele zorgen
en be-langen te verzinken. Zeer zeker: ik was nu bezig een productie-factor voor
ons land te helpen in orde brengen - taak, die ik de laatste jaren steeds had verlangd
- maar er waren, vooral in Den Haag, nog andere kringen en sferen die belangstelling
vroegen. Toen ik in September 1863 in Den Haag kwam stond Thorbecke, als eerste
minister, in regeeringszaken machtig op den vóórgrond. Zijn stokstramme gestalte
domineerde. Hij werd gevreesd, niet geliefd. Zijn tegenstanders - en onder hen bijv.
de oude heer J.J. Rochussen, die ik bij den heer Vrolik meermalen zag - erkenden
zijn hooge talenten, maar lachten om zijn aanmatiging en om zijn geaffecteerden
stijl. De heer Vrolik kon hem moeilijk uitstaan. Trouwens, in spoorwegzaken beging
de minister Thorbecke groote fouten. Met het geld werd waarlijk zonderling
rondgesprongen. De aanleg der werken te Vlissingen, de aanbouw van een nutteloos
station te Utrecht, de tegen den zin van geheel Amsterdam ondernomen vestiging
van het Centraal-Station in het IJ, verslonden millioenen te veel. Er kwam een vaag
gevoel dat het tweede ministerie-Thorbecke niet geheel op gelijke hoogte stond van
het eerste. De heer Vrolik - die zeer bevriend was met koningin Sophie - had dit
eens aan de whist-tafel bij de vorstin aldus uitgelegd: ‘Mevrouw, wij burgermenschen
drinken wel eens een fijne flesch wijn, als een der huisgenooten jarig is. Blijft er wat
over, dan kurken wij de flesch stevig dicht, om ons op den volgenden dag nog eens
te vergasten. Wij halen de fiesch dan weder voor den dag, maar, proevend, zeggen
wij, het smaakt niet zoo goed als de eerste keer. Ziedaar de geschiedenis van het
tweede ministerie Thorbecke’. Dit was kritiek van een ouden overwonnen
conservatief. Maar onder jongeren deden van tijd tot tijd stemmen zich hooren, die
uitspraken dat Thorbecke niet meer de verwachting der nieuwe generatie vervulde.
Toen ik eenige maanden in Den Haag had vertoefd, vond ik 's avonds - na afloop
van het werk - mijn vaste plaats aan een ronde tafel in de Witte Sociëteit. Dáàr, aan
't uiteinde der zaal, naast den haard kwamen zonder overleg of vast plan, haast als
van-zelf, jonge aankomende mannen, uit allerlei werkkring, samen, en disputeerden
zij, drinkende en rookende, over questies van
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den dag. Ik heb die avonden pogen te schetsen in mijn biografie van mr. G. de Vries
1)
Az., en enkele namen van de toen aanzittende jonge mannen vermeld . Ik was aan
hen voorgesteld door Robidé van der Aa, mijn vroegeren medewerker aan het
Zondagsblad van Haarlem, trof er aan van Limburg Brouwer, mijn mede-redacteur
van ‘De Gids’, verder enkele ambtenaren der ministeries, bij voorbeeld Verkerk
Pistorius, Elliot Boswel en van de Kasteele, een lector aan het gymnasium dr.
Rutgers, en dan twee uiterst begaafde nieuwe jongelieden: de heeren mrs. Tak en
W.A. baron van Verschuer. Aan die twee laatsten hechtte ik mij zeer. Zij waren
beiden zoo-even in Den Haag gekomen, de eerste afkomstig uit Zeeland, de tweede
uit Gelderland, en hadden, na het verplicht nieuw ingevoerd examen voor die
betrekking, de positie van commies van staat bij den, Raad van State gekregen. Zij
hadden te zamen in Leiden gestudeerd en zijn altijd vrienden gebleven. Zij waren
beiden niet voor iedereen toeschietelijk. Doch er was onderscheid. Verschuer was
en bleef een ingetogen edelman, die geen moeite deed met anderen zich intelaten;
hij verlangde in zijn later leven ook nooit hooger werkkringen, die men van tijd tot
tijd hem kwam aanbieden: bekend is het, dat men dikwerf bij hem aanklopte
om-commissaris des konings in een of andere provincie te worden; doch hij sloeg
't af en was tevreden in minder opzien-wekkende positie het land te dienen. Aldus
was hij later een tijd lang rijks-commissaris der Exploitatie-maatschappij van
staatsspoorwegen. Zijn scherpzinnigheid en vast oordeel werden door allen, die
hem zagen arbeiden, om strijd geroemd. Anders was Tak aangelegd. Deze had
eerzucht en wilde vooruit. Maar vooruit, om ons land, naar zijn krachten, te helpen
opheffen. Hij was van natuur eenigs zins wantrouwend, omdat hij niet altijd zeker
was van met eerlijke bedoelingen te worden gesteund, hij miste plooibaarheid,
misschien zekeren takt in den omgang, hartstocht toonde hij niet, al werd later ‘zijn
zachte stem en fluweelen poot’ zoo als men het noemde, zeer gevreesd; voor mij
was hij altijd toegeeflijk en trouw.
Hoe dikwijls heb ik in de dagen met Tak avond aan avond over ons beider
levensdoel gepraat. Hoe dikwijls ook met hem, des Zondags, een of anderen tocht,
gekruid door levendig gesprek, gedaan. Ik herinner mij nog een lange wandeling
van uit Den Haag, vèr over de duinen,

1)

Het kluchtige ‘intermezzo’ met Piet van Os werd dáár afgespeeld.
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in de richting van Loosduinen. Wij spraken over onzen studietijd en levensweg,
onwillekeurig gleed het gesprek af tot een ontleding onzer beginselen over staat en
maat-i schappij. Ik werd niet moede hem uitéén te zetten, dat mijn besluit om in de
spoorweg-wereld mij in te spannen, alléén daarop rustte, omdat ik meende dat ik
op die wijze mede kon helpen, om ons land als productie-factor in Europa wat hooger
op te heffen. Op onze wandeling nam ik dien dag telkens breeder aanloop. Ik stelde
als uitgangspunt, dat meer energie, meer wakkerheid in handel en bedrijf moest
worden aan den dag gelegd, dat ons materieel productie-vermogen kon en moest
worden verhoogd. Doch ik ging nu verder. Ik meende dat geheel ons Hollandsch
leven: intensiever moest worden, dat ons hooger onderwijs moest worden verbeterd,
en dat vooral, nevens de wetenschap, de kunst haar eereplaats innemen moest.
Straks waagde ik het te zeggen, dat men in 't algemeen, vooral in het
maatschappelijke, het doel der samenleving anders moest stellen, dat het niet
aanging zich te onttrekken aan de bewegingen, die ook in andere volkskringen tot
samenhang dreven, en dat absoluut gebroken moest worden met 't beginsel van
het uitrafelend individualisme, dat eigenlijk onze volkswerkzaamheid en al ons
streven had doortrokken en bedorven. En slotsom van al deze mijne beschouwingen
was, dat ons volk, als een klein bolwerk der vrijheid, dan alléén waardig kon blijven
bestaan, indien het aan zichzelf de hoogst mogelijke eischen stelde. Tak van zijn
kant beaamde in 't algemeen die wenschen. Maar hij legde alles preciezer en
scherper omlijnd uit, en kantte zich aan tegen mijn vaagheid. Hij stelde tegenover
mijn aspiraties vaste voorwaarden van bestuur. Hij zette mij uitéén, dat men beginnen
moest met de grenzen der Thorbeckiaansche politiek uit te zetten, dat men moest
gaan gelooven aan een in breede richting, voorwaarts drij venden staat, een staat,
die de belangen van handel, scheepvaart, verkeer en nijverheid op den voorgrond
ging zetten; hij was van oordeel dat de leus van staats-onthouding reeds geheel
verouderd was. Hij trok de lijnen van een radicale politiek. De grondslag dezer
opvatting der politiek was reeds toen dezelfde, als het later door den heer J.T.
Cremer, in Tak's Levensbericht, aldus is geformuleerd: ‘Tak's beginsel was, dat
voor de opleving-. van het Nederlandsche volk, verslapt in het eind der achttiende
en in de eerste helft der negentiende eeuw, aan dat gansche volk gebracht moest
worden meer welvaart, door vermeerdering der middelen van productie en van
verkeer, meer
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kennis door verbetering van het onderwijs ook op ambachtsebied, meer gevoel van
eigenwaarde en onaf hankelijkheid door het uitoefenen van rechtstreekschen invloed
op 's lands bestuur.’ Hij meende dat de staat als staat dit alles zou kunnen bewerken,
den stoot zou kunnen geven tot een ware democratie. Het verschil onzer beide
beschouwingen ontveinsde ik mij niet. Opgevoed in de school van Martinus en van
de Bosch Kemper, vond ik in de uitspraken van Tak, hoezeer ik 't gewicht daarvan
voelde, nog niet volledig mijn denkbeelden weêrgegeven. Ik wilde mij vooral verzetten
tegen het begrip van 't individualisme, om te ikomen tot een zuivere opvatting der
‘gemeenschap’. Zeker, ook mij scheen het bestaande politieke kiesrecht allerminst
te strooken met de rechtmatige eischen eener democratie, maar ik kon niet gelooven,
dat alles alléén afhing van een zwenking in het staatsbestuur en staatsbeleid.
Eigenlijk stond ik hier op het standpunt van den door mij, als student, zoo
bewonderden Gerrit de Clercq. In het jaar 1848 had deze - ik heb dit in mijn studie
de

over de Clercq uitvoerig uitééngezet - betoogd, dat de 19 eeuw de eeuw der
democratie werd. ‘De democratie’ - zóó zeide hij - ‘is het feit bij uitstekendheid der
nieuwere geschiedenis, dat overal met gebiedende noodzakelijkheid in 't leven
treedt; wie dat ééne hoofd-feit veronachtzaamt, dien baat de nauwkeurige kennis
der kleinere ondergeschikte feiten niet.’ Doch de drang tot die wending en wenteling
moest komen van de maatschappij en niet van den staat. Eigenlijk werd bij de Clercq
de vereering voor den staat met de jaren telkens zwakker. Voor de quasi-staatslieden
der Tweede Kamer had hij zeer weinig eerbied. Hij hoopte slechts op de
maatschappij. In het jaar 1849 ging hij dan ook in Amsterdam, in zijn geliefde
Vrijdagsche vereeniging, de stelling verdedigen, dat geen andere staatkundige
hervormingen immer in het volksleven wortel hebben geschoten, dan die, welke op
politiek terrein verwezenlijkten, wat op maatschappelijk gebied reeds bestond. De
mildste, gewichtigste bronnen van zedelijke en stoffelijke welvaart - zóó voegde hij
er bij - ontspringen op een ander terrein dan het staatkundige. Deze denkbeelden
waren toen de mijne. Mij stond voor den geest, dat er steeds een doordringing; van
den staat door de maatschappij zou noodig zijn. Op die wijze alleen was verzoening
van staat en maatschappij mogelijk. Zóó kruisten en vereenigden zich telkens mijn
gedachten met die van Tak. In de praktijk, wanneer een punt van uitvoering werd
besproken, waren wij 't eens, doch
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wij kwamen elk uit een anderen hoek, uit een andere sfeer. Toch is hij de man
geworden en geweest, met wien ik - wat het algemeen beleid der politiek betreft het meest homogeen mij altijd heb gevoeld.
De letterkundige kringen in Den Haag bleven mij bij al de drukte, waarin het
spoorweg-leven mij plaatste, eigenlijk vreemd. Trouwens zij waren luttel in aantal.
De Spectatorclub, die onder de leiding en bezieling stond van Bakhuizen van den
Brink, was voor mij gesloten door Zimmerman's opstel, na het incident dat ik pag.
54 aanstipte. Toen Bakhuizen 15 Juli 1865 ten grave daalde, was er voor verdere
aansluiting geen aanleiding. Van tijd tot tijd bracht ik een bezoek aan mevrouw
Bosboom-Touissaint, aan wie ik door Potgieter was voorgesteld. Die bezoeken
zouden voor mij een ware weldaad zijn geweest, een ideëel mpment in den mij
omringenden somberen ernst der dingen, indien niet juist in die jaren op Bosboom's
kinderlijk blij gemoed was gevallen de booze geest, die hem, zooals weleer Israëls
koning, onrustig maakte. Eigenlijk bemoeide men zich in de beste kringen van Den
Haag volstrekt niet met Hollandsche literatuur. Slechts ééns was er in die jaren van
wege die letterkunde ‘rumor in casa’. En ditmaal was het mijn Amsterdamsch
tijdschrift ‘De Gids’, dat daarvan de aanleiding was. In het Januari-nummer van het
jaar 1865 had Huet twee opstellen geplaatst, die vooral in Den Haag aller tongen
gingen bezig houden. Het waren de artikelen die tot de scheuring in de redactie
aanleiding gaven, en die, toen zij door de redactie werden gedesavoueerd - daar
zij zonder een woord van voorkennis aan zijn mede-redacteuren, behalve aan
Potgieter, door Huet waren geplaatst - Potgieter noopten ‘De Gids’ te verlaten. Ik
heb hier niet lang bij stil te staan. In mijn artikel over Busken Huet heb ik alles volledig
daarvan medegedeeld. Het politieke stuk trok natuurlijk vooral de aandacht der
staatkundige heeren van de redactie. Het was een directe aanval op Thorbecke.
Diens stijl noemde Huet een ‘geniale kakografie’. Doch Thorbecke's groote misslag
was, volgens Huet, dat hij het woord van democratie en volks-souvereiniteit niet
aandurfde, al waren zijn wetten op zulk een beginsel gebouwd. ‘Democratie,
volks-souvereiniteit, - aldus eindigde 't artikel, - kleeft er smaadheid aan die woorden?
Zoo wees een man, en draag die smaadheid’. Men begrijpt den storm, die zulke
uitlatingen bij de leden der liberale partij, en vooral bij de staatkundige leden der
redactie, de heeren Vissering, Buys en van Limburg Brouwer, verwekten, van
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wie juist één, Buys, in hetzelfde Gids-nummer een lijnrecht tegenovergesteld artikel
had geschreven. Maar dit had wellicht nog een twist in een partij kunnen blijven.
Doch het tweede artikel van Huet in dat Gids-nummer, het literaire opstel, bracht
geheel de hoogere coterie der Haagsche kringen in opspraak en beroering. ‘Een
avond aan het Hof’, zóó was de titel van het stuk. Het was geschreven naar
aanleiding van een aan de koningin opgedragen jaarboekje. Huet had daarop kritiek
willen doen uitoefenen door een ideëele vorstin omringd door ideëele 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 hofdames
was zelfs begrepen de naam der dochter van den kolonel der cavalerie van Dedern,.
dien hij ook te Haarlem had gekend. GeheelDen Haag, die nooit iets van ‘De Gids’
had gehoord, schreeuwde moord en brand. Overal wilde men de brochure - zooals
men het noemde, want ‘De Gids’ was onbekend - koopen en lezen. Ieder, die zijn
burgerlijken naam trachtte te vergeten, nam het op voor de dames die zoo onhoffelijk
waren bejegend. Het artikel had een ‘succès de scandale’. Slechts weinigen
schudd'en 't hoofd over al dit valsch lawaai. Onder die nobele figuren in de eerste
plaats mevrouw Bosboom-Toussaint. Voor mij was uiterst droevig het slot van het
drama, dat in de redactie van ‘De Gids’ werd afgespeeld. Aan mijn betrekking
gekluisterd kon ik de verschillende conferenties van leden der redactie niet bijwonen.
Er werd mij door Buys bericht, dat Huet de redactie zou verlaten, doch dat Potgieter,
die hem in alles had geraden, hem niet alléén wilde laten vertrekken, en zelf ook
‘De Gids’ zou vaarwel zeggen. Ik deed van mijn kant, door brieven, alle doenbare
pogingen om de andere leden der redactie - wier grieven tegen de fout van Huet ik
beaamde - te versterken in de overtuiging, dat ‘De Gids’ het persoonlijk domein en
eigendom van Potgieter was, dat wij dus allen ons moesten terugtrekken, en aan
Potgieter de vrije keus overlaten, met wie hij verder ‘De Gids’ wilde redigeeren. Dit
aanbod werd dan ook op een volle vergadering ten huize van Buys ernstig schriftelijk
gedaan. Potgieter weigerde. Hij heeft later het aanbod niet ‘serieus’ genoemd. Ten
onrechte. Gaarne was ik met Potgieter medegegaan, indien hij 't aanbod had
aangenomen, en mij, bij voorbeeld, tot medehelper had willen uitkiezen. Nu hij zich
onttrok, begreep ik te moeten blijven bij hen, die het recht formeel aan hunne zijde
hadden. Het zou een veelszins ondankbaar werk worden. Zij die overbleven
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begrepen, dat zij verre de minderen waren in talent, en dat zij misschien een te
zware taak op zich namen, om aan ‘De Gids’ autoriteit, kracht en invloed te
verzekeren. Zij wisten, dat ‘De Gids’ ophouden zou een vast voertuig te zijn van
letterkundige kritiek. Hun streven was een tijdschrift te construeeren naar het model
van de ‘Revue des deux Mondes’, beoordeelend alle verschijnselen op staatkundig,
maatschappelijk, historisch, literair, natuurkundig en kunstgebied, en op elk dier
verschijnselen het leven-wekkend element verdedigend. In dien geest verbond ik
mij weder aan de toekomst van den nu gewijzigden ‘Gids’.
Mijn kantoorwerk op de bureaux der staatsspoorwegen nam echter haast geheel
mijn tijd in beslag. Het was een voortdurend beraadslagen, correspondeeren, en
besluiten. Reizen naar België en naar Duitschland waren aan de orde van den dag.
Onder al dat reizen en werken hadden intusschen enkele feiten van s o c i a l e n
aard hier en dáár mijn aandacht getrokken.
De wenken vroeger door de Bosch Kemper mij gegeven, de blik dien ik op het
Steinhausen van den Tex in de arbeiders-wereld had kunnen slaan, gaven mij van
tijd tot tijd te denken. Het was toen in Duitschland de tijd van Ferdinand Lassalle.
Hij begon de arbeiders aan den Rijn en elders op te zweepen. In twee jaren tijds
wist hij de rustig slapende arbeiders-wereld van Duitschland in volle beroering van
hartstocht te brengen. Schrijvende aan mijn ‘Politieke overzichten’ voor ‘De Gids’,
moest ik met groote zorg ook de Duitsche dagbladen lezen, en voor mij zelven uit
hun inhoud, naar vaste methode, uittreksels maken. Maandelijks vulde ik dag aan
dag mijn cahier met aanteekeningen, mededeelingen en gegevens, totdat ik dan
op een der laatste dagen der maand het opstel-zelf als met één worp nederzette.
Natuurlijk was het toen de strijd tusschen Bismarck en de Fortschritts-partij, die al
mijn aandacht vorderde: de strijd tusschen het Pruisisch monarchale idee en de
beginselen van staatkundige vrijheid. Maar ziet, midden in dien strijd, tusschen de
kampende partijen in, stak daar eensklaps Lassalle zijn hoofd op. Zijn stalen oogen
keken brutaal uitdagend de twee vijandelijke kampen aan. Hij sloeg den weg in,
om, afgescheiden van al die politieke bentgenooten, de arbeiders, let wel uitsluitend
de arbeiders, op de beên te zetten. Zijn vurig temperament scheen hem bij dit werk
voort te drijven op paden, die aan de gangen van een Catilina deden denken. Het
wemelde toen aan den Rijn van arbeiders-vergaderingen. Op een dienst-reis,
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die ik op het einde van Mei 1864 naar Elberfeld moest doen, om een overeenkomst
te teekenen met de Bergisch-Märkische spoorweg-maatschappij over de aansluiting
van Venlo - Gladbach, hoorde ik van niets anders spreken dan over de rede, die
en

Lassalle den 22 Mei 1864 te Ronsdorf had gehouden. Straks, na de conferentie,
nog even naar Barmen wandelende, had ik gelegenheid de opwinding der vrij ellendig
daar uitziende arbeiders op te merken. In Den Haag teruggekomen volgde ik met
spanning die strooming. Uit de groote Duitsche liberale bladen - de National-Zeitung
of de Kölnische Zeitung - was echter niet veel onpartijdigs of verrassends daarover
te lezen. Als zij Lassalle niet dood zwegen, verdraaiden zij zijn woorden ter wille
van de politieke partij die tegen Bismarck streed. Ik deed echter mijn best alles van
sten

en over hem te lezen, toen plotseling de tijding weêrklonk, dat hij den 29
Augustus
1864 in een duel een doodelijke wond had bekomen en 31 Augustus gestorven
was. Het kwam mij voor, dat het een goed werk zou wezen dadelijk in ‘De Gids’ een
artikel over Lassalle te plaatsen, een artikel dat op de teekenen der tijden moest
wijzen, zonder daarom echter de menschen, die in ons land 't met het volk goed
meenden, te verschrikken. In het October-nummer van het tijdschrift verscheen dus
mijn opstel over Ferdinand Lassalle. Mijn artikel was een poging, om den persoon
te schetsen in zijn strijd tegen Schulze-Delitzsch. Met mij-zelven was ik het in die
dagen nog niet geheel ééns, of niet eigenlijk Schulze-Delitzsch veel te hard was
gevallen. Doch ik begon iets van het standpunt van Lassalle te begrijpen, in zooverre
als hij betoogde: dat de beweging door Schulze-Delitzsch opgewekt, geheel de
inrichting van al die crediet-banken, slechts aan diegenen hulp kon aanbrengen,
die reeds zichzelven - zij het ook nog zoo weinig - helpen konden, maar dat de
eigenlijke arbeidende stand, de handwerks-ge-zellen, de om loon werkende
zwoegers, de fabrieks-arbeiders er buiten bleven. Voorts beaamde ik geheel en al
het eindoordeel, dat Lassalle over den zoogenaamden liberalen staat der
‘bourgeoisie’ velde. Ik citeerde, om niet misverstaan te worden, hier in mijn opstel,
de eigen Duitsche woorden van Lassalle, uit zijn rede van 12 April 1862 te Berlijn,
de rede die aangeduid wordt met het woord ‘Arbeiterprogramm’. ‘Het zedelijk
grondbegrip der ‘bourgeoisie’ - zóó stelde hij - is dit: dat onvoorwaardelijk aan ieder
individu niet anders dan de ongehinderde uitoefening zijner eigen krachten te
verzekeren is. Waren wij allen even

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

130
sterk, even schrander, even beschaafd en even rijk, dan zou dit begrip als een
geheel voldoend en zedelijk idee kunnen worden aangenomen. Daar wij dit echter
niet zijn en niet zijn kunnen, zoo bevredigt dit begrip niet, en voert het in zijn
gevolgtrekkingen noodwendig tot diepe onzedelijkheid, want het leidt er toe, dat de
sterkere, meer schandere, rijkere den zwakkere exploiteert en als in zijn zak steekt.
Het zedelijk grondbegrip nu van den arbeidersstand is dit, dat de onbelemmerde
en vrije werkzaamheid der individueele krachten door het individu nog niet toereikend
is, maar dat daar in een zedelijk geordende samenleving nog bij moet komen de
solidariteit van belangen, de gemeenschap, en de wederzijdsche inwerking der
ontwikkeling. Rekening houdend met dit onderscheid van begrip vat de ‘bourgeoisie’
het zedelijk staats-doel aldus op, dat het uitsluitend en alléén daarin bestaat, om
de persoonlijke vrijheid van het individu en van zijn eigendom te beschermen. Dit
is een nachtwachters-idee, en wel daarom, omdat men zich dan den staat slechts
onder het beeld van een nachtwacht kan voorstellen, wiens gansche functie daarin
bestaat, roof ent inbraak te verhoeden. Jammer is het, dat dit nachtwachtersidee
niet enkel bij de eigenlijke liberalen thuis behoort, maar zelfs bij vele zich noemende
democraten, ten gevolge van de leemten hunner denkvorming, dikwijls genoeg
wordt aangetroffen. Durfde de ‘bourgeoisie’ consequent haar laatste woord
uitspreken, dan moest zij bekennen, dat, overeenkomstig deze gedachte, wanneer
er geen roovers en dieven meer waren, de staat ook verder totaal overbodig zou
zijn.’ Over deze woorden en over het optreden van dien Lassalle peinsde ik
herhaaldelijk. Ik kwam in dit opzicht niet over mij-zelven heên. Het ontroerde mij
den maatschappelijken toestand mij in te denken als een strijd tusschen de bezittende
burgerij en de arbeiders. 's Avonds laat, met kloppende slapen, ging ik naar mijn
vrienden in de ‘Witte’. Een enkele der aanwezigen had mijn artikel gelezen en had
het opgevat als een novelle. Men lachte mij uit. Voorts wist eigenlijk niemand iets
van Lassalle.
In diezelfde dagen moest ik voor mijn spoorwegen naar Luxemburg en naar Luik.
Naar Luxemburg reisde ik met den heer van den Wall Bake, om te zien of er eenige
aanleiding kon wezen, om te voldoen aan een grooten wensch van prins Hendrik.
Deze, stadhouder van den koning in Luxemburg, verlangde vooral dat de
spoorweglijn, die het verkeer van uit Holland en België naar Zwitserland zou.
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leiden, over Luxemburg zou loopen. Nu het besloten was, dat de lijn Eindhoven
naar Luik tot stand zou komen, wilde hij die lijn te Luik verbinden aan den weg
Guillaume-Luxembourg, om aldaar het begin te vormen der route over Straatsburg
naar Bazel. De heer Bake en ik deden daarvoor een uiterst curieuze reis vol
incidenten en avonturen; een reis echter die ons overtuigde, dat van het plan van
den prins voorloopig niets konde komen, daar de route Luik-Pepinster niet voor ons
open te stellen was. Wat mij intusschen op dien tocht bovenmate belang inboezemde,
was het bezoek, dat ik aan de hoogovens in die streken bracht. Ik herinner mij nog
den indruk van het eerste zien dier hoogovens van den heer Wendel in de buurt
van Thionville, thans Diedenhofen. Het was voor een artist uiterst schilderachtig,
den gloed der vlammen op die naakte bovenlijven der arbeiders te observeeren,
maar de arbeiders zelven schenen daar weinig oog voor te hebben, en verdronken
of vervloekten hun leed. Hun toornig oog spelde geen vrede met hun lot. - Datzelfde
mocht ik eenige maanden later te Luik zien, werwaarts ik met den heer de Brouwer
van Hogendorp was vertrokken. Wij moesten nagaan of de mijnen te Flemalle en
elders, in den omtrek van Luik, met ons contracten wilden sluiten over het vervoer
der kolen. Mij. staat nog voor den geest de eerste aânkomst 's avonds te Luik. Ik
heb den indruk later in mijn rede van 1875 over ‘Bouw en Samenstel der
Maatschappij’ pogen weêr te geven. ‘Pittoresk - zóó zeide ik - is de aanblik, wanneer
gij met den spoortrein, gekomen van het Zuiden, tegen 't vallen van den avond, de
brug over de Maas stadwaarts naar Luik gaat afrollen. Aan alle kanten glimmen de
vuren der smids-werkplaatsen, aan alle zijden hoort gij 't doffe dreunen der machines,
fluit de stoom, golft de donkere rook in zwarte pluimen langs 't zwerk, of stijgt de
witte dunne damp-kolom naar boven. De stoombooten glijden u ter zijde op de rivier;
de locomotieven snorren met de treinen langs u heên. De werkplaatsen van Sclessin
en Ougrée glinsteren op eenigen afstand. Dáár flikkeren kleine vlammen uit ontelbare
schoorsteenen: het is de groote zinkfabriek la vieille Montagne; hier spoeden zich
de mijn-arbeiders naar huis: - het tafereel is een bedrijvig geheel vol gedruisch en
glanzend licht niettegenstaande de neêrdalende schaduwen; alles schijnt op elkander
in te werken; alles lokt om uw oogen te gebruiken, om te zien.’ Inderdaad ging ik
op den volgenden dag zien al de fabrieken, te beginnen met Seraing, en voorts de
mijnen. Maar hoe verbleekte en
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verdoofde die glans van den vorigen avond! Wat was de keerzijde van dit alles
groezelig en weêrzin-wekkend! Ik had geen hooge gedachte gekoesterd van het lot
dier Luiksche mijnwerkers, maar onbeschrijfelijk laag scheen mij hun verwildering
en ellende, toen ik die toestanden aanschouwde. Welk een zwart jammer-verblijf!
En overal de vrouw en kinderen werkende in die onderaardsche gangen! Keel en
hart knepen mij toe. Na mijn dagtaak volbracht te hebben doorkruiste ik de stad, en
liep langs de rue Pierreuse naar boven tot de citadel, om nog eens een gezicht op
de stad daar beneden te hebben. In die straat woonden vooral de arbeiders-gezinnen.
Met dof gelaat - stond de man of de vrouw leunend tegen de deurposten. Zij keken
mij wantrouwend aan: ik was er één uit die klasse der patroons, die zij hun haat
toedroegen. Op aller gelaat stonden trekken van ontevredenheid en wrevel. Mij
scheen het een wereld op zich-zelf, bewogen door gansch andere drijfveeren dan
in mijn omgeving werden geroemd. Hier was het duidelijk te lezen, dat onder die
arbeiders één gevoel alles overheerschte: het gevoel dat de tegenwoordige
maatschappelijke regeling verkeerd liep, in zooverre zij zagen, dat in de wereld der
patroons het aan 't individu door de rechts-orde toegewezen bezit noch met de
persoonlijke behoeften, noch met den door dat individu gepresteerden arbeid, in
eenigerlei verhouding behoefde te staan, terwijl zij, als zij hun dagelijksch karig
hongerloon niet konden verdienen, der vertwijfeling waren prijsgegeven. De man
die het doet moet betaald worden, niet iemand anders, zóó mompelde men onder
die arbeiders. Des avonds zat ik in het hotel de Suède lang daarover te spreken
met den heer de Brouwer van Hogendorp. Ik was bekommerd over al de
tegenstellingen die mij drukten. Hij deed zijn best mij dat alles als iets meer gewoons
voor te stellen. Hij was - al had Dumortier hem eens in de Belgische kamer voor
een socialist uitgemaakt - in zijn hart een physiocraat. Hij las nog geregeld het
‘Tableau économique’ en de ‘Maximes’ van Quesnay, voorts de geschriften van
Turgot, boeken die ik, in de editie van Daire, later bij mijn afscheid uit de
Exploitatie-maatschappij van hem als aandenken ontving. Hij was dus een
onverbeterlijke aanhanger van het in vrijheid laten begaan der dingen. Hij
bewonderde altijd het gezegde van Quesnay aan den dauphin. Deze had hem eens
gevraagd, wat hij wel doen zou, als hij, Quesnay, koning was Het antwoord luidde:
niets. Ik wierp nu aan den heer de Brouwer die
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ste

toestanden te Luik tegen, en legde nadruk er op, dat Quesnay in zijn 20 ‘Maxime’
wel degelijk ook ‘aisance’ voor de lagere standen had geëischt. De heer de Brouwer
bleef echter vast van oordeel, dat alléén volledige handelsvrijheid, een goed
verzekerd eigendomsrecht, een vergemakkelijking der ‘débouchés’, afschaffing van
alle privileges, en een volgens beginselen gevestigde belasting op het grondbezit,
ten slotte alles ten bate ook der arbeiders zouden doen wenden. Hij wist dien avond
mijn bezorgdheid niet weg te nemen. Mij scheen het raadselachtig, bijna tragisch,
dat het absolute, het abstracte zoozeer zijn spel ook met hem dreef, terwijl toch de
donkere realiteit dáár vóór hem als uitgestrekt lag, die zijn doctrinaire dogmatiek
met smadenden hoonlach begroette.
Teruggekeerd in Den Haag zag ik bij toeval iets geheel anders, dat op mij een
diepen indruk maakte. Onder de ambtenaren, die op de bureaux der
staatsspoorwegen werkten, waren verschillende Fransch-sprekende Belgen. Wij
hadden ze moeten in dienst nemen, omdat de takken van werkzaamheid, die wij
organiseerden, voor de meeste Hollandsche sollicitanten geheel vreemd waren. In
't bijzonder was de regeling der contrôle op het vervoer der goederen voor allen een
diep geheim. De heer de Brouwer had gezorgd, dat enkele Belgen zich daarvoor
bij ons beschikbaar stelden. Doch het salaris was niet hoog, en de Hollandsche
wijze, van leven voor die vreemdelingen veel te duur. Werd er één ziek, dan liep
het huishouden van dien buitenlander, i als hij getrouwd was, in de war. Ik had het
mij tot taak gesteld persoonlijk zulke gezinnen te bezoeken, en, waar het mogelijk
was, te helpen. Meermalen was het mij nu gebeurd, dat ik, als ik 's avonds aankwam,
uit zulk een woning, veelal in de achterbuurten, een hooge gestalte zag weggaan.
Ik vroeg uit een gevoel van kieschheid niet naar hem, doch merkte op, dat hij gaven
en versterkende middelen had gebracht. Hij scheen zich voorts met zeker mysterie
1)
te omringen. Allengs kwam ik te weten hoe hij heette. Het was Armand Barbès. Ik
hoorde dat hij eenzaam in Den Haag, op kamers, op de Plaats woonde. Natuurlijk
kende ik in groote trekken zijn geschiedenis. Zijn optreden tegen de regeering van
Frankrijk, zijn veroordeeling ter dood, zijn verblijf in de gevangenissen bijna twintig
jaar lang. En zonderling werd het mij te moede, toen ik wat dieper in het leven van

1)

Ik heb hem uitvoerig pogen te teekenen in mijn boek over ‘de Socialisten’, deel III (derde druk,
pag. 233-239). Ik ontleen aan de karakterschets, dáár gegeven enkele trekken.
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dien man indrong, en over hem de berichten der meest bevoegden las. Die stille,
zwijgende man, met het zachte droevige gelaat, die hier in Holland met niemand
omging, slechts als in 't geheim voor arme lieden zorgde, was de evenknie der meest
beroemde en klinkende namen in Frankrijk. Hij was de heftigste stoutste kampioen
der revolutie, tegelijk een der meest ridderlijke figuren der negentiende eeuw, een
man op één lijn te stellen met Garibaldi, met wien hij in zooveel opzichten, in
trouwhartigheid, in kinderlijke liefde voor het volk, in naïef geloof aan beginselen,
overeenkwam. Zijn ridderlijkheid was van 't edelst allooi, doch men houde in 't oog,
dat in ridderlijkheid altijd enkele greinen dwaasheid verholen zijn: ‘âme espagnole’
zeggen de Franschen van zulke geesten, en met 't oog op Don Quichot voegen zij
er bij ‘et plus grande encore que folle’! Hij sprak of schreef niet veel, zelfs in zijn
goede dagen. Maar hij was altijd bereid zijn persoon op te offeren en een daad van
zelfverloochening te plegen. Hij werd gekerkerd, ter dood gevonnisd, verdreven,
verbannen, omdat hij de orde van zaken, zooals die was in het Frankrijk van Louis
Philippe, niet wilde erkennen. Hij meende - zelfs al bleef hij alléén - te moeten
getuigen, luide, op straat, in het volle daglicht, tegen de wettelijke orde, waar die
leidde tot éénzijdige bescherming en vereering van rijkdom, tot begrenzing van het
staatsleven voor de gegoeden; tot exploitatie der armen door de rijken, in één woord
tot egoisme. Hij noemde dien toestand den toestand der barbaren, en had zich-zelf
den plicht opgelegd het volk uit dien barbaarschen toestand te helpen verlossen.
De vertegenwoordigers der bezittende klasse legden toen de hand op hem. Zij
veroordeelden hem zelfs ter dood. Doch verwonderlijk was het, hoeveel druppelen
van ontzag zich mengden in den kelk der straffen dien men hem te drinken gaf.
Trouwens hij had van die woorden, die het hart troffen, al teekenden zij duidelijk de
tegenstelling tusschen hem en zijn tegenstanders. Er was in zijn tijd - onder de
regeering van Louis Philippe - een voorzitter van de Kamer der Pairs, kanselier van
Frankrijk, de hertog de Pasquier, met allen glans en eer der wereld omgeven en
omhangen. Hij was een zeer deftig man met veel tact en beleid. Toen nu de 30-jarige
Barbès vóór hem en het hof der Pairs stond, als aangeklaagd misdadiger, ten
gevolge van den opstand van 12 Mei 1839, had dáár een samenspraak tusschen
hen beiden plaats, die in Frankrijk niet vergeten werd. Reeds had - het voorkomen
en optreden van Barbès velen in de zaal van
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het gerechtshof aangetrokken. Zijn hooge gestalte, de ingetogen fierheid van
houding, zijn mannelijk gelaat, de eenvoud en rust van zijn gezegden, deden bijna
al het licht uitsluitend op hem vallen. De kanselier nu vroeg hem zich te verdedigen.
Hij ontweek die taak en sprak eindelijk: ‘wanneer de wilde krijgsgevangene is
geworden, verdedigt hij zich niet meer, maar levert hij zijn hoofd aan den vijand’.
‘Gij doet wèl, Barbès, (antwoordde de kanselier) u te vergelijken met - een wilde’.
‘De wilde, mijnheer de kanselier (hernam Barbès met verheffing van stem) is niet
degeen die gescalpeerd wordt, maar hij die scalpeert.’ Zoo gaf hij de antithese aan
der twee wereld-beschouwingen. De zijne was die van een niets ontzienden
krachtigen volks-tribuun, en voorts vaneen zachten nederigen dienaar der liefde.
George Sand getuigde hét later: ‘il s'est assimilé la force du stoïque unie à l'humble
douceur du vrai chrétien’. In al zijn zoo heftige brochures is er altijd iets, dat naar
een evangelischen trek wijst. De hoofdstrekking is immer, dat de rijken slechts de
rentmeesters (‘les économes’) van de armen zijn. Schoon is het standbeeld, dat
Falguière in zijn geboorteplaats Carcassone, September 1886, voor hem heeft
opgericht. Hij staat dáár ten strijde bereid, doch met peinzenden droomenden blik.
Een geweer is dwars tegen het lichaam aangeleund. Op het voetstuk staan de
woorden: ‘vivre libre, ou mourir’. Toen ik hem in de woning van enkelen onzer
beambten, als weldoener, had zien binnengaan, verstoutte ik mij hem een bezoek
te brengen. Hij zat stil op zijn kamer, lezende in de parlementaire geschiedenis der
Fransche revolutie van Buchez en Roux. Een groote bijbel lag naast hem op tafel.
Hij wenschte echter verder geen vertrouwelijkheid. Ik zag hem dus voortaan slechts
op straat wandelen. Hij bewoog zich in Den Haag, tot aan zijn sterfdag in Juni 1870,
zonder gedruisch en ongestoord. Ofschoon hij nog niet zeer oud was - hij was
18September 1809 geboren - waren zijn haar en baard wit geworden; zijn oogen
hadden altijd een diep ernstige uitdrukking. Het lange zwijgen dat zijn deel was
geweest, de smartelijke trek op zijn gelaat, gaven hem dat eigenaardige dat den
wandelaar doet omzien, en den blik doet wenden naar den in het zwart gekleeden
man, die daar voorbijgaat en stil zijn weg vervolgt. Mij was die aanblik onvergetelijk.
Wat beteekende - tegenover de levens-roeping die zulk een man verwerkelijkte het ijdel gedoe of de zich poseerende aanmatiging der in de luchtige residentie-stad
pratende, en druk zich makende, staatslieden van den dag! Trouwens zij hadden
in de eer die zij kregen
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hun loon weg. ‘Et vains - zóó zeide reeds Bossuet - ils ont reçu une récompense
vaine.’
Des Zondags trok ik dikwijls naar Leiden en Rotterdam om mijn vrienden Buys
en Frans Rauwenhoff te spreken. Vooral naar Leiden, waar Buys in Juni 1864 als
professor was opgetreden, met wien ik ook, in 't gezelschap van zijn vrouw, in den
zomer van het jaar 1864 een reisje in de Harz had gedaan. Wij spraken natuurlijk
over alles wat mij bekommerde. Meestal was ik met de hoofdlijnen van zijn opvatting
ééns, doch er was altijd een zeker punt, dat als 't ware een kruispunt van scheiding
onzer meeningen was, zoo ook dit keer mijn oordeel over Armand Barbès. Voor
Buys bleef hij de politieke opstandeling, die zich aan de wet vergreep. De sociale
ondergrond van het streven van Barbès waardeerde hij niet. Meer sympathie vond
ik op enkele punten bij Frans Rauwenhoff, die sinds eenigen tijd tot predikant te
Rotterdam was beroepen. Trouwens Rauwenhoff erkende voor een deel 't goed
recht van enkele sociale ideeën. Toen hij nog predikant te Santpoort was, van
December 1857 tot October 1860, had hij - in den geest van Maurice en Kingsley daar verschillende maatregelen verdedigd, waarbij de godsdienst van de sociale
zijde werd opgevat. Ik vond dus bij hem een willig gehoor, al kon hij in geen enkel
opzicht de hartstochtelijke arbeidersbeweging van Lassalle goedkeuren. Nergens
zag ik om mij heên neiging om de geheel nieuwe toestanden te begrijpen.
Ik kwam door dit alles in zekere onrust. Zelf was ik in de verste verte geen adept
van socialistische denkbeelden, doch de breeder beweging, de milder opvatting,
die van zulke ideeën uitging in de maatschappelijke verhoudingen, had toch mijn
sympathie. Het woelde in mijn eigen borst. Het leven zelf bood mij op dit oogenblik
slechts vraagteekens. De menigvuldigheid van het leven drukte en benauwde mij.
Ik had geen vrede met mij-zelven. Mijn dagelijksche taak, die ik op mij had genomen,
met de inbeelding dat ik zoodoende werkte om in mijn land een productie-factor te
helpen opwekken en organiseeren, dreigde telkens uit te loopen op de liquidatie
van een faillieten boedel. De loop der buitenlandsche politiek, dien ik in mijn
overzichten van ‘de Gids’ besprak - in welke overzichten ik altijd het rechtsidee
tegenover het machts-idee had geplaatst en de overwinning van dat rechts-idee
had geprofeteerd - toonde, na den Sleeswijk-Holsteinschen oorlog en het diabolisch
optreden van Bismarck, zonneklaar aan de kracht van ‘list en geweld’. Mijn
spaarzame uitingen van sympathie
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en neiging voor sociale drijfveeren werden door mijn beste vrienden meesmuilend
aangehoord. In de gewone samenleving te 's Hage kon ik over alles wat mij
bekommerde haast niet spreken. In den ouden Doelen, waar ik dagelijks dineerde,
vond ik - naast den heer en mevrouw Geertsema - eenige leden der Eerste Kamer
der Staten Generaal en een paar oude generalen, ‘‘remarquablement polis’, maar
uiterst ongeschikt om met mij over iets anders dan over de praatjes van den dag
een gesprek te houden. Mijn leven moest dáár, en in de salons waar ik door den
heer Vrolik was ingeleid, van-zelf een buitenwaartsch leven zijn. Het leven werd
zóó voor mij iets tweeslachtigs. Kortom iets zeer onbevredigends en ontmoedigends.
Ik zei binnensmonds voor mij zelven in die dagen dikwijls eenige versregelen op
van Frans Dingelstedt (uit de ‘Lieder eines politischen Nachtwächters’), verzen, die
Gerrit de Clerq in mijn studietijd eens op een blad papier voor mij had uitgeschreven,
en die hij, aldus vertaald, mij aanbood:

?
Ge weet wel wal dat zeggen wil, en krijgt bet niet gestreken:
't Is een onschuldig wezentje - dat kleine kromme teeken.
't Staat diep in 's menschen hart geprent, hoe gij 't ook moogt
weerspreken,
En wortelt als een eik zoo vast, dat kleine kromme teeken.
Hoeveel er ook al werd beproefd, om 't hals en voet te breken,
Toch ziet ge 't daaglijks tergend weêr, dat kleine kromme teeken.
Waarom toch met onsteld gelaat steeds uit den weg geweken,
Als niets u tegemoet komt dan... dat kleine kromme teeken?
Met diepe buiging staat het daar, den hoovling afgekeken,
Een need'rig smeekschrift in de hand - dat kleine kromme teeken.

Een nederig smeekschrift! Ach, ik moest te dikwijls bekennen dat ik over mij-zelven
niet heên kon komen. Het menschelijk bestaan, dat ik rondom mij zag, was zeer
interessant, geleek op een roman, maar het werkte toch uit - ik ondervond dat slechts
te grievend - verslapping van karakter. De afkeer, dien ik voor sommige uitingen
moest hebben, werd te vaak een schouder-ophalen, niets meer. Soms was ik op
weg tot scepticisme te vervallen. De doorbeefde ontroering, uit den tijd van Martinus,
was vervlogen.
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Er waren oogenblikken dat ik als 't ware een compromis met de wereld kon sluiten.
Vrijmoedigheid brak door, langs den schroom van weleer. Ik had mijn eigen doel
als uit 't oog soms verloren. Mijn schip dobberde dan stuurloos over de golven. Ik
schertste met de anderen mede. Wel kwam soms een droeve toon dan weder boven.
Ik liet dien toon hooren in een opstel over de Guérins in ‘de Gids’. Maar 't was
voorbijgaand. Ik miste de religieuze atmosfeer van vroeger. - In den ongeloovigen
tijd dreigde ook mijn geloof 'te breken...
Toen kwam de inkeer, de bevrediging en het evenwicht. Ik vond haar, die nu meer
dan vijf en veertig jaren mijn edele zachte echtgenoote is gebleven. Mijn huwelijk
en

met Thérèse van Heukelom had plaats in Den Haag, den 14 December 1865.
Frans Rauwenhoff trouwde ons kerkelijk. Buys en Nicolaas den Tex waren mijn
getuigen. Potgieter had een lang gedicht gezonden. Mijn vrouw en ik namen het
nieuwe leven ernstig op. Wij hebben te zamen onze ‘ware’ wereld weder opgebouwd:
in geloof, in hoop en in liefde.
Dit was het slot van mijn ‘zwerftocht in de maatschappij’, al bleef ik nog een paar
jaren aan de spoorwegen verbonden. De opvoeding van een zuiveren idealist,
zooals ik die in mijn studenten-tijd had ontvangen, was door de realistische aanraking
met de buitenwereld aangevuld en verbeterd. Boeken en Leven - ik begreep 't nu behooren bij elkander: men moet zich nooit isoleeren in de eruditie: eerst door het
leven krijgt men eenig schemerlicht in het verleden en in de toekomst, in 't geen
was en worden zal. Ik wist thans beter dan vroeger, welk een zware taak der
menschheid het zou wezen ‘de Rechtvaardigheid’ in de maatschappij te doen dagen,
zelfs al werd het thans levende geslacht boven alle verwachting eens werkelijk
gedreven door honger naar gerechtigheid. Zeer zeker wilde ik hetzelfde als op het
einde van mijn studenten-tijd, maar nú anders in vorm. De Middeneeuwsche mystiek
werd door mij niet afgewezen, maar wat er goeds en reins en verheffends in die
mystiek was weder gekweekt op andere terreinen. Het flegma, het gezond verstand,
waartoe vele Hollanders door geestes-aanleg heênbogen, werd nog steeds niet
door mij als iets der bewondering waardigs erkend. Ik greep weder naar mijn ouden
Meister Eckhart. Dââr vond ik woorden van innige zelfbespiegeling, doch woorden
die drongen tot leven voor anderen: woorden van opwekking om op elk gebied, ook
op de hoogste, de werkelijkheid vroolijk, beslist en krachtig, als meester, in de oogen
te zien.
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Vierde hoofdstuk.
Professoraat te Utrecht. 1868-1877.
Wij woonden in een klein nieuwerwetsch, doch gezellig huis in de Nieuwe
Schoolstraat in Den Haag. Het was een straat van slechts een tien of twaalftal
huizen, die met een hoek zich omboog tot een breeder weg leidende naar de
Mauritskade. Het gedeelte der straat, waarin wij gehuisd waren sinds ons huwelijk
en verder, zoolang wij in Den Haag waren, bleven wonen, had iets van een hofje.
Het was stil, rustig en vriendelijk gelegen. Slechts de stal van den heer Vrolik, aan
den hoek der straat, gaf wat rollend en dof geratel van wielen te hooren. Wij hadden
ons afgezonderd van de vroeger mij omringende roezige wereld. Ik zag geen
kennissen of vrienden meer. Slechts werd de omgang met Buys en zijne vrouw
steeds inniger. Zij kwamen dikwijls des Zondags bij ons en wij gingen veel malen
Zondags tot hen te Leiden. Overigens deed ik - als des avonds het werk voor de
staatsspoorwegen was afgeloopen - mijn best mij weder in studiën van allerlei aard
te verdiepen. Ik bewerkte met liefde een opstel over de ‘Herinneringen der familie
de la Ferronays’, verzameld door een zuster der moeder van den graaf De Mun; ik
schreef weder voor ‘de Gids’ politieke overzichten, en bleef op de hoogte der
maatschappelijke vraagstukken. Daar verraste mij een schrijven van mijn meester
Jhr. de Bosch Kemper. Hij had geen vrede gehad met mijn besluit, dat ik op bladzijde
98 vermeldde, toen ik een verzoek om hoogleeraar te Amsterdam te worden had
afgeslagen. Thans was, door den plotselingen droevigen dood van Mr. Otto van
Rees, weder een professoraat in de Economie te Utrecht vacant. Hij had met zijn
ouden vriend, den vroegeren minister A.G.A. van Rappard, nu president-curator der
Utrechtsche academie,
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over die vacature gesproken, en mij als opvolger van mr. Otto van Rees aanbevolen.
Ik schrikte eenigszins over dien stap. Ik was met mijn oordeel over sociale questies
niet tot afronding gekomen. Hoogstens was ik in een toestand van overgang. Ik
kende, door mijn aanraking met de wereld van ‘zaken’, het troosteloos gedoe der
heeren financiers, en de willekeurige als door toeval gedreven splitsing en kanalisatie
der kapitaal-middelen over het terrein der maatschappij. Met de verdeeling van het
kapitaal was het dus, naar mijn inzicht dier dagen, in de samenleving niet geheel
in orde. En van den anderen kant zag ik opkomen een naderende ontwrichting der
onderste lagen onzer samenleving: een dringen en worstelen van allerlei
groeikrachten in de wereld der loon-arbeiders, donkere wereld, die aan de
scherpzienste koppen mijner omgeving - ik noem enkel mijn vriend Buys - bijna
verborgen was. Bij zulk een opvatting der maatschappij ‘economie’ te onderwijzen
scheen mij moeilijk. Ik begon dus de vereerende vraag eener candidatuur af te
wijzen, en wees op enkele mannen, die, naar mijn meening, beter voorbereid waren
om zuivere ‘economie’ te doceeren. Na eenigen tijd kwam echter een uitnoodiging
om bij den heer van Rappard een bezoek te brengen. Dáár werd toen genoegen
genomen met mijne verklaring, dat ik - in den geest van Jhr. De Bosch Kemper een studie op den economischen gang der maatschappij zou geven, en voorts
lessen over de staatkundige geschiedenis zou voordragen, waartoe ook mijn politieke
overzichten in ‘de Gids’ mij hadden voorbereid. Na eenige aarzeling, over en weder,
kwamen wij tot éénstemmigheid, en nam ik de toezegging aan dat curatoren mij
zouden voordragen.

I.
Mijne benoeming tot professor in de rechtsgeleerde faculteit te Utrecht volgde.
Zooals ik had voorzien, ondervond ik dadelijk, toen ik, door het aanvaarden der
betrekking, mij moest uitspreken over de beteekenis der maatschappelijke questies,
kleine wrijvingen onder vrienden. De wisseling van gedachten werd meermalen
kaatsing, terugstooting en botsing van opinies. Ook in den kring der redactie van
‘de Gids’ deden ‘nuances’ zich gelden. Vooral de oudere, zoo voorkomende Vissering
was een weinig ontstemd, toen ik hem meêdeelde, dat ik de bewegings-lijn der
maatschappij mij niet kon voorstellen volgens de richting, die Bastiat, in de van-zelf
ontstaande en in vrijheid
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werkende harmonie der belangen, had geteekend. Zijn vriendelijk gelaat werd ietwat
donker getint. Wij kwamen zóó geleidelijk op de vraag, wat dan te doen zou zijn. Ik
wees hem o.a. op de ‘Gewerbe-ordnung’, die de Noord-Duitsche Bond bezig was
tot wet en regel van de nij verheidstoestanden te maken; een regeling, welke ik mij
voorstelde op mijn college te behandelen. Die stof echter - zóó meende Vissering
- was al heel sober, want inderdaad was er volgens hem slechts ééne
‘Gewerbe-ordnung’ te bedenken: die welke inhield dat er geen ‘Gewerbe-ordnung’
zou zijn. Buys stond niet meer volkomen op dat standpunt van het ‘laissez faire
laissez passer’. Maar toch, hij moest zich telkens dwingen de nieuwere opvatting
van een beginselvaste leiding der maatschappelijke verschijnselen te volgen. Aan
de regelen der doctrinaire, absolute, gesloten wetenschap der staathuishoudkunde
- met haar onveranderlijke definitieve wetten-wetenschap als leer der rijkdommen
in een zoogenaamd vrij ruilverkeer gedacht - kon hij zich niet geheel onttrekken.
Het ging bij hem nog niet van harte.
Den 23en October 1868 sprak ik mijn inwijdingsrede uit over ‘Staat en
Maatschappij.’ Potgieter, die mij de eer aandeed tegenwoordig te zijn, heeft in zijn
brief aan Huet van 4 November 1868 (zie de Brieven deel I pg. 314 en volgende)
uitvoerig het verhaal van dien dag gedaan. Hem troffen bovenal de politieke
toespelingen, de hulde aan Rousseau, de kritiek op Guizot. De duidelijk uitgesproken
maatschappelijke ketterijen dier dagen - dat de staat inhoud en stof ontvangt van
de maatschappij, en dat, wanneer maatschappelijke toestanden door den staat
worden geïgnoreerd of verwrongen, conflicten tusschen staat en maatschappij
onvermijdelijk zijn - werden door hem niet vermeld. Evenmin wees hij er op, dat ik
telkens, bij 't behandelen van het vraagstuk der volkswelvaart, de sociale questie
als naar voren drong, de leuzen der socialisten even liet klinken, en ten slotte
aanwees, dat de economie slechts een deel der gangen van de maatschappij kon
verklaren. Dit moest hem ontgaan. Daarentegen trof hem het slot dier rede, de
toespraak aan de studenten, waarin ik mijn idealistische opvatting onbewimpeld
weêrgaf.
Tot U - zóó sprak ik - wend ik rnij het laatst en het liefst. Gij zijt jong, het
leven vangt nog voor U aan, maar ik ben zelf nog jong en ik-zelf begin
nog inderdaad het leven. Wij kunnen dus gerust te zamen werken. Toch
heb ik in de korte jaren, dat ik in de menschelijke maatschappij heb
mede-gearbeid, wel iets gezien en opgemerkt. In de bureaux der
Provinciale Staten, in de Amster-
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damsche handels-wereld, later in de spoorweg-kringen en in de wereld
van ‘zaken’, waar het woord van zaken wordt omschreven door 't woord
‘het geld van anderen’, heb ik hier en dáár wenken voor het leven
opgedaan, hier en dáár en altijd den mensch aan het werk gezien, en
van dat streven kan ik U verhalen, om U te waarschuwen, maar vooral
om U te prikkelen en op te wekken. U op te wekken, want ik heb inderdaad
een goeden dunk van het leven. Houdt dit voor zeker, dat deze wereld,
in welke zonderlinge vormen zij zich ook hult, een wereld van beginselen
en van ideeën is. Grijpt die ideeën en bekommert U niet om het overige.
Meent niet, dat gij door slimheid en door zoogenaamde handigheid in dit
leven veel kunt uitrichten. De zoogenaamde practische mannen hebben
nognimmereenwezenlijk groot werk verricht. Neen! weest in waarheid
ridders van den geest, kampend voor wat edel en waar is. Buigt U niet
onder het juk van een doctrinair dogmatisme, dat het volle leven kon
dreigen te verstikken, maar hebt eerbied voor elke kloeke overtuiging.
Onze studies leiden ons op hetveldvanhetmaatschappelijkverkeer, en
brengen daardoor ons in aanraking met de problemen van het
arbeids-leven. U zij het gegeven, hier met vaste hand het reine van het
onreine te schiften, en de onzuivere elementen der samenleving als
zoodanig te erkennen. Zoo ik dien geest in U kan versterken, zoo ik,
omgaande met U als uw gelijke, maar die slechts iets zwaarder last dan
Gij torst, U niet mag zien verflauwen, waar wij te zamen ons werk
verrichten, te zamen de ontwikkeling van staat en maatschappij volgen,
dan voorzeker zal ik eerst begrijpen dat ik het waard ben uw aanvoerder
te zijn: tot zoo lang mag ik die eer nog niet aannemen, en vraag ik slechts
een weinig geduld, om onder U het vaandel te mogen dragen. Dat vaandel,
waarop de leuze ‘Sursum corda’ is geschreven, werd mij door den staat
in handen gegeven. Ik zal het met uw hulp kloek verdedigen. Want, mijne
Heeren studenten, wij kunnen niet allen de epauletten winnen, maar wat
wij allen ermogen is op te houden de eer van de vlag.
Toen ik dit alles uitsprak, en in den geest van Martinus luide mijn studenten toeriep:
‘Grijpt de ideeën en bekommert u niet om het overige’ zag ik een toornigen blik mij
toewerpen uit den kring der hoogleeraren: het waren de oogen van Opzoomer.
Zonderling: van uit Indië kwam na eenige weken, zoo vriendelijk mogelijk ingekleed,
éénzelfde verwijt. Het was de pen van Huet die 't schreef. Huet was in de lente van
't jaar 1868 naar Java vertrokken. Financieele zorgen hadden hem genoopt naar
anderen meer ruim betaalden arbeid om te zien, dan het dagwerk aan de
Haarlemsche Courant der heeren Enschedé (zie pag. 87) uit den aard der zaak
hem Opleverde. Daarbij ergerde hem de verwaten toon der oppervlakkige liberale
kringen. Hij wilde
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een nieuw oefeningsperk en arbeidsveld voor zijn geest. Hij meende dat nieuwe
terrein in Indië te zien, en had het aanbod aangenomen de ‘Java-bode’, de in Batavia
verschijnende krant, te redigeeren. Wonderlijk genoeg koos hij, om de vulgaire,
banale, liberale strooming te bekampen het conservatieve standpunt. Van uit dat
standpunt bestreed hij op zijn eigen, uiterst pittige en puntige wijze mijn rede. Hij
prees veel te sterk den vorm, doch had zijn bedenkingen tegen mijn huldiging der
wet van den vooruitgang. Hier had ik - volgens hem - meer gezegd dan ik als man
der wetenschap verantwoorden kon. Hij verweet mij vooral bij mijn voordracht geen
rekening met Indië te hebben gehouden. En eindelijk verzette hij zich met al de
kracht van zijn dictie tegen de woorden: ‘Grijpt de ideeën’. ‘Misschien - zóó eindigde
hij zijn opstel - zou de moeilijke toestand, waarin Indië verkeert, het best kunnen
verholpen worden door een der practische mannen, van wie de heer Quack beweert
- moge de schim van Napoleon I het hem vergeven! - dat nooit door hen een groot
werk verricht is.’
Eenige dagen na het houden van mijn rede gingen wij ons inrichten in de stad
Utrecht, waar ik negen jaren zou wonen. Wij betrokken een beknopt, zoo-even
gebouwd huis in de Westerstraat, dicht bij het station van den Rijnspoorweg, een
huis in uiterlijk en afmetingen geheel overeenkomende met de woning die wij in Den
Haag verlieten. Wij zouden eenvoudiger moeten leven, eenvoudiger zelfs dan wij
in Den Haag gewend waren. Maar wij deden alles blijde en opgewekt. Mij persoonlijk
was alles bijzonder welgevallig. Want het was mij te moede, alsof na een groote
interruptie - de zwerftocht in de maatschappij - het leven zich voor mij weder aansloot
aan het einde van mijn studenten-tijd. Ik nam mijn boeken van vroeger weder op;
ik zat weder vóór mijn ouden lessenaar; ik bladerde weder in mijn aanteekeningen
van weleer. In den goeden zin van 't woord was het voor mij als een ‘restauratie’.
Mijn meester Martinus had ééns, in een zijner glansrijke improvisaties voor de
studenten, met zekere aandoening dat woord ‘restauratie’ uitgesproken en verdedigd.
Het was bij gelegenheid dat Opzoomer sterk was uitgevaren tegen dat begrip, en
in een brochure zijn aanklacht had geformuleerd. Toen had Martinus, in een
dichterlijke opwelling gezegd, dat evenzeer als reactie iets onaangenaams moet
wezen, restauratie iets heerlijks kan zijn. Dàn komt men terug tot de dingen, die
men vroeger had moeten wegwerpen. De lading, waarvan
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het schip was ontlast in den storm, wordt weder teruggezocht. Een restauratie is
een ἀποχατάσταις Het kind is jongeling geworden, doch heeft tegelijk met die
jongelingschap iets formeels gekregen; hij wil weder als een kind vrij en
ongedwongen leven; zijn restauratie begint. Het terugkomen van den verloren zoon
is in dien zin - zeide Martinus - een restauratie. Zij is altijd een vrije beweging, een
vrij, in vol bewustzijn weder opnemen van het oude. Alzoo ging het mij. Ik zamelde
de schatten weder op, die ik na mijn promotie ter zijde had laten wegdrijven. Maar
die schatten moesten nu anders worden gebruikt. Ik moest ze, vermeerderd en
vermenigvuldigd, aan anderen - mijn studenten - mededeelen.
Ik moest daarvoor stil, in mij zelf gekeerd, zonder ophouden werken. En Utrecht
bood voor zulk rustig werk een passende omgeving. Men ziet, wanneer men tot de
stad nadert, allereerst het rijk geschakeerde geboomte, dat in de plaats van de
vroegere muren is gekomen, de singels, wier moderne, sierlijk ronde, in golvende
lijnen glooiende aanleg de huizen-massa des zomers in frisch groen omvat, singels,
die dan uitmonden in de statige, breede, regelrechte, achttiende-eeuwsche,
aristocratische Maliebaan. Gaat men dan door die lijst van boomen en heesters
heên, wandelt men door de engere of breedere straten en langs de pleinen en
markten der stad, dan oefent zij een vreemde bekoring op ons uit. Want als men
dieper waagt in te kijken in de verschillende hoeken en kleine afgesloten ruimten,
dàn verrijst te midden van het Utrecht van het heden, hooggeroemde centraalplaats
van allerlei,. in hun vaart daareven ophoudende spoortreinen, een geheel oude
stad, of liever een stad vol oude herinneringen. Ik bedoel nog niet eens de kluizen
in de grachten, die Napoleon verschrikten, en den overal op die grachten neêrzienden
grijzen Domtoren. Maar ik wijs slechts op de eigenaardig aanééngeschakelde
gebouwtjes, die achter enkele boomen den Driehoek van St. Marie beslaan; ik wijs
op de Jacobi-kerk, waar Duifhuis preekte, en men u de plaats nog aanwijst, op welke
Oranje de Zwijger zat en hem aanhoorde; ik wijs vooral op de harmonische lijnen
van de veel te fraaie in de laatste jaren opgemaakte Middeneeuwensche
kloostergang, naast den Dom, die als het ware het verlengstuk, neen, haast de
schoonste decoratie der Academie vormt. Al die oude constructies beginnen, als
wij ze eenigen tijd aanzien, ons een blik vol vertrouwen en gemeenzaamheid toe
te werpen, want daarin zijn verholen mysteries van vroeger eeuwen.
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Alles wijst in Utrecht op de traditie. En niet enkel de gebouwen. In de oude
bisschops-stad heerschten, toen ik er in 1868 aankwam, overal in de samenleving
nog gezag en orde. Vaste vormen bleven bewaard, en de afstand tusschen de
verschillende rangen en standen der maatschappij werd in ouderwetschen stijl in
acht genomen. Het was een samenstel van kringen. De kring van professoren was
een kleine zelfstandige wereld op zich-zelf. Namen van geslachten, wier dragers in
staats-of maatschappelijke zaken zich vroeger hadden beroemd of bekend gemaakt,
hadden nog altijd in Utrecht een goeden klank. De afstammelingen van den
Utrechtschen adel, wonende in hun ruime huizingen, hadden steeds een voorrang.
Zelfs de meest geavanceerde in de stad was lang niet ongevoelig voor de
omstandigheid, dat de hoofden dier aanzienlijke familiën hem toeknikten. Over alles,
gebouwen en menschen, hing een gevoel van rust. Zóó wilde het de traditie. Men
maakte zich niet druk of zenuwachtig. Men onderging en volgde het voor ieder
geteekende lot. In die stad, en nog wel in een der schilderachtigste hoekjes van de
kloostergang - de zoogenaamde Hongaarsche kerk - zou ik dan voortaan tot mijn
studenten spreken; dáár, in die vergrijsde, schoone historische vormen der traditie,
zou ik met vuur gaan opkomen voor mijn ideaal.
Ik diende dat echter te doen in samenhang met de leden der juridische faculteit der
hoogeschool. In die faculteit hadden vier hoogleeraren zitting. Met mijn drie collega's
zou ik dus voortaan samenwerken. Inderdaad is het voor mij een zeer aangename
samenwerking geweest. Hoe vreemd ihet misschien klinke, de zeer grillig
bont-gekleurde samenvoeging van ons gezelschap maakte het samenzijn niet
slechts pikant, maar ook, daar men in een hoffelijke omgeving woonde,
onverstoorbaar onderling welwillend. Wij bleven al de negen jaren, die ik in Utrecht
vertoefde, steeds bij elkander, en in de behandeling der studie-questies betreffende
de studenten bijna altijd eensgezind, al bekende ieder onzer een eigen kleur.
Het eerst trok natuurlijk de aandacht het oudste lid van ons college, de
conservatieve, toen bijna 60-jarige Vreede, professor in het staatsrecht, de
boezemvriend van mijn meester de Bosch Kemper. Wanneer ik het woord
conservatief op hem toepas, dan doe ik dat enkel daarom, omdat Vreede de
tegenvoeter was van Thorbecke en van zijn liberalen aanhang. Want conservatief
is toch eigenlijk niet
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het woord waarmede men een man als Vreede kon aanduiden. Hij was in alle
opzichten onberekenbaar. Zij die hem niet kenden en opmerkten dat zijn aangezicht,
hoe vriendelijk de trekken ook konden zijn, dikwijls een min of meer verschrikte plooi
door de achter den bril opgesperde oogen aannam, en die dan in zijn uitvallen
mogelijke vlagen onderstelden, wisten niet zeker of zijn geestes-toestand wel altijd
in behoorlijk evenwicht was. Potgieter, toen hij bij mijn oratie Vreede zag, deed alsof
hij blijde was dat Schneevoogt, de inspecteur der krankzinnigen, achter hem zat.
Maar die hem beter en langer kenden, begonnen zeer sterk dien man met al zijn
vreemde, soms bizarre manieren, lief te hebben. Ik heb zijn figuur in een mijner
opstellen uitvoerig pogen te teekenen en zal een paar trekken aan die teekening
hier ontleenen. Mij beroepende op het beeld, waarmede hij zeer dikwijls werd
vergeleken heb ik dien Vreede, even als zijn tegenstanders deden, een don Quichot
genoemd. Inderdaad - zóó zeide ik - hij was zulk een don Quichot, maar in veel
edeler zin dan de politieke tinnegieters uit de koffie-huizen meenden. Gelijk de ridder
der droevige figuur niet ophield het ideaal van de oude ridderschap aan zijn-vaderland
voor te houden, zóó heeft. Vreede onvermoeid aan ons land pogen te herinneren,
wat grootsche daden het voorgeslacht in de buitenlandsche politiek vermocht. Gelijk
de humor, over de handelingen en gezegden van den 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 deze maatschappij geen vat meer
hebben: - zóó trilden er tranen in den schertsenden lach, dien de stukken van Vreede
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 wij, door ons zóó 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
levensbeginsel voor ons land op den vóórgrond 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,
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dat zonder veel moeite voor den eersten stormwind bezwijkt? Ziet men niet in, dat
Holland door zijn koloniën, door zijn - menigvuldige betrekkingen, ook tot Zuid-Afrika,
hef boom en genoeg bezit, om zich desnoods in de schatting van Europa wat hooger
te doen stellen dan zelfs België, de zoogenaamde modelstaat 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
wijzen ons vaderland toe. ‘Altijd werd de eer in 't slijk versmeten, van wien niet eerst
zich zelven eert’, zóó sprak hij van Lennep na.
Vreede was een bij uitstek opwekkend professor voor de studenten. Hij was een
soort van type aan de academie. Een man, van wien anecdotes te verhalen waren.
Hoe vriendelijk hij-zelf ook was - men moest zich spitsen, om hem, op straat
tegenkomende, in het groeten vóór 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 studeervertrek. Hij had dan dáár van die woorden, welke 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 kinderlijk naïef, 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 te vertellen. Trouwens er was altijd een
groote partij onder de studenten die het voor 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
staatsrecht en volkenrecht, bovenal de studeerende jeugd te doortintelen met liefde
de

de

de

voor hetgeen ons vaderland in de 16 , 17 en 18 eeuw groots had volbracht.
Een gansche reeks van dissertatiën 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
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en Falck de onderwerpen van zijn groote hoogachting. Doch het verleden diende
Vreede altijd tot een toets-steen, om het heden te beoordeelen. Vreede's lessen
waren daarom zoo belangwekend, 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. Soms 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 bij 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, onstuimigen professor
te hooren. Bekend zijn zóó zijn colleges over de staats-omwentelingen van 1848,
en later zijn voordrachten bij gelegenheid der invoering der vijf bisdommen in 1853.
Vreede was geen bezielend redenaar, maar zijn korte afgebroken zinnen raakten
wel degelijk den toehoorder. Hoofdzaak was, dat alles de uiting bleek van een
karakter. Menigeen raakte soms de kluts kwijt bij het volgen zijner strafrechterlijke
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 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 één 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 elk gebied van staatsrecht, strafrecht en natuurrecht,
omging. Bekend is de anecdote van den Leid-
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schen student, die met zijn Utrechtsche vrienden om wat champagne de
weddenschap aanging, dat hij, na een uur Vreede te hebben aangehoord, werkelijk
zou zeggen in wat vak volgens de ‘series’ Vreede college zou hebben gegeven. Hij
luisterde met alle aandacht en raadde: volkenrecht. Het bleek een les over
strafvordering te zijn geweest. Maar al kon men hier nog zoozeer over glimlachen,
al was men het spoedig ééns (met de mannen der historische school), dat het
natuurrecht geen recht van bestaan had, tenzij het was gecreëerd 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 dáár stond te verhalen en te betoogen, zulk een frissche en
oorspronkelijke geest was omdat hij den kranigen moed zijner overtuiging had.
Modderen en schipperen was hem vreemd.
Mijn tweede collega was de professor in het Romeinsch recht, de baron Lintelo
de Geer van Jutfaas, toen (in 1868) 52 jaren oud. Hij behoorde - zelf was hij zeer
vermogend - tot een van de aanzienlijkste geslachten van Nederland, door
aanverwantschap van den heer de Geer van Oudegein met de Nassau la Lecq's de bastaardlijn van prins Maurits - zelfs, op niet oficieelen voet, eenigszins naderend
tot den drempel van ons koninklijk huis. Koning Willem III merkte hem dadelijk bij
voorkeur op, wanneer hij een bezoek aan Utrecht bracht, en de Geer van zijn kant
stond in elk vraagstuk van politieken aard aan den kant van den koning. Op het
groote schilderstuk van Pieneman, hetwelk ten stadhuize te Utrecht voorstelt de
aanbieding van een adres van verknochtheid en vertrouwen, namens de
protestantsche ingezetenen, aan koning Willem III bij gelegenheid van diens bezoek
aan de stad Utrecht, na de April-beweging in 1853, staat het portret van de Geer
vooraan. Hij was beslist anti-revolutionnair, en werd in die gezindheid steeds
bevestigd door zijn echtgenoote, eene van Asch van Wijck, die tot het catholicisme
helde en later daartoe overging. Hij had in 1868 nog altijd het gedistingeerde,
levendige uiterlijk van zijn jeugd, dat zelfs bestand was tegen de meer dan slordige
kleeding waarin hij gestoken was. Hij was niet zeer groot van gestalte; zijn eenigszins
smal gelaat was soms half bedekt door betrekkelijk lange achteloos op 't voorhoofd
neêrvallende haren. Maar onder de wenkbrauwen flikkerden geestig doordringende
oogen. Daarbij was hij doorgaans vroolijk, had hij er slag van om een rake opmerking
te plaatsen, en dat alles trof te meer, omdat men
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wist dat zijn huiselijk leven niet zonder zorgen was. Hij was bij uitstek voorkomend.
Voor ieder toegankelijk kwam hij een ieder minzaam tegemoet. Hij scheen
andersdenkenden altijd te waardeeren, was zelfs soms eenigszins hard van oordeel
voor zijn eigen partij-genooten. Doch een ieder wist toch wat hij wilde, hoe
samengesteld enkele zijner uitingen waren, en hoezeer men soms wel moest
bekennen, dat hij een zeker scepticisme paarde aan zijn streng geloof. Toch had
die sceptische ader, in laatste ressort, geen invloed op zijn beginselen. Het
eigenaardigst kwam hij uit in zijn professorale toga en bef met de hooge baret op 't
hoofd. Wanneer men hem in het groote auditorium - de oude kapittelzaal van den
Dom - te midden van zijn getabberde collega's zag zitten tegen den muur, wanneer
men dan de Geer's zeer fijne gelaats-trekken onbewegelijk vast beslist van onder
het hoofddeksel zag staren, dan was het soms, alsof men een der oude leden van
de kerkelijke hiërarchie vóór zich zag, die zonder aarzeling, wanneer het moest,
den zondaar desnoods aan den brandstapel zou hebben overgeleverd. Men kon er
zeker van zijn, dat de Geer zich nooit door gemoeds-bezwaren van weekelijken
aard zou hebben doen tegenhouden, wanneer een hard besluit, volgens hem,
noodzakelijk was. Oude vriendschap, medelijden of welwillendheid golden dan voor
hem niet. Hij was van natuur en aanleg eigenlijk fanatiek. Doch hij overdekte en
overschaduwde dat alles in den gewonen omgang met vormen van bijna onmatige
beleefdheid. Beleefdheids-betuigingen aan iedereen bewezen, zoodat men aan die
vormen bijna geen waarde kon hechten. Hij was voorts overweldigend geleerd. Hij
was de hoogleeraar van het Romeinsche recht, maar ééns, een dertiental jaren
geleden, in 1855, toen men zoekende was naar een geschikt professor voor de
Hebreeuwsche, Aziatische en Oostersche talen, hadden zonder eenig bezwaar de
curatoren dat onderwijs tijdelijk aan de Geer - bij zijn andere vakken - kunnen
opdragen.
Daarbij was het verwonderlijk, hoe hij, de geleerde bij uitnemendheid, zich steeds
in geheel practische zaken bewoog. Als hij de gansche week vijf dagen achteréén
colleges had gegeven en examens had afgenomen, ontving hij Zaterdag (den
Utrechtschen marktdag) des morgens de buitenlui, die hem over allerlei kwamen
raadplegen, meest over kerkelijke zaken en twisten. Des zomers verblijf houdende
op het huis ‘de Geer’ bij Jutfaas, kon men hem met de boeren in den omtrek zien
ploeteren in polderzaken, als voorzitter
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of schout van de polders; hij liep met die boeren den schouw te voeren en leefde
als met hen samen. Zijn gewaad was dan even vuil en onverzorgd als dat der
landlieden, doch voor hen allen bleef hij in hoog aanzien. Was hij niet de landheer,
hoogheemraad van den Lekdijk Benedendams en dijkgraaf van het Over- en
Nedereinde van Jutfaas? Kerkelijke zaken stonden bij hem op den vóórgrond. Hij
schaarde zich resoluut aan de zijde van de omstreeks 1850 oplevende orthodoxe
gereformeerde richting. Sinds had hij ijverig medegedaan aan de April-beweging
van 1853. Het eerste concept-adres van den Utrechtschen kerkeraad der Hervormde
Gemeente, welke kerkeraad toen aan alles de leiding gaf, was van den jongen
hoogleeraar de Geer. Van dien tijd af was hij, wien de groei der Nederlandsche
hervormde kerk bovenal ter harte ging, de vraagbaak van alle rechtzinnige
kerkeraden. Straks, in de jaren toen ik in Utrecht kwam wonen, hielp hij voor het
bestieren der kerkelijke goederen het ‘Vrij beheer’ tot stand brengen, nam hij een
zeer werkzaam deel aan den arbeid der Confessioneele Vereeniging, vormde hij in
1872 het bestuur van het Anti-schoolwet-verbond, dat den stoot gaf tot een algeheele
wenteling in ons land op staatkundig gebied en tot het anti-revolutionnair program
van 1878 - en was hij onder de eersten die medewerkten, om het fundament te
leggen voor de Vereeniging van Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag.
Hij was voor al die ingrijpende voorbereidingen de juridische raadsman. Geenszins
echter verzuimde hij zijn onderwijs in het Romeinsche recht. Ik had als student te
Amsterdam, toen ik mijn candidaats-examen moest doen, enkele keeren zijn college
bijgewoond, en men verzekerde mij, dat het in 1868 nog evenzoo dáár toeging. Men
kwam in die college-kamer, achter zijn groot huis op de Nieuwegracht, door een
lang, smal, bochtig gangetje van de Heerenstraat uit. De studenten zagen hem dàn,
met zijn boeken onder den arm - heel wat minder echter dan Vreede medebracht in zonderling zwaaienden tred door den tuin aankomen. Zijn hoed wierp hij achteloos
op den grond, hij beklom zijn katheder en begon zijn college in het Latijn uitéén te
zetten. Die ontvouwing was pittig, eenvoudig en duidelijk, zoodat de hoorder wel
zeer zwaar van begrip moest zijn om 't niet te kunnen volgen. In één cursus gaf hij
een volledig overzicht van de Instituten. De Pandecten werden later grondig
behandeld. Hij was de stof en de literatuur volkomen meester, en gaf mildelijk uit
zijn rijken voorraad. Goudsmit's college te Leiden - dat ik
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ook een enkele maal bijwoonde - was misschien puntiger en boeiender, door het
telkens aanknoopen van het tegenwoordig privaatrecht aan het Romeinsche recht,
terwijl de Geer juist zijn kracht zocht in het zich streng isoleeren en verzinken in de
atmosfeer van het Romeinsche recht, maar toch stond het onderwijs van de Geer
zeer hoog. Voor zijn studenten was de Geer uiterlijk bij uitstek beleefd en genoegelijk.
Ik geloof niet dat een van hen ooit iets onaangenaams van hem gehoord heeft.
Doch zijn, voor hen onuitgesproken oordeel over de kennis dier studenten - een
oordeel dat hij slechts aan zijn collega's mededeelde - was zeer weinig opwekkend
en soms bijtend scherp. Hij vond ze niet knap, en niet uit één stuk. Ondanks al zijn
hoffelijke woorden, moesten de besten wel eens het gevoel krijgen, dat hij het gros
der studenten - ze over één kam scherende - haast misbaksels, zooals hij zich dan
uitdrukte, achtte. In de faculteits-kamer, tegenover zijn collega's zich uitende, kwam
de zeer sceptische toon van de Geer dikwijls boven. Slechts was het opkomend
scepticisme dan zwart pessimisme geworden.
Geheel anders was mijn derde collega, professor J.A. Fruin, hoogleeraar in het
burgerlijk en handelsrecht en in het civiel procesrecht. Hij was de jongste broeder
van den Leidschen meer beroemden hoogleeraar Robert Fruin. Terwijl ik met dien
Leidschen broeder reeds jaren-lang, als lid der Gids-redactie, omging, leerde ik
eerst, nadat ik de benoeming tot professor had aangenomen, den Utrechtenaar
kennen, die in postuur en kleine gestalte op den broeder geleek. Hij kwam mij uiterst
vriendelijk te-gemoet en noodigde ons uit-toen ik mijn intreêrede moest houden bij hem onzen intrek te nemen. Hij en zijn beminnelijk gezin zijn ons altijd uiterst
vriendschappelijk gebleven. Toen ik hem in October voor't eerst zag, telde hij 39
jaren. Hij was een gezellig en opgewekt prater; zijn omgang bleek zeer aantrekkelijk.
Vlug van opmerking, onuitputtelijk in pikante guitige anecdotes, steeds goed
gehumeurd, gaven zijn goede toon en geestige kout altijd een blijmoedigen indruk.
Hij gaf den indruk van een optimist. En dat uitwendige, een glimlach der natuur,
ging gepaard met een degelijke kennis en geleerdheid. Zijn innerlijke gehalte was
waarlijk van goed allooi. Hij behoorde met hart en ziel der liberale Thorbeckiaansche
partij toe, en was in de stad zijner inwoning op bijéénkomsten een gevierd
woordvoerder dier richting. Hij arbeidde, na zijn advocaatschap in Rotterdam, een
kort oogenblik als referendaris in Den Haag, onder den minister
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van Bosse, doch kreeg reeds in 1859 zijn benoeming tot Utrechtsch hoogleeraar.
Dáár, in Utrecht, was hij als Rotterdammer onder de hoede gekomen van den
Rotterdammer Opzoomer, den bijzonderen vriend van zijn broeder Robert. Die
verhouding, door den broeder steeds geleid en bevestigd, bleek intusschen voor
mijn collega nog al drukkend. Al spoedig kreeg ik de impressie, dat Jacques Fruin,
al prees hij in woorden hemelhoog den ‘wijsgeer der ervaring’, toch 't min of meer
beklemmend vond, steeds door dien Opzoomer als in genadige bescherming te
worden opgenomen. De man der wijsgeerige vrijheid liet aan zijn volgers nog al
sterk den band voelen, die hen aan zijn stelsel hechtte. Bij wijlen voelde Fruin zich
niet op zijn gemak tegenover zijn ouderen filosofischen collega. Vooral de
dagelijksche wandelingen, op welke Opzoomer, druk bezig aan zijn commentaar
over het Burgerlijk Recht, den op dat vak aangewezen hoogleeraar, als 't ware bij
wijze van gymnastiek voor zijn eigen denkvermogen, ondervroeg en uitpompte Opzoomer noemde dat een gedachtenwisseling - waren voor Fruin allengs bijna
een ergernis. Te meer, omdat, in het wezen der opvatting van 't recht, Fruin veel
meer historisch was aangelegd dan zijn volgens uitsluitende regels der
redeneerkunde te-werk gaande ouderen ‘vriend’. Doch Fruin was en bleef goed
gehumeurd en kwam die voorbijgaande drukkende oogenblikken, die nu en dan
zelfs tot ontstemming voerden, na zekeren tijd weder te boven. Hij was aan de
academie zeer geliefd: docent in den besten zin des woords. Zijn voordracht was
sober, correct en boeiend. Het leek soms wat gewoon, maar kenners, die wisten
wat er aan vastzat, om aan studenten - die zoo-even uit de vakken der aan
letterkunde verwante studie der Romeinsche jurisprudentie kwamen - de zeer
nuchtere, prozaïsche practische vormen en ‘clichés’ van 't moderne burgerlijk recht
en handelsrecht in te prenten, oordeelden uiterst gunstig over Fruin's onderwijs.
Trouwens de resultaten waren, te oordeelen naar de leerlingen die onder hem hun
studie volbrachten, zeer goed. Er zat, onder het eenvoudig waas, vaste methode
in dat onderwijs. De expositie was soms wat al te glad voor de toehoorders, rolde
als van zelf voort - zelden waren er woorden of uitdrukkingen bij Fruin die men als
munten behield - maar alles was zoo duidelijk, zoo goed afgewerkt, dat de studenten
bijna geen repetitor meer noodig hadden. De les door Fruin ontvouwd kon, als men
wilde, van buiten geleerd worden. Nimmer verdriette het den hoogleeraar een
uitéénzetting, die niet dadelijk begrepen was, nog eens
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te herhalen. Hij was volledig de man ten dienste van zijn studenten-gehoor. De
besten onder hen werden door hem opgewekt tot zelfstandige diepere studie. Allen
waardeerden zijn ruimen blik in de civiele rechtspleging, en de wijze waarop hij hier
praktijk aan theorie (in zijn zoogenaamd ‘practicum’) verbond. Zijn heldere
betoogtrant, zijn vaste methode, heeft veel tot het ‘juridisch denken’ van al zijn
leerlingen bijgedragen. In de breedere maatschappij was hij ook de man van zijn
liberaal gehoor, maar in eenigszins anderen zin. Dáár, in vertrouwelijke en openbare
bijéénkomsten, vertegenwoordigde hij den liberalen anti-clericalen tijdgeest, den
scherperen kant der neutrale schoolwet van 1857, was hij de beste type van zijn
geestverwanten, doch moest hij dan ook blijven de man van zijn gehoor, voor't
oogenblik niet verder gaan dan dat gehoor wilde. En in dat gehoor zaten soms zeer
enge, dichtgeknoopte, hoewel lang niet onknappe mannen - ik noem als voorbeeld
den lateren burgemeester Mr. W.R. Boer - die Fruin als 't ware in hun vast gareel
gebonden hielden. Hij was dàn de gevangene van zijn partij. Fruin was altijd bereid
beleidvol mede te gaan op de golving der liberale strooming, doch scheen niet te
voelen, dat hij op weg was een doctrinair liberalisme te dienen, dat allengs tot
conservatisme oversloeg. Hij was boven velen van zijn partij scherpzinnig, talentvol,
man van practischen zin, die zijn krachten wist te concentreeren, maar hij zag niet
in, of mocht niet inzien, dat er naast de richting van het jaar 1848 een andere, sociale
strooming opkwam, waarmede hij geen rekening hield.
Ik had mij zelven tot doel gesteld wèl rekening daarmede te houden. Mijn programma
-al was het nog vaag - stond mij toch duidelijk voor oogen. De lessen, in mijn
studententijd van Martinus en Kemper ontvangen, hadden in haar dubbelen invloed
mijn studie stevig bepaald. De kennismaking en aanraking met de bestaande
maatschappij hadden de lijnen van die studie wel is waar hier en dáár in wat scherper
of dieper plooi gegroefd, maar in hoofdzaak was ik dezelfde gebleven als in mijn
studenten-tijd. In staatkundig opzicht belijdde ik mij tot de democratie. Uit
maatschappelijk oogpunt wenschte ik het sociale element, de factor der
gemeenschap, tot erkenning te helpen brengen. Ik wilde voor die twee begrippen
pleiten als idealist, als één die vast gelooft aan de zuivere verwerkelijking der
gerechtigheid, en die dus niet mede kon doen aan al het geknutsel en geknoei der
politieke (ook liberale) drijvers. Ik
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wenschte mij daarbuiten te houden. Mij niet gevangen te geven in het gareel der
partijschappen. Ik was, in eigen oogen, niet anders dan een vrijwilliger op sociaal
gebied, één die op de vóórposten streed, hoogstens, wanneer men 't woord maar
niet in zijn aanmatigende beteekenis opvatte: een ‘éclaireur’, zooals de militairen
het noemen. Op die wijze wilde ik mijn colleges inrichten, en heb ik in de negen
jaren, die ik in Utrecht vertoefde, ze voorgedragen.
Die colleges waren van tweederlei aard: een staatkundig historisch en een
economisch college, want het derde college, 't welk ik moest geven, dat der statistiek,
was als 't ware een onderdeel van de lessen der economie. Het waren dus twee
groepen van voordrachten.
Wat het college der politieke geschiedenis betreft, nam ik als gewoonte elk jaar
één groot tijdperk te behandelen, dus een vierjarigen cursus er van te maken: het
ééne jaar bewerkte ik de zestiende eeuw, het tweede jaar de zeventiende eeuw,
het derde jaar de achttiende eeuw en het vierde jaar de Fransche revolutie en het
begin der negentiende eeuw. Consciëntieus heb ik telkens uit de eigen bronnen,
met behulp der ‘Mémoires’ van de staatslieden - uit wier geschriften ik dàn
fragmenten voorlas - die historische periodes, welke te zamen de geschiedenis van
het Europeesch statenstelsel vormden, verklaard. Alle die tijdperken heb ik regelmatig
afgewerkt. Maar het liefst behandelde ik drie periodes: de periode der Engelsche
de

omwenteling der 17 eeuw, de eeuw van Frederik den Groote, en het drama de
groote Fransche revolutie. - De Engelsche omwenteling: omdat de parlementaire
worsteling van het parlement tegen willekeur, en het zoeken van dat parlement naar
een vaste richting, zooveel overeenkomst bood met wat na 1870/1871 in het voor
onze oogen levende Frankrijk geschiedde: omdat de moties, de interrupties, de
redevoeringen te Versailles, in den eersten tijd na 1871 gehoord, slechts verre
echo's waren van hetgeen in de parlementen onder Karel I en in het Lange parlement
voorviel. Ik heb in het jaar, wanneer ik die Engelsche revolutie behandelde, de
figuren van Hampden en Pym pogen te schilderen. Ik heb nagegaan, hoe ten slotte
de wet het eindelijk won, al leden de enkele kampioenen voor die wet klaaglijk
schipbreuk. En aan mijn studenten poogde ik volle bevrediging te doen gevoelen,
toen het ons bleek, dat het regime der wet tevens dat der vrijheid was, en dat de
man, die op dat gebouw der vrijheid, niet enkel voor Engeland, de kroon zette, was
Willem de Derde van Oranje, Hollander in merg en been. -
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Na de Engelsche omwenteling trok mij aan de voorstelling der schepping van Frederik
den Groote. Hier was niet vertrouwd op den vrijen zin der burgerij, zooals in Holland;
hier was geen resultaat verkregen door evenwicht van krachten en partijen in een
volk, zooals in Engeland; neen, hier was alles uitgegaan van een organiseerend
hoofd, van een vorst, van een koninklijken wil. Frederik de Groote wilde het - daarom
was de Pruisische monarchie krachtig; hij wilde het - daarom was er geloofsvrijheid
in zijn land: in mein Land kann Jeder nach sein Façon selig werden; hij wilde het daarom bloeiden landbouw en industrie; hij wilde het - daarom was er een leger
waarvoor ieder terugdeinsde. De Pruisische staat was een constructie uit het brein,
een machine door een vaste hand uit velerlei gegevens te samengesteld, en zóó
te samengesteld, dat zelfs die hand zich soms kon terugtrekken, het bleef alles toch
bijéén. Bovendien, het getimmerte bleek zóó stevig, dat het later op zijn grondslagen
kon dragen geheel een uitgebreid massaal rijk: het nieuwe Duitsche rijk, dat in 1870
vóór onze blikken werd opgericht. - Eindelijk behandelde ik met groote liefde de
bedrijven der groote Fransche revolutie. Ik poogde uit de verschillende eischen der
Fransche revolutie van 1789 op te maken een nog altijd geldende ‘dogmatiek der
democratie’. Want in mijn voorstelling stond dat begrip der Fransche omwenteling
gelijk met het begrip van emancipatie. Emancipatie op bijna elk gebied en vernietiging
van allerlei voorrechten. Elk vraagstuk werd door die revolutie principiëel behandeld.
Scheiding van kerk en staat doorgezet, terwijl een Frederik de Groote niet verder
was gekomen dan tolerantie, en dan nog niet eens tolerantie voor de joden. Een
solidariteit der volken werd als doelwit gesteld, en het volkenrecht in zooverre
gewijzigd, dat de erfenis der vroegere tractaten, waar die een ramp was geworden,
eenvoudig-weg, overboord werd geworpen, en een beroep werd gedaan op het
recht dat met ieder volk op elk tijdstip geboren was. Tegenover een ethnografische
politiek werd het geweten der volken opgeroepen, het geweten getuigend dat volken
niet als vee kunnen worden geruild of afgestaan. Ik beken, dat ik soms met veel
warmte dat alles voordroeg, dat ik levendig belang stelde, ja partij mij stelde in het
groote drama der Fransche revolute. Bij het nagaan en ontleden der geweldige
problemen, die toen werden aangeroerd, stond immer bij mij vast het ‘tua res agitur’.
Maar de studenten schenen het ook aldus te verlangen. Uit hun oog blonk ook wel
eens het vuur van.
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bezieling en van geestdrift, wanneer ik de woorden van dien heroïeken tijd op de
lippen nam. Zij moedigden mij aan, en te zamen vernietigden wij dàn in theorie de
versteende of vermolmde vormen van onrecht en willekeur. Met mijn studenten
leefde ik dàn mede: wij dachten niet aan muffe staatspapieren; we spraken
totelkander:
Das Pergament ist das der heil'ge Bronnen,
Woraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt?
Erquickung hast du nicht gewonnen,
Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

Zóó heb ik in 't algemeen de politieke geschiedenis op mijn college steeds met het
leven in verband pogen te brengen. Ik was waarlijk niet bang, om soms zeer
geavanceerde denkbeelden voor te dragen. Doch mijn studenten waren jonge
mannen, die elk een eerlijke overtuiging moesten zien te verkrijgen. Een
karakterlooze opvatting van vraagstukken, die nog altijd het politiek leven der volken
raakten, zou hen wellicht koud hebben gelaten. Het was niet meer de tijd der oude
diplomatie. Ook voor hen moest politiek allengs iets anders blijken dan geknutsel
en louter vormenspel. Het werd hun - bij het hooren van mijn college - tastbaar,
waarom het stelsel van politiek evenwicht der drie laatste eeuwen fiasco had
gemaakt. In werkelijkheid lag aan dat stelsel geen beginsel ten grondslag, maar
slechts een; expediënt: het behouden en handhaven van zeker statuquo. De
geschiedenis van het politiek evenwicht was dan ook slechts de geschiedenis van
de pogingen om er inbreuk op te maken. Het staatkundig evenwicht was geworden
enkel een stelsel van verkregen rechten, van verdragen en tractaten, die met de
werkelijkheid in schreeuwende tegenstelling stonden. Dàn, als dit diep gevoeld
werd, realiseerde zich het woord van onzen Spinoza: ‘een verdrag tusschen staten
bestaat zoolang zijn oorzaak bestaat: de vrees voor schade of de hoop op winst’.
Mijn zoeken op het college was dus, de politieke geschiedenis volkomen in verband
te brengen met het staatsleven thans op dit tijdstip. Ons leven in het tegenwoordig
politiek Europa moest, door de kennis van die staatkundige geschiedenis van
vroeger, een breeder horizont verkrijgen en meer intensief worden. In de borst mijner
studenten moest medetrillen de beweging onzer dagen in de staatkundige worsteling
der volken, nu de levens-stroom van beneden hoog opwaarts begon te stuwen.
Doch politiek en politieke geschiedenis houden zich nog
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maar alléén bezig met den staat, en de staat is toch eigenlijk maar een vorm, zij het
de meest marquante vorm der samenleving. De samenleving zelve in haar volheid,
in haar woeling en arbeid, constitueert het begrip van maatschappij. En met het
wezen der maatschappij moest ik op mijn colleges van economie en van statistiek
mij bezig houden. Op dat groote en breede veld kiest ieder een standpunt, om van
daaruit zijn waarnemingen te doen en zijn gevolgtrekkingen te formuleeren. Mijn
gezichtspunt was - als resultaat van mijn eigen leerlingschap aan hoogeschool en
in levens-praktijk - dat der sociale ideeën, die in de maatschappij een vorm en uiting
hadden gevonden of nog zochten. Ik ging uit van de waarneming, dat in het leven,
werken en streven der menschen twee sferen waren te onderscheiden: de
individueele sfeer, steunende op eigenbelang en op de rustelooze zucht, die een
ieder is ingeschapen, 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 der gemeenschap overheerschend blijkt. Met
al mijn macht heb ik nu in mijn voordrachten gewezen op de krachten en elementen,
welke door die tweede sfeer in het maatschappelijk leven der menschheid werden
in beweging gebracht. De strekking van mijn betoogen was als 't ware tweeledig:
critisch, in zooverre ik trachtte te bewijzen dat de individueele sfeer niet de éénige
was, waarmede de economie te rekenen heeft; opbouwend, in zooverre ik al de
vormen van het sociale element trachtte te ontleden en daarvan een vormenleer
poogde te geven. Ik trachtte, langs die beide wegen, het betrekkelijk recht eener
collectieve opvatting der arbeids- en bezits-verhoudingen te doen waardeeren. Is
het natuurlijk, is het billijk - zóó vroeg ik - dat de werklieden niets te zeggen hebben
bij de fabrieken, die zij zelven bouwen en doen werken? Is het te verdedigen, dat
men den arbeiders in 't algemeen telkens hindernissen in den weg legt om zich voor
hun eigen klasse-belangen te vereenigen? Is het redelijk, dat het individueel
eigendom op den grond versterkt wordt als een citadel, waarin men zich retrancheert?
Is particuliereigendom in 't algemeen de éénige en afdoende waarborg tegen wanorde
en anarchie? Wanneer ik critisch dan had doen twijfelen aan het exclusief recht van
individualisme en het eigenbelang, poogde ik positief te wijzen op de verschillende
plooien, die het sociale denkbeeld hier en dáár had aangenomen. Uit de geschiedenis
trachtte ik, aan de hand van
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Henry Sumner Maine, aan te toonen, dat bij den oorsprong der maatschappij dat
sociale element overal aanwezig was, bij familie-bezit en gemeenschappelijk bezit
der mark. Dàn, mijn blik richtend op het heden, toonde ik op allerlei plekken
overblijfsels aan van oude en kiemen van nieuwe sociale ideeën. De machtige
coöperatie-beweging met haar winkel- en crediet-vereenigingen, met haar
productieve associaties was de vorm die dadelijk het meest aantrok. Maar waren
niet de vakvereenigingen voor een deel vervormingen van dat element? En vast
turende, wees ik overal op kleuren en tinten, die, als door een lente-weven, in het
dorre veld der hedendaagsche maatschappij begonnen te ontluiken. Ik zocht die
kleuren voor mijn jonge vrienden te versterken. De aanblik moest leiden tot een
leven met en voor anderen, voorts tot een gevoel (ook en vooral in den arbeid) van
algemeene verantwoordelijkheid, van solidariteit tusschen allen, en van waarachtige
broederschap. Sterk werd door mij op het begrip organisatie nadruk gelegd. Ik
waardeerde en bewerkte dit, op historisch terrein, bij de gilden, die in den bloeitijd
der Middeneeuwen, een volkomen goede organisatie van den arbeid waren. In de
verste verte was ik niet bereid om te dwepen met de leer der abstracte vrijheid in
de volks-nijverheid. Het was mijn vaste overtuiging, dat hier, op dat gebied, de
Fransche revolutie een verkeerden stap had gezet. Het bekende decreet der
Constituante van 17 Juni 1791, waarbij alle gilden voor goed werden opgeheven
en ontbonden, in naam der absolute vrijheid, vond in mij een heftig tegenstander.
In 't algemeen meende ik, dat sinds de groote uitvindingen en toepassingen van
den stoom door Watt, Arkwright en Fulton, er voor het individu-arbeider een strekking
van isolement was gekomen, dat in elk opzicht moest worden bestreden. Niet meer
moest uitsluitend gelden het denkbeeld, dat een ieder op zich-zelf was aangewezen.
Men moest niet in de hand werken een beschouwing, die de werklieden een hoop
zandkorrels achtte zonder samenhang, zonder band; een beschouwing vernederend
voor de arbeiders, doch ook vernederend voor ons, omdat wij zulk een anarchie
zouden hebben toegelaten, en uit egoisme ons niet bekommerd zouden hebben
over de ellende en het verderf der lagere klassen. Slotsom van mijn beschouwingen
was, dat men de economie als wetenschap niet meer goed kon voordragen als een
ontvouwing van op zichzelf staande stellingen. Indien die stellingen iets wilden
beteekenen, dan moesten zij voortvloeien uit een algemeene beschouwing der
geheele maatschappij. In het verband met de leer der maatschappij moesten zij
telkens
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kunnen worden teruggebracht; door dit verband moesten zij eerst haar kleur en
vorm ontvangen. Met andere woorden: economie was slechts een fragment van de
leer der sociologie. De Franschman Le Play had in zijn w:erk ‘La Réforme sociale’
behartigenswaardige lijnen getrokken, die in haar constructie aanwezen wat ik
bedoelde. Dag aan dag poogde ik dan mijn studenten te doordringen van het besef,
dat de krachten der maatschappij altijd en altijd aan 't werk waren, immer in wording,
zoodat een gestadige vorm-verwisseling hier op te merken viel. Nadruk legde ik op
het feit, dat deze werking der maatschappij even onweêrstaanbaar is, als zij stil voor
zich gaat. Men moest inzien dat de wetten der maatschappij in haar-zelve liggen.
In stilte, omhuld en onbespied, wassen meestal de nieuwe kiemen en kernen in de
menschelijke maatschappij. Maar de ontplooiing gaat onbedwingbaar voort. Onze
moderne maatschappelijke evolutie is het resultaat van de werking der sociale
‘ideeën’, die - ontwrichtend de individualistische hoûvasten - overal tot nieuw leven
wekken, en gezonde vruchtbare cellen formeeren voor het organisme der
toekomstige samenleving, waarin de gemeenschap regel moet zijn.
Een onderwijs van de economie in dezen zin week eenigszins af van de gewone
ontvouwing en leermethode van dat vak. Daar er van tijd tot tijd in de buitenwereld
over werd gesproken, condenseerde ik mijn opvattingen in drie studies, die ik ook
aan het publiek van ‘de Gids’ ter lezing aanbood. Het waren de studies over Huber
en Maurice en mijn rede over ‘Bouw en Samenstel der Maatschappij’.
Allereerst behandelde ik in ‘de Gids’ van 1874 de twee figuren van Victor Aimé
Huber en van Frederik Denison Maurice. Ik meende, als het mij gelukte die twee
personen te doen leven in hun denken en voelen, dat ik dan een duidelijke inleiding
kon geven van de beginselen, die zij op het veld der gemeenschap wilden helpen
tot stand brengen. Ik koos die twee mannen, omdat zij juist zoo sterk mogelijk gekant
waren tegen elke revolutionnaire beweging, omdat niemand hen verdenken kon
van een ingrijpen en optreden als van een Armand Barbès. Zij waren beiden zeer
positieve protestantsche Christenen, uitgaande van behoudende beginselen. De
één - Victor Aimé Huber - was een bedaagd, zeer bezadigd Duitsch professor, in
de politiek zelfs een aarts-conservatief, aanhanger en bewonderaar van den
Pruisischen koning Friedrich Wilhelm IV; de ander - Maurice - was een Engelsch
geestelijke,
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orthodox Anglicaansch, al stelde hij ook in de theologie op den vóórgrond, dat een
streng en stevig vasthouden aan het oude godsdienstig geloof vereenigbaar was
met een ruime sympathie voor de zaak van den vooruitgang. Beiden behoorden tot
de zoogenaamde steunpilaren van troon en kerk, werden ook door de toongevende
kringen als zoodanig erkend. En toch nam de éen, Huber, tot leus van zijn leven
‘de sociale ridderdienst onzer dagen’, en durfde de ander zich noemen een
‘christen-socialist’. De twee figuren vulden in hun tegenstelling elkander aan. Was
Huber in zijn onderzoekingen droef gestemd, wierpen zijn geschriften een somber
licht af, den dienst bewijzende van de lamp die een mijnwerker vasthoudt, als hij
voor zijn taak naar beneden afdaalt, - Maurice was als de man, die bij het rijzen der
eerste zonnestralen naar den zoom van het woud is getogen, om het opkomend
leven te bespieden, en over de met dauw bedekte velden, terwijl de leeuwrik jubelend
ten hemel stijgt, Gods kleurrijke zon ziet opgaan. Zeer uitvoerig ontleedde ik nu in
mijn twee artikelen beider leven en werken.
Wat Huber betreft, wees ik op zijn programma en op de uitvoering die hij daaraan
wist te geven. Ik herinnerde aan zijn opstel van het jaar 1844. Toen ging hij in zijn
betoog vooral uit van de hooge waarde der vrijwillige, uit eigen drang volvoerde
werkzaamheid, die ten bate der misdeelden overal naast de officieel verplichte taak
moest plaats grijpen. Dit was de ridderdienst onzer dagen. Die vrijwillig op te nemen
arbeid had nu in onze maatschappij een groot veld. Het voornaamste werk, ten
behoeve van anderen, bestond echter niet daarin, om de behoeftigen iets mede te
deelen doch veel meer om de honderdduizenden, die op den rand van den afgrond
nog arbeidende poogden te leven, maar die bijna geen vasten grond meer onder
hun voeten voelden, dáár op dat hellend vlak stevig vast te houden, en hen te
beletten allengs af te glijden in den poel van het pauperisme. Staat en kerk moesten
zeer zeker hier ook helpen, maar het wezenlijke werk kon gedaan worden door vrije
vereenigingen, waarin de beste elementen der welgestelde en der arme klassen
elkander de hand moesten reiken. Wat Huber wilde, was dus een organisatie te
midden onzer maatschappelijke verbrokkeling. Een organisatie op christelijke
grondslagen en op de materieele basis van een nieuw te scheppen
gemeenschappelijk eigendom. Tot dit gemeenschappelijk eigendom dienden de
rijkeren hun deel te geven, maar moest ook door de arbeidende klassen van hun
dagloon iets worden bijgedragen. Daarvoor moesten echter de
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arbeiders de gelegenheid hebben, om op de goedkoopste wijze in hun
levensbehoeften te voorzien. De aankoop moest in 't groot voor velen kunnen worden
gedaan. Huber's denkbeeld was in 1844 nog beperkt tot een associatie van
distributie: een vereeniging om goedkooper alle levensbehoeften zich te kunnen
aanschaffen, verbonden met het denkbeeld, om de lagere standen, uit hun onreine
donkere atmosfeer in gezonde verfrisschende woningen en omgevingen, in lucht
en licht, over te brengen, waardoor op het zedelijk gehalte en leven van 't volk zou
worden ingewerkt. Op deze wijze wilde hij de menschenmassa's, die door de industrie
op ordelooze wijze waren opééngehoopt, in een nieuwe en vaste organisatie
verbinden, en ze opheffen, om ze tegen de verdierlijking in den jammer van het
pauperisme te behoeden. Ten einde dit plan te verwerkelijken, ten einde op die
wijze arbeiders-kolonies te vestigen, had hij de hulp noodig van rijken en
vermogenden, ja, van den staat; en tot die rijke lieden, tot de conservatieven in den
staat had hij zich gewend. Hij wenschte dus toen vooral een hulp van bovenaf. Tot
de arbeiders zelven had hij zich daarvoor nog niet in de eerste plaats onmiddellijk
gewend. Dit geschiedde echter in 1849 en later toen hij zijn denkbeelden ging
ontwikkelen der productieve associatie. Met groote zorg analyseerde ik al zijn
toelichtingen van dit vraagstuk. Het kon - zóó meende Huber in het begin van zijn
onderzoekingen - slechts toegepast worden op zaken, die met een klein
bedrijfs-kapitaal werden gedreven, en die een geringen graad van technische en
mercantiele vormingen opleiding vereischten, dus enkel op zulke handwerken, die
slechts voor de dagelijksche behoeften werkten, en zelfs hier ried hij een trapsgewijze
geleidelijken voortgang aan: hij wilde in den aanvang eigenlijk slechts
gemeenschappelijke aanschaffing van grondstoffen en gemeenschappelijken verkoop
veroorloven. Maar hij volgde met spiedenden blik de ontwikkeling der coöperatieve
beweging in Engeland en Frankrijk, en kreeg hoe langer hoe meer vertrouwen in
deze denkbeelden. Hij reisde veel, en toegerust met al de kennis, die deze
buitenlandsche reizen hem gaven, maakte hij nu in schrift en woord breedere
propaganda voor de productieve associatie. Doch het einde van al zijn pogingen
was meerendeels teleurstelling. Men geloofde hem niet. Hij was de ‘zwart-ziener’
zijner dagen, wanneer hij wees op het wereld-leed en de wereld-zelfzucht, vooral
wanneer hij op de teekenen van ‘decompositie’, van ontbinding onzer hedendaagsche
samenleving, den vinger legde. Zijn streng vasthouden aan het godsdienstig chris-
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telijk geloof was voor velen een beletsel zich bij hem aan te sluiten. Tusschen
Lassalle en Schulze Delitzsch kwam hij als in gedrang. Beiden wilden zich op hem
beroepen, maar hij meende het zoo geheel anders dan deze twee leiders. Hij werd
niet moede zijn denkbeelden der gemeenschap uitéén te zetten, doch bittere droef
heid beving hem, dat noch de conservatieve, noch later de liberale partijen, iets
voor de kern van zijn streven voelden. Toch was hij vast overtuigd, dat zijn richting
die der toekomst zou zijn. Strijd zou er komen. Het slagveld - zóó sprak hij - zou
echter niet liggen op de strategische terreinen der militaire topografie, maar op het
veld der ‘sociale questie’. Hij kende de meer dan heidensche barbaarschheid der
in onkunde verzonken en verwaarloosde lagere klassen, en hij huiverde bij de
gedachte, dat niets gedaan werd om het dreigende van dien kant komende gevaar
te bezweren. In het laatste jaar van zijn leven (hij stierf Juli 1869) schreef hij nog
woorden, die twee jaren later te Parijs letterlijk zouden worden verwerkelijkt. ‘Men
vergeté niet - zóó waarschuwde hij - dat de roode republiek het meest verschrikkelijke
elementaire verdelgings-middel tot nog toe niet heeft toegepast, te weten: de
brandfakkel. Wat zal haar beletten vroeger of later brand-gendarmes te gaan
organiseeren?’ Hij zag in het verschiet de rosse vlammen reeds aan de kroonlijsten
van onze paleizen lekken.
Met meer hoopvollen blik zag Maurice in de toekomst. Hij was in zekeren zin
optimist en idealist. Toen hij, bij het naderen van het jaar.1848, als geestelijke van
de rechtszaal in Londen, zijn verbond sloot met de beste jonge advocaten van
Lincoln's Inn, stond het bij hem vast, dat tegenover de toenemende verwildering en
verdierlijking der arbeidende klasse, onder het ‘régime’ van den vrijhandel, reddende
daden noodig waren. Er moest een oprijzing der arbeidende klasse tot stand komen.
De waarde van den arbeid, en vooral de achting voor den arbeid moest weder
worden gevoeld. Maar inzonderheid moest het begrip worden verlevendigd, dat
men niet van verstandelijke of zedelijke verbetering kon spreken tot menschen die
veel leden en veel ontbering hadden, tenzij eerst belang was gesteld in hun
gezondheid, in hun wonings-toestanden, in hun strijd om het bestaan. Zulk een
belangstelling intusschen zou in elk opzicht verspild blijken, wanneer zij niet het
middel was, om aan de arbeiders het gevoel van eigenwaarde als personen,
geschapen naar Gods evenbeeld, terug te geven. En dat besef van eigenwaarde
kon eerst komen,
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wanneer men uitging van het denkbeeld, dat zij sociale wezens waren. Want nooit
moest er aan gedacht kunnen worden, dat men hen kon helpen individueel knapper
of individueel beter te worden, wanneer men vergat, dat zij met al de andere
menschen in een levende maatschappij aan elkander waren verbonden door banden
van familie, nabuurschap, land of van gemeenschappelijke menschheid. De hefboom,
dien Maurice nu ter hand nam om de arbeidersklasse uit de diepten te doen oprijzen,
was het associatiebeginsel. Hij werkte dat practisch uit in zijn ‘Society for promoting
working men's associations’ en in zijn ‘Werkmanscollege’, in 1854 te Londen
geopend, waar hij de allerbeste talenten onderwijs deed geven aan het volk: Ruskin
gaf er onderricht in't ornament, Rossetti lessen over het figuur. Theoretisch zette
hij zijn inzichten uitéén, vooreerst in het weekschrift dat hij met Kingsley en zijn
rechtsgeleerde vrienden uitgaaf onder den naam: ‘De Christen-Socialist’, straks
gevolgd door de ‘Tracts on Christian Socialism’. Hij was niet moede al zijn stellingen,
één voor één, telkens te ontwikkelen, totdat hij alles samenvatte in zijn boek over
‘Social Morality’. Dat boek was een grootsch programma. Thans - zóó betoogde
Maurice - meer dan ooit moesten alle klassen van menschen, alle rangen en standen,
dus ook de arbeiders, er aan herinnerd worden, dat het leven hier op aarde niet
mocht zijn een egoistisch volgen van eigen individueelen wil of wensch, maar een
samenleven was en samenwerken. De ééne stand moest gevoelen, dat zijn werken
en doen van beslissenden invloed op het lot van den anderen was, daar allen van
elkander afhankelijk bleven. Alle klassen moesten begrijpen dat zij voor elkander
verantwoordelijk stonden. Welke nu de zelfverloochenende drijfveeren waren, die
het heil der anderen in dien zin bedoelden, dit moest en kon worden nagespoord.
Er was noodzakelijkheid om dit onderzoek te beginnen, omdat onze eeuw maar al
te geneigd was geweest de maatschappij zich voor te stellen als gebouwd op den
eigendom, en niet op betrekkingen en verhoudingen der menschen. Die betrekkingen
echter waren de grondslag der zeden en gewoonten onder de menschen, vormden
de basis der maatschappij. In eene studie, als die Maurice ondernam, kon natuurlijk
langs breede trekken een economie, een plan, een huishouden der menschheid
worden geteekend. Want al die verhoudingen en betrekkingen waarin de mensch
zich geplaatst vond - verbanden die de mensch op zijn beurt trachten zou te
veredelen - waren tegelijk als zoo-
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vele draden, die te zamen een groot weefsel vormden. Zij wezen (wanneer men dit
weefsel analyseerde) een evenredigheid en orde aan, die volkomen zou passen in
de orde van het Heelal. Bij het willen opmerken dezer harmonie zou men zich nog
dikwijls kunnen vergissen, gelijk de oogen soms schemeren, wanneer men vast
staart op de strepen van den dageraad, vóórdat de zon is opgegaan, doch men zou
zeer zeker de lijnen van maatschappelijken vrede vinden. Het zou nocit zijn een
niet vindend zoeken. En toegerust met nieuwe kennis, zou men kunnen opkomen
tegen de euvelen, die de tegenwoordige maatschappij der menschen soms
onduldbaar maken. Men zou dringend kunnen aanmanen tot grooter aansluiting
der deelen van de menschelijke samenleving, tot demping der kloven tusschen de
standen, die anders hoe langer hoe breeder en dieper zouden worden, en tot
uitwissching der grenslijnen, die soms zóó scherp van kleur schenen te zijn. Maurice
bleef, bij het uitwerken van zulke denkbeelden, ook geheel en al in zijn geheel als
vroeger dienaar der kerk, daar het toch het werk der kerk is - al verzuimt zij het zoo
dikwijls - om éénheid te brengen in de verdeeldheid der menschen, om onder hen
altijd-door te wijzen op de beginselen van liefde en zelfverloochening. Bij de
oneindige wisseling en wenteling der golven van de maatschappelijke oppervlakte,
bij het gecompliceerde der toestanden, wanneer zij zich het eerst aan onze oogen
vertoonen, bij de plasticiteit van al die vormen, welke telkens geremodelleerd konden
worden, moest men nu, ten einde op dit terrein eenige vastheid te bekomen, zoo
sterk mogelijk vaarwel zeggen aan het denkbeeld, dat de maatschappij ooit kon
bestaan hebben uit een massa enkelingen, uit een menigte atomen. Neen, er was
dadelijk onder de menschen een band geweest. Wij kiezen niet dien band, wij vinden
dien. De mensch vond zich dadelijk in een orde van betrekkingen, die hij niet
straffeloos kon schenden. Hij was lid van een familie, lid van een natie, het één is
zoowel een feit als het ander. Niet het tellen der hoofden mag dus het begin zijn bij
zulk een studie der maatschappij, maar wèl het doen opmerken der verschillende
groepen. De eenvoudigste groep, niet het enkele individu, is de grondslag van alles.
Maurice trachtte nu in zijn boek alle verschijnselen der maatschappij, alle
verhoudingen en betrekkingen te rangschikken onder drie groote kringen. Hij
beschouwde het menschdom als groepeering in familiën, als groepeering in natiën,
en als samenvoeging tot één geheel. Het doel was dan tevens
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het licht te doen vallen op de wanorde in de huishoudens, op de bittere rampen in
de natiën, op de ontzettende tegenstrijdigheden in een samenleving, die zegt alle
menschen in een geordende éénheid te omvatten. Zóó gleed Maurice van-zelf op
het terrein der sociale economie, op het domein der christelijke staathuishoudkunde.
Men moet hier, volgens Maurice, uitgaan van de stelling: dat de menschelijke persoon
meer waard is dan al het eigendom; dat verder de begrippen van het ‘mijn en dijn’
eerst dàn iets beteekenen, wanneer zij gegrondvest zijn op een hooger begrip 't
welk de menschen behoedt tegen zelfzucht; eindelijk, dat arbeid een levens-uiting
is van een persoonlijkheid, niet een koopwaar waarmede men handel drijft. Ook op
het gebied der economie gelden de twee regelen, die eens door een Apostel aan
1)
de Grieken van het weelderig Corinthe werden voorgehouden: de ééne die aldus
luidde: ‘de arbeider (Paulus noemt hier, 1 Corinthe IX vers 10, den ploeger en
dorscher) werkt met de hoop van mede zijn deel te erlangen’; de tweede die (zie
Corinthe X vers 24) uitsprak: ‘niemand zoeke dat zijns zelfs is, maar een iegelijk
2)
zoeke dat des anderen is.’
De beide figuren van Huber en Maurice moesten mij nu dienen als wachters, ten
einde het veld der maatschappij, zooals ik dat omlijnde, te steunen en te verdedigen.
Ik schetste dat veld in mijn rectorale redevoering van het jaar 1875 over ‘Bouw
en Samenstel der Maatschappij’. Het was eene poging om van die maatschappij
de historische ontwikkeling of groei in den tijd, en haar ontplooiing in de ruimte om
ons heên, voor te stellen. Ik ontleedde hier scherper nog dan vroeger, hoe onder
de menschen alles begonnen was met de groep, niet met het individu als zoodanig;
ik wees dan verder op de lijnen van orde en evenredigheid die deze groep van-zelf
volgde; maar hoofdzaak van mijn betoog was, dat alle regelen in de aldus zich
vormende maatschappij slechts relatief, slechts betrekkelijk waren. Alle
verhoudings-verschijnselen moesten waargenomen worden met het oog op den
samenhang onder elkander, en dit zoowel in den tijd als in de ruimte. Niets was in
het maat-

1)

2)

Men denke aan de schildering van Anatole France in zijn ‘Histoire de Gallion’ (ontleend aan
de Handelingen der Apostelen, het 18e hoofdstuk), opgenomen in zijn boek ‘Sur la Pierre
blanche’
Vergelijk daarmede het gezegde uit den brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk II,
vers 4: ‘een iegelijk zie niet op het zijne, maar zie ook op hetgeen der anderen is.’
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schappelijke op zich-zelf te beschouwen. Alles moest telkens worden bezien met
het oog op iets anders en vooral met 't oog op 't geheel. Het sociale moment, de
gemeenschaps-band, was dus de kracht die alles doordrong. Hieruit - zóó sprak ik
- vloeit voort, dat voor onze maatschappelijke toestanden de spreuk niet waar is:
een ieder voor zich, en God voor allen. Neen, elk individu is op allen verwezen. Men
kan zelfs verder gaan. In economischen zin wordt zelfs zóó de verantwoordelijkheid
van elk individu eenigszins verplaatst. Het gevoel van individueele
verantwoordelijkheid wordt ten minste sterk gewijzigd. Men kan het soms voor een
deel niet helpen of men bittere armoede en ellende ondergaat. Omdat Amerika de
questie van de slavernij wilde uitvechten, daarom moesten de katoen-arbeiders in
Engelsch Lancashire honger lijden. Omdat de suikermarkt in Londen eenige centen
daalde, werden de suikerjongens in Amsterdam op straat gezet. Omdat de
staatslieden geweldige oorlogen laten voeren, is er voor de arbeiders weinig kans
om op normale wijze goedkoope woningen te bekomen. Omdat uw buren huwen
en veel kinderen krijgen, worden uw landerijen steeds meer waard. Omdat de
Engelsche Lords geen genoegzaam aantal huisjes voor arbeiders hebben willen
laten zetten op hun goederen, wies in het ‘gang’-systeem menschen-onkruid op het
veld, dat vrij wat erger is dan 't onkruid onder 't koorn op de akkers. Let wel: de
persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder is daarom niet weggenomen; ik zeg
niet, dat daarom ieder die arbeidt, niet altijd gezet en vlijtig moet blijven arbeiden,
maar op het lot, op het welslagen van een ieder, werken nog zoo oneindig veel meer
factoren in, dan alleen de eigen arbeids-lust en de eigen arbeids-plicht. Er is in de
maatschappij niet overal een harmonie van belangen, wèl overal een inwerking van
die belangen op elkander. De maatschappelijke band veroorzaakt onder de
tegenwoordige omstandigheden even zoo goed soms rampen als voordeelen: een
slechte oogst doet overal zijn nawerking als naweeën gevoelen; de conjuncturen
van de beurs wonden waarlijk niet alléén hen die het beursgebouw bezoeken.
Voorshands is er door het gecompliceerde van alle toestanden, bij de gebrekkige
kennis der gevolgen van alle maatschappelijke verschijnselen, nog weinig kans om
tot een werkelijk sociale wetenschap te geraken. Wij hebben niet genoeg gegevens,
niet genoeg nog waargenomen. Toch is het van groot belang reeds nù de
verschillende vormen der verhoudingen in de maatschappij eenigszins nauwkeuriger
en preciezer vast te stellen, hoe die vormen voor de ééne helft ons zijn opgelegd,
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voor de andere helft met bewustzijn vrijwillig door ons worden gekweekt. En werkelijk
wordt aan zulk een leer der vormen door de verschillende beoefenaren der sociale
wetenschappen groote scherpzinnigheid gewijd. Die allereerst van vreemde namen
houden, spreken hier van ‘morfologie’. Het is eene uiterst belangwekkende studie,
maar die ons soms doet denken aan het bespieden der zwellende en brekende
golven van de zee. Want elk van die vormen is aan een langzame maar steeds
voortdurende wisseling onderworpen. Een niet ophoudende verandering is de regel.
De kneedbaarheid der materie van onze maatschappij schijnt onbeperkt. Elke plooi
of regel is niet iets volledigs of afgeronds, neen, zij is slechts de voortzetting van
vroegeren arbeid en het begin van nieuw werk. Het is een bedrijvige wording. Een
weêrgalooze groeikracht van vormen in de maatschappij, even rijk als het wassen
der planten in de natuur. Men volge, bij een beschrijving hiervan, de les van
Montaigne (zie zijn Essais, livre III chap. 2) ‘je ne peinds pas l'estre, je peinds le
passage’. Elke vorm, elke maatregel is slechts in zooverre iets waard, als zij een
integreerend deel is van een geheel, deel van de algemeene vaste orde. Ook
wanneer men de dingen dezer aarde wil grijpen, moet men er de hand op leggen
onder het sociale oogpunt. Het sociale idee suist in al de goederen van den arbeid.
‘Gij wandelt - zóó sloot ik mijn rede - aan het strand der zee; gij vindt een schelp
door de golven u toegeworpen; gij verlustigt u in de glansrijke kleur, in den
rythmischen vorm. Maar eerst dàn wordt de schelp voor u dubbel merkwaardig, als
gij, ze opnemend en aan uw oor houdend, daarin het ruischen hoort der eeuwig
wentelende golven van de zee, waarin het koraal was geboren en gekweekt. Gij
hoort dàn den samenhang van het kleine fragment met het groote volle geheel. Gij
voelt de wet der orde die alles in de maatschappij doordringt’.
Wat ik op het gebied der economie aldus - meestal aan de hand der historische
school - aan mijn studenten onderwees, was niet anders dan een regelmatige
gevolgtrekking uit de ééns in mijn studenten-tijd voorop gestelde beginselen van
de Bosch Kemper, die mij goedkeurend toeknikte, toen hij, een jaar vóór zijn dood,
mijn rectorale rede te Utrecht aanhoorde. Helaas, mijn eerste meester, Martinus
des Amorie van der Hoeven, was reeds eenige jaren geleden gestorven, gestorven
tien dagen vóórdat ik mijn intreê-rede als professor te Utrecht hield. Toch wilde
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ik mijn werkzaamheid te Utrecht ook als onder zijn hoede stellen. Ik schreef dus in
den zomer van het jaar 1869 mijn herdenking van Martinus, die eerst in ‘de Gids’,
daarna in boekvorm werd uitgegeven. Ik schreef dat boek met groote warmte. Mijn
ziel legde ik daarin. Want ik wilde getuigen, dat, naar mijn inzicht, de beteekenis
van dezen man daarin lag, dat hij den moed had gehad in ons land - vol van
banaliteit, vulgariteit, empirisme en materialisme - de leus van het zuiverste idealisme
luide te handhaven. Idealisme van zeer verheven aard. Want het was gegrond op
het begrip van Gods immanentie, en richtte zich in het leven naar de uitspraak van
Pascal, waar deze de drie rangen van grootheid besprekend - die van de materie,
van den geest en van de liefde - aan den laatsten den beslisten voorrang gaf. ‘Al
de lichamen samen en al de geesten samen met al hun voortbrengselen zijn niet
zooveel waard - zeide Pascal - als de minste beweging van liefde: die is van oneindig
hooger orde’. In dezen zin had Martinus een heilig voorbeeld gesteld, zooals weleer
mystieke gestalten uit de Middeneeuwen. Hij had zijn ziel gelijk willen stemmen met
de ziel van het heelal. Hij had de Godheid durven naderen met het woord van den
psalmist (Psalm 36): ‘in Uw licht zien wij licht’. Hij had - ziende met dat licht aanschouwd, dat de gansche natuur niet anders is dan het weefsel of spinsel van
den Geest. Hij had, in contemplatie verzonken, het tijdelooze durven stellen, dáár
waar zijn medemenschen het tijdelijke eerbiedigden. Hij had het woord van den
Christus op de lippen genomen: ‘die in Mij gelooft stroomen van levend water zullen
uit zijn binnenste opwellen.’ Hij had aangemaand om af te houden van de ijdelheden
der aarde, omdat zij ‘niets’ zijn. Hij had levenskracht en bezieling aan zijn volk willen
geven. Hij had gesproken van de nieuwe era die naderde, van den weg die naar
boven leidde, en van het rijk der ware broederschap. Doch hij was niet louter prediker
en boetgezant: hij had in zijn eigen leven zijn vast geloof willen verwerkelijken;
peinzend denker, was hij geworden ‘een dier bedroefde wezens die men filosofen
noemt’. Het gewicht van het levens-raadsel had hem geen oogenblik rust gelaten.
Al nam hij telkens het gebed op de lippen van Thomas van Aquino: ‘Da mihi, Domine,
cor nobile... da invictum’; al herhaalde hij binnen 's monds nog het woord uit de
‘Imitatio’ over ‘de melodie der ziel’ (zie boek III, hoofdstuk 50), hij begon te bespeuren
dat de zwaarte der gedachte hem neêrdrukte en verbrijzelde. Elk idee om zich
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te verwerkelijken heeft een offer noodig. Hij zelf werd zulk een offer. Toen had iets
zeer aangrijpends plaats. Het schijnbaar breken van een eenzame ziel, geslagen
door de golven der wereldzee. Doch het was slechts schijn. Boven de verbolgen
daverende wateren, over en tegen hem aanstuwende, lichtte voortdurend de zacht
uitstralende glans van die ziel. Dat licht was onuitdoofbaar. Ik getuigde daarvan in
mijn boek. Ik beschreef het roerende drama, en aan Martinus mijn weemoed wijdend,
over hem mijn weeklacht slakend, herhaalde ik, toen ik zijn ‘legende’ eerbiedig
spelde, het woord van den dichter:
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orcus hinab.

II.
De baan van mijn professoraat werd systematisch door mij afgelegd. Elk zinrijk deel
der samenleving werd door mij - voor zoover het in de kaders van de mij opgedragen
voordracht en leiding paste - nauwkeurig bestudeerd en daarna in lessen uitééngezet.
Met hartstocht was ik aan het werk. Toch was er - toen het eerste academisch
studiejaar ten einde liep - zekere grief, die echter buiten de eigenlijke taak, als
zoodanig, hinderde. Het was de geldelijke belooning. Geheel onbemiddeld als wij
beiden - mijn vrouw en ik - waren, hadden wij ons, bij 't trekken naar Utrecht, wel
op de hoogte moeten stellen, wat een professor in mijn rechtsgeleerde faculteit
verdiende. De som, die toen door den heer van Rappard was genoemd, bleek
intusschen veel hooger te zijn dan de werkelijkheid gaf. De heer van Rappard had
eenigszins als ‘grand seigneur’ de zaak behandeld en beschouwd. Het inkomen
van een hoogleeraar regelde zich echter naar het jaarlijksch bedrag der
college-gelden, en deze waren toen ter tijde niet aanmerkelijk, daar het getal
studenten niet zoo talrijk meer was als vroeger. Geen nood. Ik was altijd min of meer
journalist geweest, en zou dus uit de journalistiek het ontbrekende weten aan te
vullen.
Ik ging mij dus in den herfst van het jaar 1869 in betrekking stellen met de mij van
ouds bekende dagbladen, om te zien of ik dáár - wijl door de afschaffing van het
zegel op die bladen (volgens de wet van 9 April 1869) de honoraria der medewerkers
hooger konden worden gesteld dan vroeger - een eenigszins vaste opdracht en
voldoende
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remuneratie kon bekomen. De stof voor zulk een medewerking zou mij aan de hand
worden gegeven door de twee groepen van colleges die ik te Utrecht gaf. Voorkeur
gaf ik natuurlijk aan de groep mijner studiën over de leer der maatschappij. Nu trof
het niet onaardig, dat, juist in den zomer van dat jaar 1869 te Amsterdam, in het
nieuw gebouwde Paleis voor Volksvlijt, eene tentoonstelling plaats had, op touw
gezet en ingericht door de Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en
handwerks-nijverheid in Nederland. Het was een internationale tentoonstelling van
voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den handwerksman. In zeven
o

o

klassen werden gerangschikt de volgende onderwerpen: 1 . huisvesting, 2 . huisraad,
o

o

o

3 . kleeding en uitrusting. 4 . voeding en verkwikking, 5 . gereedschappen,
werktuigen en machines, dàn (in de zesde klasse) middelen ter zedelijke,
verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling, en eindelijk (in de zevende klasse)
statuten, reglementen en verslagen van vereenigingen ten behoeve van den arbeider.
De expositie van al die voorwerpen zou duren tot 4 October 1869. In vele groote
steden van Europa werden commissiën gevormd, om die onderneming te doen
gelukken, vooral in België, Frankrijk, Duitschland en Engeland. Enkele mannen van
beteekenis hadden zich in het buitenland in zulke commissiën laten benoemen, met
het doel ons land en de tentoonstelling later te bezoeken. De nieuwe burgemeester
van Amsterdam, Mr. C.J.A. den Tex, de eigenaar van Steinhausen, zou die
vreemdelingen altijd gastvrij aan zijn tafel ontvangen. Zóó ontmoette ik ook bij hem
den voorzitter der Parijsche commissie, den man die luister gaf aan de Fransche
inzendingen, het lid van den senaat, den heer F. le Play, schrijver van ‘La Réforme
sociale’. Met hem had ik natuurlijk allerlei punten van aanraking over het wezen en
leven der maatschappij, en zijn gesprekken wekten mij op, om, in aansluiting aan
den inhoud der zesde en zevende klasse van die Amsterdamsche tentoonstelling,
ons volk over al de sociale vraagstukken, die zich daaraan vastknoopten, verder in
te lichten. Wat deze tentoonstelling toch in deze twee klassen ondernam was
eenigszins een voortzetting van hetgeen zoo uitstekend begonnen was in de
tentoonstelling, die de heer le Play zelf te Parijs in het jaar 1867 had geleid. In die
schitterende Parijsche expositie, door le Play georganiseerd, was toch een bijzondere
klasse ingericht voor alles wat de arbeidende standen kon steunen in den strijd van
het leven, en zeer begeerlijke prijzen - waarvan er één aan
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Victor Aimé Huber werd gegeven - werden uitgeloofd aan allen die werkelijk hier
iets goeds hadden verricht. Welnu, ik wilde op dit alles het licht doen vallen. Ik ging
dus naar het Handelsblad, naar de redactie en naar den heer Diederichs, eigenaar
van de courant, en vroeg hun of ik op gezette tijden, eens in de week of in de veertien
dagen, zoogenaamde ‘Sociale brieven’, met mijn naam onderteekend, in het
Handelsblad kon plaatsen. Wat ik bedoelde was duidelijk en eenvoudig. Ik wilde,
afgescheiden van de beoordeeling der staatkundige feiten, de behartiging der
maatschappelijke belangen bespreken. Ik meende, dat deze laatste de aandacht
dubbel waard waren, omdat overal in de kringen, waar uitsluitend met handen-arbeid
het brood moest worden verdiend, de ernstige wil zich begon te openbaren, om een
grooter aandeel te veroveren van de stoffelijke en geestelijke vruchten der
beschaving, dan thans hun deel was. Voor dien wil moest, naar mijn inzicht, door
de welgestelde klassen een weg worden gebaand. Zij die met aardsche goederen
waren gezegend en dus, beschenen door het licht van wetenschap en kunst, als
op de hoogten der samenleving wandelden, waren mede aansprakelijk voor de
duisternis in de laagte. Het bestaan van elkander in de nooden des levens moest
worden georganiseerd. Pogingen tot onderlinge aanéénsluiting der maatschappelijk
zwakkeren moesten worden gesteund, in zooverre dat volledige vrijheid van
beweging en vereeniging aan de arbeidende klassen moest worden verzekerd.
Voorts moesten dan die rijkere werkgevende klassen zich allerlei vragen stellen.
Was wel overal de arbeider een persoon, niet een koopwaar, maar een persoon,
die op zich-zelf of nevens anderen een vrij contract met den kapitalist aanging tot
gemeenschappelijke productie? Werd geheel de arbeid, tijdens de voortbrenging,
behoorlijk beschermd en beveiligd? Was het toezicht op de fabrieken een feit? Werd
er gewaakt tegen overmatigen arbeid van kinderen en vrouwen? Waren er
waarborgen voor een rustdag? Waren er sporen van toeleg tot een meer verkorten
arbeidsdag? Was er plaats voor arbeids-scheids-rechtbanken? Waren er regelingen
voor vak-onderwijs? Bestonden er bepalingen voor het leerlingschap? Werd voor
arbeiders-woningen iets gedaan? Was er gelegenheid om de opgelegde
spaarpenningen veilig te kunnen beleggen? Waren er maatregelen tegen woeker?
Werd er aan gedacht ver-valsching van levensmiddelen te voorkomen? Waren er
behoorlijke pensioen-fondsen voor den ouden dag en hulp-of ondersteunings-fondsen
bij ziekte en ongeval? Al deze
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vragen moesten één voor één beantwoord worden. Die fragmentarische antwoorden
zouden dan te zamen constructieve lijnen blijken van een maatschappelijke
hervorming, van een ander en beter gebouw dan het ongeordende samenstel eener
verwaarloosde neêrzetting onzer tegenwoordige samenleving. Ik wenschte nu in
dien geest ‘Sociale brieven’ in het Handelsblad te publiceeren, opstellen, zooals
later het ‘Sociaal Weekblad’ van 1887 uitgaf. Ik droeg met vrijmoedigheid mijn
denkbeeld voor aan redactie en eigenaar van het blad. Doch ik vroeg daarvoor een
jaarlijksche vaste bezoldiging, en het blad kon die niet geven. Met groot leedwezen
moest ik dit mijn plan dus opgeven.
Toen het geregeld schrijven over zulk een groep van studiën en bijdragen voor
een dagblad mij was ontzegd, moest ik mij wel wenden tot de tweede groep mijner
voordrachten: de lessen over staatkundige geschiedenis. Trouwens hier was ik
geldelijk ook iets waard. Sinds de dagen van mijn betrekking in Haarlem had ik niet
opgehouden, eerst in het ‘Zondagsblad’, later in ‘De Gids’, zoogenaamde Politieke
Overzichten over den gang der zaken en verwikkelingen in het buitenland te
schrijven. Ik las geregeld een Fransch, Duitsch en Engelsch dagblad, hield mij op
de hoogte der telkens nieuw verschijnende vlugschriften, en verslond alle mogelijke
‘Mémoires’ die uitkwamen. Mijn werk voor mijn college gaf mij steeds dieper inzicht
in de historische lijn der politieke richtingen, die met den dag opkwamen. Vóór dat
ik nog wist aan welk dagblad ik mij voor zulke bijdragen zou kunnen wenden, kwam
reeds de hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant - mr. Tels - mij
opzoeken, en mij uitnoodigen, of ik te beginnen met het jaar 1870, mij zou kunnen
verbinden, om elke week, liefst des Zondags, een door mij geteekend opstel over
een of ander pakkend en gedurende de afge-loopen week opgemerkt feit uit de
politieke geschiedenis van het buitenland te leveren. Kon ik mij voor een jaar tot die
taak verplichten, dan was de bezoldiging die mij aangeboden werd (f 2000) vrij hoog.
Ik nam het voorstel aan en heb bijna alle Zondagen van de jaren 1870 en 1871 mijn opstel als hoofdartikel gegeven. - Het waren geweldige jaren, de meest
ontzettende der laatste helft van de negentiende eeuw. Frankrijk en Duitschland
gingen zich in den krijg met elkander meten. Of liever Frankrijk liep in de val, met
duivelsch talent door Bismarck uitgezet en vóórgehouden. Duitschland won de zege.
Het was zeer zeker uit een staatkundig oogpunt een vooruitgang, dat het groote
ver-
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brokkelde Duitschland in dien krijg - door bloed en staal - het middel vond om een
ijzeren band van éénheid zich om de lenden te slaan. Maar met bezorgdheid zàg
ik, dat het tegenwicht tegen Germaanschen overmoed zou gaan ontbreken, wanneer
Frankrijk verpletterd werd. Ons eigen nationaal bestaan hing ook voor een deel af
van den onderlingen afgunst der groote mogendheden. En met ontroering ontwaarde
ik de onbedachtzaamheid mijner vele landgenooten, die, telkens opgewekt door
Opzoomer's brochures, niet begrepen, dat het gejuich over Duitschlands
alvermogende suprematie aanvangs-toonen waren eener doodsklok luidende over
Neêrlands bewuste zelfstandigheid als kleine natie. Men behoefde waarlijk nog niet
te denken aan annexatie, indien men slechts voor oogen hield, dat - wanneer onze
naaste buurman, wanneer Duitschland onbetwist en volledig het veld behield en
zijn volk tot een massaal vast compact legerkamp inrichtte - indirect Duitschlands
machtige druk een vaste schaduw op al onze verdere lotgevallen in den eersten tijd
zou neêrstrijken. Voor de kleine natie, die wij waren, zou voortaan alles van weêr
en wind, en van de stemming dier ééne groote mogendheid afhangen. In dien geest
schreef ik mijn artikelen, wier strekking ik hier niet te verdedigen, maar slechts te
verklaren heb. De opeenvolging dier artikelen vormt in zekeren zin een eigenaardig
gekleurd verhaal der geschiedenis van den oorlog van 1870/1871. Het is een reeks
van opstellen als met harte-bloed geschreven, vol van aandoening en vol van
verontwaardiging soms over zonen van mijn eigen volk. Dat de Duitschers,
krijgvoerende, er een eer in stelden te betoogen, dat aan hun zijde de waarheid en
aan de zijde der Franschen de leugen stond, wie zal het wraken? Maar dat
Hollanders het voor een uitgemaakte zaak rekenden, wie zal het thans beamen?
Mij past het niet een oordeel over mijn dagblad-stukken te vellen. Daar ik echter
deze bladzijden schrijf om den kring en loop mijner gedachten te doen zien, zal ik
twee artikelen hier overnemen, welke in die dagen aanleiding gaven tot veel getwist
en blaam voor mij. Ik kies uit de meer dan honderd opstellen - zij het dan ook dat
de toon dier artikelen mij thans iets te geforceerd lijkt - de stukken over Gambetta's
frase en over de annexatie van Elzas-Lotharingen.
Over Gambetta schreef ik onder dagteekening van 15 Januari 1871 het volgende,
dat den lachlust van de heeren van den ‘Spectator’ opwekte:
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Ieders oog ziet naar Parijs.
Is het slechts een ‘frase’, wanneer wij zeggen: dat het Fransche volk, en
Parijs in de eerste plaats, bewondering en eerbied thans afdwingt?
De Pruisen beweren het, en pogen zich-zelven diets te maken dat zij voor
de beschaving en tegen den schijn strijden. Doch zij staan alléén in hun
meening.
Zij hebben de legers van N a p o l e o n I I I en van zijn maarschalken
overwonnen, doch staan thans tegenover het Fransche volk. Het Fransche
volk, dat in het eerste oogenblik in alle opzichten open en onverdedigbaar
terneder lag, zonder wapenen, zonder soldaten, zonder iets. Toen - in
dat bange oogenblik - deden de Franschen een beroep op de herinnering
der groote Fransche revolutie, en dat beroep gaf hun geestkracht om te
dulden, energie om te handelen.
Tegenover het militaire cesarisme der tegenpartij, tegenover het cijfer,
het getal der heirscharen, riepen zij op het idee der vrijheid, in den
hoogsten zin opgevat. Zij zouden wederom toevoegen een zang tot het
heldendicht van Frankrijk.
En toen B a z a i n e Metz aan de Pruisen verried, toen werd er van uit
Frankrijk slechts één antwoord gegeven: ‘Te midden van al dat verraad
en de laaghartige capitulatiën is er één, die NIET capituleeren zal: de
Fransche Republiek.’ Wederom een frase, - dus riepen de Pruisen! Doch
het woord werd op het einde van September gezegd; sinds verliepen
October, November en December; en nog altijd staat Parijs, en vliegt al
wat jong is naar het Noorden bij F a i d h e r b e , of naar de Loire bij
C h a n z y , of bij B o u r b a k i , om het leven prijs te geven ten einde den
ijzeren ring rondom Parijs te breken. Voorwaar: die frase heeft dan toch
wel eenige taaiheid, en is niet zoo schielijk te vermorselen door de
molensteenen, waartusschen de Pruisen ze pogen te schroeven.
Daar was in de oogen der Duitschers een arme ‘frasen-held’, een jong
advocaat, even 32 jaren oud, die door het woelen en schreeuwen van
clubs in het Wetgevend Lichaam een plaats had gekregen: een poovere
figuur, die door geraas vergoedde wat hem aan innerlijke kracht schijnbaar
ontbrak. Als hij sprak, dan mompelden de redenaars aan de Spree iets
van een grooten vollen mond, van een windbuidel, van een
woorden-mitrailleuse, en andere dergelijke liefelijkheden. Hij was - zeiden
zij - de levend geworden leugen en schijn. Al wat van hem uitging was
louter waan en wind. Welnu, die jonge advocaat is de zedelijke dictator
van Frankrijk nù geworden. Zonder eenige militaire opleiding heeft hij de
legers en de wapening in Frankrijk gaan organiseeren; hij heeft den stroom
van zijn enthousiasme aan Frankrijk gaan mededeelen; hij heeft gesproken
en geschreven zonder ophouden, doch hij heeft gehandeld in de eerste
plaats. En zoo er thans een leger aan de Loire, een leger in het Noorden
is, een leger van burgers met wapenen, met ammunitie, met alles, het is
te danken aan den armen ‘frasen-held’, aan G a m b e t t a .
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Wat is dan toch die Fransche ‘frase’?
De Fransche ‘frase’ is voor hen, die geen Franschen zijn, een zin op het
effect berekend, een klank; maar voor de Franschen-zelven is het de
vorm dien zij aan hun gedachte geven, en voor die gedachte, voor dat
idee zijn zij bereid hun leven te laten: dat idee willen zij bezegelen met
hun bloed. Dit beginsel van het zich opofferen voor een idee is bij geen
natie zóó sterk en zóó schoon ontwikkeld als bij de Franschen; en dit
beginsel - wij hebben het reeds als tot herhaling vroeger betoogd - zal
Frankrijk toch eindelijk redden. Al heeft de hand van een speler, aan wien
Frankrijk haar lot had toevertrouwd, thans haar laatsten worp verspild; al
dreunen nu de zware bommen en granaten tegen de huizen van Parijs;
al valt weldra die hoofdstad, - geen nood: Frankrijk is het land dat elk
beginsel, elk nieuw idee met hartstocht heeft lief gehad, en die liefde zal
- al heeft Frankrijk door wuftheid en lichtzinnigheid zwaar misdreven - het
volk redden. De zoo geminachte ‘frase’ is soms het beste wat Frankrijk
heeft.
Wil men een voorbeeld. De Duitschers hebben de innigste vereering voor
hun land, hun ‘Heimath’, zij hebben dat land lief met al de kracht van hun
ziel. Al verlaten zij het, nimmer vergeten zij het oord waar het eerst de
moederspraak door hen werd vernomen. Krachtig gebouwde mannen
krijgen tranen in de oogen, wanneer zij aan hun ‘Heimath’ denken. De
Franschen nu weenen niet, lachen liefst altijd; maar zij hebben voor hun
liefde tot het vaderland, voor hun trots op Frankrijk een ‘frase’ bedacht:
la France une et indivisible, en voor die frase zijn zij bereid hun leven te
geven. En zie nu het onderscheid in de practijk. Stel u in uw verbeelding
de oogenblikken voor, toen Duitschland, na Jena's veldslag in 1806,
verslagen en verpletterd werd, en vergelijk de Duitsche verschijnselen
met de Fransche toestanden onder gelijke omstandigheden. De Duitsche
legers zijn overwonnen, welnu, de Duitsche bevolkingen geven zich
dadelijk gewonnen. Als N a p o l e o n de legers van Pruisen doet
uitéénstuiven, ligt gansch Pruisen aan zijn voeten: geen stad, geen dorp,
geen vesting verroert zich meer. Als N a p o l e o n Oostenrijks
legerdrommen heeft vernietigd, trekt hij rustig binnen Weenen, niemand
verzet zich langer. En als er vrede wordt gesloten, zien de Duitschers het
zeer kalm aan, dat de Pruisische koning een deel van den Duitschen
Heimath, den linker-Rijn-oever bijv., aan Frankrijk afstaat, en berusten
zij spoedig daarin dat hun oude rijks-steden voortaan zetels van Fransche
prefecturen zijn. Het lot der wapenen heeft immers beslist. Bij zeer
weinigen komt het op, dat ook het volk zijn vaderland kan verdedigen.
Rusland moet in 1812 eerst het voorbeeld geven en aanzetten, dàn eerst
durven de Duitschers een weinig. En vergelijk daarmede thans Frankrijk.
Neen: geen vesting, geen dorp geeft zich dáár van-zelf over. Bazeilles,
hoe was uw kamp en uw lijden! Het minste stadje laat zich dan toch nog
eerst totgruizel schieten, om toch goed te constateeren, dat het alléén
buigt voor
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de overmacht. Parijs, het weelderig Parijs, had immers slechts één woord
te spreken en wederom had het alle weelde, allen rijkdom, alle denkbare
genoegens. Het had slechts te zeggen: o koning van Pruisen, behoud
den Elzas, en wat gij noemt Duitsch-Lotharingen. En, au fond, wat raakt
aan Parijs de Elzas, wat heeft het te maken met al die kleine dorpjes?
Frankrijk blijft machtig ook zonder den Elzas. Duitschland gaf immers
vroeger altijd het voor beeld van zijn gewesten zoo schielijk mogelijk aan
den vijand prijs te geven. Doch neen. Parijs zegt het niet. De frase leert
het: Frankrijk is une et indivisible. Ondeelbaar. De vijand kan geen stuk
van Frankrijk afscheuren, of altijd zal de wonde open blijven. Laten dan
liever de bommen en granaten de gebouwen van Parijs verbrijzelen.
Stervende zal Parijs het uitroepen: dat het onder wil gaan, ter wille van
de ‘frase.’
En wij zouden ons zeer vergissen, indien het niet bleek, dat zelfs na den
val van Parijs Frankrijk toch de zoo ongelijke partij zou willen afspelen.
Want van de liefde die de Franschen voor hun grond hebben, schijnen
de Duitschers zich geen denkbeeld te vormen. Wie zich eens goed dat
alles nog wil voorstellen, leze bijvoorbeeld de uitgegeven brieven van een
der revolutie-helden, een der burgers uit het thans zoo onbarmhartig
beschoten stadje Thionville. De papieren toch van M e r l i n d e
T h i o n v i l l e zullen ons dadelijk doen zien welk een kolossale
bespottelijkheid het is de geschiedenis van drie eeuwen als met een spons
te willen uitwisschen, en in plaats van het levend, bloeiend, echt Fransch
tintelend stadje Thionville, een schim uit de Middeneeuwen onder den
naam van Diedenhofen dáár te doen oprijzen! De tijdgeest, die vooruit
wijst, zal de mannen van het verleden in het aangezicht slaan! Als men
den inval der Pruisen in 1792 in Frankrijk leest en de houding van
Thionville in die dagen, dan waant men zich verplaatst in de dagen van
het heden. Daar is slechts iets veranderd: te weten dat de kanonnen van
de Pruisen vrij wat verder reiken, en dat dus de Pruisen bij het
bombardeeren liefst de vestingwerken sparen (die later den Pruisen
moeten dienen) en daarentegen de kerk en de huizen der inwoners in
brand schieten. Doch behalve dit is alles hetzelfde, en de brief van 25
Augustus 1792 van den ouden M e r l i n is slechts iets sterker dan het
antwoord op de sommatie van den veldheer van 1870 en 71: Nous avons
pris noire parti; nous ne nous rendrons pas, et nous ferons sauter la ville.
Zonderling, juist bij al die grens-plaatsen van Frankrijk - het is J e a n
R e y n a u d die het opmerkt - is de liefde voor Frankrijk nog ééns zoo
sterk. Zij kennen den weg naar Duitschland. Zij, kennen ook
Duitschland-zelf. En hun keus is niet twijfelachtig.
En omdat die Fransche frase de oorzaak is van zulke daden; omdat de
Franschen ja dikwijls het woord ‘eer’ in den mond hebben, maar altijd
bereid zijn met hun bloed dit woord te bezegelen, daarom kunnen wij niet
zoo schouder-ophalend van die ‘frase’ spreken.
Waarlijk wij ontveinzen ons niet alle gebreken, die den
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Franschen geest, deze zoo beminnelijke uiting der menschheid,
aankleven, en wij zijn een der eersten geweest, die in dezen oorlog de
straf hebben gezien voor wat Frankrijk had misdreven. Doch in elke straf,
in elke pijn hier op aarde ligt tevens het geneesmiddel. En met volle
overtuiging gelooven wij, dat de tegenwoordige krijg een regeneratie voor
het Fransche volk kan zijn. Een wedergeboorte tot ernst en tot eenvoud.
De Godheid snijdt hard in hen. Maar het is goed hout, dat iets kan
verdragen.
En weet Frankrijk in dezen kamp het idee der Fransche revolutie van
1789 te redden, het idee der vrijheid, dan heeft het gevochten niet voor
zichzelf alleen, maar voor alle vrije staten van Europa, niet het minst ook
voor ons land.
Wij allen zullen dan nog wel eens dankbaar gedenken de ‘frase’ waarvoor
Parijs thans het leven laat.
Dat er thans in Duitschland met ongewonen eerbied over Gambetta gesproken
wordt, geheel in tegenoverstelling van wat een Treitschke in de dagen van den
oorlog declameerde, bewijst de rede van den rijkskanselier von Bülow in de zitting
1)
van den Duitschen rijksdag van 14 November 1906.
Het tweede artikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, dat ik overneem, had
betrekking tot de stelling: dat, na den oorlog, Duitschland den Elzas en Lotharingen
tot zich trok, zonder het volk in die landstreken op eenigerlei wijze te raadplegen.
Ik meende, dat het gebeurde in Sleeswijk-Holstein, na den Deenschen oorlog, ten
minste de bewoners der kleinere staten moest nopen, hier een welsprekend zwijgen
toe te passen. Doch ik bedroog mij: enkele der groote bladen in ons land gaven den
toon aan, om die annexatie

1)

Ziehier de eigen woorden van den rijkskanselier vorst Bülow uit zijn rede in den Duitschen
rijksdag van 14 November 1906: ‘Was unser Verhältniss zu Frankreich angeht, so müssen
wir unterscheiden zwischen dem, was vielleicht an sich wünschenswert ist und dem, was
nach Lage der Verhältnisse möglich ist. Der Gedanke eines engeren Zusammenschlusses
oder eines Bündnisses mit Frankreich, der hier und da in der Presse aufgetaucht ist, ist, wie
die Stimmung in Frankreich ist, nicht realisierbar. Der Grund liegt in der Vergangenheit, die
von unseren französischen Nachbarn verschiedenartig beurteilt wird, und er liegt in der
Lebhaftigkeit des französischen Patriotismus, die man auch nachahmenswerten Stolz nennen
kann. Ich habe vor vielen Jahren in Paris die Ehre gehabt, einem sehr hervorragenden
französischen Staatsmann näher zu treten, und ich habe ihm ein dankbares Andenken
bewahrt; denn er war mir, dem damals jungen Botschafts-Secretär, gut und freundlich gesinnt.
Es war L é o n G a m b e t t a . Ich erinnere mich wie er mir eines Abends seine Haltung als
Mitglied der nationalen Vertheidigung schilderte: “Frankreich” sagte er, “war in die Kniee
gesunken. Ich habe ihm gesagt: Erhebe dich und vorwärts! Und Frankreich hat sich erhoben
und ist vorwärts gegangen. Wer in solchen Momenten in Frankreich regiert, kann alles
machen.” Als mir Gambetta das sagte, sagte ich mir innerlich: Möchte doch, wenn das gleiche
Schicksal über Deutschland hereinbräche, die Nation Männer finden, die mit gleichem
patriotischen Eifer fechten bis zum dicksten Ende. Gerade diese Lebhaftigkeit des
französischen Patriotismus, dieses Mass an Stärke, das hochgespannte nationale Gefühl
des französischen Volkes, sind traditionnelle Eigenschaften unserer westlichen Nachbarn,
die uns nötigen, mehr auf der Wacht zu sein.’
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zonder voorbehoud goed te keuren. Toen schreef ik in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 26 Februari 1871 het volgende opstel:
Wij zouden wenschen te protesteeren tegen sommige laagheden in enkele
onzer Nederlandsche dagbladen - maar wij bedwingen ons. De publieke
opinie van ons land zal van-zelf wel uitspraak doen. Het zal blijken dat in
Holland het hart nog op de goede plaats klopt. Indien zelfs een stem in
Holland durft beweren, hoe men het niet te nauw moet nemen met het
beginsel, dat men bewoners eener landstreek niet als een kudde vee
tegen en zonder hun wil aan anderen mag overdoen, - dan zal men
begrijpen tot waartoe zulk een miskenning van het recht kan voeren. Toch
heeft die stem ons verbaasd. Wij dachten niet, dat men in ons land tot
zulk een diepte van politieke demoralisatie gezonken was. Als
onwillekeurig verrees voor ons het beeld van B u s k e n H u e t , dien wij
zoo liefhebben hebben gehad. Wij begrepen - al deelden wij ze niet - de
bittere troosteloosheid die hem bevangen heeft, en die zeker mede een
der oorzaken was van zijn afscheid aan Nederland. Als hij ons wees op
de onmacht van onze Nederlandsche politici, als hij sprak van het gebrek
aan karakter, als hij vorderde dat men zijn illusiën voor Hollands toekomst
vaarwel moest zeggen, dan heeft altijd ons hoofd ‘neen’ geschud. Doch
een oogenblik hebben wij hem begrepen, toen wij die stem in een onzer
bladen vernamen, waarin zóó meedoogenloos met het beste gespot wordt
waarop onze natie zich beroemt. Wij kregen een gevoel van hetgeen in
H o g e n d o r p s ziel moet omgegaan zijn, toen hij de droevige woorden
sprak: ‘van dit geslacht is niets te wachten.’ Want hier waren het geen
Duitschers, wien men zooveel ten goede moet houden na de waarlijk
schitterende overwinningen, die zij hebben behaald, neen, hier was het
een Hollander - een Hollander buiten den strijd, een telg van het land dat
alléén dat wat het is geworden is door de leuze van niet als vee behandeld
te worden, toegedeeld aan dezen of genen vorst - die doodbedaard den
bewoners van den Elzas en Lotharingen het recht betwistte Fransch te
willen blijven, die doodkalm het veroveringsrecht als zoodanig erkende.
Het is een schoone troost voor ons allen, die het recht heeten te
onderwijzen. Leer slechts voort, ontwikkel de beginselen, wijs op den
vooruitgang dier beginselen - er komt een staatsman van bloed en staal,
een v o n B i s m a r c k , en gewillig krommen reeds sommige publicisten
voor hem hun rug, buigen zich voor het succes, en noemen uw beroep
op beginselen een nabauwen van frases zonder slot of zin. Droog-weg,
soms met een beroep op v o n T r e i t s c h k e . Alsof bij het behandelen
van dergelijke punten niet het eigenlijke goed en bloed van Holland-zelf
op het spel stond! Alsof bij het ontleden van die questie het niet gold ons
bestaan, onze kracht, onze ziel! Alsof, wanneer het recht werd prijs
gegeven voor de macht, Holland-zelf niet zijn schepen verbrandde! Ach,
onze stem is niet machtig genoeg om te overtuigen, maar wij zouden zóó
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vurig eiken Nederlandschen publicist willen toeroepen, om toch de traditiën
van ons helden-tijdvak niet te verlaten. V o n d e l teekende den
Hollandschen staatsman met het ééne woord:
Had hij Holland dan gedragen
onder 't hart -

Het kan voor Holland nog een schoone taak zijn, om voor dit beginsel der
vrijheid overal en op elk gebied te getuigen. Ons land, het toevluchts-oord
weleer van alle vrije mannen, kan tegen de politiek der ROOFSTATEN hetzij die roofstaten nu een Bonapartisch Frankrijk of een Bismarckiaansch
Duitschland heeten - toch nog altijd een plaats in het concert der volken
bekleeden. Met onze herinneringen van weleer zijn wij nog altijd krachtig.
Het zit in ons bloed. Onze zeelieden prevelen de legende binnen 'smonds.
Toen de Spaansche tirannie zóó hoog was geklommen, staken zij uit van
honk. Zij voeren uit in een notedop, zij kwamen terug in een linieschip.
Zij wisten ons het echt Hollandsch beeld van Janmaat te geven, Janmaat
die de Jan Salies in ons midden altijd met den bijtendsten spot heeft
vervolgd. Wij roepen hem weder op, want de Jan Salies zijn velen in ons
kostelijk Holland: hun lamlendig en onverschillig geslacht wordt zelfs nú
niet wakker, hun bloed stroomt even traag. Zij hebben zich in den laatsten
tijd door de Duitsche filosofie laten benevelen, en dreunen thans, half
sceptisch, half ironisch, den monoloog van H a m l e t op: ‘te droomen, te
slapen, - en dàn - na den slaap - wat dan?’ En ondertusschen stelt met
bliksem-snelheid v o n B i s m a r c k het kanon-geschut, dat ook hen
misschien (zoo zij niet toezien) uit hun droomen knallend zal doen
opschrikken.
Wij zien niet neder op het Duitsche éénheidswerk. Integendeel, sinds wij
de pen nu tien jaren lang in dagbladen en tijdschriften voeren, hebben
wij dien drang van Duitschland naar éénheid geeerbiedigd en bepleit.
Wanneer een zedelijk krachtig Duitschland in het midden van Europa zich
kan vormen, dan hebben wij dit altijd als een der grootste weldoende
gebeurtenissen voor het politiek Europa beschouwd. Wij zijn niet moede
geweest dit denkbeeld onder onze landgenooten ingang te doen vinden.
Tegenover het woelige Frankrijk en het geheimzinnige Rusland scheen
zulk een Duitsche middenstaat ons een bepaalde weldaad. Doch evenzeer
als wij altijd geloofden en nog gelooven aan het voor de beschaving
vruchtbare idee der Duitsche éénheid - zoozeer hebben wij immer de
gevaren der politiek van v o n B i s m a r c k besproken. Toen deze man
optrad, hadden wij er een vóór-gevoel van, dat Duitschland op verkeerde
wegen, op wegen van list en bedrog, zou worden gevoerd. Een politiek
van geweld en leugen werd gevestigd. In breede vertoogen in de
October-en November-nummers van de Gids van 1862 poogden wij een
ieders oogen te openen voor dergelijke Machiavellistische staat-kunde.
De man, die dadelijk in October 1862 aan de commissie
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uit het Pruisisch Huis van Afgevaardigden verklaarde, dat Pruisen zu
gebildet was voor het constitutionalisme; die verklaarde, dat Pruisen er
een vóórkeur voor had om een te groote wapenrusting op haar wat smal
lichaam te dragen; die aantoonde dat deze wapenrusting nú dubbel noodig
was, want dat alle groote vraagstukken, die in Duitschland sinds 1848
alles omwoelden, op een beslissing wacht'ten; de man die te kennen gaf
dat die beslissing nu weldra zou komen, niet door redevoeringen, maar
door staal en bloed, - die man boezemde dadelijk wantrouwen in. En hij
heeft dat wantrouwen niet beschaamd. De conventie van Gastein, slechts
gevolgd door de overrompeling van Oostenrijk, toonde waartoe die man
in staat was. En wij moesten het in de Gids van Augustus 1866
ternederschrijven: ‘B i s m a r c k kende zijn Duitsche volk. Niemand heeft
de Duitschers dan ook zóózeer en zóó voortdurend veracht, als juist
B i s m a r c k . En tot belooning van dat alles wordt hij nu hun grootste
man. De nederlaag van Oostenrijk moge in politieken zin een betrekkelijke
vooruitgang wezen, daar de staats-toestand van den Duitschen bond
werkelijk onhoudbaar was, - toch is daar in 't algemeen in deze weken
een groote slag geslagen tegen al wat tot nu toe de waarde van den
mensch uitmaakt. Macht en list hebben overwonnen, en het recht der
vrije persoonlijkheid, het eergevoel dat op goede trouw steunde, is op
gruwelijke wijze gekastijd. Voor wien het doel nog niet alle middelen heiligt,
voor hem zijn er smartelijke uren in deze laatste dagen geweest. Als
vanzelf verzet zich ons gevoel tegen het dreigend cesarisme, dat in v o n
B i s m a r c k een tijdelijken aanhanger en voorvechter heeft gekregen.’
En wij zouden thans niet op onze hoede zijn!
Zó ó naief is ons Hollandsch volk nie't, dat het, na al de daden van een
v o n B i s m a r c k gezien te hebben, thans gelooven zou de
verzekeringen, die sommige publicisten uit de papieren van een v o n
T r e i t s c h k e weten op te delven. Zó ó blind is ons Hollandsch volk niet,
dat het niet inziet dat thans Duitschland geheel en al door Pruisen
overvleugeld wordt. En uit de geschiedenis weet ons volk te goed, dat
Pruisen een staat is die door roof van alle kanten is te-zamen gebracht.
Een staat, die midden in den schoonsten oorlogs-tijd, dien Duitschland
ooit gekend heeft - de oorlogen van 1814 en 1815 - toch zoozeer zijn
politiek van uitpersen en knevelen volhield, dat lord W e l l i n g t o n eindelijk
zijn wrevel daarover niet kon bedwingen. Het zijn zeer gedenkwaardige
woorden die toen door den Engelschen staatsman zijn medegedeeld,
woorden die thans veel te denken geven, en die wij vermeld vinden in
het vierde deel van het leven van S t e i n door P e r t z , pag. 407. De
Pruisische generaals - waardige voorbeelden voor de tegenwoordige
krijgsoversten - hadden voor het onderhoud van hunne troepen weder
overal (nu in de Belgische Nederlanden) oorlogs-contriburiën willen heffen.
W e l l i n g t o n deed zijn best dit tegen te gaan, en eene meer wettige en
billijke wijze van oorlogvoeren
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te bepleiten. W e l l i n g t o n wist door zijn oorlogen in Spanje welk een
kracht zulk een wijze van handelen geeft, wanneer men het volk niet
verbittert. Doch de Pruisen bleven volhouden. Toen wees Wellington er
op, dat Engeland slechts middellijk in den grooten oorlog tegen
N a p o l e o n na zijn terugkomst uit Elba was betrokken, dat Engeland
slechts aan nadeel zich blootstelde wegens de schade van anderen, dat
echter Engeland met al zijne middelen nú in het strijdperk kwam, alle
machten van Europa, grooten en kleinen, met geld thans bijstond, en zich
tengevolge van dit alles in een voorbeeldelooze financieele ongelegenheid
stortte. ‘Hij, W e l l i n g t o n , zou het betreuren wan-neer de handelingen
van Pruisen dit gevolg zouden hebben: dat de Engelsche staatslieden
een walging kregen van de aangelegenheden van het Vasteland, wanneer
de deelneming der Engelschen in de zaken van het Vasteland daardoor
zou ophouden.’ Lord W e l l i n g t o n nu was niet gewoon een enkele
zinsnede te gebruiken, die eenigszins naar oogenblikkelijke opwelling
van het gevoel zweemde: een nuchter bedaard beleid is de grondtrek
van zijn dépèches. Maar juist daarom blijft het zoo opmerkelijk tot welke
uiting hem de Pruisische manier van handelen toch drijft!
Tegen die Pruisische politiek, welke thans de Duitschers heeft
overvleugeld, hebben wij ieder oogenblik het idee der VRIJHEID
opgeroepen. Men behoeft waarlijk niet in ons vrienden van Frankrijk te
zien. Een Napoleontisch Frankrijk zou ons dadelijk op de bres doen staan,
om ons land tegen Fransche list en Franschen geest te waarschuwen.
Maar de wijze waarop v o n B i s m a r c k met de vrijheid in
Duitschland-zelf heeft rondge-sprongen, de wijze waarop hij Frankrijk als
vrije natie heeft pogen te vernederen, heeft, dunkt ons, den
onverschilligsten, mits eerlijken toeschouwer moeten doen zien dat de
zaak der vrijheid gevaar loopt door den triomf van v o n B i s m a r c k .
Het éénige steunpunt tegen dit drijven van v o n B i s m a r c k in
Duitschland en Europa waren de gevoelens zelven der Duitsche natie.
Wij hadden veel vertrouwen in dat fiere mannelijke volk. Doch het wil ons
thans voorkomen dat ook dat Duitsche volk, door v o n B i s m a r c k 's
overwinningen verblind, geen perk of maat meer kent in zijne bewondering
voor v o n B i s m a r c k . Hij, die de houding der weleer door v o n
B i s m a r c k zóó gruwelijk vernederde Pruisische Kamers thans ziet,
ontzet zich! En nog droeviger klinken hem toe al de argumenten,
waarmede de Duitsche dagbladen de los-scheuring van den Elzas van
Frankrijk verdedigen. ‘De Elzas - zij erkennen het - zal bijna geruineerd
zijn, doch zal door de vereeniging met Duitschland groote winst aan
godsdienstig gevoel, aan zedelijkheid, aan gemoed en aan innerlijk
welbehagen verkrijgen.’ Zóó leert de Augsburger Zeitung van 22 Februari.
Waar met zulke woorden wordt gespeeld, terwijl niet anders wordt bedoeld
dan een vergrooting der materieele macht van Duitschland, daar is een
leugen-geest in de bladen gevaren, die bijna evenaart den leugen-geest
der Fransche Bonapartische organen.
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Het Duitsche volk heeft de les van den schoolmeester v o n B i s m a r c k
goed geleerd en goed opgezegd. Het kent thans de melodie zoo goed
van buiten, dat zelfs een v o n B i s m a r c k misschien niet in staat zou
wezen den text van het rooflied te wijzigen. Maar juist daarom past het
ons Hollanders, des te krachtiger ons oude lied van vrijheid en
onafhankelijkheid te doen klinken. Het lied der Geuzen. Hadden die
Geuzen gehoord, dat als een echo van Spaansche onderdrukking in het
vrije Amsterdam een stem was vernomen, die doodbedaard het volk
poogde uitéén te zetten, dat zeer goed volgens het recht gewesten tegen
hun wil aan anderen kunnen worden weggegeven, - zij zouden zoo
krachtig een vloek hebben uitgestooten, dat zelfs den dappersten
Spanjaard en waarlijk niet alleen den Jan Salies de schrik in 't lijf was
gevaren.
Ik schreef dit stuk met zekeren gloed, omdat ik innerlijk verontwaardigd was. Het
was 't oogenblik, toen onze Hollandsche zoogenaamde staatslieden doende waren
ons bezit op de kust van Afrika's Guinéa, een bezit gewaarborgd door den tocht van
De Ruyter, te verkwanselen aan Engeland, nog wel op een tijdstip, toen wij - de
geschiedenis van de Transvaal zou het weldra bewijzen - er het grootste belang bij
hadden om onze oude herinneringen en tradities in Afrika hoog te houden. Maar
onze ministers van den dag schenen het weinig staatkundige van hun bedrijf niet
in te zien. De stem van mijn collega Vreede, die, hartstochtelijk als altijd, tegen
dezen onbegrijpelijken misslag, zóó lichtvaardig bedreven met 't oog op later tegen
ons in te roepen antecedenten - jammerlijk bewijs van zwakheid en begeerlijkheid
tegelijk, omdat onze blik loensch naar Atjeh zich richtte - op heftige wijze
1)
protesteerde, bleef de stem eens roepende in de woestijn. Het leek mij alles
rampzalig voor de fierheid van ons land. Want het eigenaardige resultaat van al
deze indrukken voor mij zelven was wel dit, dat ik sterker dan ooit mijn eigen land
- nu de toekomst van naderende zwakte dreigde - ging liefhebben. Zeer zeker, ik
deed mijn best den loop der buitenlandsche staatkunde goed te begrijpen en weêr
te geven. Ik beschreef, als onder flitsen van bliksemlicht, den val van Napoleon III
in den slag van Sedan. Ik leverde, zoo goed als het in mijn vermogen lag, portretten
der figuren, die òf verdwenen van het tooneel, zooals van Prévost-Paradol, van den
hertog de Broglie, van Lord Clarendon, van Waldeck, òf die op

1)

Zie de opmerkelijke artikelen over den afstand van de kust van Guinéa in het boek van Vreede,
door zijn zoon in 1906 uitgegeven onder den titel van ‘Hoofd-artikelen van wijlen professor
Vreede’, overgedrukt uit het Utrechtsche Dagblad 1860-1880, pag. 104-125.
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dat tooneel hun acteurs-bemoeiing nog volhielden, zooals von Beust, Thiers en
anderen. Ik deed in mijn artikel van 11 December 1870 zeer sterk het gewicht
gevoelen van het optreden der sociaal-democratie, als staatkundige partij in den
Noord-Duitschen rijksdag. Ik veroordeelde ‘de Comjinune’ voorzooverre zij uiting
was van volstrekte anarchie. Ik vestigde de aandacht telkens op den invloed van
den paus van Rome op de algemeene Europeesche politiek. Ik besprak de ellendige
toestanden van Ierland. Ik deed eindelijk mijn best de alles domineerende figuur
van Bismarck, in haar geweldige veerkracht, in haar ongewone afmetingen, in haar
rotsachtig bestaan, in haar verpletterend handelen, te teekenen. Maar achtergrond
van al mijn schetsen, mijn teekeningen en karakteriseeringen, was mijn Holland,
het Holland van Oranje: het lage land aan de zee, met het verre verschiet op de
rollende wielende golven. De zon mocht dáár een wijl ondergaan; haar gouden gloor
zou morgen weder glanzen, indien wij slechts onze geestelijke levenskracht
handhaafden en het hart omhoog hielden.

III.
Het geregeld schrijven in de Nieuwe Rotterdamsche Courant was misschien een
eenigszins abnormale afglijding uit het werk van het professoraat, op welke
omstandigheid dan ook zelfs de curatoren der academie (zij het op de beleefdste
wijze) mijn aandacht vestigden. Een tweeden uit-stap veroorloofde ik mij in de
hernieuwing mijner oude bemoeiing met de staatsspoorwegen.
De Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen toch had sinds mijn afscheid
in October 1868 volledig uitgevoerd de zwenking, die ik op pag. 121 heb aangestipt.
Alles was dáár onder een éénhoofdig bestuur geplaatst, en wel van den heer F. 's
Jacob. Deze had in 't begin van 1870 den zetel der Maatschappij naar Utrecht
verlegd, en in die stad, naast de Moreelse-laan, een flink gebouw doen zetten voor
de algemeene administratie der zaken. Zoodra hij in Utrecht was komen wonen,
riep hij mij dadelijk tot zich, en wist hij mij een plaats te geven in den nieuwen Raad
van commissarissen, welke Raad op zijn aandrang mij tot secretaris van het college
benoemde, en tevens tot lid van het engere comité uit dien Raad, waar de
belangrijkste questies der staatsspoorwegen werden voorbereid. Ik trof in het nieuwe
gezelschap vooreerst den heer den Tex, nú
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burgemeester van Amsterdam, die tot voorzitter van commissarissen was benoemd,
en voorts de heeren Jhr. Storm van 's Gravesande en Stieltjes, leden der Tweede
Kamer der Staten Generaal, die mijn twee medeleden van het comité zouden zijn.
Onder de nieuwe commissarissen waren ook de heer A.C. Wertheim en Mr. G. de
Vries Az. Met hen hernieuwde ik oude vriendschap of knoopte nieuwe banden. Maar
mijn toewijding gold hoofdzakelijk den heer F. 's Jacob.
Het is hier de plaats zijn beeld te teekenen, waarvoor ik enkele trekken ontleen
aan een herdenking vroeger door mij in ‘Eigen Haard’ geschreven.
Denk ik aan hem, dan komt in scherp-belijnd reliëf zijn nobel, rijzig uiterlijk mij
voor de oogen. In 't begin van het jaar 1860 had ik hem voor 't eerst uit de verte
gezien. Het was op een avond-vergadering in de groote kolommen-zaal van ‘Felix
Meritis’ te Amsterdam. De heer baron van Hoevell zou dáár, in den toen nog op
handelsgebied zeer conservatieve hoofdstad, de beginselen der liberale koloniale
politiek verdedigen. Een debat zou daarop volgen. Ik was zoo-even gepromoveerd,
en spoedde mij op dien avond naar de zaal van ‘Felix’. Toen de heer van Hoevell
had geëindigd, stonden allerlei sprekers op: koloniale specialiteiten dier dagen.
Geen van allen die mij zoo trof als de flinke gestalte van een toen 37- of 38-jarigen
man, die met heldere stem en met een enkel spaarzaam vast gebaar over de
Indische suiker-industrie sprak, en uit zijn praktijk of levens-ondervinding op een
plantage bij Soerabaja enkele bezwaren tegen van Hoevell opperde. Men noemde
mij den naam van dien spreker: het was de heer Frederik 's Jacob uit Rotterdam.
Hij was zee-officier geweest, meestal op schepen gecommandeerd door prins
Hendrik, den broeder des konings; hij had zich gesignaleerd in de eerste expeditie
tegen Bali; was in 1848 uit den zeedienst getreden en had van zijn oom, den
gouverneur-generaal Rochussen, een suikercontract verworven. Sinds had hij zijn
suikerfabriek geëxploiteerd, totdat hij in 1857 Indië verliet en zich te Rotterdam
vestigde. Aldaar leefde hij op 't Haringvliet met een jongen éénigen zoon - zijn
echtgenoote was in Indië overleden - in den kring van verwanten en vrienden, slechts
een enkelen keer sporadisch optredend in openbare aangelegenheden. Den loop
der suikercultuur bleef hij volgen, en toonde zijn belangstelling daarin ook door een
brochure van het jaar 1859. Overigens leefde hij terzijde in eenigszins voorname
aangeboren hoogheid van vormen.
De ontmoeting in ‘Felix Meritis’ was ik al lang verge-
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ten, toen in 't begin van het jaar 1863 - zoo als ik op pagina 104 heb vermeld - de
heer Frans van Heukelom te Amsterdam mij uitnoodigde, om als secretaris
behulpzaam te zijn bij het vormen van een groote maatschappij, die het net der
staatsspoorwegen, dat door de regeering werd aangelegd, zou exploiteeren. Het
zou de samensmelting zijn van een Amsterdamsche en een Haagsche combinatie.
Op een vóórjaarsdag van het jaar 1863 zaten wij allen - Amsterdammers en
niet-Amsterdammers - rondom een lange tafel in de binnenkamer van het huis op
de Keizersgracht van den heer Frans van Heukelom, en debatteerden wij over de
voorwaarden, waaronder wij te zamen onze voorstellen aan de regeering van
Thorbecke zouden doen. Wij werden 't ééns. Voorzitter van den toekomsti-gen Raad
van bestuur en toezicht werd - zoo als ik vroeger verhaalde - de heer Frans van
Heukelom, vice-president van dien Raad werd de niet-Amsterdammer, de heer F.
's Jacob, de man dien ik, drie jaren geleden, in ‘Felix’ had hooren spreken en nu
hier terugvond.
Sedert dien tijd werd mijn leven voor de eerste twaalf en meer jaren min of meer
als vastgeklonken aan het leven van dien man. Toen de Exploitatie-Maatschappij
der staatsspoorwegen met allerlei tegenwind had te kampen, wezen de
omstandigheden, welke den mensch niet maken maar toonen, hier allengs den man
aan, die de rechte man op de rechte plaats zou wezen. Behoef ik te zeggen dat dit
de heer F. s' Jacob zou zijn? Nadat besloten was de leiding der Maatschappij in
handen van een éénhoofdig bestuur te brengen, werd hij in 1869 de eerste
directeur-generaal en hij bleek volkomen voor die taak berekend. Hij had de groote
gave van het commando te kunnen voeren. Hij verpersoonlijkte gezag. Al de
eigenaardige fierheid, die daarvoor noodig is, was zijn deel. Hij liet dàn in geheel
zijn wezen, in al zijn uitingen, zien dat hij zee-officier was geweest. Zee-officieren
hebben gewoonlijk op ons anderen vooruit, dat zij in 't dagelijksch leven diep besef
van verantwoordelijkheid dragen, en dat zij in moeilijke zaken beslist weten op te
treden. Zij, die langen tijd op de golven hebben gevaren, een kleine maatschappij,
die van het schip, commandeerden - met de onmetelijke zee vóór zich, den
onbeperkten hemel boven zich - hebben in die betrekkelijke eenzaamheid hun
gedachten gerijpt en hun beleid gestaald. Zij zijn een persoonlijkheid geworden:
volledig een man. Dat brengen zij daarna, als zij de zee verlaten, in 't gewone leven
over. Zij zijn dan iets hoog-
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hartiger dan wij anderen. Het trof mij dadelijk bij onze allereerste groote
vergaderingen van commissarissen der staatsspoorwegen. Toen vele financieele
moeilijkheden ons dreigden te verzwelgen, dobberde en weifelde onze voorzitter
Frans van Heukelom. Het scheen hem bijna bezwaarlijk een keuze te doen. ‘Het is
zóó moeilijk, mijne heeren, zóó moeilijk’. Aldus hoorde men hem zeggen. Daar klonk
een heldere vaste stem aan de overzijde van de tafel. ‘Het is zóó moeilijk niet,
wanneer men maar recht door zee gaat’. En te midden van een drom van
wankelenden en aarzelenden gaf die stem van F. 's Jacob fier het parool aan. Naast die soort van fierheid ontplooide zich dan in zijn bevelvoering en leiding der
zaken in de Exploitatiemaatschappij een eigenschap, die ik liefst ridderlijkheid zou
noemen. Dat hing haast samen met zijn hooge gestalte, met zijn breede gestes,
met zijn edel gelaat, zijn open oogopslag, zijn groot voorhoofd, den nobelen klank
van zijn stem, den correct ongedwongen gang van zijn optreden. In 't gemeenzaam
leven sloeg hij (al was 't bijna onmerkbaar) iets hooger toon aan dan de anderen;
in de wereld van zaken, waarin hij door de spoorwegen trad, toonde en vond hij
dadelijk hoffelijke voorkomendheid. Zijn chevaleresque manieren wonnen zelfs den
tegenstander. Min of meer als ‘grand seigneur’ onderhandelde hij met den jood-schen
bankier Maurice de Hirsch, die, met het contract van Luik - Limburg in de hand, de
maatschappij was gaan uitzuigen. Maar het zat hem waarlijk niet enkel in de vormen.
Zijn ridderlijkheid bestond vooral hierin, dat hij volkomen waardeerde ook zijn
tegenpartij, dat hij vol eerbied was voor de verkregen rechten van anderen. In de
oogen van enkelen overdreef hij, vooral in de latere jaren van zijn bestuur der
staatsspoorwegen, die laatste eigenschap. Wij zullen dat straks scherper doen
opmerken. Toen hij toch het schip onzer Exploitatie-maatschappij in 't goede
vaarwater had helpen sturen, toen hij krachtig had medegewerkt om het vaartuig
uit de stormen en orkanen, die het van alle kanten hadden bekneld, te redden,
drongen velen uit onzen kring er op aan, dat hij nu ook de concurrentie tegen de
toen in ons land bestaande andere groote vervoer-ondernemingen zou opnemen.
Hij was daar echter moeilijk toe te vinden. Hij meende het verworven terrein aan
die mededingers volledig te moeten laten. Het was zijn ridderlijkheid die hem in
zulke questies den doorslag deed geven. Een uiterlijke vorm van het ridder-zijn werd
door hem in enkele gevallen aangenomen. Hoewel hij uit
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den aard der zaak niet veel hechtte aan zoogenaamde decoraties, speelgoed van
groote kinderen, ijdelheids-tooi die daarenboven aan spoorweg-besturen bijna
volgens vasten regel, in uitwisseling der verschillende regeeringen, wordt toegereikt,
was er echter toch één orde, waarop hij prijs stelde: de Willems-orde, de militaire
orde die men krijgt, wanneer men bij een of andere expeditie den inzet van zijn
leven waagt. Welnu, als hij naar de in dien tijd soms zóó woelige algemeene
vergaderingen der Exploitatie-maatschappij ging, om een voorstel te verdedigen,
droeg hij altijd op de borst een eenigszins breed lint van die Willemsorde. - De
beteekenis van zijn beheer en leiding in de Maatschappij der staatsspoorwegen
werd afgerond door zijn onbaatzuchtigheid. Deze man zocht in deze spoorwegzaken
zijn eigen financieel voordeel niet. Toen hij éénmaal vermogen in Indië had
verworven, vroeg hij nooit naar meer. Evenals zijn beproefde vriend, de muntmeester
van de Wall Bake, steunde hij slechts met zijn geld - dat hij dàn meestal verloor opkomende nijverheids-ondernemingen, om nieuw leven, nieuwe energie in het
land op te wekken. Hij-zelf was voortaan voor zich tevreden met het mindere deel.
Ik herinner mij, dat toen het zware, veelomvattende directeur-generaalschap was
ingesteld, daarvoor toen ter tijde een salaris was toegelegd als van een minister
hier te lande. Het werd hem aangeboden. Hij echter vroeg beslist de geldelijke
belooning op veel minder te stellen; en toen hij in het jaar 1870 den zetel der
Maatschappij naar Utrecht overbracht, bij welke verhuizing en verplaatsing vele
mindere ambtenaren vrij zwaar werden getroffen, stelde hij mij het jaargeld, voor
hem bestemd, ter hand, om, zonder zijn naam te noemen, de armeren onder hen
te steunen. Het meê-deelen lag in zijn wezen. Met goed overleg zorgde hij voor de
toekomst van al zijn onderhoorigen in de Maatschappij. Wie hem in die jaren van
het tijdvak tusschen 1870 en 1880 te Utrecht aan het hoofd der staatsspoorwegen
zag werken en toezien, kreeg den indruk van een zeer harmonisch bestaan. De
omgeving van Utrecht, waar bloedverwanten woonden van zijn in Indië gestorven
echtgenoote, de gravin van Hogendorp, was hem aangenaam. Utrecht hechtte aan
tradities, en ook de heer s' Jacob versmaadde de overlevering niet. Utrecht was de
stad van orde, rangen en standen, en dit was juist een eigenschap die den heer s'
Jacob voegde. Hij was bij uitstek een man der orde. Alles met maat en met overleg
te doen was hem een behoefte. Hij gaf niet toe aan invallen. Neen, hij wilde
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dat de gang van het leven in gelijkmatig wederkeerende beweging zich zou
voortspoeden. Hij beminde bij den arbeid als 't ware zekeren rythmus. Hij bakende
zijn beschouwingen en oordeelvellingen telkens af. Zeer zeker ontging hij zóó niet
altijd het gevaar, dat hij te snel den kring van zijn denkbeelden en gevoelens sloot.
Allengs koos hij te dikwijls het geacheveerde, zelfs wanneer het uit middelmatige
bestanddeelen bestond, boven wild opschietend en opbruisend krachtig jong
worstelen en dringen. Dit werd dan voor hem een vaste positie, doch ook soms een
‘pose’, en die ‘pose’ deed nu en dan wel eens afbreuk aan het beeld. Maar men is
wie men is. Frits s' Jacob, zoo als zijn vrienden vertrouwelijk hem noemden,
waardeerde nu eenmaal geen bewegingen, die tot excentriciteit of tot een buiten
den band springen konden leiden. Hij voegde al zijn neigingen en sympathieën in
regelmatig verband. Kracht lag voor hem in zelfbeperking. En die afkeer voor
stormende stoutheid werd met de jaren in hem versterkt. Zelfs zijn woning ademde
dien zin voor evenredigheid en kalmte. En het moet gezegd worden dat zijn
dagelijksch verblijf een der bekoorlijkste was, die het Utrecht van die dagen kon
aanbieden. Hij woonde op een buitengoed, vlak naast het centraal bureau der
staatsspoorwegen, aan den Singel der stad gelegen. Dat goed heette Nieuweroord.
Het is thans een publiek domein, openbaar park der stad. Toen was het particuliere
bezitting van den heer s' Jacob. Het huis, achterwaarts in de plaats, was misschien
wat laag, maar gaf niettemin van binnen een zeer deftigen indruk, al was het alleen
door de schilderijen van bekende Fransche meesters, die de eigenaar in vestibule
en appartementen had opgehangen. Doch wat aan 't geheel zijn cachet gaf was de
statige oprij-laan met het hooge geboomte, het breede grastapijt, en de het huis op
zij en van achteren omringende tuin en bloemenhof. Dààr, in dat Nieuweroord, ging
hij eiken namiddag na de bureau-uren zich verpoozen. En het was een ware
verpoozing. Want hij had er allengs een der gezelligste kringen der stad weten te
vormen. De knapste hoogleeraren der universiteit - wij noemen Donders en Fruin pleegden allengs van-zelf hun schreden naar Nieuweroord te richten; de beste jonge
ambtenaren der staats-spoorwegen - wij noemen slechts de namen van Vrolik, van
der Goes, van den Berg, van Riemsdijk, Engeringh - voelden zich behaaglijk daar
te zijn; kundige jonge mannen, die hun weg door 't leven nog moesten slaan - ik
denk aan van Hall, die sinds deze dagen mijn goede vriend zou
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worden - kwamen opgewekt van geest en hart op Nieu-weroord. De dames der
bezoekers, opgewacht door de jongere nichten van den gastheer, die van uit Den
Haag, Rotterdam of Amsterdam geregeld er logeerden, vormden te zamen met die
soms maanden dââr blijvende jonge meisjes of vrouwen een der liefelijkste groepen
die men zich denken kan. Des zomers zat men met den gastheer ter zijde in den
geurenden bloemenhof en speelde of schertste men naar hartelust. Des winters
was men te-gast in de goed gestoffeerde vertrekken, maakte men muziek, en zongen
de frissche keelen. Van tijd tot tijd, als de éénige zoon uit Delft overkwam of straks
zich een bruid verkoos, streefde men naar hooger plan, en gaf men charade, comédie
of kleine operette. Al de bezoekers en bezoeksters werkten mede. Eene onder ons
allen, begaafd boven velen, de Zwitsersch-Fransche echt-genoote van Willem Vrolik,
Caroline Lonce, gaf dan den toon aan, dichtte een ‘proverbe’, en deed haar geest
fonkelen in goudsmeêkunst van woorden. Heerlijke avonden f De jongere bezoekers
durfden alles aan, omdat zij inderdaad in 't leven nog zóó weinig hadden volbracht.
En de hoofsche gastheer - als een ‘cavalier’ omgaande met de dames - prees hen
met den roemer wijn in de hand, en meende rechtvaardig te zijn waar hij slechts
toegevend was. Doch één goed ding deden zij toch. Zij maakten Nieuweroord tot
een verfrisschend rust-oord voor zijn geest. Telkens en telkens gaven zij hem dáár
een levensbad. Hij vergat er de kleine tobberijen, die van-zelf bij elke groote
onderneming in 't hoofd als spinnewebben gaan kleven. Hij kon, als hij den anderen
morgen langs de oprij-laan van zijn buiten naar zijn bureaux wandelde, weder wakker
aan den constructieven arbeid gaan. Het was voor mijn vrouw en mij een bijzonder
aangenaam toeval, dat het Nieuweroord van den heer 's Jacob zoo dicht bij ons
huis was gelegen. Als van-zelf vonden wij dáár een verlengstuk van onze eigene
woning. Met hoffelijke gastvrijheid werden wij dáár ieder oogenblik opgenomen.
Daar de heer s' Jacob weduwnaar was gebleven, hielp mijn vrouw dáár, zoo noodig,
de plichten van ontvangst van nieuwe gasten waarnemen. Dit was den heer 's Jakob
welgevallig, maar ook aan mijn jonge vrouw zeer aangenaam. De stad Utrecht, in
haar eenigszins stijve vormen van voor-goed belijnde afgepastheid, was in die dagen
- wij kwamen nog in het oude Utrecht, dat nú wellicht reeds voorbijgegaan is - niet
zeer welwillend of toeschietelijk, om nieuwe burgers of burgeressen, die niet aan
bekende familiën geparenteerd waren, gemakkelijk in haar midden een plaats in te
ruimen.
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Men bleef, wanneer men zich niet indringen wilde, een vreemde. Welnu: hier op
Nieuweroord waren wij dadelijk t'huis en als 't ware op eigen terrein. Hier vonden
wij een vasten kring, die allengs door het overig Utrecht ons werd benijd. En wat
mij-zelven betreft, als professor aan de hoogeschool, had dat Nieuweroord, of liever
de weder door mij aanvaarde positie in de staatsspoorwegen nog grooter beteekenis.
Hier werd mij uit mijn rustige studeerkamer en uit mijn college-vertrek weder een
uitzicht, een venster, geopend op het woelige leven der maatschappij, en juist op
onderwerpen, waarover ik in mijn voordrachten over de staathuishoudkunde moest
spreken. Hier had ik weder een zekeren invloed op de productie-factoren van ons
land, en een blik op de sociale verhouding der arbeiders-kringen, voorzoover zij in
de spoorweg-wereld hun brood verdienden. Want de heer s' Jacob nam mij in alle
opzichten als medehelper op. Hij beschouwde mij inderdaad als gedelegeerde van
den Raad van commissarissen. Dikwijls ging ik op inspectie-reizen met hem mede.
Nam hij een grooter verlof, om in het buitenland wat rust te genieten, dan liet hij
door de commissarissen mij als zijn plaatsvervanger in het directeurgeneraalschap
aanwijzen. Kortom ik werd in alles door hem betrokken. Mijn adviezen werden
gereedelijk gevolgd. Met zekere voldoening mocht ik opmerken, dat hij mijn raad
aannam om, afgescheiden van het winst-cijfer dat in elk jaar behaald kon worden,
voor het personeel der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen een eigen
pensioenfonds in te richten, waarbij aan het personeel rechten van medebeheer
werden gegeven, Het besluit daartoe werd in October 1872 genomen; de grondslagen
voor een goed ziekenen ondersteunings-fonds waren reeds vroeger gelegd en
aan-vangs-lijnen voor een min of meer bevredigend weduwenfonds volgden in die
richting. Ik zeg niet, dat dit alles boven mate geprezen moet worden. Het was slechts
natuurlijk, en een eerste plicht voor naamlooze vennootschappen. Maar in de jaren
1871 en 1872 was het bij die vennootschappen in ons land een groote uitzondering,
wanneer men aan dit alles roerde: zelfs de commissarissen der Maatschappij waren
niet allen goed te spreken over zulke sociale maatregelen. Ik herinner mij dat het
altijd-Fransch-sprekende lid der Eerste Kamer, de heer Villers de Pité, die voor
Limburg zitting had in den Raad, eens, toen ik wat later in de zaal binnenkwam, aan
zijn buurman de woorden vrij-hard toe-fluisterde: ‘Voilà la Commune qui entre.’ Het
kapitaal dacht liefst enkel aan zich-zelf. De zorg voor ‘de gemeenschap’

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

192
beoefende intusschen de heer F. s' Jacob, zonder van dien naam te willen hooren,
lang vóórdat het woord voor enkelen een reclame-artikel was geworden. Hij deed
dit alles stil, eenvoudig, waardig. - In een tweede zaak mocht ik met hem even
hartelijk samenwerken: ik bedoel de algeheele wijziging der concessie van den staat
aan onze Maatschappij. Die concessie, in 1863 door Thorbecke verleend, bleek in
haar geldelijke bepalingen inderdaad een oorzaak van ruïne voor de Maatschappij.
Volgens de bepalingen toch der concessie van 1863 werd een deel van de
bruto-opbrengst van het vervoer van reizigers en goederen aan de Maatschappij
uitgekeerd tot bestrijding der exploitatie-kosten. Dit deel was veranderlijk. Naarmate
de opbrengst per jaar en per kilometer steeg, werd aan de Maatschappij een geringer
aantal percenten der bruto-opbrengst afgestaan, berekend volgens een vastgestelde
schaal. Hetgeen na aftrek van die uitkeering overschoot, werd beschouwd zuivere
opbrengst te zijn, waarvan de staat vier vijfden en de Maatschappij een vijfde
gedeelte ontving. Doch de schaal bleek geheel verkeerd te werken. De schaal toch,
die op zich zelf door haar te snelle afdaling en ongemotiveerde sprongen reeds
nadeeligen invloed had, steunde op de onderstelling, dat, bij vermeerdering der
opbrengst, de eigenlijke exploitatie-kosten betrekkelijk moesten afnemen, en
verzekerde dus aan den staat bij toenemende bruto-ontvangst een constante
vermeerdering van zijn aandeel, onverschillig wat de exploitatie werkelijk had gekost.
En nu bleek het weldra, dat vermeerdering van bruto-opbrengst niet anders dan ten
koste van grooter uitgaven kon verkregen worden. Er was hier iets dat knarste bij
de beweging onzer Maatschappij in de baan der concessie van 1863. Staat en
Maatschappij stonden tegenover elkander. Bij uitbreiding van het verkeer, die slechts
door hooger uitgaven kon worden verkregen, had de staat voordeel, doch de
Maatschappij verlies. Het kwam er dus op aan, door wijziging der financieele
bepalingen, de belangen van staat en van Maatschappij, welke onder de werking
der concessie in strijd waren gekomen, in beter overeenstemming tot elkander te
brengen, en dus de belangen van het algemeen te bevorderen. Met den minister
Heemskerk moest over die aangelegenheid onderhandeld worden. Uit den boezem
der commissarissen werd ik - met de heeren den Tex en A.C. Wertheim aangewezen om bij die onderhandeling den heer s' Jacob ter zijde te staan. Het
was geen gemakkelijke taak. De minister Heemskerk was bij uitstek scherpzinnig,
maar dikwerf kregelig en verstoord. Met de heeren den Tex
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en vooral Wertheim kon hij 't niet altijd goed vinden. Soms zelfs weigerde hij hen te
ontvangen. De zwaarte der besprekingen met den minister rustte dan - wat
commissarissen betreft - hoofdzakelijk op mij. En dankbaar was ik, dat de
directeur-generaal in de twee algemeene vergaderingen van aandeelhouders van
25 Mei 1875 en 16 Mei 1876 een bevredigende oplossing kon aanbieden. Die nieuwe
regeling, welke door de Wetgevende macht op 18 November 1876 werd bekrachtigd,
trad, wat de financieele regeling betreft, met 1 Januari 1876 in werking.
Die regeling gaf aan de Exploitatie-maatschappij groote vastheid en rust. Als
financieele onderneming stond zij - als zij met bekwame hand werd geleid - thans
vast en veilig. De geheele maatregel was in zekeren zin een daad van conservatieven
aard. Aandeelhouders waren tevreden. De heer s' Jacob kreeg de ondubbelzinnigste
blijken van hun voldoening. Ik herinner mij - wat ik nooit ergens ook later heb
waargenomen - dat een groep der aandeelhouders hem uit eigen beweging, en
zonder dat iets daarvan in de dagbladen werd verluid, een geschenk van zilveren
candé labres voor zijn tafel-feesten gaf. Men was volkomen gerust onder de met
voorname aristocratische hand, schijnbaar achteloos, zwierig gevoerde heerschappij
van den heer s' Jacob. Ook tegenover de concurrenten werden door hem alle
mogelijke ‘égards’ in acht genomen. Zijn betrekking werd door hem als een
ministerieele functie vervuld. Zijn mondelinge toelichtingen onder commissarissen
en aandeelhouders namen als van-zelf soms een oratorisch karakter aan. Alles
scheen dus in zelfbewuste rust zich deftig voort te bewegen. Toch ontging het mij
niet, dat er enkele stippen opkwamen, die de heldere stemming zouden gaan
verbreken. Het was mij toch, vooral ook tijdens de lange onderhandeling met de
regeering over de nieuwe overeenkomst, vrij duidelijk geworden, dat er verschil van
opvatting mogelijk was over de leiding in 't algemeen der zaken van de
staatsspoorwegen. Het was het onderscheid tusschen het behouden van het
verzekerde bezit, en het voorwaarts; schrijden met de kans van grooter risico der
winsten. Reeds vroeger was het mij gebleken, dat de heer s' Jacob aan het eerste
lid van het dilemma besliste voorkeur gaf. Toen hij ééns, in den zomer van 1873,
naar de Italiaansche meren was getrokken, en ik als zijn plaatsvervanger de questie
van Vlissingen, als brug naar Engeland, moest behandelen, en daarop hartelijk
inging, moest ik bemerken dat ik tegen zijn bedoelingen had gewerkt. Toen ik reeds
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vroeger met al mijn kracht bij hem had aangedrongen, om den aanleg van den
Oosterspoorweg - de lijn van Utrecht naar Amsterdam - ter hand te nemen, ten-einde
in concurrentie met den Rijnspoor de hoofdstad te bereiken, stuitte ik op stellig en
vast verzet van den heer s' Jacob. Nu de overeenkomst van het jaar 1876 tot stand
zou komen, stond ik aan de zijde der heeren Den Tex en A.C. Wertheim, die op den
vóórgrond stelden een commercieele leiding onzer onderneming, en die onze zaak
beschouwden als een kiem of kern van opwekking der nieuwe productie-factoren
van ons land. Men moest de productie-factoren opzoeken, niet afwachten, met zeker
vuur dat werk doen, en niet het heil zoeken in gematigdheid en voldaanheid.
Onder de jongere ambtenaren was er één, die met groote intelligentie en hoog
te waardeeren talent, den heer s' Jacob volgde in zijn eigenaardig bedaarde opvatting
van zaken. Hij stelde voortreffelijk, werkte onberispelijk en was volkomen berekend
voor zijn taak onder den directeur-generaal. In de dagen van mijn secretariaat had
ik hem leeren kennen. Ik zocht naar een bekwaam ambtenaar onder de zoo-even
gepromoveerden, en hij werd mij als zoodanig aanbevolen door mijn vriend professor
Buys. Hij was de éénige zoon van den baron van der Goes van Dirksland, die een
oogenblik minister van Buitenlandsche Zaken was geweest. Toen hij zich bij mij
vervoegde en ik hem meêdeelde, dat hij, jong edelman en Mr. in de rechten, het
niet beneden zich moest rekenen, eerst op een station in België als gewoon klerk
dienst te doen - op mijn huwelijks-reis vond ik hem dan ook werkzaam op het station
te Brussel - gaf hij mij de verzekering geen oogenblik daartegen op te zien. Sinds
had hij alle graden doorloopen en was nu allengs de helpende hand van den heer
s' Jacob geworden. Zijn talenten gaven hem daarop aanspraak, gelijk hij ook later,
na zijn afscheid van onze Maatschappij, lid der Eerste Kamer der Staten Generaal
is geworden; - maar zijn invloed steunde misschien onbewust den directeur-generaal
in al de overhelling (die deze reeds bezat) tot beleidvol behoud en behaaglijke
kalmte.
Daartegenover stond nu in denzelfden kring de secretaris der Maatschappij,
Willem Vrolik, de zoon van den vroegeren president der directie. Goede Hemel, wat
week hij af van dien vader! Alles wat impulsief en turbulent was had zich in dien
zoon tot een eigenaardige verpersoonlijkte actie vereenigd. Bijwijlen scheen hij, als
hij soms toornig een discussie afbrak, de levend geworden onrust, de belichaming
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haast van een wegtrekkend onweder, terwijl toch in de verte zich reeds welfde een
regenboog van eenvoud. Want grovelijk zou men hem miskennen, wanneer men,
langs of te midden van die onrust, niet opmerkte den ernst van zijn streven, de
nuchterheid van zijn waarnemen en de vaardigheid van zijn handelen: met andere
woorden het groote overleg, dat hem karakteriseerde. Zonderling was het echter,
hoezeer de draden van dat beleid zich in zijn brein samenweefden tot een drama.
Hij ging immer recht-door-zee, en toch, als men zijn plannen aanhoorde, was het
alsof men deelgenoot werd eener geniale intrige van een of andere tragedie of
comedie. Men kon dat gecompliceerde spel zijner hersens met spanning volgen.
De knoop van het samenstel zijner gedachten was - zooals hij meende - als met de
handen te grijpen. Hadt gij echter aanmerkingen of tegenwerpingen, hij hield zich
niet lang op met zijn stelsel te verdedigen, maar was in-ééns klaar met een ander
ontwerp, met een andere ontknooping in dezelfde lijn. Zijn levendige verbeelding,
zijn groot doorzicht gaf hem op stel en sprong een ander plan aan de hand,
waarmede hij uw tegenkanting hoopte te overwinnen. En langs al die ‘fases’ van
zijn voorstellen handhaafde zich intusschen zijn geweldig doorzettings-vermogen,
altijd op één vast punt gericht. Want welke wendingen of bochten zijn voorttreden
mocht vertoonen, na eenigen tijd werd duidelijk zichtbaar de rechte lijn van den weg
dien hij opging. Zóó teekende hij zich later, toen hij den heer F. 's Jacob - die na
zijn aftreden in 1879 van de staatsspoorwegen gouverneurgeneraal van Neêrlands
Oost-Indië zou worden - als directeur-generaal der Exploitatie-maatschappij verving,
en in samenhang met de commissarissen een tijdperk van krijg en concurrentie,
vooral tegen den Rijnspoor, opende: een uiterst bedrijvig handelen, waarbij als
eind-doel hem voor oogen stond het vastklinken van het staatsspoorweg-net aan
de hoofdstad: aan Amsterdam. Hij vervulde toen de hem opgedragen taak geheel
in tegenoverstelling der opvatting van den heer 's Jacob. Thans als secretaris onder
den heer 's Jacob werkende en met ijver hem dienende, zorgde hij toch steeds zijn
van den meester afwijkende denkbeelden te doen in 't oog vallen. Hij was in 1841
in Utrecht geboren, waar zijn vader toen de Munt bestuurde. Hij zou den werkkring
van ingenieur ingaan en studeerde van 1857 tot 1862 aan de Delftsche academie.
Het was dáár aan die school een tijd van gisting. Door het onverstandig optreden
van den toenmaligen directeur, den heer Keurenaer, werden de Delftsche studenten
in het
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harnas gejaagd. Er werd toen door hen met woord en pen een strijd voor vrijheid
van studie ingevoerd. En de jonge Vrolik was de kampioen van hen allen. Al de
eigenschappen die hem in zijn verder leven bij-bleven, vertoonden zich toen. Begaafd
met een groote wils- en werkkracht, op de handen gedragen om zijn hart van goud,
werd hij de aangewezen voorzitter van den senaat, de ziel van het corps-leven in
de moeilijke tijden, die de Delftsche studenten in de jaren 1861/1862 doorleefden.
Zijn woorden, zijn opstellen, zijn brochure over de academie gaven den toon aan.
Hij won het pleit tegen den directeur. Zijn vader, die, tijdens Willem's promotie in
1862, juist bezig was de Maatschappij van spoorwegmaterieel te Utrecht, als
voorbereiding voor het aanzoek der exploitatie van de staatsspoorwegen, te
organiseeren, meende te-recht dat zijn zoon, die nu zijn jonge vrienden had
gecommandeerd, moest leeren dienen. Hij plaatste hem dus dadelijk aan die fabriek,
straks toen hij de exploitatie der staatsspoorwegen had gekregen, als
adjunct-ingenieur bij weg en werken te Breda en te Zutfen. Doch de ware liefde voor
het ingenieurs-vak zat niet in den zoon. Hem trok meer aan het maken van
combinaties met betrekking tot het verkeers-wezen. Hij werd dus overgeplaatst naar
den dienst der exploitatie, eerst te Maastricht, daarna op het hoofdbureau, en werd
bij de reorganisatie der zaken allengs de secretaris der Maatschappij. Dáár, te
Utrecht, in zijn geboorte-plaats, werd hij in veel opzichten een figuur van beteekenis.
Men kende hem overal. Zijn kort inééngedrongen gestalte scheen een uiting van
ingehouden kracht. Zijn vaste blik, zijn snel afgebroken gebaren, gaven beslistheid
te kennen. Hij was spoedig lid van den gemeenteraad en had zitting in enkele
stedelijke colleges. Maar zijn werkkring aan de staatsspoorwegen boeide hem 't
allermeest. Hij wierp zich met al de kracht van zijn werkzamen aard op het veld der
financiën en der handels-relatiën. Hij begreep, dat aan zijn vorming ontbroken had
de commercieele opleiding, en besloot dus bovenal dat terrein zich eigen te maken.
Hier echter speelde zijn onrustige aard en het gecompliceerde van zijn brein, het
ingewikkelde in zijn opzet, hem dikwijls parten. Hij moest zelf inzien, dat hij, tegenover
den genialen en altijd eenvoudigen worp van A.C. Wertheim, het in financieele zaken
dikwijls moest afleggen. Doch hij gaf 't niet op. Dadelijk, na elk afgewezen en
verworpen voorstel, had hij weder iets nieuws becijferd en op 't papier gebracht. De
heer 's Jacob vond hem allengs lastig. Hij wilde zich niet door den secretaris laten
drijven. Hij
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vond Vrolik overspannen. De groote fout bij Vrolik was, dat hij een politiek van
afwachten nooit begreep, of liever nimmer daarmede rekening wilde houden. Men
meene nu niet, dat hij bij den heer 's Jacob geen waardeering vond, of zelfs dat hij
uit den toon viel in den kring op Nieuweroord. Integendeel: hij was misschien de
meest geliefde onder ons allen. Want zijn veelzijdigheid gaf hem dáár een
eigenaardige speelruimte. Hij had literarisch talent, niet van de eerste, maar toch
van betrekkelijke hoogte. Met 't zelfde talent, waarmede hij een financieele constructie
bedacht, bewerkte hij een drama of comedie. Hij had zin voor 't tooneel, trad in
Nieuweroord's gezelschap meermalen als acteur op, was dan de man van telkens
nieuwe verrassingen, en werd door zijn begaafde echtgenoote, die ook als
decoratie-schilderes groote verdiensten had en haar eigen huis kunstig had ‘verlucht’,
in al de kleuren-illustratie, die een kamer-tooneel vereischt, voorbeeldig geholpen.
Beider hart sloeg één klop, voor elkander altijd, maar tegelijk aandoenlijk ook voor
anderen, waar hulp kon worden verleend.

IV.
Het professoraat, dat ik bekleedde, bracht van-zelf mede de zedelijke verplichting
om in de stad Utrecht, waar ik nu burger was geworden, te getuigen van de
wetenschap en kennis, die ik aan mijn studenten van staatswege moest mededeelen.
Er waren in dat Utrecht allerlei genootschappen, die hoog-leeraren in hun midden
opnamen, onder voorwaarde dat zij hun voordrachten en studiën aan kringen, buiten
de eigenlijke academie staande, ten beste gaven.
Zóó werd ik al zeer spoedig in het bestuur geroepen van het genootschap ‘Nuttige
Kennis’, dat in de winter-avonden, telkens om de veertien dagen, voor een zeer
gemengd publiek - meest uit den gegoeden burgerstand - zoogenaamde lezingen
liet houden. Ik sprak in die dagen gemakkelijk, en vond altijd een talrijk gehoor in
een der zalen van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Natuurlijk koos ik
dáár onderwerpen uit het gebied der vakken die ik onderwees. Uit de onderwerpen
der politieke geschiedenis sprak ik bij voorbeeld over den vrijheer von Stein en over
Carnot met zijn ‘levée en masse’; uit de economische en sociale wetenschap hield
ik vrije voordrachten over Adam Smith, over den graaf de Saint-Simon en over
Robert Owen. Het was een zeer dankbaar publiek dat dit alles aanhoorde, een
publiek dat mij steunde, aanmoedigde en aanvuurde.-
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Naast dit genootschap ‘Nuttige Kennis’ werd ik lid van een meer gesloten kring, den
zoogenaamden ‘Woensdag-avond’ waar mannen uit allerlei Utrechtsche groepen
bijéénkwamen, om met elkander, in wetenschappelijken zin, de questies van den
dag te bespreken. Een onzer hield een Meine inleiding, de discussie volgde dàn.
Ik herinner mij dat ik tegenover Mr. E. van Voorthuysen, toen lid der Eerste Kamer
der Staten-Generaal, de Russische agrarische toestanden besprak: het
zoogenaamde collectivisme van de ‘Mir’. Bij de Russische wet toch van 1861 - de
wet der vrijmaking van de lijfeigenen - was bepaald, dat ieder lid van de ‘Mir’, ieder
deelgenoot van de boeren-gemeenschap, persoonlijk recht zou hebben op zijn deel
van dat grond-eigen-dom, op den dag dat de gemeenschap (de collectiviteit van de
‘Mir’) zijn schuld aan den staat wegens die vrijmaking - indemniteit aan den adel,
terugkoop van gronden, enz. - zou hebben afbetaald. Over de mogelijkheid van die
af betaling, die dàn de gemeenschap volledig zou kunnen verbreken, liep nu het
debat. Ik legde nadruk op de vrees der proletarisatie van de massaas; Mr. van
Voorthuysen zag in dat individualisme, en het vormen van een kleinen boerenstand
als in Frankrijk, een voorwaarde van latere politieke vrijheid. Opmerkelijk is het, hoe
eerst in November 1905 in Rusland bepaald is, dat met Januari 1907 die collectieve
schuld als afgeboekt zal worden gerekend. Voorts behandelde ik op dien
Woensdag-avond John Stuart Mill's autobio-grafie, en zijn geleidelijke overhelling
tot socialistische ideeën. Later besprak ik ook nog de relaties van Anacharsis Cloots
tot Holland, waar een zijner ooms, aan de oevers van de Vecht, bij Utrecht, woonde;
ik bracht toen in herinnering en debat het woord van Cloots: ‘Peuple guéris-toi des
individus!’
Een voor mij opmerkelijke kring was ook het Provinciaal Utrechtsch genootschap
van Kunsten en Wetenschappen, een overblijfsel nog uit de achttiende eeuw,
dagteekenende van het jaar 1773. Het genootschap had eenig kapitaal, waarmede
het wetenschappelijke doel-einden steunde, schreef prijsvragen uit, en hield
jaarlijksche vergaderingen der leden, waarop questies van natuur- en geneeskunde,
van rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen, van letterkunde, wijsbegeerte en
geschiedenis werden behandeld. Men benoemde telken jare nieuwe leden, die dàn
vaste contributie betaalden, en om allerlei redenen - soms uit een zekere ijdelheid
wegens het bezit van den titel - de benoeming aannamen. Het bestuur was in handen
van goede wetenschappelijke krachten, en hield maandelijksche bijéénkomsten,
waarin
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elk der directeuren om beurten een voordracht hield. Toen ik lid werd, bestond de
directie o.a. uit de heeren de Geer, Fruyn en uit professor Buys Ballot, voorts uit
een secretaris, tot welke betrekking weldra de heer Melvil van Lynden, de latere
minister, werd gekozen. Doch één lid van het bestuur gaf inzonderheid glans aan
de samenstelling der directie: wij noemen Nicolaas Beets. De zucht om met hem
kennis te maken, was vooral voor mij de uitlokking geweest om in 't bestuur zitting
te nemen. Beets toch vertegenwoordigde, na het jaar 1860, met Potgieter en van
Lennep de kracht en volheid onzer Nederlandsche dichtkunst dier dagen, en was
zich daarvan volkomen bewust. Wellicht te veel. Men pleegde tegen hem op te zien.
Zijn forsche breede gestalte, zijn volrond gelaat gaf bij de eerste ontmoeting een
indruk van kalmte en van waardigheid. Zijn eenigszins afgepaste ingetogen manieren
boezemden een gevoel in van zelfbewuste evenredigheid. Toeschietelijk was hij
niet altijd. Gedragen door de vereering der gansche Utrechtsche wereld, met
onderscheiding steeds door de aanzienlijke geslachten van dat Utrecht behandeld,
voor wier omgang en goedkeuring hij, helaas, veel te gevoelig was, had hij nimmer
drang om vriendschap of sympathie te zoeken. Hij imponeerde, vroeg geen
wederwoord, maar sprak tot eerbiedig naar hem luisterende toehoorders. In den
regel eenigszins stil, was hij eerst door zeker beleid aan't spreken te brengen. Dàn
echter klonk zijn woord vol geest en vernuft, en boeide het al de aanwezigen. De
glimlach speelde dàn om zijn lippen. Zijn in den regel zachte oogen begonnen te
blinken. Een dosis ‘bonhommie’ werd dan door hem over alles verspreid. Hij was
niet militant, niet strijdlustig, en had een afkeer van al wat naar drijven geleek,
trouwens een zijner lijfspreuken was: ‘doen door laten’; hij sprak met eenigszins
gedempten stemklank, een enkele maal slechts liet hij zijn krachtige stem in kerken
of vergaderingen luide en plechtig daveren, doch te allen tijde schonk hij een
gewaarwording van volkomen rustigheid. In onzen kring van het Utrechtsch
Genootschap had hij zich tot taak gesteld voor de rechten van de Nederlandsche
taal te waken. Trouwens aan niemand beter had dit kunnen worden toevertrouwd.
Want hij gaf het Hollandsche karakter in zijn afronding der negentiende eeuw
volkomen weder. Geleerden hebben bij ons, helaas, altijd iets internationaals. Zij
hebben hun methode in Duitschland, hun waarnemingskunst in Engeland, hun
opvatting soms in Frankrijk afgezien. Maar Beets was Hollander in merg en been:
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eenvoudig, sober en kernachtig. Zijn stijl was zuiver Hollandsen, misschien het
de

uitnemendste proza onzer 19 eeuwsche letterkunde; elk zijner woorden en
handelingen droeg een Hollandschen stempel. Daarbij had zijn weten, ook en vooral
der Nederlandsche taal, iets zeer onge-dwongens. Anderen schenen te zwoegen,
toonden inspanning; bij Beets was van dit alles geen zweem. Voorts bekoorde
steeds zijn volkomen zelfbezit. Hij was meester van zich-zelf, van zijn stijl, van zijn
doen. Hij gaf slechts het volkomen gerijpte. Velen in onzen tijd toonden zich gejaagd;
hij ging ingetogen zijn vasten, waardigen gang, en... glimlachte. Eens in zijn jeugd
had hij dien glimlach in woorden vertolkt. Het zou zijn roem in verre geslachten
blijven. Het was de ‘Camera Qbscura’. Bij gelegenheid van het honderdjarig feest
in 1873 van het Utrechtsch Genootschap, aan den overtalrijken feest-maaltijd in de
zaal van Smit op de Maliebaan, had hij - toen Schaepman met zijn koperen stem
den dronk op Beets ingesteld, en wederom die ‘Camera Obscura’ overvloedig
herdacht had - met den roemer wijn in de hand verhaald, hoe hij de beelden en
schetsen van dat boek als student reeds had bedacht. En voortsprekende - wij
hingen aan zijn lippen - had hij in den trant van de Camera verteld, hoe hij in zijn
studenten-tijd te Leiden vlak tegenover een ouden beroemden hoogleeraar had
gewoond, en gemeend had, dat hij 't best zijn roeping zou vervullen door dien
hoogleeraar strikt in alles na te volgen. Hij observeerde hem dus van uit zijn kamer
stipt en volledig, zag wanneer hij op zijn stoel vóór zijn lessenaar werkte, wanneer
hij schreef, wanneer hij opstond, wanneer hij een bittertje nam, wanneer hij ging
eten, wanneer hij ging slapen. De jonge Beets bleef hem maar altijd in 't vizier
houden; hij was jaloersch dat zijn overbuurman zóó wijs was. Hij poogde hem nu
uit de verte na te doen. Dàn zou ook hij, Beets, wijs worden. Helaas, 't ging toch
niet, of liever bet ging zoo anders. De professor pende altijd-door zijn schrifturen,
de overbuurman-student schreef dan ook op zijn vel papier, maar, ach, 't was geen
geleerdheid, 't werd een grap voor de latere Camera. En nú - Beets zegde dit niet
zelf in zijn toespraak aan tafel, maar liet het ons zeggen - de wijze hooggeleerde
uit den studenten-tijd van Beets is, met zijn wijze boeken, al lang vergeten, zijn
naam is misschien zelfs geen klank meer, zijn gedrukte vellen zijn als van een boom
gevallen bladeren, waarmede de herfstwind speelt, maar Beets-zelf is gebleven,
ook en allereerst door zijn schetsen der ‘Camera’, het groene loof, de frissche bloem,
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die de regeering later - veel te laat, want het gebeurde eerst in 1875 - aan de borst
der Utrechtsche Minerva zou steken, een bloem, waarmede die Minerva altijd prijkt.
Let dus wel op, toen ik Beets in de directie van dat Utrechtsch Genootschap leerde
kennen, was hij nog niet de professor. Hij liep echter al naar de zestig jaren en had
op ons allen groot overwicht. Wij deden uit eerbied voor hem ons best het proza
wat meer te verzorgen. Leelijke woorden - als ‘onomwonden’, ‘voorliefde’,
‘bewijsvoering’, ‘aanname’ enz. - werden door ons vermeden. Enkelen van ons
poogden ‘puristen’ te worden in onze om beurten te houden voordrachten. Omdat
sociale mededeelingen weinig in deze atmosfeer pasten, en mijne ambtgenooten
de Geer en Fruin te over voor wetenschappelijke rechtsgeleerde bijdragen zorgden,
deed ik mijn best - daar het genootschap allereerst den term van ‘kunsten’ in zijn
benaming voerde - oude studiën over kunst weder op te frisschen. Zóó herinner ik
mij bijdragen over Michel Angelo, later over Titiaan ten beste te hebben gegeven.
Toen ik voorts de Algemeene Vergadering in Juni 1872 moest presideeren, hield ik
een rede, waarin ik met blij gemoed over Hollandsche kunst ging spreken. Het was
een rede over ‘Traditie en Ideaal in het Volksleven.’ Zij die deze rede mochten willen
opslaan, moeten bedenken, dat zij als 't ware in een Utrechtsch kader is gehouden,
en dat zij van aandoening en bezorgdheid trilt over het lot van kleine staten na de
politieke gebeurtenissen van het jaar 1870. Wat traditie betreft, het Utrechtsch
bestaan gaf de voorrechten daarvan voor het volksleven aan: de kleurrijke
verscheidenheid en den goeden toon dien zij aan kunst en wetenschap kan
verschaffen. Maar wil die traditie invloed oefenen, dan moet zij samenstemmen met
het ideaal van een volk. En kleine volken hebben nog altijd zulk een roeping, of
moeten het hebben. Daardoor alleen leven zij. Traditie ontleent regelen, het ideaal
stelt zelf regelen. Dit alles betoogde ik. Ik herinnerde mij oude gezegden uit mijn
vroegere samenspraken met Tak, en voegde ze in mijn rede. Ik riep het beeld van
Jan Pieterszoon Coen in herinnering, en laschte binnen mijn rede een bladzijde in
over de Hollandsche schilderschool, die - hoogste lof - door Bosboom werd geprezen.
Mijn standpunt in het Utrechtsch Genootschap dankte ik voor een deel daaraan,
dat ik lid der redactie van het tijdschrift ‘de Gids’ was. Sinds het scheiden van
Potgieter en Huet - zie bladz. 127 - was dit tijdschrift uit den aard
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der zaak vervormd. Het was niet meer in de eerste plaats het voertuig van zuiver
letterkundige kritiek. Het was een tijdschrift geworden naar het model der Fransche
‘Revue des deux Mondes.’ En in dat opzicht - trouwens jonge dichters zouden eerst
veel later opkomen - mocht ‘de Gids’ er wezen. ‘De Gids’ poogde in die jaren, toen
ik te Utrecht woonde, de fakkel der verlichting in ons land vrij hoog te doen schijnen.
In den kring der redacteuren werden jongere elementen opgenomen: ik noem mr.
J.A. Sillem, Charles Boissevain, mr. W.H. de Beaufort, en ouderen en jongeren
deden hun best den naam van het tijdschrift eer aan te doen. Doch het zwaarte-punt
van den inhoud was naar de richting der wetenschap verplaatst. De beste
hoog-leeraren van ons land zonden hun opstellen. Boven allen stak Robert Fruin
uit, die eenige jaren in de redactie bleef, en zijn klassieke studies, in parelgrijzen
toon gehouden, voor ons tijdschrift beschikte. Naast hem bekoorde Buys ons
Hollandsch publiek door zijn fijne, kleurig getinte, gedistingeerde staatkundige
artikelen. Gewoonlijk om de twee of drie maanden hield hij een politiek betoog in
‘de Gids’, dat door de liberale kern van het Nederlandsche volk met spanning werd
verwachten gretig werd verslonden. Door die artikelen werd hij een der meest
erkende en geliefde organen van de liberale of oud-liberale partij in ons land. Geen
leidsman, maar een ‘censor’ op zijn eigen beschaafde wijze. Hij gaf licht als op den
achtersteven van een boot, licht, dat enkel als witte trillende streep de golven doet
zien die reeds doorkliefd zijn; doch het publiek begon allengs te merken, dat ook
op die wijze de koers van het schip van staat duidelijk werd. Kon Buys het helpen,
dat in het tijdvak, dat hij beschreef, geen ideaal en geen geloof in ons land werd
gevonden? Groote vraagstukken werden niet aangedurfd, veel minder opgelost. Er
trad een doctrinair liberalisme op, dat, in plaats van naar oplossing der
maatschappelijke questies, naar verzoening van staat en maatschappij, te zoeken,
allereerst vroeg of die oplossing op zich zelve wel in het stelsel der leer paste. De
behendigen, de be-rekenenden, de buigzame en soepele talenten, kwamen nu
allengs naar voren. De beste krachten van vroeger werden als met lamheid geslagen.
Meer en meer teekende de pen van Buys dan ook slechts tafereelen, die als ter
zijde van het droevig drama onzer politiek werden afgespeeld. Het weêrgaloos talent
van compositie, dat Buys bezat, werd haast op te kleine paneelen verspild. Zeer
zeker Buys Weef dezelfde: hij paste op het binnenlandsch staatkundig gedoe
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altijd oude beproefde, misschien eenigszins vormelijke, constitutioneele regelen
zuiver toe, maar deze oude constitutioneele regelen hadden soms geen vat op een
maatschappij, die onrustig begon te woelen en te dringen. Zelfs zijn strijd-manier,
die volgens de tactiek der beste kunst werd gevoerd, vond bij ruw worstelende
antagonisten niet altijd waardeering. Aan den adel van zijn karakter werd steeds
hulde gebracht. Hij-zelf meende ook de liberale publieke opinie vóór zich te hebben,
maar de publieke opinie - zóó zeide reeds Napoleon - is een tol dien men met
zweepslagen drijft, en de zweep wilde hij niet hanteeren.
In het tijdvak, toen ik in Utrecht mede de redactie van ‘de Gids’ hielp leiden, schreef
ik voor het tijdschrift, behalve de gewone buitenlandsche politieke overzichten en
andere daarmede verwante artikelen, als over Mirabeau, twee opstellen, die mijn
persoonlijk sociaal standpunt nog op andere wijze zouden toelichten, dan de artikelen
over Huber en Maurice reeds hadden gedaan. Het waren de artikelen over Port-Royal
en over Caroline Michaelis.
Wat Port-Royal betreft, het was een studie die als 't ware, op wandelingen in en
om Utrecht, van-zelf in mijn brein was ontzwachteld en gerijpt. Uit den tijd van mijn
oude vriendschap met den in 1867 gestorven Frans Rauwenhoff was Pascal mijn
lievelings-auteur geworden. Te zamen hadden wij het boek van Sainte-Beuve over
Port-Royal met alle aandacht steeds gelezen en doorwerkt. Nù, in Utrecht wonende,
dagelijks Klarenburg en den Driehoek van St. Marie voorbijgaande, des Zondags
te Driebergen de overblijfselen van tuinen en bosschen van Rhijnwijck, of te
Amersfoort het seminarie der Jansenisten in Muurhuizen beziende - woningen en
tuinen, die in zekeren zin fragmenten en twijgen van Port-Royal konden worden
genoemd - ontwikkelde en ontplooide zich haast onbewust voor mijn voorstelling
de visie van die oude Fransche klooster-gemeenschap, welke voor Pascal een
rustpunt van 't leven was geweest. Meer dan anderhalve eeuw waren verloopen,
sinds Lodewijk XIV dat klooster uit elkander gejaagd en de graven der gestorvenen
had ontheiligd. Doch de gebouwen zelven, op drie of vier uren afstands van Parijs,
stonden nog, en waren nog altijd het doel van veler pelgrims-tocht. Met die stichting,
in verband met de Utrechtsche vertakking, wenschte zelfs in de jaren, toen mijn
opstel in mijn brein zich vormde, Bismarck, in zijn strijd tegen Rome, het Duitsche
catholicisme in contact te brengen. De immanente rechtvaardig-heid, die in de zaken
zelven ligt, zou spoedig Bismarck
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overtuigen van het dwaze van zijn ijdel pogen. Laat de muren van Port-Royal stil,
onaangeroerd als gewijde herinneringen blijven staan! Zij zijn een der perken van
heiligheid dezer aarde, waaruit een adem van reinheid, zelfstandigheid en tegelijk
van zelfverbrijzeling, voor alle eeuwen oprijst. Wij in onzen tijd vinden zelfs de plek,
waar 't gebouw zich bevindt, - een ligging die door de Franschen der zeventiende
eeuw, de Franschen der tuinen van Le Nôtre, triestig werd genoemd - mooi, teeder,
en zacht melankoliek. Maar natuurlijk was het mij niet om de plek te doen. Ik wilde
in de eerste plaats beschrijven de kracht der communauteit, die van zulk een
g e m e e n s c h a p , ditmaal een gemeenschap van geloof en van godsdienst, uitging.
Ik wilde de bezieling van zulk een samenwerking, de innigheid van zulk een overgave,
den ootmoed bij zulk een overtuiging, in 't hart mijner tijdgenooten doen trillen. Doen
begrijpen, in het voorbeeld van Port-Royal, hoe het diepste gevoel onzer
afhankelijkheid van God ook het diepste leven in onze maatschappij wekt. Is mij dit
gelukt? Ik betwijfel 't haast, wanneer ik de bittere woorden van Potgieter over deze
mijne studie herdenk. Toch was hier in de diepte van het hart te vinden wat met de
hoogte der hemelen overéénkwam. Er was, bij de uitingen van Port-Royal, synthese
van fierheid der individualiteit en van absolute zelfverloochening van de persoon.
Waren ook de vele ‘mémoires’ van Port-Royal met opzet als in één toon gehouden:
een anoniemen, droogen, eenigszins kleurloozen toon - dien zij verduidelijkten door
hun voorschrift ‘décolorer les discours’ - zóó klonk toch telkens, dwars door dat effen
floers der rede, de hooge zelfstandigheid van geest. Sprak Saint-Cyran niet over
Richelieu, toen deze hem vervolgde, het woord: ‘les grands sont peu capables de
m'étonner’; zeide niet zuster Angélique 't woord: ‘koningen zijn een damp voor 't
oog van God, en de ijdelheid van hun rang trekt te eerder zijn straf dan zijn liefde,
zij komen ter wereld in dubbele mate kinderen van zijn toorn’; gaf niet Racine in zijn
Athalie als les voor den jongen aanstaanden koning het voor alle tijden geldende
gebod, richtsnoer voor de overheid, te veel vergeten en verwaarloosd: ‘entre le
pauvre et vous, vous prendrez Dieu pour juge’; is eindelijk niet het verhevenste
woord dat over ‘chariteit’ is gesproken, het woord van Pascal, woord uit de ziel van
Port-Royal? Uren-lang heb ik met den Jansenistischen pastoor Mulder van den
Driehoek van St. Marie, in zijn bibliotheek waar portretten der hooge beelden van
Port-Royal ons aanstaarden, of met den rector Karsten
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te Amersfoort, in het gesticht van 't seminarie der oud-catholieken, gesproken en
gepeinsd over sommige ondergeschikte figuren, die, van aard zoo hoogmoedig en
opvliegend, door de geestelijke tucht zoo teeder waren geworden, figuren als van
een de Petitière, van een de la Rivière, van een Louis de Pontis, edellieden van
stoute krijgsmans-avonturen, die den trotschen nek hadden gebogen onder het
zachte doch vaste juk der ‘gemeenschap’.
Bijna gelijktijdig met mijn iets langere studie over Port-Royal had ik een kleiner
opstel gewijd aan een zeer wereldsche figuur: aan Caroline Michaelis, die
achteréénvolgens tot echtgenooten had gehad den dichter Wilhelm Schlegel en
den wijsgeer Schelling. Hier was een jonge vrouw in al de schakeeringen van
schoonheid te bespieden. Doch niet de kleine, sierlijk veerkrachtige gestalte, niet
de blauwe oogen, niet de zwierende lokken, bleven enkel u bij, hoe bevallig het
uiterlijk ook was; neen, het was 't verrassend en afgerond samenstel van een geheel
eigenaardigen geest die u trof. Voor Schlegel beteekende Caroline de belichaamde
poëzie; voor Schelling was zij de macht die 't hart in het middenpunt wist te treffen.
En zij was vrouw, enkel verleidelijke vrouw, liefste-incarnatie van teederheid,
scherpste uiting van hartstocht, naar 't viel. Van misstappen was haar leven waarlijk
niet vrij. Integendeel. Doch één trek bleef overheerschen. Elke overgang van den
éénen toestand in den anderen had bij haar plaats als de transformatie van rups
tot vlinder: van het verledene sprong zij altijd met lichten stap over in het
tegenwoordige, niet onbevlekt maar onverzwakt. Over dat opstel heb ik veel moeten
hooren. Het was een zijdelingsche blik op de questie der emancipatie van de vrouw,
een vraagstuk dat ik vroeger in een kleine studie over Fanny Lewald reeds had
aangestipt. Het wees als onwillekeurig op mogelijke vervorming van onze geldende
zedewet. Vissering was ontstemd, toen hij mijn portret van Caroline zag. Het baatte
mij niet, of ik al verduidelijkte, dat mijn silhouet van deze jonge vrouw, als die al iets
bewees, een bewijs te meer was, dat - daargelaten de questie van het feminisme,
die ik niet be- handelde - de taak der vrouw niet lag op 't gebied der wetenschap
maar op dat der kunst, en dat inspiratie op dat kunstterrein vooral haar kracht was.
Vissering, anders zóó veelzijdig en toenaderend, meende, dat ik te hoogen rang
aan hartstocht had gegeven, en zonder kritiek dat niet had mogen doen. Anders
oordeelde in een opstel Mr. S. van Houten. Kort en bondig zeide hij: ‘Waar ligt
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het verkeerde? In de natuur dezer vrouw of in ons, die haar aan een valschen
maatstaf toetsen?... Tegen één artikel als dat van den heer Quack moet de kerk
1)
jaren-lang prediken’ . Nu: die laatste conclusie lag zoo vèr mogelijk verwijderd van
mijn bedoeling. Caroline - Schilling's idool - was waarachtig geen propaganda-beeld
van religieuze leêgheid.

V.
Al die verschillende studiën en aanrakingen in Utrecht bogen zich voor mij natuurlijk
over tot mijn positie in de academie.
Ik had hier te doen met mijn collega's en met mijn studenten. Wat mijn collega's
betreft was mijn verhouding - op een enkele uitzondering na - zeer vriendschappelijk.
De enkele uitzondering gold den heer Opzoomer. Voor hem was ik - 't geen ik ook
werkelijk was - de leerling van Martinus des Amorie van der Hoeven. En deze had
eens de woorden geschreven: ‘neen, nooit heeft Mr. Opzoomer zich waarlijk vergast
aan den verheffenden aanblik van den sterrenhemel der aangeboren ideeën in het
menschelijk gemoed: lichten door den Vader geplant, die van den Vader getuigen,
en ons naar den Vader trekken.’ Daarom zag hij met argwaan mij aan, en had hij
zelfs gemeend, in een redevoering ter opening van de academische lessen van het
jaar 1869 - rede die onder den titel: ‘De Vrije Wetenschap’ door hem werd uitgegeven
- de studenten te waarschuwen voor het beeld dat ik van mijn meester had gegeven.
Busken Huet in Indië was toen zoo vriendelijk voor mij den handschoen op te vatten,
en had met een heftig artikel in den ‘Java-bode’ van December 1869 Opzoomer
te-recht gewezen. ‘De krul is er uit, de pruik er op, de domper verplaatst’, luidde het
over hem bij Huet. Mij deerde het, dat onnoodig zoo fel tegen den ‘wijsgeer’
Opzoomer werd geschreven. Zijn zoogenaamde wijsbegeerte was trouwens reeds
ondergegaan in pleidooien voor de moderne theologie. Opzoomer was een
uitstekend, schitterend jurist, verre in dat opzicht boven mijn lof verheven, maar wat
zijn filosofie aangaat, prof. Land was gewoon glimlachend ex cathedra te verzekeren:
‘dat deze jurist ook wel eens aan wijsbegeerte had gedaan.’ Zijn redevoering van
het jaar 1871, ter herdenking van zijn 25-jarige ambtsbe-

1)

Zie mr. S. van Houten ‘Bijdragen tot den strijd over God, eigendom en familie,’ tweede druk,
1883, pag. 175.
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diening, zou weldra over zijn eigenwaan, zijn rhetoriek en zijn vulgariteit als filosoof,
de oude leerlingen, voorzoover zij geloof in hem hadden gehad, doen blozen.
Intusschen bracht die verhouding tot Opzoomer geen storing in den dagelijkschen
omgang met hem, noch vooral in de vriendschappelijke betrekking met de andere
hoog-leeraren te-weeg. Het was een uiterst beschaafde welwillende kring. De vijf
faculteiten waren nog niet met te veel leerkrachten bezet, zoodat er nog sprake kon
zijn van een band en van een groep. Om de veertien dagen ver-eenigden zich allen
des avonds tot een gezellig samenzijn: men noemde dat ‘de krans.’ Op dien ‘krans’
verschenen dan allen voorzoover zij niet verhinderd waren. De vier juristen kwamen
trouw op het appèl. De drie theologanten: Doedes, van Oosterzee en ter Haar lieten
zich niet onbetuigd. De literatoren: Rovers, van Herwerden, de Jong, Opzoomer en
Brill verschenen dikwijls. De medische faculteit was met Donders, Koster, van
Goudoever en van der Lith bijna altijd tegenwoordig, al moest men Loncq te dikwijls
missen. En de natuurkundige faculteit zond haar in het buitenland beroemde leden:
Buys Ballot, Miquel, en voorts Harting, Grinwis, van Kerkhoff en Eduard Mulder. Het
was op zulk een avond - die beurtelings aan huis der professoren werd gehouden
- een zeer genoegelijk en behaaglijk onderhoud. Een eenvoudig ‘souper’ besloot
dan het samenzijn. Ieders karakter en voorkeur kwam tot zijn recht, doch aan den
eisch der hoffelijke wellevendheid werd als van-zelf door allen voldaan. In den
smeltkroes van den omgang met ‘gelijken’ op het gebied der wetenschap werd de
steilheid van individueele beweringen telkens, als 't ware afgeschuurd. Alles wat
opzien verwekte werd op zulk een avond vermeden. Ieder deed zijn best om de
zienswijze van zijn tegenstander te begrijpen. Van persoonlijke animositeit tegen
elkander was in 't algemeen haast geen spoor. Men volgde onbewust de les op van
Talleyrand: ‘ne se brouille pas avec moi qui veut!’ En in de algemeene groepeering
van alle faculteiten, hadden dan natuurlijk weder enkele samenvoegingen van meer
verwante geesten plaats. Aardig was het op te merken, hoe vernuften, die, naar 't
oordeel der wereld, hartstochtelijk tegenover elkander stonden, hier op het onzijdig
territoor der academische wellevendheid soms dicht zich tot elkander schikten, en
rakelings, allerlei scheuren en antithesen dàn voorbijgingen.
Waar ik van mij zelven spreek, teeken ik op, dat mij - altijd wanneer ik mijn
rechtsgeleerde ambtgenooten uit
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zonder - twee dier professoren, om zeer verschillende redenen, aantrokken: ik noem
de heeren Donders en Brill. De eerste maakte op mij een scherp gestempelden
indruk die nooit uitgewischt zou worden; tusschen den tweeden en mij knoopte zich
een band, die allengs meer en meer zich loswikkelde.
Wat Donders betreft, hij was onbetwist ons aller vorst. Binnentredende in ‘den
krans’ hoorde men reeds in de verte zijn woord, dat zoo nobel verklankte. Daar was
iets zeer koninklijks in zijn houding. Zijn kloeke stevig gebouwde gestalte, zijn schoon
voorkomen (ϰαλὸςἀαὶἀγαϑὸς paste Moleschott op hem toe), zijn sprekend gelaat,
zijn heldere groote oogen, zijn machtige stem imponeerden. Hij droeg op zijn
voorhoofd het teeken der uitverkorenen. Men was zich daarvan bewust, dat deze
man iets meer beteekende dan die hem omringden. Wij allen gaan weg - zóó
bekende ieder onzer - hij blijft. Hier stond een genie in den dienst der wetenschap.
Ik had een Israëls, een Bosboom gezien en bewonderd, ik had omgegaan met een
dichter als Potgieter, ik had aan de voeten gezeten van Martinus, en hier stond een
persoonlijkheid vóór mij, die evenknie was dezer hooge geesten, tot nu toe door mij
vereerd. Hij was vijftig jaren oud, toen ik hem in 1868 zag. Dikwijls had ik hem hooren
roemen, slechts een enkele maal gezien. De aanleiding tot een vluchtige
kennismaking was vroeger geweest de omstandigheid, dat hij boezemvriend was
van Schneevoogt, mijn mede-redacteur in ‘de Gids’, en dat ik ééns aan een maaltijd
op 't buitengoed Heijenoord, niet vèr van Arnhem, dáár hem bij dien vriend had
ontmoet. Ik hoorde hem spreken, doch zag toen een weinig op tegen zijn wel wat
te oratorisch, te wetenschappelijk optreden, dat zelfs een oogenblik in den eersten
aanvang een geaffecteerden aanloop kon aannemen. Doch mijn vrouw vertelde mij
van zijn beminnelijke goedheid. Zij was als jong meisje met bloedverwanten naar
Mariënbad in Boheme geweest. Toen hadden die familie-leden kennis gemaakt met
den ook aldaar aanwezigen Donders. Aan de bron had hij zich aan haar laten
voorstellen, en haar tot haar groote verlegenheid scherp geobserveerd, want zij
leed aan een klein gebrek aan de oogharen. Toen Mariënbad werd verlaten en
Donders zijn landgenooten bij 't afscheid vaarwel zegde, gaf hij aan mijn toekomstige
vrouw een toegevouwen briefje, waarop een behandeling van dat oog werd vermeld.
Dank zij dat middel had mijn vrouw nimmer meer iets van die kwaal gemerkt. Bij
het eerste bezoek in Utrecht reikte dus, dankbaar, mijn
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vrouw hem de hand. Wij werden groote vrienden. Dikwijls kwam hij des avonds bij
ons thee-drinken. De betrekking werd vertrouwelijker, toen een vriendin mijner
vrouw, ter wille van haar oogen, zich onder zijn behandeling stelde, en de professor,
die voor iedereen den tijd scheen te hebben, des avonds haar ten onzent kwam
behandelen. Toen mocht ik hem zoo rustig in zijn geneeskunst gadeslaan. Want dit
was wel het eigenaardige, dat geen glans der wereld, geen verleidelijk
wetenschappelijk onderzoek, hem kon aftrekken van het eenvoudig bedaard
betrachten van zijn plicht als geneesheer. Nimmer was hij dan gejaagd, altijd
geduldig. Zijn gemakkelijke smaakvolle beweging gaf zijn patiënten kalmte. Hij was,
geloof ik, nimmer knorrig of driftig. Mij voegt het niet den door gansch Europa
beroemden geleerde te beoordeelen, den grooten fysioloog, die door de beoefening
der natuurkunde tot de behandeling van het onderdeel der oogheelkunde was geleid.
Ik werd intusschen steeds sterker bekoord door den volledig ontwikkelden man, die
een geleerdheid beheerschte verwant aan hooge kunst. Daar was scheppende
kracht in dien man. Zijn combineeren, zijn durven klom op tot de sfeer van het genie.
Vreugde en blijheid straalden van hem uit. Want op zijn gebied was hij kunstenaar.
Dat kwam uit in zijn betooverende voordracht, in zijn hartstocht om te onderwijzen.
Ik heb hem nooit op buitenlandsche congressen hooren spreken, waar hij hetzij in
het Duitsch, of het Fransch of het Engelsch zijn hoorders toesprak, maar alle
berichten daarover zijn éénstemmig. Hij was op zulk een congres - zóó zeide men
- reeds door zijn redenaars-gave aller middenpunt. Slechts heb ik hem gehoord op
het college, dat hij voor alle studenten der universiteit ééns in de week ten 4 ure gaf
over anthropologie. Welk een helderheid en tegelijkertijd sierlijkheid! Hij wees op
den samenhang aller dingen, op den band der noodwendigheid die alles doordringt.
Hij verwijdde het perspectief en werkte op de verbeelding. Terwijl hij sprak over stof
en over kracht, deed hij ons genieten van de oorspronkelijkheid van zijn eigen geest.
Van tijd tot tijd klonken de gedachten ontzagwekkend uit zijn mond. Mildelijk gaf hij,
improviseerend, de resultaten van zijn onderzoek in onberispelijke taal ten beste.
Hij was de geliefde, neen, de aangebeden hoogleeraar zijner school. Let wel op,
dat in zijn rede telkens wijsheid en schoonheid verbonden waren. Trouwens, ook
afgescheiden van de hooge artistieke techniek zijner mededeelingen, had hij liefde
voor elke muzen-kunst, allereerst voor de muziek en
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voor het vioolspel, dat hij zelf beoefende, maar ook voor de schilderkunst. Hem
soms later gemeenzaam ziende omgaan met Bosboom en diens vrienden, en zijn
theorieën over het zien hun hoorende uiteenzetten, kwam het dikwijls bij mij op, dat
zijn kennis van het gezicht beantwoordde aan wat ons land in het doen zien
vermocht. De geheimen van het licht, aan Bosboom geopenbaard, hetzij in de
ruimten der kerken of door het wisselen der glanzen op ons wazig polderland, werden
door Donders in zijn ‘doctrine’ naar vaste methode verklaard. Zijn wetenschap stond
op één lijn met Bosboom's kunst. Zij was even divinatorisch. In alle opzichten geniaal.
Dit werd mij eens door een ander Hollandsch geleerde, die op een tegenovergesteld
gebied aan dat van Donders, even scheppend en artistiek voorwaarts ging-, als met
één zet duidelijk gemaakt. Het was in Februari 1876, bij gelegenheid dat mijn vriend
Buys als rector magnificus der academie te Leiden aftrad. Op den feestmaaltijd,
dien hij zijn Leidsche ambtgenooten aanbood, had hij ook mij uitgenoodigd en als
bijzonderen gast een eereplaats aan tafel gegeven naast Cobet, den beroemdsten
onzer klassieke litteratoren, hoogen kunstenaar op dat terrein. Wij spraken onder
't genot van den wijn over allerlei, en Cobet verraste mij ieder keer door zijn
Fransch-Attische invallen. Plotseling toen in een toast Alfred de Musset was
genoemd, en diens inval om gemetamorfoseerd te worden in den door hem
geteekenden ‘homme qui passe’, vroeg ik hem botweg, ‘als gij Cobet niet waart,
wie hadt gij willen wezen?’ Het antwoord luidde kort en bondig: ‘Donders’.
Wat stak bij dien in zijn omgeving betooverenden Donders de tweede hoogleeraar,
dien ik uit den professoren-krans noemde, Brill, uiterlijk af! Zijne kleine onaanzienlijke
gestalte, gestoken in een iets te deftig voorkomen, maakte dat hij in een eenigszins
grooten kring niet dadelijk de hem toekomende belangstelling of aandacht die hij
zoozeer verdiende, trok. Daarbij kwam, dat hij in zijn eigen weten schap, het
taalgebied en de spraakkunst van ons land, geen nieuwe banen betrad, of nieuwe
uitzichten opende. Integen-deel. Als taalgeleerde is hij dan ook misschien vergeten.
De richting van zijn geest en van zijn studie verschilde geheel en al van die der
doortastende Leidsche school op het gebied der Nederlandsche filologie. Deze
nieuwe drijvende en opwekkende school miste bij Brill de preciesheid, die haar
kenmerk was. Brill was als beoefenaar van het Nederlandsch taal-eigen blijkbaar
niet gevormd door de methode die de Vries en Jonckbloet volgden. Terwijl deze
twee, door
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een nauwkeurig historisch onderzoek van de oudere monumenten, onze taal poogden
te bestudeeren, zoo strikt en zoo eenvoudig mogelijk, paste Brill hier algemeene
filoso-fische beschouwingen toe, die, naar het inzien van de Vries en Jonckbloet,
slechts duisterheid en ten slotte oppervlakkigheid in de hand werkten. Beter bewoog
Brill zich op het terrein der eigenlijk gezegde grammatica. Dochook hier scheen hij
in de onmisbare historische studie niet zeer sterk. Meer lette hij op een logische
ontleding, op definities van alles wat in zulk een spraakkunst voorkwam, op
verdeeling en dispositie van het geheel. Dergelijke theorieën vielen weinig in den
smaak der zuivere filologen, maar misten toch hun uitwerking niet op hen die door
opvoeding en afkomst dichter stonden bij het lager onderwijs. Door zijn grammatica
te schrijven bewees Brill dan ook stellig een dienst aan de studie op dat terrein in
Nederland. Ook dit boek is wel is waar verouderd, maar men had, te zijner tijd, in
dat werk een soort van legger, waarvan men telkens gebruik maakte, zij het soms
om eigen oordeel te scherpen. Als hoogleeraar in zijn vak kon dus Brill mij niet
uitermate boeien, en toch werd ik telkens als tot zijn onderhoud en samenspraak
getrokken. De reden was, dat Brill nog een gansch andere zijde van zijn leven, dan
louter den weten-schappelijken kant, openbaarde. Die hem goed kenden, wisten
dat hij op zeer geprononceerd christelijken grondslag een theosofische
levens-opvatting bepeinsde, en daarnaar zijn gedrag inrichtte. Deze man leefde
met zijn gedachten in een zeer verheven atmosfeer. Van de gewaarwordingen, in
die reine atmosfeer door hem ondervonden, getuigde hij. Zijn diep gemoed was
geëvenredigd aan zijn hoogen geest. Hij zag of geloofde te zien een orde van dingen,
welke slechts met een door God geopend oog kon worden waargenomen. Kwam
hij daarvan aan het woord, dàn werd het den hoorder - indien deze in zijn denken
en gevoel eenige verwantschap met zulke gedachten kon hebben - te moede, alsof
Brill niet verre afstond van het Koningrijk Gods, alsof hij behoorde tot de van God
wetenden in deze wereld van vergankelijkheid en ellende, alsof het mysterie van
het leven voor hem was geopenbaard. Het verwarrend gordijn der veelheid scheen
voor hem opgetrokken, en de éénheid, het herstel aller dingen was door hem gezien.
Bij zijn spreken daarover kwam er een glans over zijn lichamelijk zoo nietige
persoonlijkheid. Het was, alsof hij zich dàn bewust gevoelde van de kracht uit den
Hooge, overwinnend de macht der duisternis. Hij redeneerde echter zelden over
die gedachten,
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poogde niet te overreden. ‘Wie wijs is - zóó hoorde ik hem zeggen - beseft wat er
noodig is tot het rechte inzicht in den aard der dingen, en zal dan ook zelfs niet
beproeven dat inzicht aan den door vooroordeelen gesloten zin bij te brengen.’ Het
burgerschap in hooger sfeer werd, naar zijn oordeel, niet door verstandelijke
redeneering verkregen. Daarvoor was noodig een verstaan met het hart. In het hart
werd door het geloof volbracht de omkeering en wederherstelling aller dingen. Brill
getuigde dit slechts, en liet het als 't ware over, of zij, die hem omringden, deze zijne
getuigenis aannamen. Hij voor zich zag de realiteiten, die God heeft gemaakt, en
schoof geen begrippen daartusschen. Het volle leven is voor ieder die zien kan en
wil - zóó sprak hij - geopenbaard, heden en hier. Het eeuwige is reeds hier. De
eenvoudigen, de reinen van hart zagen, volgens hem, die realiteiten en waren in
het mysterie van het Gods-zijn ingewijd. Hun oog was geopend. Met moet niet
meenen, aldus sprak hij, dat ons denken de waarheid voortbrengt; neen, de waarheid
is gegeven, niet vèr te zoeken; tot ons wordt gezegd: ziet, alles is bereid, alles is
gereed buiten u, zonder u, erken het, geef er u aan over, en gij zult God en u-zelf
terugvinden. Tot een geslacht, dat alles in wording ziet, alles van ontwikkeling wacht,
predikte het Evangelie, volgens Brill, het woord: de volmaakte wereld bestaat; niets
zou worden als het niet van den aanvang er was. God is de eeuwige, en ons hart
heeft alléén rust, als het, in de kennisse Gods, het eeuwige leven bezit. De prediking
van het Evangelie is niet een prediking van afzonderlijke, tijdelijke, historische feiten,
maar van een algemeen werk Gods, hemel en aarde omvattend. IJdel is het de
dagteekening van eeuwige woorden te berekenen. Wat doet het er toe, wanneer of
door wie gesproken is, wat hemel en aarde steeds verkondigen? Dit alléén is de
heilige geschiedenis. Het gewone leven moeten wij op de hoogte plaatsen, waar
de heilige geschiedenis ons brengt. Want die geschiedenis is openbaring van een
hoogere orde van zaken, dan die wij met ons onheilig oog zien, en die hoogere orde
is de eigenlijke, de wezenlijke wereld. Het wonder is de ware natuur. Daarin treedt
aan 't licht de éénheid der zoogenaamde geestelijke en der stoffelijke wereld. Wij,
als menschen, hadden intusschen het voorrecht, indien onze oogen geopend werden,
het tijdelijke in het licht van het eeuwige te zien... Aldus sprak haast profetisch Brill,
denk-probleem tot ziele-drama vervormend. Soms meende ik in zulke woorden een
verren
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naklank te hooren van die mystieke auteurs, met wie ik in mijn studenten-tijd in den
geest had verkeerd. Een enkele maal dacht ik een nagalm der uitspraken van
Martinus te vernemen. Doch op het standpunt, waarop ik nú stond in mijn studie
der maatschappelijke verschijnselen, was ik niet meer vatbaar dat alles voetstoots
aan te nemen. Zeer zeker trachtte ook ik met godsdienstig-wijsgeerig bewustzijn
de levensvragen te bezien. Ook de maatschappelijke actie - ik begreep 't - vordert
een theoretische kennis: synthese der afdeelingen van het geestes-leven is noodig.
Het idee van de éénheid moet alles doordringen. De volledige mensch is hij, die
zich in zijn woorden en werken bewust is van het idee van 't geheel, en sterk in dat
bewustzijn de werkelijkheid in de oogen durft zien. Zou dergelijke theosofie als van
den heer Brill wellicht een zoete waan zijn, dien men te goeder trouw zich schiep,
om het soms afschuwelijk aangezicht van die werkelijkheid niet te zien? Soms kwam
dat oneerbiedig vermoeden bij mij op. Bij Brill miste ik daarbij volkomen den zin voor
al het historische. Het feit had voor Brill enkel beteekenis als openbaring van wat
eeuwig is. Niet het wordende maar het onveranderlijk zijnde boezemde hem belang
in. Hij zag de dingen nooit consecutief. En dat consecutieve te erkennen in den
gang der maatschappij was juist de taak, die ik mij had opgelegd. Dikwijls ging ik
dan ook als bedwelmd en verbijsterd de lange trap van zijn woning, op de Oude
Gracht, af. Eerst, als ik op straat in de koele lucht was gekomen, kwam ik tot
bezinning, begreep ik naar de laatste echo te hebben geluisterd van oude stemmen,
die van mijn eerste jeugd af mij hadden aangegrepen. Ik zou ze voortaan niet meer
hooren. - Dikwijls zag ik Brill na 1871, daar ik secretaris van den academischen
senaat was toen hij het rectoraat bekleedde. Dagelijks ging ik een tijd-lang met hem
om. Een kleinen dienst mocht ik hem bewijzen in de loopbaan van zijn jongsten
zoon. Bewondering voelde ik voor hem zooals hij de rampen van het dagelijksch
leven droeg. Nog zie ik hem vóór mij, met zijn mannelijke verloochening van pijn,
toen een smartelijke val op het station van den Rijnspoor te Utrecht hem had
getroffen. Hij leed bitterlijk, doch zijn lippen stamelden slechts de woorden: ‘een
Christen betaamt het niet over pijn te klagen’. Hij behoefde dan ook in eigen hart
1)
niet te strijden tegen de onedele bewegingen van den mensch: hij kende ze niet.

1)

Zij, die over de christelijk-theosofische denkbeelden van Brill uitvoeriger willen worden ingelicht,
verwijs ik naar het schoone door prof. D.P. Chantepie de la Saussaye in 1896 uitgegeven
boek: ‘Geestelijke nalatenschap van Dr. W.G. Brill’. Aan de inleiding van la Saussaye heb ik
dankbaar enkele zinsneden ontleend. Vergelijk thans la Saussaye ‘Het Christelijk Leven’,
deel II, 1912, pag. 72.
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Met Brill had ik voor de Utrechtsche studenten een genootschap opgericht onder
den naam: ‘Arti et Litteris’. Op gezette avonden, meestal om de veertien dagen,
kwamen wij samen. Het waren theologanten en juristen, vooral theologanten in
grooten getale. Wij noo-digden enkelen uit hun midden uit, als medebestuurders
met ons zitting te nemen, en de beste namen - namen die thans onder ons volk
klank of roem bezitten - kregen aan de bestuurs-tafel naast ons een plaats. Brill en
ik deden ons best een leemte aan de universiteit aan te vullen. Over de kunst en
over de meer moderne letterkunde werden toen geen voordrachten gehouden.
Opzoomer was vroeger aan die behoefte te-gemoet gekomen, doch het vuur van
zijn leven was reeds uitgedoofd. Op gansch andere wijze dan hij vroeger had verricht,
werd nu de taak door ons beiden aanvaard: Brill sprak over de Duitsche literatuur,
vooral over zijn opvatting van het tweede deel van Goethe's Faust; ik nam de
Fransche letterkunde tot mijn terrein. Na elk onzer voordrachten volgde dan debat.
Ik herinner me nog met zekeren glimlach de oppositie, die er onder de theologanten
rees, toen ik Alfred de Musset's ‘Nuits’ poogde te verklaren. Dit alles was nog nieuw
te Utrecht. Men sprak niet over ‘passie’. Nieuw was ook het voorstel dat Brill en ik
deden, om de kleine contributie, welke wij van de talrijke tot ons genootschap
toegetreden studenten vroegen, te bestemmen vooraankoop van pleisterbeelden
naar antieke modellen. Wij maakten op die wijze een begin van een collectie, en
hielden, naar aanleiding van die beelden, kunst-beschouwingen. Toen ik later als
professor aftrad heeft Beets mijn plaats ingenomen.
In de academische wereld werkende arbeidt men als in een goed geregeld
organisme. Men heeft om beurten zijn vaste taak: rectoraat of secretariaat van den
senaat. Men moet soms enkele missiën of opdrachten vervullen. - Drie keer werd
mij zulk een vertegenwoordigende zending op de schouders gelegd. Ik deed dan
telkens mijn best den Utrechtsehen naam eer aan te doen. Zóó te Leiden in 1875,
te Pesth in 1876, te Tübingen in 1877. In Leiden, bij het 300-jarig feest der Leidsche
academie, moest ik de Utrechtsche hoogeschool, en op verzoek der beide overige
hoogescholen, die van Groningen en Amsterdam, vertegenwoordigen. In de Leidsche
senaatskamer, bij de ontvangst
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en begroeting der afgevaardigden, schier uit alle beroemde Europeesche academies,
moest ik het allereerst, uit naam der wetenschap van ons land, Leidens universiteit
1)
in het Latijn begroeten. Van dit feest heb ik in ‘de Gids’ een verslag gegeven. Gelijksoortigen academischen gedenkdag mocht ik in den zomer van 1877 te
Tübingen bijwonen. Het was een luidruchtig en toch liefelijk, gemoedelijk feest, zoo
als alléén Zuid-Duitschland dat weet te bereiden. Uhland's liederen, Scheffel's
liederen, Mörike's verzen weêrklonken tegen de ouderwetsche gevels der huizen
van het stadje, langs de oevers van den Neckar, tusschen de wijnbergen, over de
rijzende en dalende straten, en in de overwelfde gangen van het oude klooster
Bebenhausen. Wetenschap en poëzie omarmden elkander, en men was in een
stemming om aan een ieder broederhand en broedertrouw aan te bieden. Mijn vrouw
en ik dankten aan dat feest de kennismaking, en gedurende ettelijke jaren de zeer
innige vriendschap, met het edele, hoogst beschaafde gezin van professor von
Martitz.
Naar Pesth werd ik in 1876 door de regeering gezonden. Het negende groote
internationale statistieke congres werd in den zomer van dat jaar in de hoofdstad
van Hongarije gehouden. Het zou de laatste zijn van die uitgebreide Europeesche
vergaderingen, die, op aansporing van Quetelet, in het derde vierendeel der 19e
eeuw, onder de sanctie der gouvernementen, in de voornaamste steden van Europa
- Brussel 1853, Parijs 1855, Weenen 1857, Londen 1860, Berlijn 1863, Florence
1867, Den Haag 1869, St. Petersburg 1872, Pesth 1876 - werden gehouden. Na
dien tijd zijn zulke internationale congressen van statistiek meer gespecialiseerd.
Met vreugde en opgewektheid nam ik de regeerings-opdracht uit handen van den
minister Heemskerk aan. Het was voor mij een aanleiding, om nog eens mij te ver-

1)

Men veroorlove mij de ijdelheid uit die lang vervlogen gelukkige dagen over te nemen een
‘silhouette’ van mij-zelven, een teekening, die wellicht als ‘pendant’ dienst kan doen naast
het portret door Potgieter (zie bladzijde 141 hierboven) van mijn persoon ontworpen. Bij de
ontvangst der uit binnen- en buitenland te Leiden aankomende geleerden werd ook mijn figuur
herdacht. De beschrijving stond in de Augsburgsche Zeitung van Zondag 21 Februari 1875
(Bijlage) en was, meen ik, van de hand van professor Riehl. De bewoordingen luidden aldus:
‘Die Deputation der einheimischen Schwester-Universitäten hatten natürlich den Vortritt.
Zunächst antwortete der jugendliche Rector von Utrecht. Natürlich lateinisch. Eine
eigen-thümliche Erscheinung. Haben Sie das grosse Gemälde von Karl Dujardin im
Amsterdamer Trippenhuis gesehen, welches die fünf Vorsteher des Spinnhauses darstelt?
Es war als ob in jenem Manne mit dem feinen Bart auf die Ober-liippe, den regelmässigen
bleichen Gesichtszüge, dem langen Schwarzgelockten Haupthaar, die Mittelfigur aus jenem
Gemälde geradeswegs herausgestiegen sei.’ - Mij bekoorde de greep, waar mijn
wetenschappelijk optreden vastgehecht werd aan den toovercirkel der oud-Hollandsche
kunstwereld van de zeventiende eeuw.
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diepen in herinneringen van mijn eersten dienenden arbeid in de maatschappij, te
Haarlem aan het bureau van statistiek van het Provinciaal Gouvernement, en om
voorts in 't algemeen de taak en de resultaten der statistiek voor mij-zelven duidelijk
1)
nog weder te toetsen en te formuleeren.
De statistiek toch heeft op het gebied der maatschappij een sterk revolutionnairen
invloed geoefend. Als wetenschap trad zij zonder aanmatiging, onschuldig op. Zij
gaf slechts voor, een nieuwen maatstaf, die vroeger wel bekend maar niet bijster
veel gebruikt was, consequent en streng op den kring der politieke en sociale kennis
te zullen gaan toepassen. Zó ó toog zij aan den arbeid. Toen zij echter een tijd-lang
aan 't werk was, zag men met bevreemding, dat diezelfde argelooze statistiek
inderdaad de grondslagen legde van een gansch andere wetenschap van staat en
maatschappij, dan waaraan men gewoon was. Zij leverde gegevens, die in de plaats
konden komen van de experimenten en proeven op natuurkundig terrein. Men zag
haar bezig aan het opbouwen van een exacte staats-wetenschap. Weldra ging de
statistiek op haar manier aanwijzen, welke van onze maatschappelijke instellingen
levenskracht hadden en welke niet.
Het tijdstip der opkomst van de statistiek in onze eeuw viel samen met het
veldwinnen der positieve denkbeelden op elk gebied van kennis. Voor hen die de
botsing der oude en der nieuwe gedachten-wereld weten op te merken, en in dat
treffen en op elkander stooten van deze twee kringen niet het minst belangwekkende
deel der geschiedenis waardeeren, voor hen heeft het iets eigenaardig aangrijpends
in de brieven van Bilderlijk aan de Tydemans den afkeer te zien, waarmede de geest
van Bilderdijk, die de hooge gedachten van het verleden in haar vlucht dorst volgen,
neêrziet op de laag bij den grond schuivende statistieke wetenschap, welke door
de vertaling van Schlözer's boek aan onze academies binnensloop. Het moest zóó
wezen. Volgens de oude beginselen rustte de staat op een idee, en de
gevolgtrekkingen werden nu uit die hooge gedachte voor het samenleven der burgers
afgeleid. De statistiek, van haar kant, hield zich volstrekt niet bezig met dit denkbeeld
te ontkennen of te bestrijden, maar handelde eenvoudig alsof zulk een stelling een
hypothese was, en ging slechts aan het waarnemen, opteekenen, en becijferen van
de verschijn-

1)

Ik heb over het congres te Pesth en over de acht vroegere congressen een breede studie
(90 bladzijden) in ‘de Gids’ van 1876 geplaatst, waaruit ik hier een enkele bladzijde overneem.
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selen en feiten om ons heên. Zij zag niet op tot de bron waaruit alles heette af te
vloeien, maar zij bemoeide zich eenvoudig met de resultaten, met de gevolgen, als
men daaraan dien naam wilde geven. Zij vestigde haar oogen op het zichtbaar
waarneembare, telde en telde dat na, en gaf, zonder nog dadelijk in 't eerst op het
verband met het geheel te letten, de som van haar berekeningen ten beste. Met
andere woorden: de statistiek richtte in elk land een waarnemings-dienst op. Gelijk
er een observatorium was om den loop der sterren aan den hemel te kunnen nagaan,
zóó moest er in eiken staat een observatorium wezen om den gang en beweging
der maatschappelijke verschijnselen te kunnen opmerken. Men deed het reeds voor
de stroo-mingen in de lucht en in de zee; waarom zou men niet éénzelfden
zelfstandigen waarnemings-dienst gaan inrichten om den golfslag der bewegingen
in de maatschappij steeds juist te bepalen? En bij dat waarnemen der
maatschappelijke feiten en der levens-verhoudingen der menschen onderling kon
de statistiek een hoogst onpartijdig en neutraal karakter aannemen. Zij had geen
vóórkeur voor dit of dat, geen sympathie of antipathie. Zij getroostte zich zelfs het
verwijt, dat de staats-wetenschap door haar toedoen iets van haar elegante vormen
verloor. Zij was slechts tevreden, als zij solide gegevens aan het licht bracht.
Sainte-Beuve verhaalt ons (Nouveaux Lundis, III, p. 230), hoe hij op een der laatste
dagen van Februari 1848 in een der straten van Parijs zijn vriend Letronne ontmoette,
en dat deze den indruk, welke al de fraaie zaken der revolutie - die omvèrhalingen,
die verwoestingen, die veranderingen, die lafheden, die verloocheningen - op hem
maakte, aldus weêrgaf: ‘C'est désagréable mais que c'est curieux pour l'observateur!
C'est comme si l'on voyait le corps humain après qu'on en aurait ôté la peau.’ Tegen
het geven van een soortgelijken indruk ziet de statistiek volstrekt niet op. Alles te
zien is ook niet aangenaam. De fijne blanke huid, die het maatschappelijk lichaam
bedekt en alles bevallig afrondt, wordt opengelegd, en men ziet de aderen, de
spieren, de zenuwen, het bloed der maatschappij. Men ziet de beweging en den
groei, en tegelijkertijd de plekken waar ziekte-stof is verzameld. Trouwens de
statistiek had geen andere bedoeling dan een studie op de ontwikkeling der
samenleving te zijn. De maatschappelijke toestanden en menschelijke handelingen
vielen onder het bereik van haar gezicht, maar vooral de stroom en gang in dat
alles. In zekeren zin ging zij geven een anatomische les op het levend lichaam der
maatschappij.
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En toen nu de statistiek een geruimen tijd haar waarnemingen had voortgezet - zich
slechts met de maatschappelijke feiten bemoeiende, en alleen dán de natuur binnen
den kring van haar observatie opnemende, wanneer die natuur inwerkte op
maatschappelijke verschijnselen - stond er een man op, uitstekend natuurkundige
en statisticus tegelijk, die de verschillende fragmentarische onderzoekingen en
opteekeningen begon te verzamelen en te combineeren, en die nu de stelling poogde
te bewijzen, dat in al de verschijnselen der menschelijke maatschappij éénzelfde
wet van regelmatigheid viel waar te nemen als de wet van orde, die wij in de natuur
eerbiedigen. Die man was de in 1874 gestorven Belg Quetelet. Hij beproefde - mits
de waarnemingen der statistiek over een zeer uitgebreid terrein waren genomen op die cijfers de leer der kans-berekening (de theorie der probabiliteiten) toe te
passen, en toonde aan, dat, wanneer dit of dat verschijnsel zich in de maatschappij
onder deze of gene voorwaarde had voorgedaan, er een grond van waarschijnlijkheid
en dus een mathematische verwachting was, dat zulk een verschijnsel onder dezelfde
omstandigheden zich kon en moest herhalen. Die mathematische verwachting stond
nog niet geheel gelijk aan een moreele verwachting, maar kwam haar toch vrij-wel
nabij. En op die wijze construeerde nu Quetelet een maatschappelijke physica
(physique sociale), wier eerste bouw een geheel nieuw tijdperk vormt in de
geschiedenis der wetenschappen.
De statistiek kon nu ook, zonder haar eigenlijke basis (de waarneming en
constateering) te verlaten, een eenigszins vrijer vlucht aannemen. Zij kon aldus
komen tot het vinden van enkele algemeene wetten. Allengs werd het begrip van
oorzaak en gevolg op haar terrein toegepast. Maar bij die vrijere beweging gold het
voor de statistiek dubbel voorzichtig te wezen. Wij bedoelen niet hiermede, dat zij
even scherp moest blijven toezien of de waarnemingen juist waren; dit spreekt
van-zelf; maar de strekking van Quetelet's richting bracht mede, dat men het
zwaartepunt ging leggen op de vergelijkende statistiek. En ziedaar de moeilijkheid.
Wel hadden omstreeks 1850 alle beschaafde staten, de één vroeger, de ander later,
een dienst der statistiek, een maatschappelijk observatorium, binnen hun grenzen
opgericht; maar elk dezer observatoria richtte de methode zijner waarnemingen op
de voor zijn land-aard gemakkelijkste wijze in. Men had thans van al de landen
geconstateerde gegevens, maar die de alge-
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meene wetenschap niets verder brachten. Elk dezer cijfers sprak voor elk land zijn
eigen taal. Geen enkel cijfer misschien was op dezelfde wijze verkregen, en geen
enkele tabel vertoonde dezelfde indeelingen. Een groote verwarring was het resultaat,
wanneer men op die cijfers de lessen wilde toepassen, die Quetelet zóó scherpzinnig
had geleerd.
Zóó ontstond het verlangen naar éénvormigheid der statis-tieke diensten bij al
de verschillende landen. Maakt de kaders, volgens welke de statistiek in de
verschillende landen wordt opgemaakt, uniform, opdat men de resultaten zal kunnen
vergelijken, - dit werd de wensch. Een wensch, die te sterker werd gevoeld, naarmate
onze eeuw, met haar ontdekkingen van stoom, telegrafie en fotografie, de
constateering en het overzicht gemakkelijker maakte. En daar de statistiek een taal
sprak, die voor alle naties dezelfde kon zijn, wenschte men ten minste hier de
verwarring der spraak en der dialecten te verbannen. Een groot verlies van tijd en
een massa dwalingen zouden op die wijze uitgespaard kunnen worden. Door
éénvormigheid in het constateeren te brengen, zou de vergelijking der landen dadelijk
kunnen geschieden, daar men niet eerst de documenten der landen zou behoeven
te assimileeren, zou men de waarneming op den duur gemakkelijker doen vlotten,
zouden de verhoudingen en wetten duidelijker te voorschijn treden, en zou de
éénheid der levens-vormen onder de menschen kunnen worden bevorderd. Begint
slechts met éénheid te brengen in alle officieele statistieke documenten der
ver-schillende landen - zöó riep men - en gij zult allengs samenhang kunnen brengen
in de onderzoekingen en resultaten. Gebruikt allen dezelfde methode; gebruikt voor
uw waarnemingen dezelfde instrumenten met dezelfde verhoudingen, afmetingen
en op dezelfde schaal ingericht. Richt voor alle landen gelijke tabellen in. Dit
denkbeeld vond een formuleering in het jaar 1851. Het was bij gelegenheid der
groote internationale tentoonstelling van industrie te Londen. Quetelet was de
expositie, het werk en de glorie van zijn leerling prins Albert, gaan zien, en met
eenige zijner vrienden de wonderen van deze oneindige veelsoortigheid van den
arbeid beschouwende, die op elke wijze tot vergelijking en tot 't vinden van
aanrakingspunten tusschen de volken uitlokte, - bespraken zij tezamen de
mogelijkheid, om voor alle levens-verhoudingen en levens-vormen der beschaafde
menschheid een vergelijkende statistiek in te richten. Aldus ontstond het denkbeeld
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van een internationaal congres van statistiek. Men ontwierp als van-zelf omtrekken
van een schets eener s t a t i s t i e k d e r g e m e e n s c h a p van de beschaafde
wereld. De afspraak werd een bepaald plan, en, toen ook andere statistici het voorstel
goedkeurden, werd door allen het voornemen opgevat, de eerste bijeenkomst van
zulk een congres in België's hoofdstad te doen plaats hebben, niet enkel om de
gunstige ligging der stad, en om de groote verdiensten der te Brussel gevestigde
centrale commissie van statistiek, maar ook als hulde aan den voorzitter der centrale
commissie, Quetelet. Toen ééns de stoot was gegeven, zette de beweging zich
voort. Negen internationale statistieke congressen hadden achtereenvolgens plaats,
en zóö kwam men in 1876 samen te Buda-Pesth.
Vol verwachting ging ik derwaarts. Toen ik naar huisterugkeerde, was mijn
opgewektheid vele graden gedaald: ik moest bekennen, dat het verkregen resultaat
der negen groote congressen - hoe forsch de aanloop ook was geweest - tot nu toe
veelal een illusie bleek. Ik vroeg mij zelven af, of het doel, hetwelk Quetelet zich
had voorgesteld, door deze congressen eenigermate was bereikt. Hij wilde voor de
stroomingen in de maatschappij doen, wat, bij voorbeeld Maury, voor de golvingen
der zee had gedaan. Ach, de wateren in hun pijlsnelle, vliedende, wisselende en
voorbijgaande vaart lieten zich meten en bedwingen, maar de fluctuaties der
maatschappij onttrokken zich nog aan den knellenden handgreep. Waar het
aanwenden en toepassen van identieke en geheel gelijke inlichtings- en
verzamelingsformulieren een volstrekt vereischte was, daar hebben de enkele
landen rekening moeten houden met particuliere eigenaardigheden van volk,
wetgeving en administratie, - en het gevolg is geweest, dat de besluiten van al deze
negen congressen geen wetboek van bindende regelen vormden, maar grootendeels
vrome wenschen (pia desideria) bleven enkel van de wetenschap!
Doch geduld! - zóó sprak ik tot mij-zelf - is direct niet alles verkregen, indirect is
het resultaat niet geheel verwerpelijk. Ik rekende daartoe in de eerste plaats, dat
deze congressen den stoot hebben gegeven tot zeer omvattende empirische studiën
op het geheel der maatschappij. Tot nu toe had eigenlijk ieder land voor zich alléén
statistiek onderzoek ondernomen. Dit was iets waard, zelfs veel waard, maar toch
nog nauwelijks het halve werk. Wezenlijke resultaten kan de statistiek slechts
verkrijgen door zeer groote getallen, door cijfers opgenomen op een zeer
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uitgebreid veld. Dan eerst komt de met wit krijt getrok-ken lijn (waarvan Quetelet
steeds sprak) te voorschijn. Bij studiën op een enkel land (vooral wanneer het land
niet groot is) ziet men nog slechts fragmenten en soms bizarre wild dooréénloopende
stippen, die zich kruisen, over en tegen elkander springen en zich opdringen: de
richting der regelmatig loopende lijn valt nog niet in 't oog. Toch moet men die
‘latente’ lijn kennen. De congressen hebben nu steeds naar het zoeken van die lijn
gewezen. Zij hebben op die wijze, daar zij elk land tot medewerking in dien
ontdekkings-tocht opriepen, voelbaar het bewustzijn bij elk land verlevendigd, dat
men tot een geheel, tot een groote gemeenschap behoorde. Denkt u slechts den
geweldigen omkeer in het voorstellings-vermogen der menschen, nu men, door de
hulp van die statistieke studiën, leert inzien, dat de donkere en treurige cijfers van
het arbeiders-leven niet enkel het nadeel van het betrokken land of gewest
verkondigen, maar ook tegelijk schaduw-strepen van het geheel zijn! En onder het
zoeken van zulke algemeene wetten - hoe verborgen en bedolven zij ook waren
door de dwarreling der verschijnselen in de maatschappij - bij het turen op die zee
van wisselende feiten, heeft men werkelijk hier en dáár verrassende inzichten in
donker gewaande plekken verkregen. Kostbare bijdragen leverden de
onderzoekingen dezer congressen voor het gebouw der sociologie, dat men zeer
zeker ééns zal zien oprijzen, wanneer geduld en volharding de menschen-geslachten
blijven bezielen, en wanneer deze maar niet in de fout vervallen van vluchtig de
begrippen van coïncidentie en causaliteit met elkander te willen gelijkstellen. - In de
tweede plaats hebben deze congressen medegewerkt, om de onverschilligheid in
de statistiek bij het publiek te bestrijden. De statistiek - de wetenschap, die zoo laag
bij den grond schuift, en wier object en waarneming met elke minuut tot het
verledene, voorbijgegane behoort - heeft uit den aard der zaak bij het groote publiek
niet veel bewonderaars. De statisticus zou daarin gaarne berusten, indien de
statistiek niet juist de medewerking van het publiek noodig had, om de noodige
inlichtingen te verkrijgen. Vandaar dat onverschilligheid van de zijde van het publiek
voor de statistiek iets doo-dends is. De statisticus kan zich niet tevreden stellen met
het mandaat, dat de eerzame nachtwachts van Dogberry (Much ado about nothing,
act III, scene 3) kregen: ‘poogt ze te vangen, en als zij zich niet willen laten pakken,
laat ze dàn maar loopen.’ Neen, de statisticus moet ze pakken,
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en wel op niet al te lastige of bezwaarlijke wijze, want men kan (Lüder zeide het
reeds) toch niet de ééne helft der menschheid gebruiken, om de andere helft te
controleeren. Het publiek moet dus belang stellen in de onderzoekingen van de
statistiek, het verleeren de statistiek te beschouwen als een mixtum compositum
van dit en dát. En zulk een belangstelling van de meest uitgebreide kringen is
werkelijk door die congressen, in de verschillende landen, waar zij gehouden zijn,
bij vlagen opgewekt. Er dringt zich bij zulk een congres wel soms veel naar voren,
wat eigenlijk te-huis behoort op ‘de kermis der ijdelheid’; er zijn voor een opmerker
kluchtige contrasten te zien tusschen de fijnere vormen der hoogere standen en de
trouwhartige, plompe manieren van sommige geleerden - ‘très-instruits mais sans
éducation’ - maar voor velen in elk land is toch zulk een congres aanleiding, om
eens met die wetenschap kennis te maken, en de wetenschap trekt haar profijt uit
dit alles.
Zóó redeneerde ik binnen 's monds om mij mijn ontgoocheling te ontveinzen. Mijn
totaal-indruk van het congres was vaag, vol vervloeiende perspectieven. Wat niet
vaag was, wat langen tijd in mijn geheugen bleef, was de impressie die Pesth mij
gaf. Tooverachtig schoon ligt aan de beide oevers van de Donau nu de hoofdstad
van Hongarije. Terwijl aan de rechterzijde van de rivier, op en langs de berg-rotsen,
de huizen van het oude Ofen en Buda zich op elkander schijnen te stapelen, of in
de diepten neêrzinken, spreidt aan den linkerkant op een vlak terrein, slechts in de
verte door heuvelen gedekt, het moderne en weidsch gebouwde Pesth zich breed
en gelijkmatig uit. Stout geslagen bruggen overspannen de bruisende golven, en
verbinden oud en nieuw, rotsen en vlakte, scherp gekanten hoek en zachte glooiing,
tot een evenredig geheel. Dat geheel wordt een schoon harmonisch beeld en hult
zich in een lichtend waas van poëzie. Het is alsof een doorschijnende Oostersche
sluier over alles losweg is heêngeworpen; men denkt er niet aan de verschillende
fragmenten in bijzonderheden na te gaan, men verliest zich slechts in den éénen
indruk, den wegsleépenden aanblik. Gij zijt nog nauw op de Donau het
Margarethaeiland voorbijgevaren, of reeds heeft zekere bekoring zich van u meester
gemaakt: iets opbruisends, iets wilds tintelt door de aderen, de oogen die u aanzien
schitteren van een vreemd doordringend vuur, het glas met den fonkelenden zwaren
wijn ziet gij u toedrinken, de echt Hongaarsche dans omgeeft u, gij zijt reeds in de
stemming om alle kalmte en zelfbeheersching te vergeten bij het hooren der
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Zigeuner-muziek. Die muziek der Zigeuners was in veel opzichten het gevaar en
de verleiding van Hongarije; en waarschijnlijk met het loffelijke doel om het land
voor goed tot meer positieve denkbeelden te leiden, hadden de Hongaarsche
staatslieden het besluit opgevat het internationale statistieke congres in Buda-Pesth
te ontvangen. Het congres moest dan dáár vooral de roeping hebben, om de
belangstelling tot de statistiek in groote volks-kringen te verbreiden en wakker te
houden. Allen in Hongarije stemden met dien wensch in. De palatijn, aartshertog
Jozef, wilde eere-voorzitter wezen; het ministerie was onvermoeid om de eer van
het land bij het congres op te houden; de hooge geestelijkheid knikte gunstig toe:
- en innemender figuur is haast niet denkbaar dan de fijnbeschaafde ridderlijke
aartsbisschop van Kalocsa, Mgr. de Haynald, primaat van Hongarije, vriend van
den Utrechtschen professor Miquel, die om deze reden voor mijn vrouw en mij vol
hoffelijke beleefdheid was: - de hooge adel volgde; het gemeentebestuur van Pesth
steunde krachtig, en de dienaren der staatswetenschap in Hongarije gingen alles
organiseeren. Feest op feest werd aangeboden. De weken vlogen om. In mijn
herinnering bleef alles hangen als een verleidelijke droom, trots de statistiek.

VI.
Het congres der statistiek, te Pesth bijgewoond, had dusals wetenschappelijk congres
niet geheel aan mijn verwachtingen beantwoord. Wel is waar was ik mij-zelven
bewust, dat zulk een statistiek congres slechts vormen kon geven, waarim de stof
zou moeten komen van uit de werkelijkheid van 't leven, maar het was mij, vooral
ook uit een bestudeering der verslagen van de acht voorafgegane congressen,
duidelijk geworden, dat slechts een fragment, zij het een groot fragment der
levens-verhoudingen en levens vormen der maatschappij in oogenschouw was
genomen. De worstelende lijdende arbeidende wereld was niet volledig en streng
bekeken. Het was de era van Napoleon III die alles had beheerscht: de tijd, toen de
regeeringen meenden alle sociale woelingen min of meer bedwongen te hebben.
Men droomde op papier van een theoretische vrede. Op staatkundig, terrein zou
de oorlog van 1870 tusschen Duitschland en Frankrijk dien droom bloedig verstoren.
Op maatschappelijk veld zou de ‘Commune’ een dieperen socialen afgrond
aantoonen dan ooit in hoogere kringen was vermoed. Iets-
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schraals, iets ijls trad dus op die congressen te voorschijn. De toestand der
waarachtige gemeenschap was slechts van tijd' tot tijd, als iets incidenteels, op de
oppervlakte gekomen. De congressen bemoeiden zich met het ‘hebben’, met de
welvaart, meer dan met het ‘zijn’ of met het‘worden’. En toch was ik allengs, ook
door het bijwonen van het congres te Pesth, overtuigd geworden van een
verandering, een vergroeiing, een breedere ontplooiing der maatschappelijke vormen
in den tijd, dien ik beleefde. Vooral waren het gesprekken te Pesth met den
beroemden, reeds bejaarden Weenschen hoogleeraar Lorenz (von) Stein geweest,
die op mij in die richting grooten indruk hadden gemaakt. Ik onderging van Stein
soortgelijken invloed als vroeger Le Play op mij had geoefend. Trouwens sedert ik
zijn in 1842 verschenen boek over de geschiedenis van het Fransche socialisme
en communisme had gelezen, was het mij duidelijk geworden, hoezeer geheel zijn
streven doelde op een verzoening en samengaan van staat en maatschappij. En
de aanloop, toen door Stein genomen, werd thans van te meer beteekenis, sinds
overal, in de Europeesche maatschappij, op te merken was een opstuwing der op
lageren trap staande elementen der volks-klassen.
Ik werd daardoor, haast onbewust, meer en meer doordrongen van de gedachte
eener langzaam maar zeker voorttredende t r a n s f o r m a t i e o n z e r
hedendaagsche maatschappij.
Die sociale vervorming was in Frankrijk, na den oorlog van 1870, voorzegd door
Gambetta. Men herinnert zich wellicht nog zijn rede van September 1872 te Grenoble,
waarin hij voor de Fransche democratie den weg der toekomst poogde te schetsen.
Hij had toen uitééngezet, dat men nederdalen moest tot diepere lagen der
maatschappij dan tot nu toe gewoonte was. In werkelijkheid moest de staat worden
een staat der ware vrijheid en der ware gelijkheid van allen. Ziet gij niet - zóó riep
hij zijn toehoorders toe - overal opkomen een nieuwe generatie, die sociale
vraagstukken aan de orde stelt? Ziet gij haar niet binnendringen in al de
gemeentelijke vergaderingen om dàn allengs hooger op te klimmen? Komt er niet
in steden en dorpen een nieuw personeel dat zijn plaats vraagt in de zon? ‘Oui’ zóó sprak hij - en wij geven hier liefst zijn eigen woorden weder - ‘je pressens, je
sens, j'annonce la venue et la présence, dans la politique, d'une couche sociale
nouvelle.’ Een leer der maatschappij, zooals ik die op mijn colleges moest verklaren,
had, naar mijn inzien,
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daarmede rekening te houden. Voor wie een blik sloeg op de hem omringende
realiteit der samenleving, was het duidelijk, dat het zwaarte-punt van onzen tijd
bestond in den soms haast onzichtbaren groei, wijd over de moderne wereld, van
de krachten der lagere kringen en massa's. De economische ondergrond der
maatschappij was bezig zich te wijzigen. De breede onderste lagen der maatschappij,
die tot nu toe in vaste dienstbaarheid waren gehouden, en die dankbaar moesten
zijn wanneer zij in ruil daarvoor een kommervol bestaan ontvingen: zij die tot nu toe
rustig dit lot hadden geaccepteerd, en die zich-zelven geen andere bestemming
toedachten dan in zeer nederigen kring en arbeid kalm te leven en te sterven; zij
vingen aan zich op te heffen. Er kwam gisting onder hen. Het was nog geen dadelijk
verzet, maar zij begonnen te denken aan aansluiting, aan associatie onder elkander.
Zij ontwierpen lijnen van vakvereenigingen, en spraken er reeds sporadisch, hier
en dáár, over, het wapen der staking te gebruiken, haast als sommatie aan de
bezittende klassen om de macht van den arbeid te: erkennen. Er ontkiemde onder
hen besef van menschenwaarde, begeerte naar onafhankelijkheid, drang tot
zelfstandigheid en ontwikkeling. Als eerste schrede op dien weg gingen zij elkander
en hun meerderen tellen. Rodbertus had trouwens in 1837 reeds op die daad van
't lagere volk gewezen: ‘een Romein - zóó zeide hij - riep ééns uit: quantum periculum
immineret, si servi nostri numerare nos coepissent’; welnu het mindere volk verliest
zijn geduld, de Proletariërs beginnen te tellen.’ De optelsom op-zich-zelf behoefde
de kringen, die tot nu toe de leiding der maatschappij voerden, niet te verschrikken:
het cijfer alléén beslist niet in de wereld van gedachte en gevoel, maar wèl moest
de leidende klasse bedenken, dat de maatschappij in haar geheel slechts door
zedelijke (ethische) instellingen kon worden gehandhaafd en versterkt. De hoogere
kringen moesten het begrijpen, dat, overeenkomstig de praktijk der tegenwoordige
economie, in doorsnede aan de lagere kringen niet meer toegeworpen werd dan
het noodzakelijk onderhoud. Blijft men dit als regel volhouden, dan zal op die klip,
zóó meende ik, de hedendaagsche beschaving stranden. Ziet men in dat die regel
onhoudbaar is, gevoelt men dat zoodoende sociaal onrecht wordt gepleegd, werkt
men van harte met vol bewustzijn mede om tot wijziging van de bestaande
maatschappelijke vormen te komen, dan is men op den weg der bevrediging, van
den waren vrede.
Op mijn colleges over economie trachtte ik dus in die
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richting de zienswijze mijner hoorders te wenden. Ik deed mijn best de nieuwere
maatschappelijke verschijnselen te doen begrijpen. Slechts ééne groote les gaf ik:
namelijk te zien, met beide oogen te zien. Van-zelf zou dan volgen toenadering van
hoog en laag, van rijk en arm, van standen en belangen, zooals da Costa sprak.
Dit zien - ik erkende het - was niet zoo gemakkelijk als het schijnt. Onze dagelijksche
routine houdt in veel opzichten een lossen blinddoek ons voor de oogen. Wij hebben
van jongs-af-aan een zekere ‘doctrine’ van absolute begrippen mede gekregen op
onzen weg, waarmede wij alles meenen te kunnen verklaren. Wij verbeelden ons
overal dezelfde economische springveeren te ontdekken - stel ‘eigenbelang’ en
‘concurrentie’ - en winden die dan even gemakkelijk op als 's avonds ons eigen
horloge. Zóó vormen zich steeds beletselen tegen het frisch en scherp zien, en het
gevolg is, dat men blijft rond-draaien in zekere vaste cirkels.
Toch, wanneer men door het floers heênziet en gestadig blijft observeeren, treft
het ons - zóó overwoog ik - dat in het maatschappelijke overal in Europa questies
zich vóórdoen, vragen van soortgelijken aard als die door mij op bladzijde 172 van
dit mijn geschrift zijn vermeld. De fragmentarische punten, dáár opgenoemd,
begonnen tot golvende lijnen zich samen te voegen. Niet enkel als plichten der
zedelijkheid, maar als eischen van recht. Dus gold het nú vooral den ganschen gang
der maatschappelijke samenleving te observeeren. Er was in onze maatschappij
op te merken verandering van stemming. Het ging langzaam maar vast.
Onbedwingbaar, onafwendbaar en onweêrstaanbaar. Ongemerkt in 't eerst, haast
zonder ons toedoen, wijzigden zich op allerlei punten de economische krachten.
Tot nog toe helden de bestaande wetgevingen overal naar de zijde der bezitters
over: goederen werden gesteld boven persoonlijken arbeid, doch men bespeurde
reeds een drang om die neiging naar rechts in een beweging naar links te doen
keeren: arbeid gelijk te stellen met vermogen of fortuin. Tot nog toe liep geheel het
productieproces aan den leiband der winstmaking van het kapitaal, doch in enkele
kringen werd reeds gevoeld, dat op die wijze wereld-zelfzucht en wereld-leed
elkander voor-goed de hand boden. In de industrie besliste tot nu toe enkel en alléén
de wilvan den patroon der fabriek; de arbeiders echter begonnen er van te spreken,
dat zij, onder zekere vormen, een medezeggenschap in de arbeids-voorwaarden
begeerden: een directeur van een groote exploitatie - men begon het te bemerken
- was niet meer absoluut meester in de werkplaats.
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Een nieuw sociaal recht was zóó aan 't opkomen, want het rechts-systeem heeft
zich te richten naar de praktijk van het leven, niet omgekeerd de praktijk naar het
systeem. De arbeiders geven in de fabriek een stuk van hun leven: door den langen
schoorsteen gaat niet slechts de rook van het kolen-vuur; met die omstandigheid
moet rekening worden gehouden: in elke waar die afgeleverd wordt, steekt een
fragment leven van den arbeider. En naast die nieuwe opvatting van den arbeid
trad tegelijkertijd aan de orde een andere beschouwing van het eigendom. Nevens
de eerbiediging van het particuliere eigendom sprak men weder over waardeering
van het collectieve bezit. Vreemd zag men er van op, dat ‘nieuwe’ oude types van
het eigendomsrecht - zooals weleer het Germaansche recht ze kende - weder
werden verdedigd. Trouwens de associatie onder de arbeiders - coöperatie enz. maakte het mogelijk. De publieke opinie, de openbaarheid der pers, was dàn meestal
de groote medeplichtige om de sociale lijnen op die punten te versterken. De geheel
economische sfeer kwam hier en dáár in een toestand van beroering. Vooral wanneer
het betrof het eigendom van den grond. Luider en luider werd de stelling geuit, dat
het Romeinsche leerstuk van het eigendom op den grond, zooals dat in onze
burgerlijke wetboeken de Germaansche opvatting had overwonnen en verdreven,
1)
onmogelijk vast als een rots kon blijven staan.
Voor mijn studenten legde ik rekenschap af van deze mijne waarnemingen en
gevoelens. Ik deed mijn best, om, volgens Potgieter's bekende uitdrukking, in het
duffe beslag der economische wetenschap, die bezig was zich tot een blok te
verharden, wat gist te brengen. Altijd bleef ik van meening, dat de kracht van een
hoogleeraar berustte op ideeën, die hij in den geest zijner leerlingen wekte, niet op
stellingen die hij als afgeronde gereede leerstof overleverde. Maar daarvoor moesten
ook zij zien, zien, naar de realiteit der dingen, zien met beide oogen. Dit was te-meer
noodig, omdat hier en dáár, soms nabij, doch meestal nog in de

1)

Zeer diep was dit reeds in 't jaar 1800 door Novalis gezegd, toen hij in het vijfde hoofdstuk
van zijn ‘Heinrich von Ofterdingen’ het leven der mijnwerkers beschreef. Sprekende over het
zelfgenoegzame arbeidsleven der Duitsche mijnwerkers, had hij zich deze woorden laten
ontvallen: ‘De natuur wil niet het uitsluitend bezit van een enkelen sijn. Als eigendom vervormt
zij zich tot een boos vergif, dat de rust verjaagt, en tot zich lokt den verderfelijken lust om
alles in den kring des bezitters te trekken, met een gevolg van oneindige zorgen en wilde
hartstochten. Zóó ondergraaft zij ongemerkt den bodem van den eigenaar, en stort zij hem
spoedig in een zich open-sperrenden afgrond, om dàn zelve van hand tot hand te gaan, en
aldus haar neiging, aan allen toe te behooren, allengskens te bevredigen.’
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verte, een gedruisch van vele stemmen werd vernomen: het aanzwellend tumult
van het socialisme.
Zoovèr was het reeds gekomen, dat de stelsels der leiders van dat socialisme in
de ons omringende landen de massa's werkelijk hadden bereikt.
Het was dus zaak, de stelsels zelven scherp in het oog te zien, vooral daar die
stelsels, zooals zij door de meest invloedrijke hoofden werden uitééngezet,
levens-beschouwingen waren, die zijdelings op de ontwikkeling der maatschappij
den grootsten invloed konden hebben.
Mij persoonlijk lieten die vraagstukken geen rust. Vooral over de twee machtigste
leiders dier socialistische beweging: Marx en Proudhon, had ik in het jaar 1,872
gelegenheid gehad meer na te denken.
Wat M a r x betreft: toen ik in 1868 professor te Utrecht werd, was zijn groot boek
‘Das Kapital’ ten vorigen jare verschenen. Ik deed dus mijn best den inhoud van dat
boek in mijn brein te verwerken. Het zware talmudisch gestelde werk, waardoor
Marx het socialisme voor-goed uit de sfeer van het gevoel in de sfeer van het denken
trachtte te brengen, schonk trouwens overvloed van stof en inhoud aan de gedachten
van hen, die over de maatschappelijke problemen peinsden. Hij vooral leverde een
afgebakende wereld-beschouwing, hoe eenzij dig dan ook; hij gaf een bepaald
scherp gekleurd inzicht in den bestaanden maatschappelijken strijd, a straks een
voorstelling van nieuwe wordende toestanden. Hij wees echter slechts de richting
aan, den koers en de hoofdtrekken. Ontdeed men zijn ‘doctrine’ van al het bijwerk,
dan kwam het betoog op het volgende neêr. - Elke historische periode der
samenleving, zóó stelde hij, heeft haar eigen economische voorwaarden en wetten
van bestaan. Het samenstel dier economische condities is de materieele basis,
waarop de maatschappij van elk tijdvak, met haar recht, haar godsdienst, haar
wetenschap, haar kunst, als bouw oprijst. - De hedendaagsche periode der
maatschappij is de kapitalistische. Zij berust op de afscheiding des producenten
van zijn productie-middelen, derhalve op toëigening van een deel onbetaalden
arbeid des producenten door den eigenaar van het productie-middel. - Die
toeëigening, waarbij doode afgewerkte arbeid den levenden wordenden arbeid
exploiteert, is alléén economisch mogelijk, wijl de klasse der kapitalisten het verschil
tusschen ter beschikking gestelde arbeids-kracht en geleverden arbeid uitwischt en
wegcijfert. Het kapitaal verwerft alzoo zijn inkomen door inhouding op de verdiensten
van den arbeider. Door toe-
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passing van het loon-stelsel ontvangt het kapitaal zijn meerwaarde, en wordt de
arbeider een toebehooren van het kapitaal. - Gelijk in 't algemeen in de sfeer van
den godsdienst de mensch beheerscht wordt door het product van zijn eigen brein,
zóó is het in deze maatschappelijke periode gesteld met de economische
verhoudingen van den mensch. Niet de mensch is meester thans van het
productie-proces, maar omgekeerd, het productie-proces is meester van den mensch
- Het gevolg van deze periode is echter, dat accumulatie van kapitaal, door
samentrekking der bedrijven en opéénhooping der fortuinen, samengaat, ja identiek
is met vermeerdering der ellende van. 't proletariaat. Deindustrieele reserve-armee,
die telkens met haar beschikbare arbeidskracht op straat wordt geworpen, drijft tot
dat resultaat. - De verhouding tusschen kapitaal en arbeid wordt in deze
maatschappelijke periode slechts uitgedrukt door het ééne woord klassen-strijd.
Klasse staat tegenover - klasse. Macht moet dus gesteld worden tegenover macht.
Ten behoeve van dien strijd moeten de arbeiders zich krachtig organiseeren,
concentratie toepassen, in een stevig associatie-verband treden, orde en tucht in
hun optreden eerbiedigen, eigen wil aan de gemeenschap opofferen, autoriteit of
gezag volgen. In gesloten gelederen oprukkende en voortmarcheerende, moeten
zij overal, als eerste stap op den weg die naar hun eind-doel leidt, beginnen met
den staat hunner tegenpartij, die vesting der kapitalisten, te overmeesteren. Wanneer nu de steeds scheurende kloof tusschen de klasse der kapitalisten en de
arbeiders-klasse of het proletariaat het wijdst begint te gapen, dan is het oogenblik
dáár, dat de hedendaagsche maatschappelijke periode ten einde loopt. - Het zal
dàn blijken, dat de kapitalistische periode van-zelf haar eigen ondergang bewerkt.
In haar schoot draagt echter de kapitalistische maatschappij reeds de nieuwe periode.
Uit de oude komt de nieuwe periode van-zelf voort. - Geen revolutie-lawaai,
oproersgetier, stout gesmede aanslag, samenzweering, overrompeling der
meerderheid door een minderheid, of willekeur van het individu is daarvoor noodig.
De dwingende drang der wereld-geschiedenis, het noodlot, voert op natuurlijke wijze, door een immanente ontwikkelings-wet, onvermijdelijk, onverbiddelijk op zijn
tijd daartoe: de vrucht komt in het leven, wijl haar rijpheid dáar is, al zij het
toegegeven, dat geweld de vroedmeester zal wezen, die bij de geboorte der nieuwe
maatschappij zijn hulp verleent. - De onteigenaars van vroeger, de bezitters der
productie-
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middelen, zij die deze productie-middelen in hun handen geconcentreerd hebben,
doordat zij het klein handels- en industrieel bedrijf hebben opgezogen, de mannen
van het groot-kapitaal en het groot-bedrijf zullen dàn op hun beurt onteigend worden.
- Tusschen de hedendaagsche kapitalistische periode der maatschappij en de
nieuwe maatschappij ligt inmiddels een tijdperk van revolutionnairen overgang en
vervorming van het ééne tijdvak in het andere. Daaraan beantwoordt een politieke
overgangs-periode, waarin de staat niet anders kan zijn dan de révolutionnaire
dictatuur van het proletariaat. - De opheffing der kapitalistische orde zal echter
voltooid zijn door het in de gemeenschap brengen der productie-middelen. De
materieele basis der nieuwe maatschappij zal dàn zijn: gemeenschappelijke
voortbrenging op den grondslag van gemeenschappelijk eigendom van alles wat
tot die voortbrenging noodig is.
Het kan niet ontkend worden, dat hier een geweldig brok verwerkt hersen-product
aan de arbeiders werd gegeven. Zij verstonden het wel niet dadelijk, merkten
natuurlijk niet al de tegenstrijdigheden of gewaagde zetten en sprongen op, die
daarin verholen waren, maar de meesten namen de vrij duidelijke conclusies van
de zwaar bewerkte premissen gaaf over. Het collectivisme door Marx als toekomst
voorgesteld, werd een ‘credo’ voor het meerendeel der arbeidende standen.
Trouwens de werking van het boek ‘Das Kapital’ van Marx kan op één lijn gesteld
worden met de uitwerking van het geschrift ‘Contrat social’ van Jean Jacques
Rousseau. Ook bij dat boek werd niet te scherp gelet op al de leemten en
inconsequenties van het betoog. Slechts de diep ingrijpende conclusies werden
door de menigte, die zelve het boek niet eens las, grif aanvaard, en waren een der
oorzaken der groote Fransche revolutie. De twee boeken van Jean Jacques en van
de

de

Marx zijn de bommen geweest, die, in het midden en einde der 18 en 19 eeuw,
in den schoot der maatschappij zijn geworpen en ontploft. Marx volgde dan ook de
uitwerking van zijn boek met vasten, onverstoorbaren blik. Streng waakte hij slechts,
dat in de ‘Internationale associatie’, die hij voor alle arbeiders oprichtte, de beginselen
zijner leer zonder wijzigingen werden toegepast. Tegen het révolutionnaire
socialisme, dat enkel en alleen het maatschappelijk gebouw wilde vestigen op de
autonomie van het individu; dat van het autoritaire en doctrinaire collectivisme niets
wilde weten; een socialisme dat zonder organisatie op ieder oogenblik fel tegen het
bestaande wilde opstaan, en stuk wilde slaan wat den weg scheen te versperren,
daartegen
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verzette hij zich met alle macht. Men moest niet handelen naar impulsies van 't
oogenblik, maar volgens vaste, goed overwogen, strategische tactiek.
En ziehier nu 't oogenblik waarop ik de figuur van Marx aanschouwde. Het was
in Den Haag in September 1872. Marx had voor de vijfde maal het congres der
‘Internationale’ bij elkander doen roepen. Met zijn vriend Engels zou hij zelf
den

tegenwoordig zijn. Ik spoedde mij op een dier September-dagen, ik meen den 5 ,
naar de residentie-stad. Ik richtte mijn schreden naar een weinig bekende wijk der
binnenstad, en deed mijn best een plaats te verkrijgen op de stoffige tribune van
een onooglijk volks-dans-zaaltje in de Lombardstraat. In dat zaaltje hield het congres
zijn openbare vergaderingen, vergaderingen die slechts als franje dienden voor de
eigenlijke besluiten en discussion, die door de heeren afgevaardigden achter de
schermen werden genomen en gevoerd. Toen ik binnenkwam was een Vlaamsch
spreker aan 't woord. Doch ik lette haast niet op zijn rede, ik keek slechts naar den
man achter de met groen laken belegde tafel, den man, die in uitdrukking en houding
er nog anders uitzag dan al de zenuwachtige, zwart- of roodgebaarde figuren, half
‘ouvriers’, half ‘bohémiens’. Want Marx zat däär in rustige zelfbewuste kracht,
omgeven door zijn vrouw (zuster van den graaf von Westphalen), zijn dochter en
zijn schoonzoon Paul Lafargue. Al was zijn volle 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 een wachtwoord moest -gegeven worden, zag men op naar dat
streng en strak gelaat. Dit keer, in Den Haag, was Marx, geweldiger dan ooit. De
mannen der volledige autonomie, de revolutionnairen ‘à outrance’, hadden scheuring
in de ‘Internationale’ verwekt. Bakounin had zich tegenover Marx durven plaatsen.
Welnu, Bakounin en zijn aanhang moesten eenvoudig over-boord worden geworpen.
Marx deed de motie hen uit de ‘Internationale’ te stooten. Er moest éénheid en
organisatie in de gelederen blijven. En Marx won het pleit. Hij triomfeerde.
Warm in het suizend hoofd, met bekommering en ongerustheid nadenkend over
een toekomst, waarvoor hier zoo vreemde ongewone maatschappelijke fundamenten
werden gelegd, ging ik naar huis, sprak ik met mijn vrienden, die zich verbaasden,
niet over de feiten die ik hun uit dat dans-zaaltje mededeelde, maar over mijn,
volgens hun inzien, al te voorbarige bezorgdheid. Zij zagen den naderenden orkaan
niet.
In dienzelfden tijd had de eenigszins boersche, oorspronke-
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lijke, pittige figuur van P r o u d h o n beslag op mij gelegd. Een gansch ander karakter
dan die berekenende, geleerde Marx. Eigenlijk - al heeft hij misschien twintig deelen
vol geschreven - was en bleef Proudhon journalist. Jules Vallès, toen nog jong, heeft
hem als zoodanig geteekend. Op het uur - zóó zegt hij - dat de ‘Voix du Peuple’
(Proudhon's krant) uitkomt, ga ik zenuwachtig trillend het blad afnemen van het
touw, waaraan het hangt, tegen het raam van het wijnhuis. Ik betaal mijn stuiver en
ga zóó gelukkig weg alsof ik een geweer had gekocht. Die stijl van Proudhon schiet
vlammen, even hel als de zon op de vensters, en het komt mij voor, alsof ik dwars
door de regels een bajonet zie flikkeren. Het socialisme begon allengs in hem een
zijner uitstekendste woordvoerders te zien. Doch men moet hier wèl onderscheiden.
Voor een socialisme, dat in gang wilde komen, om zich zoo mogelijk tot een stevig
in elkander sluitend stelsel te vervormen, was hij, in plaats van bondgenoot,
tegenstander. De scherpste bladzijden van zijn boeken zijn juist gericht tegen het
collectivisme. Hij was gewoon te zeggen, dat het communisme en collectivisme de
menschen ging behandelen als oesters op een oesterbank. Neen, hij was de man
der souvereiniteit van het individu; de man van een theoretisch anarchisme. Wel
wekte hij nog niet tot daden in zijne richting op, zooals later Bakounin, doch zijn
begrippen waren geen aanwinst voor het georganiseerd socialisme. Hij gaf, wanneer
hij practische lessen voor de toekomst ontvouwde, drie parolen: gratis-crediet,
mutuellisme en federalisme. Het maatschappelijke gebouw, dat hij wilde optrekken,
was gegrondvest op de leer van het contract. De vrijheid van den mensch laat niet
toe, sprak hij, dat hij geregeerd wordt door stemrecht, waardoor de meerderheid de
wet maakt; neen, men moet vaarwel zeggen aan het gezag van stemrecht en
vertegenwoordiging: een ieder moet geen andere wet volgen dan zijn eigene. Een
ieder regeere zich-zelf. Een ieder stelle zich-zelf de wet. Inderdaad - zóó redeneerde
Proudhon verder - als ik over een of ander onderwerp handel met één of meer van
mijn medeburgers, dan is het mijn wil alleen die mijn wet is: ik ben het, die, door
mijn overeenkomst te treffen, mijn gouvernement ben. Indien ik dus het contract,
dat ik met enkelen afsluit, kon aangaan met allen; indien allen het onder elkander
konden hernieuwen; indien elke groep van burgers, gemeente, canton, departement,
corporatie of genootschap, gevormd door een gelijksoortig contract en als zedelijk
lichaam beschouwd, vervolgens in dezelfde
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termen met elk der andere groepen en met allen kon handelen, dan zou het precies
hetzelfde zijn alsof mijn wil zich tot in het oneindige herhaalde. Het zou altijd mijn
wet zijn, en indien die nieuwe orde van zaken gouvernement; werd genoemd, zou
dit gouvernement het mijne zijn. Het contractueele beginsel, veel beter dan het
beginsel van gezag zou de unie der voortbrengers stichten, zou hun krachten
samenbinden, en zou de éénheid en de solidariteit van hun belangen verzekeren.
Het regime der contracten, in de plaats tredend van het regime der wetten, zou het
ware gemeenebest vestigen. Het zou de vrijheid naast de gelijkheid en de
broederschap waarborgen. Proudhon werkte dit weldra uit in zijn ontvouwing van
het mutuellisme. - Die theorie is niet anders dan de toepassing van het ‘leer om
leer’: het gelijk met gelijk vergelden, wat de Franschen uitdrukken door hun
‘donnant-donnant’. Het breekt met alle autoriteit; het berust op de zelfgekozen
autonomie van den mensch; het huldigt strenge arbeiders-vrijheid; het trekt rondom
eiken mensch een kring of cirkel, waarover hij op zijn wijze beschikt en gebiedt.
Maar het eerbiedigt die vrijheid en die beschikking der menschen nu voor een ieder.
Alléén door vrije vereeniging, door over en weder elkander diensten te leveren,
verstaan zich die menschen. De staat zelf is slechts de ‘resultante’ der ‘vrije unie’.
Wie communauteit of collectivisme zegt, zóó sprak Proudhon, wie hiërarchie,
ondeelbaarheid, centralisatie, roept op verwarring van beweegkrachten,
samengestelde werking van machines, onderwerping der wils-uitingen aan één wil,
en groote algemeene kosten; - wie het mutuellisme voorstaat, zóó vervolgde hij,
onderstelt verdeeling van den grond, verdeeling van eigendom, zelfstandigheid van
den arbeid, afscheiding der industrieën, specialiteit der functies, individueele en
gezamenlijke verantwoordelijkheid, naar gelang de arbeid individueel of
groepsgewijze wordt gedaan, en reductie der algemeene kosten tot een minimum.
Dit alles - waarbij dan tevens rekening moet worden gehouden met zijn voorstellen
omtrent de ‘compagnies ouvrières’, voorstellen die hij in zijn allermerkwaardigst
boek van 1851 ‘Idée générale de la Révolution au XIXe siècle’ ontwikkelde - werd
door Proudhon in frisschen, levendigen stijl ontwikkeld in zijn laatste boek ‘De la
Capacité politique des Classes Ouvrières’, een werk dat hij bij zijn sterven in 1856
als testament voor de Fransche arbeiders overliet. Ik had dat laatste boek met
spanning gelezen, ook omdat het juist het contrast en tegenbeeld uitmaakte van
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wat Marx aan de arbeiders leeraarde. Het wilde vooral vakvereenigingen met eigen
directe belangen. Het boek zelf, scheen in ons land weinig bekend. De waarde en
het gehalte daarvan, den invloed dien het in Frankrijk oefende, had ik vooral leeren
kennen door vriendelijke gesprekken met den heer André Lavertujon, den
consul-generaal na 1871 van Frankrijk te Amsterdam. Ik had den heer Lavertujon
leeren kennen sinds mijn artikelen in de jaren 1870 en 71 in de ‘Nieuwe
Rotterdamsche Courant’. Zijn naam was mij vroeger dikwijls genoemd. Hij had
tijdens het keizerrijk van Napoleon III te Bordeaux het oppositie-blad van de Gironde
scherpzinnig en moedig geredigeerd, en had in het oude gewest der Girondijnen
den liberalen toon weder doen hooren. Hij had telkens onverschrokken op de bres
gestaan voor die beginselen. Toen het keizerrijk in elkander viel, had het
gouvernement, ‘de la Défense nationale’ hem tot secretaris gekozen. Na den vrede
had hij zich vooral bij Thiers aangesloten, die hem de betrekking van consulgeneraal
had verleend. Hij was van mijn jaren en scheen bekend met de meeste Fransche
staatkundige en letterkundige grootheden. Voor zich zelven was hij positivist,
aanhanger van Auguste Comte. De twee leuzen van dien Comte: ‘vivre pour autrui’
en ‘ordre et progrès’ werden door hem steeds hoog gehouden. Als Franschen van
eenige beteekenis in de jaren 1871 en '72 naar Holland reisden, verzuimden zij niet
Lavertujon een bezoek te brengen, en deze beijverde zich dàn, hen, als zij 't wilden,
met onze landgenooten in kennis te stellen. Toen ik hem voor 't eerst in Amsterdam
had ontmoet bij den Tex, den burgemeester der hoofdstad, was er dadelijk - dank
zij mijn arbeid in de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ - een soort van
vriendschaps-band tusschen ons gesloten. Hij gewende zich-zelf dikwijls naar
Utrecht te komen, en was verheugd als ik hem onze Hollandsche toestanden
beschreef. Ons eenvoudig middagmaal was hem lief, en hij was, hoffelijk celibatair,
vol oplettendheid voor mijn vrouw. Kreeg hij nu vrienden bij zich uit Frankrijk, dan
geleidde hij ze naar mijn huis in de Westerstraat. Ik vroeg dan enkele gasten te
dineeren, en wij spraken gezellig over allerlei. Zóó bracht hij ons ééns te Utrecht
zijn vriend Charles Edmond. Deze was allengs een man van invloed geworden.
George Sand was zijn bijzondere vriendin. Zelf leverde hij soms kleine ‘proverbes’
voor het Théâtre français, en onder de Fransche journalisten was hij een figuur,
daar hij president-com-
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missaris van het blad ‘Le Temps’ was. Intusschen had hij een veelbewogen leven
achter zich. Hij was geen Franschman van geboorte, maar een Pool. Doch na
deelneming aan een opstand te Warschau in 1845 had hij op 23-jarigen leeftijd zijn
land moeten verlaten, en had hij in Frankrijk een tweede vaderland gevonden.
Spoedig had hij zich te Parijs bij revolutionnairen aangesloten, en was hij de
medewerker van Proudhon aan diens dagbladen geworden. In de straten van Utrecht
met mij wandelend, of op mijn werkkamer gezeten, vertelde hij mij nu van die kranten
van Proudhon en van de heftige artikelen ook door hem onder Proudhon's leiding
daarin geschreven. Hij deed mij goed begrijpen, dat Proudhon's opvatting van het
begrip van rechtvaardigheid geheel anders was dan dat van Marx, die
rechtvaardigheid in de maatschappij eigenlijk identifieerde met machts-verschuiving.
Hij was niet uitgepraat over den staf van vrienden, die Proudhon's krant ook van
artikelen voorzagen, zooals Darimon, Langlois en Chaudey. In mijn herinnering is
gebleven Charles Edmond's herdenking van Louis Ménard, dichter, vriend en
evenknie van Leconte de l'Isle, bekend door zijn studies over de oudheid en zijn
boek ‘Rêveries d'un païen mystique’. Charles Edmond zelf had zich in die dagen
ook niet veel rust gegund. Of hij Proudhonist was gebleven in zijn later leven geloof
ik niet, maar warmer lofspraak over dien stoeren, onbaatzuchtigen, rechtschapen
socialist heb ik van niemand gehoord. Hij bleef in hem erkennen een kracht van
Frankrijk, een ‘remueur d'idées’, een ‘troubleur’, een ‘beroerder’, zoo als onze bijbel
in de staten-vertaling van Elia den profeet zegt. Als stylist stelde hij Proudhon zeer
hoog; trouwens Sainte-Beuve's lof over hem als schrijver is de beste bezegeling
van dit oordeel. Mij interesseerde intusschen in dien tijd enkel en alleen de
maatschappelijke hervormer. Ons gesprek werd aan tafel voortgezet, waar Willem
Vrolik en zijn vrouw mede aanzaten. Lavertujon opperde zwaarwichtige bedenkingen
tegen Proudhon's denkbeelden over crediet. Zelfs op dit punt verdedigde Charles
Edmond zijn ouden meester. De discussie werd levendiger en heftiger; geen van
beide vrienden gaf den ander kamp. Het vuur der discussie weêrkaatste over en
weder. Luide interrupties en kreten van verbazing galmden door ons vertrek. Op
een gegeven oogenblik hield mijn vrouw, die tusschen hen in zat, met de handen
haar beide ooren dicht, zóó hartstochtelijk werd 't woord en wederwoord der twee
Franschen, totdat zij met een lachbui
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bemerkten wat er gaande was, en haast verlegen ‘avec bonne grâce’ de gastvrouw
verontschuldiging vroegen voor hun al te luidruchtig woorden-duel. Ach, de ware
schuldige, hij die zelfs bij mij aan tafel onrust en beroering had aangebracht en mijn
vrouw had doen ontstellen, was weder Proudhon.
Ik kon het mij-zelven niet ontveinzen, dat al die socialisten zeer bepaald mijn
gedachten vervulden. Zag ik ook schielijk in, dat Marx in geenen deele, zooals zijn
intieme leerlingen geloofden, de ontwikkelings-wetten der kapitalistische maatschappij
had ontdekt, doch dat hij in zijn schijnbaar langs inductieven weg verkregen, in 't
wezen der zaak aprioristisch gestelde, wetten menigmaal dwaalde, - was het mij
ook vrij duidelijk, dat de eenigszins grillige wendingen van Proudhon's betoogen als
't ware een nieuw hoofdstuk van ‘contradicties’ aan zijn onder dien titel geschreven
boek over de staathuishoudkunde toevoegden, - zóó was het voor mij toch een feit,
dat zij en al de socialisten, op de uiterste linkerzijde staande van hen die de
maatschappelijke ontwikkeling bestudeeren, telkens verrassend nieuw licht lieten
vallen op verschijnselen, die volgens de oude economische leer niet te verklaren
waren. Zou er zelfs - zóó vroeg ik mij-zelf af - geen brug te bouwen wezen, om de
studie der economie te verbinden aan die van het socialisme? Zouden niet de
de

economische stroomingen der 19 eeuw breeder en ruimer golfslag hebben
verkregen, wanneer de ontwikkelde kringen hadden kunnen goedvinden ook van
de socialistische denkbeelden van een Saint-Simon, Fourier en anderen kennis te
nemen, in plaats van ze of te bespotten, of uitsluitend aan de lagere klassen ten
buit over te laten? Die denkbeelden der socialisten hadden voor mij, op mijn
standpunt van het geloof in een transformatie der maatschappij, nog een gansch
andere dan bloot geschiedkundige waarde. Dwepers en droomers mochten het zijn
geweest, zóó meende ik, maar dikwijls in hun dwepen en droomen edele mannen,
van wie ons geslacht, al wapent het zich met ontnuchterend ‘gezond verstand’,
genoeg nog leeren kan. Ik dacht dus dat het niet onvruchtbaar kon wezen, wanneer
ik mijn studiën in deze richting voortzette, en voordrachten ging houden over al de
socialisten, personen en stelsels, zooals zij zich in geschiedkundige orde hadden
voorgedaan. Ik werd in die dagen in Utrecht met den vinger aangewezen als iemand
die de studie der maatschappij nauwgezet wilde opnemen. Velen vroegen mij dus
- toen ik het voornemen te kennen gaf in 1874 een vrij college over die socialisten
te houden - of ook zij op die middag-uren
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konden komen. Gaarne gaf ik daartoe verlof, en alduszagikop deze
Zaterdag-middagen een bonten stoet van belangstellenden onder de vredige
kruisbogen van den nog niet gerestaureerden kloostergang naast den Dom zich
naar mijn collegekamer bewegen. Die voordrachten zijn, een voorbijvliedend
oogenblik, een gebeurtenis van den dag geweest. Ik zag naast mijn studenten,
Donders, Beets, predikanten, eenige officieren die mij van ouds een goed hart
toedroegen, ingenieurs en industrieelen, derwaarts hun stappen richten. De stad
hield er zich mede bezig. Ik genoot zelf van het vorstelijk genoegen van meêdeelen
en uitstorten van mijn gedachten. Willem Vrolik heeft in de ‘Vragen des Tijds’ van
1875 die middagen herdacht, en ik heb die bladzijde, welke aandoenlijke
herinneringen bij mij opwekt, in mijn boek overgenomen.
Wilt nu in aanmerking nemen, dat ik in mijn voordrachten, die ik met gloed en
warmte hield, werkelijk dacht, dat er een brug kon worden geslagen tusschen de
sferen der economie en van het socialisme. Op het congres te Pesth had ik mij
ééns, na een door mij gehouden betoog, door de Duitsche geleerden
‘Katheder-Socialist’ hooren noemen. Welnu ik wees dit woord niet af, en beloofde
mij-zelf met geestdrift te werken aan de doordringing der starre individualistische
economie door sociale ideeën. Na het eindigen van dit zoogenaamd vrije college,
stond mijn besluit vast, om volgens de schets dier voordrachten een grondig boek
te maken, waarin ik, terwijl ik zoo duidelijk mogelijk de stelsels der socialisten
weêrgaf, tegelijk al mijn denken en voelen zou kunnen neêrleggen. Het zou hetzelfde
zijn als die voordrachten, handelen over de socialisten, hun personen en stelsels,
maar zou dàn tegelijkertijd al mijn hoop en mijn idealen moeten bevatten. Het zou
breeder van actie en zwaai kunnen wezen dan die mondeling gegeven lessen, maar
actie die opgroeide uit de stille, uit telkens hernieuwde studie en inkeer in eigen
overpeinzing. Mijn boek moest een onderzoek zijn, of het socialisme enkel een uiting
van ontevredenheid der lagere klassen was, of dat ook ideeën der toekomst van
de samenleving in dat socialisme besloten waren: met andere woorden, of die stroom
behalve de negatieve werking ook een positieve beweging aangaf. Het moest geen
boek wezen van strijd ten gebruike der socialisten; neen, allereerst moest het
opwekken zelfverwijt bij de rijken. Het moest wezen een boek van verzoening. Het
moest het idee der g e m e e n s c h a p loswikkelen uit de zwachtels der historische
feiten, laten zien hoe die gedachte zich reeds in allerlei kringen had gemani-
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festeerd, en nieuwe kracht nú kon overbrengen door-zich te richten naar het
organiseeren van rechtvaardiger verhoudingen, dan het individualistisch begrip
vermocht te geven. Mijn boek zelf moest bij die ontvouwing in waarheid leven, - een
eigen leven hebben. Het gemeenschaps-idee moest de bladen doortrillen. Ik stelde
mij voor van het socialisme een objectieve voorstelling te geven, waarin toch het
hart klopte. Ik zou bouwmeesters en architecten van een huis der toekomst kunnen
teekenen, mannen onder wie soms een profeten-zoon gevonden werd, zooals het
Oude Testament dien schildert, in wiens borst de vonk van het ideaal tot een vlam
uitsloeg. Mijn boek moest de lieden van mijn omgeving beduiden, dat er nog iets
anders te doen was, dan enkel zich voor te bereiden om den schok van een aanval
op onze maatschappij af te slaan. Maar ziehier de moeilijkheid. Wilde dat boek, dat
ik mij voornam te schrijven, iets beteekenen, dan moest het uitsluitend uit de eerste
bronnen zijn bewerkt. En waar waren die bronnen in ons land te zoeken? De
geschriften van Marx waren te koopen; van Proudhon konden de gedrukte deeltjes
en voorts oude tij dgenooten worden geraadpleegd, maar waar waren de vergeten
boeken van de oude Saint-Simonisten, van de Fourieristen, van Owen en van de
geheele falanx der mannen vóór 1845, te vinden? Alles moest eerst bij elkander
worden gezocht en met zeer veel geld betaald worden. Een arm professor kon daar
niet aan denken. Ja, het schrijven van mijn eerste groote deel, de ontwikkeling van
het socialisme vóór het aanbreken der negentiende eeuw, vlotte nog min of meer,
na raadpleging van alle bibliotheken in ons land, maar toen was het magazijn van
documenten voor 't socialisme, dat ons land bevatte, ook als 't ware leêggedragen:
er was van ‘socialisten’ onzer eeuw niets meer aanwezig. Toch rijpte de gedachte
om mijn boek te schrijven meer en meer in mijn brein. Ik zag dat de geleerde wereld
in ons land mijn werk niet geheel veronachtzaamde. De Academie van
Wetenschappen nam mij op onder haar leden, toen het eerste deel, begeleid van
een bundel artikelen, waarin de zij-bewegingen der sociale geestes-stroorhingen
nader waren geteekend, verscheen. Ik nam die benoeming op als een aanmoediging
om mijn plan door te zetten. Ik was allengs geworden als de kunstenaar, van wien
de dichters en romanschrijvers spreken - denk aan een Balthasar Claes in ‘La
Recherche de l'Absolu’ van Balzac - die alles wil opofferen om het door hem
ontworpen werk tot stand te
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brengen. Het te schrijven boek beheerschte, overheerschte mij. Ik moest over
financieele middelen kunnen beschikken om dat boek in het leven te roepen. Reeds
dacht ik een enkele maal aan een besluit om mijn werkkring in Utrecht te verlaten,
en naar een beter bezoldigde betrekking te dingen, die mij dàn òf dadelijk of later
de mogelijkheid opende om mijn doel te volvoeren. En werkelijk kwam in die dagen,
het najaar van 1877, de betrekking open van secretaris der Nederlandsche Bank,
daar die secretaris - mr. J.G. Gleichman - het ministerie van financiën zich liet
opdragen. Een oude vriend van mijn vader, de heer mr. J.H. Molkenboer, directeur
der Nederlandschen Bank, wiens moeder de vriendelijke buurvrouw van mijn ouders
te Baarn was geweest, - zie pag. 11 van dit boek - gaf mij een wenk, dat de directie
geen eigenlijk gezegden candidaat voor het secretariaat op 't oog had. Ik dong dus
naar die betrekking en verwierf ze.
Ik stortte mij dus nogmaals in het leven, met de ge heime bedoeling een
geschiedschrijver te worden van het socialisme.
Daarbij kwam nog een overweging. Meer en meer bleek het mij, dat voor mijn
studie der transformatie, van de maatschappij Utrecht een zeer slechte
observatie-post was. Een levendige deelneming aan den dagelijkschen strijd van
allerlei sociale belangen was mij uit den aard der zaak door mijn betrekking verboden;
de conservatief-liberale coterie, die in Utrecht onder leiding van mr. W.R. Boer de
lakens uitdeelde, hield mij, den compromitteerenden vriend, zooveel mogelijk uit
allerlei doen: ik zag de maatschappij haast niet meer. Ik verloor aanraking met't
leven. Ik leerde de maatschappelijke structuur niet als bij ondervinding kennen. De
eruditie der boeken moest mij in alles te gemoet komen en voldoen: ik zag niet met
eigen oogen welken kant de maatschappij opging. En toch was dit zoozeer noodig.
Het is niet genoeg, om de wording van 't idee bij het individu op te merken, men
moet de sociale perceptie der ideeën verkrijgen of ondergaan, en daarnaar haar
beteekenis waardeeren. Dit had mij eens Emile de Laveleye, de professor te Luik,
tot wien ik altijd belangstellend opzag, geleerd. Daarvoor was Amsterdam, mijn oud
bekend terrein, vrij wat beter voor mij geschikt dan Utrecht. Dáár was een beter
observatorium. Van daaruit was de wording van het nieuwe in de maatschappij beter
te bespieden. Zelfs op fases van ‘decompositie’ had men dáár een kijk. Maar ook
op ‘recomposities.’ Tegen mijn dagelijkschen arbeid
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in Amsterdam, die in mijn oogen in veel opzichten overgangs-arbeid kon zijn, zag
ik niet op. Ik kende van vroeger, dáár de wereld van handel en industrie: het terrein
der werkzaamheid van de productie-factoren in ons land. Trouwens te helpen werken
aan een goede crediet-geving, en aan de organisatie te arbeiden van het papieren
geld voor de circulatie, is, onder alle vormen der maatschappij die men zich denken
kan, een noodzakelijkheid en sociale taak.
Zóó verliet ik Utrecht in December 1877 en deed den stap, die door mijn beste
vrienden - ik noem Buys - mij als een fout werd aangerekend. Mijn vrienden zagen
niet, dat het in zekeren zin een offer was ter wille van het boek, dat komen moest.
Een hersenschim, zeiden zij, denkbeeldige creatie van uw geest. Maar reeds Gustave
Flaubert had aan het slot van zijn ‘Tentation de St. Antoine’ ons doen verstaan, dat
er zijn, die hun weg zoeken tusschen de Sfinx en de Chimaera.
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Tweede helft. 1877-1914.
(Geschreven in 1910, en later aangevuld).
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Inleidend woord.
Ik waag het thans de herinneringen uit de tweede helft mijner levensjaren op te
teekenen. Na d' opgang van mijn pad, kan dàn door mij eerst het rustig voort-arbeiden
en toeven, straks het neêrdalen ran de hoogte geschetst worden. Altijd bij een
voortdurend verblijf in Amsterdam. De bevrediging, de afronding, nu en dan de
teleurstellingen zullen in dit deel als 't ware de leidende motieven zijn. Het idealisme
bleef, maar moest zich vaster huwen aan den trek tot het practische leven. Daar
mijn gansche leven gedurende dat tweede tijdvak, zich in ééne stad afwikkelt, steeds
in dezelfde betrekking en positie, is er natuurlijk geen aanleiding tot een
aanééngeschakeld verhaal. Sterker dan tevoren treedt op den voorgrond bet loopen
in het gareel der gewone maatschappij lk zal dus slechts grepen doen uit een min
of meer geschakeerd bestaan, en de binnen zulk een samenvatting doorleefde
gewaarwordingen en persoonlijke aanrakingen pogen te beschrijven. In de eerste
helft dezer herinneringen werd telkens hier en dáár de aanloop tot een vol leven
waargenomen: een leven als inéén richting, door één impulsie of geest gedreven,
rustende als 't ware op zich-zelf, telkens gewekt met ruimen adem; - de oorzaken,
waarom dit alles later niet volkomen het geval was, en bij wijlen leidde tot een
schijnbaar dubbel leven, zullen dit keer aangeroerd worden.
Eén ding zal duidelijk zijn. Te weten: dat mijn daden en, zoo men wil, mijn
beginselen nooit het uitvloeisel zijn geweest van wat men noemt ‘un esprit simpliste’.
Mijn voelen en denken was saâmgesteld, dikwijls., haast eenigszins subtiel, als dit
woord niet te letterlijk wordt genomen. Ik heb altijd benijd hen, die hun leven en
opvattingen volgens één vaste streek hebben kunnen inrichten. Op mijn voor
verschillende aandoeningen veel te gevoelig oppervlak hebben allerlei invloeden
en inwerkingen zich doen gelden. Ik ben dikwijls onder den indruk geweest van
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het oogenblik, van een aangrijpende lectuur, van den krachtigen wil van een vriend,
vooral van de gebeurtenissen om mij heên. De groote bewegingen van den tijd
werkten in mijn geest en gemoed voort; wèl niet, gelijk van-zelf spreekt als de golven
van een machtige zee, maar als de nawerkende strooming in een stille afgelegen
kreek. Dit had vooral betrekking op de wenteling der sociale vraagstukken. Toch
stond ik in dit opzicht, misschien juist daarom, vrij geïsoleerd in mijn omgeving. Ik
arbeidde hard in allerlei werkkringen, doch hoofdzaak bleef voor mij het dénken
over de maatschappelijke verwikkelingen. Mijn leven bleef blijvend de leus
eerbiedigen: dat de sociale questie op den voorgrond stond, en dat die questie in
haar kern louter een ethische questie was. Ik betoogde altijd-door, tot vervelens
misschien voor mijn toehoorders en lezers, dat men aan economische overwegingen
niet de alléénheerschappij mag laten bij maatschappelijke maatregelen. Tegenover
de theorie van het welbegrepen eigenbelang stelde ik het uitgangspunt, dat ook,
binnen de grenzen der stoffelijke natuur, de verkeers-betrekkingen der menschen
beheerscht worden door zedelijke wetten. Het individu, in zijn arbeid, zijn kracht en
zijn waardigheid, bezag ik uitsluitend onder het gezichts-punt der samenleving. Ik
polemiseerde niet, bestreed niet mijne economische tegenstanders, gaf slechts mijn
standpunt aan, verheugde mij des te meer wanneer die niet al te welwillende
tegenstanders zich tot mijn denkbeelden heênbogen. Ik riep op voor mijn volk tot
beginsel ‘d e g e m e e n s c h a p ’. Ik richtte steeds het oog op een meer gezonde
maatschappij dan de tegenwoordige, die haast uitsluitend door onderlingen strijd
wordt bijeengehouden en voortgestuwd. Naar een organisatie van betere
verhoudingen der maatschappelijke bestanddeelen hielden zonder ophouden zich
bezig mijn gedachten en gevoelens. De zuurdeesem van het individualisme moest
zoowel in de kringen der werkgevers als in die der arbeiders worden weggevaagd.
Beide kringen moesten tot inkeer komen, allereerst en hoofdzakelijk de groep der
zoogenaamde kapitalisten. Telkens, waar het pas gaf, stelde ik dat programma, of
liever dat ‘credo’. Smartelijk moest ik van tijd tot tijd ondervinden, dat dit programma
in onzen tijd onmachtig is om botsingen te voorkomen of te verzoenen. Donkere
uren, dagen, weken heb ik doorleefd waarin mijn hart als onder een schroef werd
gezet en gepijnigd.
Zeer zeker, ik deed mijn best, mijn dagelijksch werk, waarvoor ik betaald werd,
en waarvan ik leefde, goed te doen.
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Ik deed het met liefde. Want even sterk als ik hechtte aan begrippen van
gemeenschap en van broederschap, aan medewerking tot opheffing der wreede
tegenstellingen tusschen hetgeen, in maatschappelijke toestanden, was en wezen
moest, evenzeer was ik overtuigd, dat in 't algemeen voor de maatschappij, en in
het bijzonder voor ons land, noodig was verhooging van het peil der productie: met
andere woorden e c o n o m i s c h e e x p a n s i e . Wat hielp betere distributie, wanneer
de eigenlijke productie kwijnde? In onze tegenwoordige tijdsomstandigheden is dan
ook - ieder zal het erkennen - de loon-arbeider het eerste slachtoffer van
verminderden voorspoed. De arbeidende stand heeft er waarlijk het grootste belang
bij, dat het kapitaal der natie, hetgeen nog iets anders is dan het kapitaal der
kapitalisten, zooveel mogelijk binnenslands wordt geëxploiteerd, om aldaar
arbeids-gelegenheden te scheppen. Gezwegen nog van het feit, dat nationale
welvaart de onontbeerlijke voorwaarde: is voor het uitvoeren en slagen van de meest
dringend noodzakelijke sociale wets-hervormingen. Ik heb dus dapper medegeholpen
aan de werkzaamheid van verschillende machtige economische productie-factoren
van ons land. Naast mijn werkkring aan de Nederlandsche Bank, hielp ik naar de
mate van mijn krachten aan het streven der Nederlandsche Handelmaatschappij,
en zette ik mijn schouders onder twee groote raderen van het verkeer: de
Staatsspoorwegen en de Kon. Nederlandsche Stoombootmaatschappij. Ik meende
1)
op die wijze mijn vaderland trouw te kunnen dienen; en in Platonischen zin een
‘wachter’ te zijn bij den volks-arbeid, toen, overeenkomstig de ontwikkeling der tijden,
het sociaal geweten dáár begon te ontwaken. Daarbij dacht ik, dat het mogelijk zou
zijn op al die individualistische toestanden der maatschappij draden in te weven van
andere kleur dan die deheerschendeschoolder economielief had.In Engelandnoemt
men die draden elementen van uitvoerbaar socialisme. Het zij zóó: het is arbeid
van een overgangstijdperk: arbeid eener sociale transformatie. Maar wie had ter
wereld gelooft aan het denkbeeld dat Maandags de zon zou oprijzen over een
socialistische maatschappij, die Zaterdagavond nog kapitalistisch was. Dat ook hier
telkens de conflicten zich herhaalden, nú tusschen werkgevers en werknemers,
spreekt van-zelf, wanneer men let op de teekenen der tijden. En toch, elke
productie-factor moest, op straffe van bestaan, maatschappelijke factor zijn.

1)

Zie het eerste deel mijner ‘Socialisten’, (vierde druk) pag. 19/20.
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Van dat alles zal ik, op mijn nieuwe observatie-post staande, fragmentarische
mededeelingen kunnen doen. Van al te groote vreugde zal het niet getuigen. De
blijde wereld zal komen, maar is er niet: zij is in wording. Thans zien wij slechts het
tumult van instincten, van hartstochten, doch ook van ideeën. Bij het volgen van
mijn weg ben ik dikwijls verward geweest in een weefsel van eigen te-kort-komingen,
soms aan sterke teleurstellingen als vastgehecht. De wereld om mij heên, wanneer
zij van mijn uitingen wilde kennis nemen, verweet mij nu en dan de vaagheid van
mijn aspiraties. Zij had in zekeren zin gelijk. Ik kon geen daden toonen, moest mij
behelpen hier en dáár zaad te strooien. Daarbij kwam dat het spreken in
volks-vergaderingen mij kwalijk afging. Mijn te zwakke of hooge stem was in talrijke
bijéénkomsten een groot beletsel. Mijn oogen veroorloofden mij niet voordrachten
te lezen. Ik moest, wat men noemt, improviseeren. Een tijd-lang was mij dat vroeger
in Utrecht gelukt. Ik had dáár in de zittingen van ‘Nuttige Kennis’ (zie pag. 197) een
soort van succes. Doch om op die wijze te blijven spreken moest ik mij eenigszins
opwinden. Daardoor leek het soms niet geheel echt, en hoorde ik mij wel eens
toeroepen: ‘assez de lyre, comme ça!’ Met die onvolkomenheden moest ik rekening
houden. Idealisme dat niet aanslaat, niet pakt, niet overwint, wekt veelal wrevel op.
De wereld ‘die in effecten doet’ lacht u uit.
Ik vluchtte dus des avonds tot het schrijven van mijn boek, en zat onder het
schijnsel van mijn lamp mijn taak af te werken. Van tijd tot tijd zeer langdurig. Maar
ik wachtte op de morgenster die zou opgaan. Nooit vertwijfeld. Het recht van God
was, naar ik geloofde, niet het recht der menschen. Toen ik jong was, leerde men
mij de tegenstelling tusschen het natuur-recht en de historische rechts-school. Ik
gaf met warmte de voorkeur aan de laatste richting. Doch mijn later leven maakte
mij opmerkzaam, dat de historische school op haar beurt tot groote afdwalingen
leidt. Wat was er van het standpunt der historische school te zeggen tegen feiten,
ste

als in onze 20 eeuw - gelijk de dagbladen in 't begin van 1906 vermeldden gebeurden bij voorbeeld op de landgoederen van Lady Gordon? Zij was eigenares
van een eilandje op de westkust van Schotland, een eiland rijk aan weide en
bouwland. Doch ter wille der jacht wilde zij dat landgoed woest en braak laten liggen.
de

Op het einde der 19 eeuw liet zij zestig kleine huurboeren van hun plaatsen zetten,
en dezen moesten gaan wonen in houten
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hutten, die zij zelven aan den zeekant bouwden. Toen zijn die lieden, daar alle
pogingen mislukten om het land te koopen, in het begin van 1906 het eiland gaan
‘veroveren’, en drie weken lang zijn zij bezig geweest daarop huizen te bouwen en
de akkers te bemesten. Totdat... de rebellen van het landgoed werden verdreven,
1)
en orde en rust waren hersteld. Orde kan dus, volgens de tegenwoordige
maatschappij, beteekenen, dat menschen die werken willen geen grond hebben,
omdat een rijke dame, te goeder trouw, kan meenen dat zij haar land aan hazen
en konijnen mag overlaten. Rust kan 't heeten, dat op de velden niet gehoord worden
dé wakkere stemmen van werkers, de vroolijke klank van zeis en sikkels, en dat de
boeren bij houten hutten aan den zeekant neerzitten in machtelooze woede. Dit
heet dan volgens de menschen recht. Niet alzoo ishet recht van God. Wij zouden
2)
het in hoogeren zin onrecht noemen. En een daad van onrecht is van-zelf een
bekentenis van onmacht, een gemis aan waarachtige zedelijke kracht.
Onze democratische maatschappij geraakt door dit alles soms als in een bruisende
branding. Men zit mismoedig daarover te peinzen, en denkt aan den uitroep van
den profeet (2 Koningen III v. 15): ‘Ik bid u, haal mij een citherspeler, want de hand
des Heeren komt niet op mij.’
Dikwijls heb ik in mijn leven naar dien cither en in 't algemeen naar woorden en
toonen van hooge kunst geluisterd. Ik heb de wetenschap vereerd, en tegelijkertijd
de mannen der kunst lief gehad. Zij zijn - naast de reinen van harte - de van God
wetenden in de wereld van vergankelijkheid en ellende. Zij voelen met bewustzijn
het goddelijke in eigen hart, en staan niet verre van het Koningrijk Gods. Zij geven
de heilige vreugde. Want hun verheffende toon, hun vlammend schrift, hun lichtend
beeld, openbaren de hoogte en diepte van het leven. De edelmoedige aspiraties
zijn hun deel. Het is waar, zij zien slechts gulden wolken in de lucht, en hebben
meestal slechts ‘acties’ in de zon en in de maan, doch zij verrijken - denk slechts
aan een Rembrandt - hun volk honderdvoudig. Zij worden in engeren zin niet enkel

1)

2)

Vergelijk de redevoering van Lloyd George, September 1913. Hij kondigde 17 October 1913
aan een plan voor een departement van land-zaken en opende toen een program van sociale
politiek.
Zie Maurice's uitspraak, op onze bladzijde 166, ‘de menschelijke persoon is meer waard dan
al het eigendom’, en verbindt daarmede de stelling uitgesproken door den ‘go-ahead-man’
Roosevelt, ontwikkeld in de Sorbonne te Parijs den 245ten April 1910: ‘evenwijdig loopen het
recht van den mensch en het recht van eigendom. Als die twee in conflict komen, primeert
het recht van den mensch. Omdat het eigendom gemaakt is voor den mensch, en niet de
mensch voor het eigendom.’
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de roem, maar de dragers der beteekenis van hun vaderland.
Voor dat vaderland trachtte ik te leven. Naar de mate van mijn krachten poogde
ik, - al was ik in de verste verte geen man der kunst noch der hoogere wetenschap
- op het voetspoor van mijn meester Martinus van der Hoeven, een edelen hartstocht
in de ziel van mijn volk te werpen.
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Vijfde hoofdstuk.
Aan het schrijven van mijn boek.
Mijn vrouw en ik verhuisden 7 December 1877 uit Utrecht naar Amsterdam en
betrokken weldra de ruime woning, die, naast het gebouw van de Nederlandsche
Bank, voor den secretaris dier instelling beschikbaar wordt gesteld. Eensklaps werd
ik verplaatst in het practische leven in Amsterdam, de stad mijner oude liefde, die
echter sinds het jaar 1863, toen ik haar verliet, in lijnen, kleur en schakeering, zeer
veranderd was. Met lust stortte ik mij weder in het bedrijf ‘der zaken’ en deed mijn
best een goed dienaar te wezen van de leiders der arbeidende wereld. Des daags
wijdde ik mij dan ook geheel en al aan de behartiging der productieve krachten van
ons land, doch des avonds hield mijn brein zich bezig met de taak, die ik mij had
opgelegd, om een volledig boek te schrijven over het bestaan der socialisten, hun
leven en hun stelsels.

I.
De taak, die ik op mij nam, bestond intusschen allereerst in een zoeken naar de
oude, vergeten geschriften der socialisten, die in ons land niet te vinden waren. Ik
wilde de socialistische ideeën in hun oorspronkelijke, soms onvormelijke gestalten
voorstellen, ze als 't ware in hun eerste opwelling en groei doen zien, naakt, eer ze
i n de kleeding gestoken waren, die ze bestand maakte tegen de slagen der fortuin.
Den gang der b e w e g i n g - want dat is het socialisme - wilde ik teekenen. Daarvoor
had ik noodig de oude, vergeten schrifturen der socialistische droomers en dwepers.
Gedurende zeven of bijna acht jaren, waarin ik het drukke ambt van secretaris
der Nederlandsche Bank heb waarge-
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nomen, heb ik in mijn vrijen tijd meestal rondgezien, gespeurd en gesnuffeld, om
de oorspronkelijke geschriften der socialisten van het verleden te vinden. De
zoogenaamde ‘Antiquar’-catalogussen gaven in die dagen nog slechts spaarzaam
aanbiedingen van oude socialistische werken. Om de boekens, boekjens, kranten,
vlugschriften en pamfletten der Fransche Saint-Simonisten, Fouriëristen en
Communisten te vinden, moest men zelf op het pad gaan. Eéns in 't jaar kreeg ik
des zomers een maand verlof; welnu, ik toog op reis, vooral naar Frankrijk's
hoofdstad.
Die in de warme zomermaanden der jaren 1880-1885 langs den linker-oever van
de Seine te Parijs in de morgenuren heeft gedrenteld, kan mij hebben opgemerkt
turend en tastend in de bakken met oude boeken, welke de ‘bouquinistes’ in hun
stalletjes dáár aan het publiek vóórzetten. Het is 's ochtends nog zóó stil op de
Seine-kaai. De voorbijgangers zijn te tellen. Het paard van de ter zijde staande
‘fiacre’ slaapt. De koetsier zit verdiept in zijn krant. Slechts de vlugge musschen
strijken neder, tjilpen, krieuwen en vliegen weg bij elk geluid of suizing van het loof
der boomen. Maar ik let niet op de fijn-getinte omgeving, enkel de oude, min of meer
wormstekige en vermolmde bakken met boeken lokken mij. Wat al vergoorde
omslagen en grillige formaten! Hoe zijn die boeken vervuild, en die brochures
gehavend! Wie met wat verbeelding de bakken bevoelt, om hier en dáár iets wat
hem aantrekt te vinden, kan een kleine wereld van aandoeningen zien opdagen,
als hij let op de titels der geschriften en de namen der bekende en vooral der
onbekende auteurs. Dáár in die bakken is de laatste rustplaats der poëzie, der
filosofie, der sociologie, der utopie, der beschreven wonderbaarlijke ontdekkingen
en uitvindingen, der ‘mémoires’, der romans, der dagboeken, der op rijm gestelde
zuchten of verwenschingen, der gedichte of verdichte versmachtingen naar liefde,
der gedrukte, comedies van de ijdelheid! Men gaat ongemerkt mijmeren als men
de titels leest. De oogenblikken, de halve en kwarturen snellen echter zóó schielijk
voorbij, terwijl men die vale, schijnbaar egale stoffige opéénhoopingen van boeken
en brochures beziet en doorbladert. De zon begint reeds vinniger te steken. De stof
dwarrelt meer en meer op. De Seine weêrspiegelt sterker de stralen, terwijl de
stoombootjes gillender voortstuwen. In de verte worden vager en vager, dwars door
den damp der warmere atmosfeer, de twee zware, stompe torens van de
Notre-Dame.... en ondertusschen glijden al die overblijfselen van boeken door uw
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vingers, - totdat opééns een titel-opgaaf u als een blijde verrassing toewenkt. Gij
grijpt gaastig het oude geschrift, waarvoor de boeken-koopman, die uw zenuwachtig
zoeken met loozen blik had gevolgd, u een iets hooger prijs vraagt dan hij gewoon
of van plan was te vergen. Gij slaat toe en vliegt naar huis, naar uw hotel, met zoo
groote vreugde, alsof gij een kunstvol kleinood van een of anderen Cellini hadt
verkregen. O, welk een lust! O, welk een genot!
Had ik een buit van die boek-stalletjes aan de Seine verworven, dan ging ik op
weg naar een of anderen meer stillen, eenigszins geïsoleerden winkel van oude
boeken. Ik had er twee leeren kennen, beide aan den linkerkant der Seine: één in
de rue Bonaparte bij de place Saint Sulpice, van den heer Welter; één in de rue des
Chantiers achter den ‘Jardin des Plantes.’ Vooral de laatste, waarvan de heer E.
1)
Roland de magazijnhouder was, liet mij de vrije hand, om in zijn stapels van oude
en half-vergane boeken-over- blijfsels te zoeken en te snuffelen. Hij stelde mij aan
zijne vrienden voor. Met een dier vrienden heb ik lang onderhandeld om éen complete
collectie van de ‘Globe’ meester te worden. Het was een groote som, die deze
uitdrager vroeg, zes à zevenhonderd francs, doch gaarne nam ik het pak boeken
voor dien prijs en ging als gelukkig jager met mijn prooi naar huis.
Dat zoeken naar verborgen en verholen boeken heeft een eigenaardige bekoring.
Het wordt een kleine hartstocht. Soms wordt de zucht naar het vinden zóó groot,
dat men haast het doel, den inhoud van 't geschrift, minder acht of vergeet. Trouwens
het meerendeel van wat men zoekt in de richting, die ik mij nu had gekozen, zijn
opgeteekende droomen en voorgespiegelde illusies! Doch droomen van zeer
eigenaardig merk. Voor een droom, in zulke gehavende bladen neêrgesteld, poover
weêrgegeven in vorm en lijn, hadden karakters en talenten het geluk van hun
werkelijk leven verpand! Hoe hadden soms arme zielen - verdwaasde zinnen - op
die slecht gedrukte bladzijden van oude kranten of boeken gestaard, meenende dat
het heil der wereld dáár te vinden was. Mij heugt altijd een tocht, dien ik voor zulk
een krant deed in den omtrek van Bordeaux. Het gold het Fouriëristisch dagblad
‘La Démocratie pacifique’. Men had mij medegedeeld, dat een behoeftige boer bij
Bergerac een volledige collectie der jaargangen van dat blad bezat, en

1)

Eug. Roland stierf in den zomer van 1909. Hij was ook een geleerde folklorist, zie in de ‘Revue
des Traditions populaires’ van Juillet 190g, pag. 250-252 zijn necrologie door Paul Sébillot.
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misschien wel bereid was zijn bezit van de hand te doen. Ik toog dus derwaarts en
reed van uit Bordeaux naar het huisje van den arbeider. Hij bleek een oud man te
zijn. Eenvoudig maar met beslisten trek in 't gelaat. Ik deelde hem de aanleiding
van mijn bezoek mede, legde het bankbiljet van 1000 francs - de prijs dien men mij
als eisch van den boer had genoemd - op tafel. Armelijk was het huisraad en sober
de inrichting, schamel de kleeding. Duizend francs was een groote schat voor den
bewoner van dat lage vertrek. Doch hij aarzelde den koop te sluiten. Die jaargangen,
op een rek neêrgelegd, bevatt'en de nummers, die, toen zij dagelijks verschenen,
zijn geestdrift en hoop hadden gevoed: als boeken saâmgebonden waren zij zijn
bijbel geworden, waarin hij na den dagelijkschen arbeid eiken avond stil mijmerend
had gelezen. Hij zeide mij zich te moeten beraden. Hij wilde nog niet afstand doen
van de documenten van zijn geloof. Het was een deel van zijn hart. Den volgenden
dag zou ik antwoord bekomen. Dat antwoord luidde afwijzend. Hij nam de duizend
francs niet aan.
Mag ik nog een enkelen van die zwerftochten verhalen? Ik zou wijzen op mijn
uitstapje naar Guise, om de proefneming van Godin op de plaats zelve te
bestudeeren. De reis was niet moeilijk. Men neemt de route over Parijs, en, te
Saint-Quentin gekomen, gaat men van den grooten weg met een klein
buurtspoorwegje naar het oude Guise. Vóórdat men, uit het station gaande, in het
stadje ('t stadje van Camille Desmoulins) komt, ligt aan uw linkerhand een groot,
weidsch gebouw met werkplaatsen daarnaast. Dat gebouw is het Familistère. Mijn
vrouw en ik trokken derwaarts en lieten ons aandienen. Ik wilde de doorvoering van
het beginsel van associatie, zooals Godin die had verwerkelijkt, in al de
verscheidenheid ook der kleine ‘détails’ nagaan. In mijn boek heb ik uitvoerig geheel
de organisatie van dat volkspaleis, waarin de arbeiders der groote fabriek van
kachels en andere verwarmings-toestellen, die Godin heeft gesticht, als 't ware een
collectief leven leiden, in de verte herinnerende aan fantasieën van Fourier,
uitééngezet. Godin had - als echo der woorden van Fourier - tot zich zelven gezegd:
roep de duizend menschen, die des daags in uw fabriek werken, uit hun kleine,
armoedige huisjes of kamers; wek ze op, om hun poovere slaapsteden, meestal
gelegen in donkere gangen of nauwe stegen en sloppen, te verlaten; geef hun
gelegenheid te wonen in een ordelijk, groot gebouw, goed geventileerd en des
winters goed verwarmd, voorzien van groote, met glas bedekte binnen-
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plaatsen, op welke binnenplaatsen langs alle verdiepingen galerijen uitkomen; richt
in uw gebouw groote zalen in, waarin men voor leeskamers en vergaderingen ruimte
kan vinden, waarin desnoods, voor die het begeeren, gemeenschappelijke maaltijden
kunnen worden aangerecht; kortom, maak voor uw duizend arbeiders in het groot
en in eenvoudige vormen iets, dat aan een der uitgebreide reizigershotels in Parijs
of Zwitserland doet denken, - en een gansch andere plooi zal aan de gewoonten
uwer arbeidersbevolking worden gegeven. Ziedaar het plan, dat Godin voor den
geest stond. In 1859 had hij alles daarvoor in zijn gedachten goed geordend, en
begon hij te Guise naast zijn groote werkplaatsen zijn uit bruinroode baksteen
opgetrokken gebouw te grondvesten. De rivier de Oise kronkelt om al die
steen-massaas heên. Over een brug bereikt men aan den anderen kant van de
rivier de zeer uitgestrekte fabriek. Ik bezag dat alles. Het was door Godin knap
bedacht en uitgewerkt. De aanblik was in zekeren zin verrassend. Het was haast
jammer, dat hij zijn stichting (vaak veel te veel) meende te moeten aanprijzen of
verdedigen door allerlei waanwijs geschrijf, ook in zijn weekblad ‘Le Devoir’. Reeds
trof het ons, bij het bezoek, dat te dikwijls het fantoom eener ijdele zoogenaamde
filosofie zich bij zijn woordvoerders deed gelden. De onderwijzer, die ons rondleidde,
leek bijwijlen een ‘homunculus’, die de aangeleerde frases van zijn auteur opdreunde.
Zijn rhetoriek scheen dan zóó beredeneerd, zóó dor, zóó nuchter. Het bedierf den
indruk van het geheel. Goede instellingen dragen haar les in zich-zelven. De etiket,
die men er op plakt, geeft daaraan iets kunstmatigs. De weduwe van Godin, Marie
Moret, die 14 April 1908 te Sens overleden is, en die na Godin's dood, in 1888, zijn
voorbeeld volgde, en nog verschillende deelen over het werk van haar man,
zoogenaamde ‘Documents biografiques’ uitgaf, heeft dit, hoe verklaarbaar ook, niet
gevoeld. Blijde was ik, dat ik de stichting zag, zag met eigen oogen, in plaats van
vlijtig over haar te hebben gelezen. Zij voldeed mij niet volkomen.
Zóó zwierf ik voor mijn te schrijven boek her- en derwaarts rond. Bleek het zeer
moeilijk enkele boeken te verkrijgen, en schoten mijn eigen krachten, wegens de
veelheid van wat ik wenschte, te kort, dan hielpen al mijn vrienden en vriendinnen.
Aardig was het, dat later mijn oude vriend, mr. Tak van Poortvliet, toen hij, na zijn
val als minister van binnenlandsche zaken, langen tijd in Zuid-

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

254
Duitschland en Zwitserland vertoefde, mij in dat zoeken naar oude, socialistische
geschriften hielp. Zijn gezondheid was gebroken, doch zijn oog nog scherp genoeg
om het bijna onvindbare voor mij te vinden. Het waren hoofdzakelijk de vergeten
en verborgen brochures van Bakounin, die mijn begeerte, om ze te bezitten,
prikkelden. Thans (in 1907 en 1908) worden die brochures door de vertrouwde
vrienden van den Russischen anarchist eindelijk herdrukt. Maar in de dagen, toen
ik mijn boek ging schrijven, waren zij zeer bezwaarlijk ergens te ontdekken. Ik had
de titels van die vlugschriften steeds bij mij op mijn aanteekeningboekje, en ging in
Zwitserland nooit in een of andere kleine stad, zonder met een spiedend oog
boekwinkels en oudhedenmagazijnen binnen te treden, om te zien of niet soms zulk
een pamflet - meestal anoniem uitgegeven - zou opduiken. Een jonge vriendin, te
Lausanne eenigen tijd vertoevende, die ik gesproken had over de groote moeilijkheid
om Bakounin's brochure: ‘Les ours de Berne et l'ours de St. Pétersbourg’ te krijgen,
bood mij voor het verwerven van dit en andere pamfletten haar bemiddeling aan.
Zij was te Lausanne bezig zich in het aanleeren der Russische taal te oefenen. Haar
meester was een Russisch balling, d e te Genève woonde en tijdelijk dáár een
klein boekwinkeltje had opgezet. Hem vroeg zij hulp om dergelijke anarchistische
geschriften te koopen. Hij hielp dan ook trouw. Doch slechts bij tusschenpoozen.
Want de regeering van Genève werd telkens lastig gevallen door de Russische
diplomatie. Reisde een grootvorst of Russisch minister langs Genève naar Italië,
dan moesten tijdelijk alle anarchistische ballingen onschadelijk worden gemaakt.
De leermeester van mijn jeugdige vriendin behoorde tot de groep van die al of niet
denkbeeldige samenzweerders, voorzoover zij bij de politie bekend waren, en werd
dus telkens voor een poos achter slot en grendel opgeborgen. Was de grootvorst
of minister weder afgereisd, dan werd ook hij weder losgelaten. Dàn profiteerde
mijn vriendin weder van zijn taallessen en van zijne bemoeiing te mijnen gevalle.
Ik maak slechts melding van zulke incidenten bij wijze van voorbeeld. Wilde ik
uitvoeriger worden, dan zou ik, zóó hoffelijk't mij mogelijk zou zijn, den dank willen
toebrengen aan een jeugdig echtpaar, dat, op de huwelijks-reis in Italië, voor mij de
oorspronkelijke sonnetten van Campanella wist te veroveren. Ik zou voorts een
ouden beproefden vriend willen noemen, die, door zijn hooggewaardeerde Engelsche
relaties, mij de boeken van Hodgskin en eindelijk zelfs het bijna onvind-
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bare werkje van Charles Hall wist te bezorgen. Ik zou den naam van een ander bij
uitstek wakkeren hooggeplaatsten vriend kunnen vermelden, die mij ten gevalle
den Züricher berg op alle punten doorwandelde, om mij de juiste plaats op te geven
van het gedenkteeken, dat men dáár ter herinnering aan George Büchner heeft
opgericht. Ik herdenk voorts met aandoening, dat een lief, Amerikaansch nichtje helaas reeds gestorven - mij John Gray's ‘Lecture on Human Happiness’ uit
Philadelphia wist te verschaffen. Op deze wijze zou ik kunnen voortgaan, en
aantoonen, dat mijn boek voor een niet gering deel tot stand is gekomen door het
werk van anderen. Ieder heeft in zijn levensboek bladzijden die door anderen zijn
geschreven; die bladzijden zijn soms een beproeving en wekken hartzeer op; in
mijn boek zijn die bladzijden van anderen een ware verkwikking, en het bewijs, dat
samenwerking in de studie meer is dan een ijdel woord. Aan mij de schuld, zoo ik
van die medewerking niet altijd het beste profijt heb getrokken.

II.
Aldus ook door de hulp van den heer Mensing, chef der firma Frederik Muller, werd
het materiaal voor mijn boek langzamerhand stuk voor stuk bijéénverzameld. Toen
nu mijn secretariaat aan de Nederlandsche Bank in het begin van het jaar 1885
eindigde, en ik door mijn benoeming tot mede-directeur dier instelling veel meer
vrijen tijd erlangde, begon ik allengskens het bijééngebrachte te ordenen, en aan
mijn werk te schrijven. Het eerste deel - dat nog tijdens mijn professoraat te Utrecht
volledig gereed was gekomen - behandelde de ontwikkeling van het socialisme vóór
de negentiende eeuw. De nu volgende deelen zouden de ontvouwing moeten
behelzen van dat socialisme gedurende het verloop van de XIXe eeuw. Ik zou het
historisch verschijnsel van het socialisme in die eeuw volledig trachten te doen
begrijpen. Mijne lezers moest ik doordringen van de waarheid, dat het
negentiende-eeuwsche socialisme meer is dan een onbegrijpelijke afdwaling, niet
iets toevalligs, iets dat desnoods weder kan verdwijnen, maar dat het integendeel
een uit de historische omstandigheden voortgekomen noodzakelijke levens-uiting
is, die zóó en niet anders zich moest openbaren. Met de ontevredenheid over de
bestaande maatschappij, en met den hartstochtelijken drang om die samenleving
te verbeteren, moest ik mij uit een
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sociologisch oogpunt bezig houden. Daarvoor moest ik leveren een zooveel mogelijk
exacte beschrijving van het woelig bestaan en streven der socialisten van de XIXe
eeuw. Dit was, meende ik, iets nieuws. Ik dacht, dat het niet vermetel of onzinnig
kon wezen, om de meeningen en daden dezer socialisten weêr te geven zooals zij
waren en zijn, zonder er onmiddellijk bij te voegen, hoe zij naar mijn oordeel hadden
moeten wezen, of niet moeten wezen. Kritiek plaatste ik dus niet in de eerste plaats
naast elk stelsel, maar ik zou mijn best doen de handelingen en stellingen der
socialisten uit haar eigen motieven te verklaren. Den machtigen stroom zou ik pogen
te schilderen, zonder dadelijk ieder oogenblik met den loop van den stroom te willen
twisten. Is men bang, en te-recht bang voor het bulderen van dien stroom, dan dient
men toch eerst de wetten en grenzen van zijn vaart en beweging goed te kennen.
Het oordeel der ware objectieve kritiek komt dan later van-zelf. En in den
glinsterenden, bruisenden, klaterenden en dreigenden stroom zou ik dàn gelegenheid
vinden een menigte maatschappelijke verschijnselen te laten weêrspiegelen. Mijn
boek kon kleurrijk worden. Niet altijd vreugde-vol. Trouwens, wie in de diepten des
levens blikt, is zelden vroolijk te moede. Doch men zou, in het boek, de
maatschappelijke groeikrachten zien worstelen en dringen, en men zou daarin
moeten hooren het leven-zelf, kermend en kreunend, in pijnlijken en moeitevollen
arbeid, om van uit de onderste lagen hoogere sporten te bereiken.
Als een bouwmeester - indien het beeld niet aanmatigend is - construeerde ik nu
het gebouw van mijn boek. Het geheel stond goed voor mijn oogen. Trouwens in
mijn voordrachten vroeger te Utrecht had ik de juiste lijnen kunnen trekken. Een
verstandelijke opheldering en verduidelijking dier lijnen was voor allen zóó noodig.
Want vooral de bezittende klassen, voor wie ik eigenlijk schreef, moesten leeren
begrijpen, dat het grond-idee van het socialisme niet louter een proletarische zaak
was, maar een intellectueele beweging voor allen. Er moest toch allengs komen zóó redeneerde ik - een andere regeling van het gemeenschapsleven, waarin de
belangen van allen zich zouden kunnen vereenigen tot een gestadige verhooging
van aller welzijn. Tot zulk een evolutie nu zouden naar mijn inzien de droomen,
maar ook de worstelingen der socialisten zeer zeker sterk kunnen prikkelen en
bijdragen. Zij vooral hadden (hoe éénzijdig soms ook) de wenteling en wending der
maatschappij in de richting van eene volledige algeheele
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arbeids-beweging der complete maatschappij trachten te leiden. Het socialisme
was in engeren zin haast een arbeiders-beweging met open oogen geworden. Het
ging zich heftig verzetten (volgens de uitspraak van den graaf de Saint Simon) tegen
wat in onze samenleving geschiedde: dat namelijk de hommels voor een goed deel
het resultaat der bijen wegnamen. In dien zin was het socialisme een strijd tegen
de parasieten in de maatschappij, een poging om in 't leven te roepen een
anti-parasitaire bedrijfs-organisatie voor allen. Indien men zich nu maar verstond
over het wezen van het parasitisme, en niet de geestelijke leiding van den arbeid,
het werk der arbeiders op hoogeren trap, den hoogeren geestelijken arbeid, welke
aan elke materieele inspanning voorafgaat, als een uiting van zulk parisitisme wilde
beschouwen. Dit was voor de massa der armen het gevaar van 't oogenblik: een
sterke verleiding om toe te geven aan een vergrofden drang van jaloerschheid en
hartstocht, die, voortgekomen uit zwaar verduurde ellende en moeilijk bedwongen
materieele begeerte, tot slooping zou voeren van het hoogere element, dat ook in
het socialisme besloten was. Maar hoe begrijpelijk 't soms was dat aan die
éénzijdigheid van opvatting werd toegegeven, mijn boek moest trachten te bewijzen
dat het ware doel hooger lag, en dat het socialisme op zijn beurt - zij het met
onbesuisde, overijlde middelen, en thans nog met rukken en stooten - slechts najoeg
de verwezenlijking van het oude woord van den apostel (2 Petrus 3 vers 19), dat
men mocht verwachten ‘een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont’. Met andere
woorden: socialisme, in de ideëele opvatting van het woord, was niet enkel een
zaak der armen, der Proletariërs, neen, het was een vraagstuk voor allen voor
zooverre men inderdaad wilde komen tot een verwerkelijking ‘der gemeenschap’.
Aan het voorbereiden der organisatie eener sociale rechtvaardigheid moeten
allen werken. Rijken en armen. Vooral in onze dagen de rijken. De rijken toch gingen
gebukt onder de armoede van hun eigen geest. Zij begrepen het probleem niet. Zij
verkwikten zich aan de uitingen der sofisten van de staathuishoudkunde, sofisten
der actie, die betoogden dat wat was natuurlijk en noodzakelijk zóó was. Men moest
slechts zorgen zelf kapitalist te worden, en dan van den overvloed iets mede te
deelen. Doch met het stelselmatig verbeteren en goed organiseeren der armenzorg,
met het geven van giften wordt de schuld, die op de schouders dier rijken drukt, niet
weggenomen. Dit zijn slechts vormen van af-
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betaling. Het is toch wèl duidelijk geworden, hoe de gang van ons tegenwoordig
productie-vermogen, dat welvaart overal moest opleveren, in de toepassing voor
zeer velen tegelijkertijd ellende verspreidt. Zij die - om een voorbeeld te noemen aan de overzijde van den grooten oceaan, in Noord-Amerika, door eigenaardige
kapitaalverplaatsing en samentrekking der bedrijven in trusts, voor zich zelven
verbazende rijkdommen weten te verwerven - de Rockefellers en hun vrienden zijn, zonder dat zij het bedoelen, maar al te zeer mede-oorzaak der volks-armoede
en werkeloosheid om ons heên. Zij vergeten dat het bezit van millioenen dollars het
werk van duizenden arbeiders vertegenwoordigt. Wat beteekenen in hoogeren
zedelijken zin hun giften en weldaden aan armen-scholen en liefdadige gestichten?
De in de realiteit zelve besloten logica der dingen brengt een smartelijken trek op
het voorhoofd van den waarnemer. Dikwijls wordt men herinnerd aan een Spaansch
volksrijmpje over zulke weldaden, een vierregelig kort vers, dat, naïef gefantaseerd,
als opschrift te plaatsen zou zijn boven den gevel van een hospitaal. ‘Don Juan de
Robres - zóó luidt het - heeft met ongeëvenaarde liefde dit armenhuis laten maken,
maar eerst heeft hij zelf de armen (los pobres) gemaakt.’ Het heerschap Don Juan
de Robres, met zijn hidalgo-naam, staat er natuurlijk slechts om het rijmwoord der
armen (los pobres) dat hem opwacht. Heel vast en stevig is dus zijn lichamelijk
bestaan niet. Maar van de fabel - waarvan hij de held is - wordt de lesin haar
strekking toch vrij duidelijk. Is het niet - zóó vragen de versregels - de maatschappij
zelve, die voor 't meerendeel de ellende kweekt, welke zij later gaat troosten?
de

Het was immers veel beter - zóó leerden in 't begin der 19 eeuw de bekende
vermaarde socialisten - deze ellende te voorkomen, door al dadelijk een betere
regeling der voortbrenging en der verdeeling in de maatschappij te vestigen. Moet
het niet, vroegen zij, de taak der gansche samenleving zijn, te zorgen, dat een
arbeiders-gezin behoorlijk kan leven, dat lage loonen der werklieden niet door
overuren worden aangevuld die de menschen uitputten, dat aan leerlingen de
gelegenheid wordt gegeven zich in hun vak te bekwamen, dat volwassen mannen
de gelegenheid hebben zich verder, speciaal of algemeen, te ontwikkelen, dat
huiswerk voortaan geen hongerloon geeft? En op die manier opklimmende van de
onderdeden tot het geheel, wenschten deze vóórmannen onder de socialisten te
komen tot een gansch andere regeling van het gemeenschaps-leven
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waarbij aan den arbeider en dus aan den arbeid zelfstandige rechten werden
gegeven, rechten, die door de Fransche groote revolutie van het jaar 1789, in haar
roekeloos individualistisch vrijheids-streven, wreed hun waren ontnomen. Eerst
allengs, toen deze waarlijk niet onbillijke eischen der arbeiders door de patroons
en de bezitters der arbeidsmiddelen werden geweigerd, vestigde zich bij de arbeiders
de overtuiging, dat die weigering een gevolg was van een in den beginne onbewust
zich manifesteerend stelsel, het stelsel van het kapitalisme, een stelsel dat, naar
hun inzicht, berustte op de afscheiding des producenten van zijn productie-middelen,
waarbij de klasse der kapitalisten het verschil tusschen ter beschikking gestelde
arbeidskracht en geleverden arbeid uitwischt of wegcijfert, en het kapitaal dus vooral
zijn inkomen trekt door inhouding op de verdiensten van den arbeider.
Het is waarlijk niet enkel de machine die den arbeider in de ooren suist: gij krijgt
niet uw rechtmatig deel. Neen, op eiken trap der productie in 't algemeen hoort men
stiller of luider dat verwijt van den lager staanden werkman. Een halve eeuw heeft
het geduurd, vóórdat dit begrip zich voor-goed in de hersens der arbeiders heeft
vastgewerkt en vastgeschroefd. Het individu arbeider heeft toen verder leeren
begrijpen, voorgelicht door zijn zoogenaamde ‘wetenschappelijke leiders’, dat het
tegenover de klasse van het kapitalisme, onmachtig was als individu de
maatschappelijke toestanden te wijzigen. De wetenschap dier leiders - en wij hebben
hier het oog op Marx - liet wel is waar veel te wenschen over. Deze beweerden van
de utopie tot de wetenschap te zijn gekomen. En met huh voorspiegeling in het
verschiet eener spoedige, haast in één leeftijd, te verwerkelijken onteigening der
eigenaars, leverde men toch inderdaad een nieuwe bedriegelijke utopie. Maar de
arbeiders lieten dit woord voor wat het was; zij hebben na het aanhooren van het
woord van Marx - en dit was het nieuwe feit - voor-goed zich georganiseerd als
bewuste klasse tegenover de klasse der kapitalisten, zooals zij die zich voorstelden.
Toen is de klassen-tegenstelling. - zooals Marx in zijn geweldlge geschriften ze
leerde - een overal inbijtende werkelijkheid geworden. En het einde der negentiende
eeuw moest met dien strijd rekening houden. Door de onaandoenlijkheid, straks
onverzettelijkheid, der bezittende klasse in 't begin der 19e eeuw, door het stugge
wantrouwen der loontrekkende standen in de latere jaren dier eeuw, was men, uit
't oogpunt van éénheid der samenleving, tot
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booze tijden gekomen. De splitsing der maatschappij werd een feit. Het socialisme
als stelsel bleek een geweldige zuiging van alle lagere volkskrachten te worden, en
tegenover de associatie der arbeiders vereenigden zich nú ook ten strijde overal
de kapitalisten tot vaste bonden en trusts. Solidariteit, het fraaie programma-woord,
de

dat men in het midden der 19 eeuw als leuze gebruikte van een ideëel streven,
werd inderdaad van beide kanten omgesmeed tot het begrip van collectief egoisme.
Het begrip der ‘gemeenschap’ werd een zinledige frase. Of liever: het
gemeenschaps-gevoel, dat de gansche maatschappij moest doordringen, werd
geloochend, en, waar het zich wilde vertoonen, verbroken door de overal dreigende
klassen-tegenstelling.
De conflicten en botsingen bleven niet uit tusschen de twee organisaties, die
beide nù op voet van oorlog tegen elkander stonden, of op zijn zachtst in
gewapenden vrede leefden. Dit is de beklagenswaardige maatschappelijke
transformatie op 't einde der vorige eeuw geweest. Transformatie, die telkens den
loop der maatschappij verstoorde en verschrikte bij het niet te ontkomen feit der
werkeloosheid, wanneer het kapitaal zich niet aanbood of aanbieden kon aan den
arbeider, die zonder dat middel niet aan het werk mocht gaan. Men kwam in
toestanden, waarin barmhartigheid, mildheid, toegevendheid, spaarzaam in de ééne
klasse, - ingetogenheid, zelfbeperking, geduld, in 't geheel niet meer gevonden
werden in de andere klasse. Er kwam werkelijk harde strijd in geest en gemoed der
maatschappij. In plaats van recht kwam overal macht. De brug tusschen de sfeer
der economie en van het socialisme, die ik in overmoed, met hen die men
katheder-socialisten noemt, meende te kunnen helpen slaan, was in de verste verte
niet tot stand gekomen. Waar bleef het terrein der broederschap?

III.
Men noemt die pijnlijke trekken dier ontwikkeling - merkbaar nù zelfs in de bepaling
der waarde (door de arbeiders) van collectieve arbeids-contracten - groeivormen
onzer samenleving. Mij is de naam om het even. Ik heb mijn best gedaan ze in mijn
boek nauwkeurig te beschrijven. En ik heb ze alle pogen te teekenen, op gevaar af
dat men mij van te groote uitvoerigheid en overvulde detailuitwerking van te veel
bijzonderheden zou beschuldigen. Ik heb niets willen ignoreeren, maar alles, ook
en vooral
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alle aansporingen tot wrijving en botsing, naar mijn beste weten, conscientieus
vermeld. Zeer zeker, dikwijls heb ik in een stofwolk van dorre opstuiving vertoefd,
dikwijls ook het zand der weinige verkwikkelijke mededeelingen als tusschen mijn
tanden voelen knarsen, maar ik heb volhard aan wat ik dacht dat een levens-taak
kon zijn.
Ik kon niet veel anders doen dan spreken en schrijven om mijn metgezellen op
den levens-weg te overtuigen, dat een andere plooi der samenleving een dringende
noodzakelijkheid was, en ik placht voort te schrijven, - twintig jaren lang - aan mijn
boek.
Als mijn dagwerk was afgeloopen, ging ik de indrukken fixeeren en combineeren
van wat ik had gelezen en onderzocht, en werkte nú als aan mijn weefgetouw. Het
was het laatste vierendeel der negentiende eeuw waarin ik schreef, het tijdvak
waarin al de maatschappelijke questies, één voor één, zelfs in ons rustig landje,
aan de orde kwamen. Een golven-reeks van krijschende geluiden omsuisde dikwijls
mijn brein. Terwijl ik mij bezig hield met de stelsels of denkbeelden in het verleden
geuit, begon na 1870 de werkelijkheid met al de vroeger reeds opgeworpen vragen
te cijferen. Die mijn boek leest zal wellicht een doorgaand ‘crescendo’ daarin willen
opmerken, iets wat ik, in die mate, vóór twintig jaren niet zóó had kunnen voorzien.
Ik zou van een sneeuwworp spreken - die als van een gletscher (denkt u de ijzige
Jungfrau-groep) op onze maat- schappij viel - en terwijl ik sprak, is de bal aan het
schuiven en rollen gegaan en een haast vormlooze lawine geworden. Maar met
rappe beenen trachtte ik haar bij te houden, en noch mijn adem noch mijn
zelfbewustzijn heb ik daarbij verloren. Toen, alles van dat groote sneeuwgevaarte
afwetende, heb ik luide gezegd aan mijn standgenooten: zijt gij bang, wilt gij het
gevaarte kwijt zijn, denkt aan mijn woord: er is heel v e e l z o n en heel v e e l
w a r m t e voor zulk een taak noodig. Dat ding, dat u dreigt kwaad te doen, het is
ook van hoogen oorsprong.
Natuurlijk deed ik voor mijzelven onder het schrijven tal van ervaringen op, die
mij een oogenblik deden peinzen, beklemden, of aan 't droomen brachten.
Glijdende tusschen conflicten van werkelijkheid en vizioen, bijna gewend rakend
aan een soort van dubbel leven - waar de realiteit dagelijks griefde en vèr in de
verte het vizioen wenkte - staarden mijn oogen dikwijls binnenwaarts.
Laat mij greepsgewijze, met verwaarloozing van orde of samenhang, haast
willekeurig of grillig, zoo als het geheugen
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het ingeeft, drie van zulke incidenten vermelden, fases van mijn ziels-stemming dier
dagen.
Het eerste had betrekking tot Saint-Simon en in 't bijzonde tot de Saint-Simonisten.
Ik had de twee deelen der ‘Expositie’ van de leer van Saint-Simon, zoo als zij door
de leerlingen is ontvouwd, medegenomen naar Baden-Baden, waar ik ter wille van
een tijdelijke ongesteldheid een poos moest vertoeven. Het was nog in den
vóórzomer: de Lichtenthaler allee prijkte in lente-frischheid, de roode kastanjes
hieven, op den zijweg iets verder, hun sierlijke pluimen omhoog, de seringen geurden,
en overal, bij elke wending van een pad, verraste bloemhout met nieuwe kleur en
reuk. Er zweefden in de zon vlinders vóór ons uit. En terwijl ik met mijn boek van
Saint-Simon langzaam den weg naar den Ceciliënberg en den Yburg opwandelde,
om onder den lommer ergens te gaan lezen, dwaalden mijn oogen over de bevallige
glooiing der heuvels en der wouden. Zelden had ik zóózeer het gevoel gehad van
volkomen rust en éénheid der gansche natuur. En ziedaar, neêrgevlijd onder een
beuk, lezende in mijn deel der ‘Expositie’, zag ik, dat Saint-Simon en de
Saint-Simonisten diezelfde éénheid in de samenleving der menschen als vaste
bestaans-voorwaarde stelden. Toen de meeste zijner tijdgenooten zich slechts bezig
hielden met analyseeren der sociale verschijnselen, heeft Saint-Simon een synthese
van staat en maatschappij nagejaagd. Hij wilde éénheid in de arbeidende, denkende
en voelende maatschappij, in de volle algeheele samenleving van allen. En in de
nieuwe, tot een vast geheel saâmgesloten, wereld postuleerde hij dàn een nieuwe
geestelijke macht. Aardig was het, dat gevoel van samenhang van alles, van natuur
en menschheid, tot in de minste bijzonderheden bij de voorschriften der leerlingen
te zien doorstralen. Zelfs in kleinigheden. Als zij in Menilmontant hun wijkplaats
nemen en het complete leven dáár pogen in te richten, is het Lambert, een
voortreffelijk mathematicus en astronoom, die allegorische dansen deed instudeeren
en uitoefenen, dansen welke de wentelingen der sterren in het uitspansel moesten
afbeelden. Maar dit was louter iets bijkomstigs. Ik wijs er slechts op als in het
voorbijgaan. Doch zeer sterk trof mij eensklaps een diepe op- vatting - uit dat oogpunt
der éénheid- van het strafrecht en de strafrechts-pleging. Was ergens zóó hoog het
doel gesteld, dat de misdrijver zelf rechter moest zijn over zijn eigen misdrijf? Men
vergunne mij het overnemen der
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bladzijde over het voltrekken van de doodstraf. Wonderlijk bizarre bladzijde, die
alléén te begrijpen is uit het sterkste gevoel der gemeenschap. Zij luidt bij Enfantin
aldus: ‘Een der aangrijpendste ceremoniën der toekomst zal die der zwaarste
veroordeeling wezen: wanneer het meest ontzettende misdrijf een eind-vonnis zal
verkrijgen en de uitvoering van dat vonnis op handen is: dag van rouw maar
tegelijkertijd dag van machtige opvoeding voor het menschdom. Dàn zal de
misdadiger niet getroffen worden door een onuitwischbaren smaad, noch door een
eeuwige verdoeming. Het Opperste Hoofd der gemeenschap zal - in
tegenwoordigheid gebracht van den ongelukkige, die, onder al zijn kinderen, het
meest zich vergrepen heeft - een deel van het oordeel, dat over dien misdadiger is
geveld, tot zich zelf voelen toestroomen. Want ook hij, het Hoofd van allen, was, is
en zal feilbaar zijn: hij is mensch. In dat plechtig oogenblik zie ik het hoogste
opperhoofd, geplaatst tusschen den rechter en den uitvoerder van het vonnis, de
handen vaderlijk tot den schuldige uitstrekken, en hem ondervragen, om, op zijn
beurt, van dien man, zóó laag, zóó diep gezonken, een openbaring af te wachten.
Zeg mij, mijn kind, zeg mij, wat is toch in mij, in ons allen, nog zóó verkeerds
overgebleven, dat het gezin, welks vader ik ben, toch niet het geluk aan één zijner
kinderen vermocht te geven, noch hem, ondanks alle uitingen der liefde, kon
verhinderen in zoodanigen opstand te komen? Zeg, wat ontbreekt ons toch? Ik-zelf,
welken stap heb ik nog voorwaarts te doen? Help mij dien te volbrengen. God is
1)
alles wat is, niemand is God, en geen mijner kinderen is buiten God.’
Op die wijze meende Enfantin dat de é é n h e i d in de nieuwe maatschappij
gevoeld zou worden, een éénheid, evenwijdig loopende met de orde in de natuur,
zooals deze harmonisch in samenwerkende deelen werkt. Tusschen het opperste
hoofd en den laagsten der menschen zal, volgens Enfantin, de band blijven bestaan.
Wij echter hebben elkander niet genoeg lief in onze maatschappij. Wij zijn jaloersch
op onze vrijheid, willen van geen gehoorzaamheid, geen gezag weten. En toch is
alles in het heelal verbonden en gebonden, in één woord tot harmonie aangelegd.
In alles is hiërarchie. Wanneer wij dit slechts begrijpen, dan zullen wij beide, èn
gezag èn vrijheid, op

1)

Leg naast deze bladzijden de heerlijke woorden van den heiligen Franciscus,
medegedeelddoorJohannes Joergensen in de Fransche vertaling van T. de Wyzewa ‘Saint
Francois d'Assise’, 1909, pag. 374/375.
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haar waarde schatten. Wij zullen moedig voortschrijden, moedig in God; tegelijk
trotsch en nederig, niet alleen ootmoedig, zooals een vormelijk christendom wil,
maar ook hoogmoedig en fier, en vol zelfvertrouwen....
Zóó volgde ik de redeneering van Enfantin. Doch niet lang. Ik stond op, verliet de
schaduw van mijn beuk en las dien dag niet meer in de ‘Expositie’. Ik was geheel
onder den indruk van de gedachte dáár geuit: ik voelde mij beklemd en stil. Zag
niets meer zelfs van de bloeiende natuur, het lachende dal, daalde mijmerend langs
den weg, van den Yburg af. Thuis gekomen in mijn hotel lag intusschen op mijn
tafel een nog niet langen tijd uitgekomen boek van Friedrich Nietzsche: ‘Also sprach
Zarathustra’. Achteloos bladerde ik daarin. En ziet: in het eerste deel viel mijn blik
op het fragment ‘vom bleichen Verbrecher’. Ik geloofde mijn oogen niet. Want
voortbladerende vond ik bij den feilen anti-socialist de glansrijke gedachte van den
ouden Saint-Simonist, slechts wat anders uitgebeeld, maar identiek van inhoud.
‘Feind sollt Ihr sagen - luidde het dáár tot den rechter over den misdadiger-aber
nicht Bösewicht. Kranker sollt Ihr sagen, aber nicht Schuft. Thor sollst du sagen,
aber nicht Sünder.’ - ‘Das der Verbrecher sich selbst richtete, war sein höchster
Augenblick.’ - Na een halve eeuw had dus de geest van den harden aristocratischen
radikaal Nietzsche het gemoed van den weeken socialist Enfantin ontmoet. Misschien
gebeurde het wel op een der tochten van dien Nietzsche op de hooge Alpen van
de Engadin, dicht bij het oude verblijf van den schilder Segantini, zwervende langs
de oevers van het kleine meer bij Sils-Maria.
Mij werd bij het samenstemmen van Nietzsche en Enfantin duidelijker dan ooit
de gedachte - al schenen de feiten om mij heên het tegendeel te bewijzen- dat het
socialisme inderdaad ook domineerende elementen bevatte van een
i d e a l i s t i s c h e b e w e g i n g , een drang niet naar den engen verbeten
klassenstrijd, maar naar waarachtige gemeenschap van aller belangen. Reeds had
ik bij mijn socialisten van tijd tot tijd reiner en hooger klanken vernomen. Er was
veel hardheid en wraakzucht in wat ik in den regel bij hen las. Zij schenen niet meer
te willen hooren van éénheid en samenhang der hedendaagsche maatschappij; zij
herhaalden met vaste éénstemmigheid hun scherpe grieven tegen de lieden, die
zij tegenover zich zagen; aan hun beschuldigingen en verwijten kwam dan geen
einde. Doch ziedaar, eensklaps kwam toch in hun geschriften plotseling
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een kreet oprijzen, die in 't hart greep: de felle verzuchting naar de ware éénheid
onzer niet in tegen-elkander strijdende klassen te perken samenleving. Het slaken
van zulk een zucht naar gemeenschap in de borst van vergeten socialisten gaf mij
nog weder een trilling in het gemoed. In mijn brein klonk Lassalle's woord van het
jaar 1862: ‘ik stoot een kreet van verzoening, van éénheid en liefde uit, zelfs wanneer
het een strijdkreet is.’
Een tweede incident trof mij zeer toen ik het boek van Karl Mario behandelde. Juist
was in die dagen, in 1893, onze kleine Hollandsche maatschappij in rep en roer
over de door Tak van Poortvliet voorgedragen nieuwe kieswet. Die ontwerp-wet had
tot strekking om het staatsburgerschap volkomen los te maken van het geldbezit.
Maar, goede hemel, wat scheen dat een moeite te kosten, welk een Chineesche
muur van bezwaren werd vooruit geschoven, die den moed moest benemen dien
stap te doen en den census-weg te verlaten! Wisten ook enkele onzer staatslieden
aan den knellenden handgreep der plutocratie zich te ontworstelen, de bezittende
standen zelven toonden zich inert en werkten lijdelijk tegen. In hun logheid school
hun wijsheid. Daar was iets zeer onmanlijks in hun houding. Geen kloek, edel woord
kwam van hun lippen. Zij hadden geen vertrouwen in de toekomst. Liefst zouden
zij - omdat het niet anders kon - zich neêrleggen bij een kleine concessie. Doch zij
vreesden voor het aannemen van een nieuw beginsel in het staatsleven. Nieuwe
wetten zouden zij desnoods in deze materie willen, maar geen nieuwen
geestestoestand. Aan de kwalen van het maatschappelijk lichaam, dat zich beklaagde
over den census, wenschten zij liever wat chloroform toe te dienen. De pogingen
van Tak van Poortvliet werden met onwil en wrevel door hen opgenomen. Al was
het geen algemeen stemrecht dat hij wilde vestigen, men begreep dat hij dien weg
op wees. Trouwens reeds in 1844 had Thorbecke in de hoogste wetenschappelijke
instelling, die Nederland toen bezat, het Koninklijk Instituut, het volgende gesproken:
‘Dat het beginsel van algemeen stemrecht in de staats-geschiedenis onzer
negentiende eeuw ligt, schijnt even onmiskenbaar, als dat zij het gestadig, schoon
trapsgewijze, tracht te verwezenlijken. Het is juist wat dezen tijd van den vorigen
onderscheidt!’ Thorbecke vroeg toen ruiterlijk: ‘wat heeft stemrecht met bezit te
doen?’ Hij toonde aan, dat, bij het toepassen van een census, staat en maatschappij
met elkander in botsing moeten komen.
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Terwijl het staatsbeginsel zich in steeds wijder kring tracht te doen gelden, verkleint
de maatschappelijke huishouding steeds het aantal der bezitters. ‘Wanneer - zóó
sprak Thorbecke - met toenemenden rijkdom aan den éénen, armoede aan den
anderen kant zich uitbreidt; wanneer de rijke nog rijker, hij die weinig heeft nog
armer moet worden, wat is dan de wetgeving, die aan allen onder eene door weinigen
bereikbare voorwaarde (den census) staatsburgerschap aanbiedt, wat is de
wetgeving anders dan ironie? Persoonlijk stands-voorrecht heet afgeschaft, opdat
aan bekwaamheid en verdienste haar natuurlijke baan worde geopend; maar een
op bezit van uitwendige goederen gegrond stelsel van voorrechten komt in de plaats.
Burgerstand beteekent op nieuw een deel, een klasse van hèt volk. Te midden
eener maatschappij, op gemeen recht der leden gebouwd, wordt een onoverklimbare
grens tusschen bevoegden en onbevoegden gesticht. Wie vindt den toon, waarin
deze dissonant zich oplost?’ In dien hoogen geest had Tak van Poortvliet in 1893
zijn wets-ontwerp ingediend.
Toen, nog geheel vervuld van een studie in het boek van Karl Mario ‘Untersuchungen über die Organisation der Arbeit oder System der Welt-Oekonomie’
- plaatste ik in het April-nummer van 1893. van ‘De Gids’ mijn opstel: ‘Bij een paar
bladzijden van Karl Mario’. Over het algemeen hoorde ik vroeger weinig uit het
publiek over mijn artikelen in ‘De Gids’. Slechts het in 1886 geschreven opstel over
‘Sociale Rechtvaardigheid’ had ééns de krassende pennen van allerlei tegenstanders
aan het schrijven gezet. Zonderling: het waren steeds zoowel radicalen als
conservatieven die mij dàn met schimpscheuten gingen overladen. Dit keer in 1893
had weder hetzelfde plaats. Van conservatieve zijde schreef een geacht oud
staatsman (mr. W.F. Rochussen) een open brief aan mijn mede-redacteuren van
‘De Gids’, om hun in overweging te geven mij uit de redactie van dit tijdschrift te
zetten. Van radicale zijde was een journalist (de heer de Koo) - die van de kern van
het socialisme niets wilde weten, en bovendien het politiek streven van Kappeyne
en Tak van Poortvliet, om Amsterdam weder tot een stevigen productie-factor van
ons land te maken, nooit begreep - dadelijk in de weer, om in een plaat (waarin
Plutus met Pluto verward werd) mij aan de kaak te doen stellen. Ik hoorde en zag
dat alles natuurlijk aan met schouder-ophalen, en met een lichten glimlach om de
lippen.
Droef was het mij echter te moede, dat men van het hoofdbegrip van mijn
voorstelling van Mario's bedoelingen
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zelfs geen notitie nam. Gretig vermeldde men, meestal in kwaadwilligen zin, dat
mijn opstel geschreven was tegen de Plutocratie, men schreef de bladzijde over,
die ik uit Marlo over die Plutocratie had vertaald, maar de ideeën over een latere
vervorming der bestaande orde van recht en zeden - zooals Marlo die bedoelde liet men rustig liggen voor wat zij waren. Toch zijn die ideeën aan het werken en
gisten gegaan, zóó sterk, dat thans het socialisme daarmede in de eerste plaats
moet rekenen. Marlo noemde het nieuwe stelsel, dat hij voor de maatschappij zich
dacht, de meer volledige inrichting der bedrijfs-genootschappen. Hij wilde het
economisch leven genootschappelijk samenstellen. Hij noemde dit den sociëtairen
vorm der samenleving. Al de voordeelen dier bedrijfs-genootschappen - waarin een
ieder moest arbeiden - werden beurt voor beurt achteréénvolgens door Marlo
1)
opgesomd en besproken. Hij noemde er twee en twintig op. Het licht deed hij daarbij
vooral vallen op het onderscheid tusschen het gewone loonbedrijf en deze
bedrijfs-associatie, tusschen het bestaan van loontrekkers en bedrijfs-eigenaars.
Associaties zijn dus hier niet vereenigingen van ondernemers, die door loonarbeiders
laten produceeren, bijv. naamlooze vennootschappen, maar vereenigingen van
producenten. Het woord producenten natuurlijk in den ruimsten zin genomen; zoodat
het niet enkel in den engeren zin van werklieden en bedienden is te verstaan, maar
ook alle vrije beroepen omvat, die zich steeds nauwer aanéén sluiten om gezamenlijk
hun stoffelijke en geestelijke belangen te behartigen, zooals hier en dáár (zelfs bij
ons te lande) geschiedt bij de vakvereenigingen van geneeskundigen. Want hoe
hooger arbeid - de heer E.M. Meyers zegt het te-recht - van een mensch gevorderd
wordt, des te meer dient hij den arbeid, niet enkel om eigen belang, maar om den
arbeid zelf en om het maatschappelijk nut, dat hij er mede sticht, te verrichten. Wat
Marlo bedoelde was een hooger en edeler vorm der vakvereenigingen, de vorm
dien de Fransche arbeiders (hoeveel vlegels schuilen daaronder!) thans onbesuisd
door hun éénzijdige révolutionnaire syndicaten bederven. Marlo hechtte weinig, te
weinig, aan de zoogenaamde sociale wetgeving. Die vermocht zoo luttel, volgens
hem, om de lagere standen tot een hooger peil te brengen. Het meest zouden deze
standen winnen door de oprichting der bedrijfs-genootschappen, die als het ware
uit de toestanden der maatschappij

1)

Zie al de voordeelen, opgenoemd in mijn boek over de Socialisten, deel V derde druk, pag.
44/45.
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zelve zouden ontstaan. Zij zouden de opstuwende kracht der engere
arbeiders-beweging vormen, en de andere meer vrije beroepen aansporen hun
voorbeeld te volgen. Het werd dan in een volk een grootsche indeeling als van een
rijk der bijen, die de hommels niet meer toelieten. Wilde men den staatsvorm
behouden, dan moest de staat (in die onderstelling) leiding en steun geven aan al
het streven naar samenhang en rechtvaardigheid, dat vrijelijk opkwam uit het
organisme der bedrijvige maatschappij. De staat moest dan trachten te realiseeren
een maximum van vrijheid, en een minimum van ongelijkheid. Misschien was de
strenge staatsvorm, zooals wij dien kenden, later haast overbodig. De
vakvereenigingen zouden voor alle hoogere en lagere arbeiders kunnen worden
wat de slaat was voor de ‘bourgeoisie’. Het zou niet gemakkelijk tot stand komen.
Een moeitevol wordings-proces zou moeten worden doorloopen. Doch de arbeidende
menschheid moest volharden op dezen lijdens-gang naar hooger voorwaarden van
bestaan. Zij zou wel in de toekomst de vormen vinden, door welke elke generatie
dan de arbeids-takken voor de volgende generatie zou voorbereiden.
Vakvereenigingen of bedrijfs-genootschappen zouden dan niet enkel coöperatieve
associaties van verdediging blijven, zooals in Engeland, maar in den loop der tijden
leidende, dirigeerende organen eener arbeidende samenleving kunnen worden. In
plaats der uitwendige directie van boven, kwam dan de autonome administratie van
beneden. Op die wijze zou een geheele transformatie van staat en maatschappij
mogelijk zijn: een wisselwerking van rechten en plichten, zooals vroeger het regime
der feodaliteit, zij het in vreemdsoortige vormen, had vertoond. Geen centralisatie,
maar decentralisatie, geen samentrekking, maar verdeeling van bestuurs-macht
zou de richting zijn. In het algemeen moest, volgens die zienswijze, de heerschappij
over personen overal plaats maken voor het bestuur van zaken. Losgelaten moest
ten éénemale worden het denkbeeld van den Jacobijnschen centraliseerenden
staat, leidendetotstaats-socialisme. Doch ook moest door de arbeiders worden
vaarwel gezegd aan het uitgangspunt, dat arbeidersvereenigingen - enkel uit de
werklieden bestaande - in staat zouden wezen de groote commercieele of industrieele
bedrijven te doen ontwikkelen: de intelligentie van de meest intelligenten bleef noodig
in de eerste plaats. Slechts het kapitalistisch gebruik of misbruik der
productie-middelen moest bestreden worden. De leer van den ‘klassen-strijd’ zou
als een tijdelijke afdwaling beschouwd worden. Waarschijnlijk zou,
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men in de verre toekomst komen tot een nieuwe orde van zaken, waarin ook het
strijdend en dwingend doctrinaire arbeiders-socialisme overvleugeld zou worden
door een bond der bedrijvige vakvereenigingen, die federatief zich zouden kunnen
verbinden, en te zamen vormen de ‘interdépendance qui unit les membres de
l'humanité’, zooals de Fransche hoogleeraar Léon Duguit in zijn inhoudrijk boekje
van 1908: ‘Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat’ dit thans
uitéénzet. Dit alles stond in kiem in Mario's geschrift. Maar in 1893 dacht niemand
daaraan. Toch was het der moeite waard geweest daarvan kennis te nemen, het
denkbeeld te ontleden en door te denken, al deelde men de ontvouwing dezer
ideeën niet. Marlo stond intusschen ook in zijn leven droefgeestig en alléén.
Wegwijzer zonder weg. Toen ik op hem wees, werd ik als Takkiaan verketterd.
Mijn derde incident is haast een droom, een benauwend gezicht. Het viel vóór, toen
ik na eindeloos zoeken het Engelsche boek van Charles Hall van het jaar 1805:
‘The effects of civilisation on the people in European States’ had gevonden. Na
ongehoord veel pogingen was het mij eindelijk gelukt dit niet al te groote geschrift
meester te worden. Ik begon den inhoud te verwerken voor een aanvullings-deel
over een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw. De figuur van
Charles Hall, den armen Engelschen geneesheer, die in den laatsten tijd van zijn
leven, jaren lang, tot aan zijn dood, vertoefde in de gijzeling - in de gevangenis van
Marshalsea, ons bekend uit Dickens' Little Dorrit - liet mij van dat oogenblik af niet
meer los. Die poovere gegijzelde man maakte zich geheel van mij meester, want
hij had bijna profetisch den loop der maatschappelijke verschijnselen van de
negentiende eeuw beschreven, aangetoond dat, door de onverbiddelijke werking
der zoogenaamde ‘beschaving’, er in Europa een erdeeling moest komen van het
volk in twee rangen: van rijken en armen, en dat onze studie der samenleving met
een oplossing van dit alles beheerschende vraagstuk zich dringend moest bezig
houden. Van de persoonlijkheid zelve van Charles Hall kon ik weinig meer te weten
komen, dan dat hij zelf eerst werkzaam was in de geneeskundige praktijk der
armen-buurten van Londen, en later tot op zijn dood - hij werd tachtig jaren oud steeds worstelde met ellende en ongeluk. Slechts trof het mij, dat hij, in den opgang
van zijn leven, in ons land eenigen tijd had vertoefd. Ik vond tenminste in het
uitgegeven album der
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Leidsche studenten vermeld, dat, onder het rectoraat van F.W. Pestel, Carolus Hall
uit Engeland, toen 26 jaren oud, bij de Leidsche medische faculteit als student was
inge- schreven. In de rijke republiek der Vereenigde Nederlanden had hij dus ook
de gelegenheid gehad de kiemen der afscheiding van rijk en arm te bespieden. Ook
dáár had hij de werking van de wet van den arbeid kunnen nagaan. Dikwijls had ik
in de eerste vijf en veertig jaren van mijn leven met mijn trouwen vriend Buys in en
rondom dat Leiden lange en aanhoudende wandelingen gedaan. Ik kende zoo
langzamerhand al de krommingen der vele vaarten, kanalen en slooten, die Leiden
omringen. De armelijke wijken der stad, waar de fabrieks-bevolking in huisjes en
krotten woonde, stonden mij duidelijk voor oogen. Wij spraken over alles, dat toen,
in de jaren 1870 en 1880, staat en maatschappij interesseerde. Doch altijd kwam
ons gesprek neder op maatregelen van bestuur van hoogerhand, over betere
verdeeling en inrichting der staatsfuncties, over meer concentratie der liberale partij
als regeerende partij, over de houding der hoofdstad van ons land in dat opzicht.
De tijd, toen mr. W. van der Vlugt in December 1909 zijn opstel: ‘Tien jaren
volkshuis-arbeid’ uitgaf, was nog verre. Toen ik nu het boek van Charles Hall had
gelezen, stelde ik mij voor, hoe deze Engelsche aankomende arts, in den aanvang
van zijn leven, éénzelfde wandeling langs de vaarten en stroomen rondom Leiden
had moeten doen, misschien dezelfde beurtschepen en trekschuiten op de wateren
had zien drijven, maar dat hij zeer zeker dieper dan wij-zelven over maatschappelijke
vraagstukken en minder over maatregelen van staatsbestuur zou hebben gepeinsd.
Ik voelde dat hij gelijk had, toen hij in zijn geschrift ons voorhield, dat wij het probleem
der ellende van het volk niet kenden. Poëtisch spraken wij over ‘armoede’, zooals
de heilige Franciscus dat aangaf. Wij begrepen zelfs al de argumenten die Franciscus
gebruikte, om zijn hoorders te overreden geen bezitters te willen zijn. Arm te wezen
- zóó sprak hijis geen offer om 't hier namaals beter te hebben: het is de vreugde
om volkomen vrij te zijn. Ik dweepte dàn met den blijmoedigen, niet ascetischen
Heilige, die bijna, als in gezang, de woorden liet hooren: ‘verheug u, mijn lichaam;
mijn broeder,’ ‘broeder dood ik wil leven, en ik zal leven.’ Doch dat alles was poëzie.
De werkelijkheid om ons heên; en in het Leiden onzer dagen, was miserie, die het
volk verontreinigde, bezoedelde en verdierlijkte. Wij hadden geen oog toen voor
dien donkeren kant van het leven. Charles
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Hall, de arts, de geneesheer der armen, had met eigen oogen den toestand der
ellendigen gezien. Vervloekte hij nu de rijken? Neen; de rijke lieden wisten het niet,
zóó redeneerde hij. ‘K e n t g ij d e f e i t e n ?’ zóó vroeg hij aan de rijken. Op alle
wijzen herhaalde hij slechts die ééne vraag: Kent gij de feiten? Zijt gij bewust van
de toestanden om u heên? Gebruikt gij uw oogen en hersens? ‘Is het u, rijken,
bekend, dat uit een cijfer van negen à tien millioen menschen niet minder dan
500,000 jaarlijks sterven van gebrek? - Weet gij, rijken, dat de armen niet de
berusting en tevredenheid met het lot bezitten, die men in hen veronderstelt? - Zijt
gij, rijken, bewust van den verderfelijken invloed dien de rijkdom kan hebben op de
productie? - Wordt gij, rijken, niet voortdurend in den waan gebracht, dat gij door
industrie en handel te bevorderen, daar- door alléén, de armen beweldadigt? -Kunt
gij, rijken, wien tot nu toe de verzekering is gegeven, dat gij de bron van alle welvaart
der armen vormt, begrijpen, dat gij integendeel de werkelijke oorzaak kunt zijn van
de ellende der armen? - Kunt gij, rijken, u voorstellen, dat deze droeve gesteldheid
der samenleving niet een noodwendige of natuurlijke is, maar slechts het
rechtstreeksch en onvermijdelijk gevolg van het system der zoogenaamde
beschaving? - Ziet gij in, rijken, dat de uitwerking dier beschaving, met 't oog op het
collectieve lichaam van het volk, tegenovergesteld is aan wat gemeenlijk wordt
verondersteld: namelijk dat die uitwerking bezig is de natie te verzwakken, en haar
onwetender en barbaarscher te maken? - Voelt gij, rijken, dat gij, zonder een vinger
te verroeren in de productie, zeven achtsten van geheel het resultaat van 't werk
der armen voor u wegneemt, en hun slechts het overblijvende achtste overlaat om
daarvan te bestaan?’
In waarheid, men had geen oog voor die feiten. MEN KENDE ZE NIET. Het niet weten
of niet willen weten van die werkelijkheid was de kanker onzer samenleving.
Sinds den dag, toen ik dat alles las, heb ik nooit Leidenen zijn omgeving bezocht,
zonder in mijn verbeelding het fantoom van Charles Hall, haast als schim, dáár
eenzaam te zien voorbijgaan. Het werd een hallucinatie, een zinsbegoocheling. Ik
zag altijd-door dáár als voor' mijn oogen schuiven een zwarte gedaante, die met
den vinger wees ophet gevaar, dat de zoogenaamde beschaving der negentiende
eeuw op den verkeerden weg was, en tot afgronden van haat en klassen-strijd zou
kunnen voeren. Te midden
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van mijn dagelijkschen arbeid doemde voor mij immer op, ook in Amsterdam, als
ik mijn avond-wandeling langs den Amstel deed, een donkere dolende figuur,
schaduw, die de in het zonlicht onzer samenleving levende en bezige ‘Schlémihl’,
Chamisso's droombeeld - luisterende naar het zoet gevlei van den economischen
verderver - uit het oog verloren had.
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Zesde hoofdstuk.
Arbeid aan de economische productie-factoren in ons land.
Mijn praktisch doen en mededoen aan den arbeid van de economische
productie-factoren in ons land bepaalde zich in de dertig jaren, sinds ik Utrecht
verlaten had, tot het werk aan de Nederlandsche Bank, aan de Nederlandsche
Handelmaatschappij, aan de Staatsspoorwegen en aan de Koninklijke Nederlandsche
Stoombootmaatschappij. Achteréénvolgens zal ik mijn positie bij die vier
ondernemingen van grootbedrijf even pogen toe te lichten.

I.
Het eerst komt natuurlijk in aanmerking d e N e d e r l a n d s c h e B a n k , waarvan
ik tot Juli 1885 secretaris, later mede-directeur was.
Toen ik in December 1877 aldaar als secretaris optrad, stond in die kantoren der
Nederlandsche Bank als oppermachtig leider en strategist de heer mr. W.C. Mees.
Van April 1849 tot Februari 1863 was hij secretaris dier instelling, na 1863 werd hij
de president. Veilig kan men zeggen dat hij die circulatie-bank, welke tot op zijn
optreden eigenlijk slechts een Amsterdamsche inrichting was, levende onder den
druk van machtige kassiers, heeft weten op te voeren tot een waarachtig
Nederlandsche instelling. Hij was 64 jaren oud, toen ik als secretaris het werk aan
de Bank van mijn ouden kennis Gleichman, die minister van financiën in het
kabinet-Kappeyne werd, overnam. Ik kende den heer Mees reeds lang, eerst in den
tijd toen ik secretaris der Amsterdamsche Kamer van Koophandel was, later als
professor te Utrecht, toen hij door de regeering tot presidentcurator was benoemd.
Zijn voorkomen, eenvoudig en bijna
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achteloos, zonder scherpe trekken of uitdrukking, maakte geen indruk. Hij leek zoo
dood-gewoon, het gelaat was zelfs ontsierd door een eenigszins roodgetinte neus.
Doch onder de zware wenkbrauwen stonden oogen, die doordringend konden
flikkeren. Dit had slechts een enkele maal plaats, want rustig, kalm en gelijkmatig
ging hij doorgaans zijn gewonen weg in het voor hem steeds gelijkvormige leven.
Zijn bestaan en loopbaan waren niet verbrokkeld. Hij had te Utrecht gestudeerd,
eerst in de natuurkunde of medicijnen, later onder zijn oom professor Ackersdijk in
de wetenschap der maatschappij. Toen was hij weder naar zijn geboorteplaats
Rotterdam gekeerd, als onder de vleugelen van het groote kassiers-kantoor R. Mees
& Zoonen, aan welk kantoor hij zich altijd als vastgehecht gevoelde. In Rotterdam
was hij secretaris der Kamer van Koophandel geworden: hij werkte daar met liefde,
toen in Amsterdam de betrekking van secretaris der Nederlandsche Bank open
kwam. In 1849 werd hij naar Amsterdam als zoodanig verplaatst. De economische
leer van professor Ackersdijk, de verworven handels- en financieele kennis uit het
kantoor van zijn vader, zou hij nú gaan toepassen. En hij bleek weldra te zijn de
rechte man op de rechte plaats. Hij ging als van-zelf zijn vasten gang. In de bureaux
der Bank werd hij volkomen de meester en leider. De directie zelve volgde altijd zijn
adviezen. Trouwens hij was de man die het wist. Ik geloof niet, dat hij zich ooit in
Amsterdam inheemsch gevoelde hij leefde trouwens dáár uiterst zuinig en zag bijna
geen vrienden of gasten bij zich aan huis, maar in zijn ambtswoning en in den
grooten tuin achter die ambts-woning (toen hij president was geworden) voelde hij
zich volkomen thuis. Gelijk zijn redeneertrant geheel en al den trant der
natuurmethode volgde - hij was zelden boos en wist niet wat het was opvliegend te
zijn of aan een buitengewone opwelling te gehoorzamen: hij beschouwde de
handelingen der menschen als natuur-evenementen - zóó kwam hij op later leven
mij het meest aantrekkelijk en eigenaardig voor, wanneer hij vroeg in de morgen-uren
door zijn tuin wandelde. Het zwart zijden petje op 't hoofd, kon men hem dáár eiken
boom, eiken struik, elk plant zien bespieden. Met zijn trouwen tuinman - vader van
een later op de beurs welbekend financier - redeneerde hij over den groei der natuur.
Stak hij dan over naar het gebouw van de Bank, dàn zette hij die methode van
opmerken en redeneeren voort, slechts op andere onderwerpen toegepast. Dan
gold het de maatschappelijke, of eigenlijk de financieele ont
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wikkelingen en verwikkelingen. Doch let wel, hij liet geen enkele speelruimte toe
aan wat men divinatie of fantasie kon noemen. Zelden heb ik hem zóó verbaasd
gezien, als toen de jonge geniale geleerde Van 't Hoff, professor in de chemie te
Amsterdam, zijn inaugureele rede hield over de rol der verbeelding in de
natuur-ontdekkingen. Wat de maatschappelijke vraagstukken betreft, zoo hield hij
streng vast aan de zoogenaamde ‘onveranderlijke’ economische wetten. Hij was
van de oude school, wier beginselen hij slechts wilde verdiepen en uitbreiden. Ik
had dit ééns scherp moeten voelen bij gelegenheid van een feest te Amsterdam,
toen ik nog professor te Utrecht was. Men vierde den eersten November 1876 in
de hoofdstad de opening van het Kanaal door Holland op zijn smalst. De koning
had des ochtends den zeeweg geopend en den tocht medegemaakt. Des middags
was een groote feest-maaltijd aangericht in het Paleis van Volksvlijt. Daar ik,
oud-secre- taris der Amsterdamsche Kamer van Koophandel, wakker voor den
zeeweg had gestreden en geschreven, deed men mij de eer aan mij een plaats aan
dien maaltijd te geven. Ik zat naast den heer Mees. Juist had ik de eerste aflevering
van mijn boek over de socialisten uitgegeven. In de inleiding van dat werk had ik
de leer bestreden, dat de arbeid een koopwaar was en als zoodanig uitsluitend zou
staan onder de wet van vraag en aanbod. De heer Mees - mijn president-curator
dier dagen - riep mij onder 't diner daarover ter verantwoording. Hij bestreed mijn
voorstelling uit 't oogpunt der ‘vrijheid’. Ik deed mijn best hem te betoogen, dat die
vrijheid een schijnbeeld was. Waar was het onderscheid, of men iemand als slaaf
tot werken dwong, dan wel hem vrij heette doch zijn werkkracht onderwierp aan een
economische wet die deze kracht tot verlamming kon slaan? In beide gevallen was
‘de mensch’, de persoon, uit het gezicht verloren. De slavernij deed het rechtstreeks,
de oude economie zijdelings. Men mocht, naar mijn inzien, de econornie niet opvatten
louter als een leer der materieele rijkdommen. De heer Mees bleef ontstemd: hij liet
de bedenkingen tegen de absolute, gesloten, regelen der doctrinaire wetenschap
niet gemakkelijk toe. Ik had den indruk, dat hij mij als beoefenaar der
staathuishoudkunde niet hoog stelde. Of liever, dat hij mij te verstaan wilde geven,
dat een economist, als ontleder en blootlegger der maatschappelijke feiten en
verhoudingen, niet te maken had met de zedelijke waardeering dier verhoudingen.
Tot mijn opvolger als professor der economie te Utrecht deed hij dan ook later
benoemen
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prof. d'Aulnis, die zijn intree-rede hield meteen bestrijding van het
katheder-socialisme. Ik begreep den wenk, ook voor de toekomst. Toch werd onze
betrekking in de Nederlandsche Bank vriendelijk. Zij naderde soms bijna de grens
van het vertrouwelijke, die hij echter bij mij niet overschreed, toen ik als secretaris
dier Nederlandsche Bank werkzaam was. Hij was over mij tevreden, mits ik maar
niet aan de stellingen der economie raakte.
Ik had het ambt van secretaris verkregen wel niet tegen den zin van den heer
Mees, maar ook niet volgens zijn bepaald verlangen. Hij had, toen Gleichman hem
verliet, geen candidaat. Of liever hij had één candidaat, die het ambt niet begeerde.
Het was de agent der Nederlandsche Bank te Utrecht, mr. Baert, die geruimen tijd
chef der secretarie aan de Bank was geweest. In mijn levens-bericht over mr. J.F.B.
Baert, opgenomen in de werken der Leidsche Maatschappij van Letterkunde, heb
ik de motieven verhaald, waarom mr. Baert niet uit Utrecht wilde verhuizen. Toen
Baert dus voor de eer bedankte, dong ik zelf naar die betrekking, zegde mijn
hoogleeraarschap te Utrecht vaarwel, en werd een tijd-lang de uitvoerende macht
der directie van de Nederlandsche Bank.
Uitvoerend in beperkten zin. Want de gedachte, de bezieling tot in bijzonderheden,
ging uit van den heer Mees. Slechts met dit correctief, dat hij in alles te rade ging
met zijn veeljarigen vriend, den heer mr. J.H. Molkenboer, toen mede-directeur der
Nederlandsche Bank. De heer Mees had dien vriend van zijn Utrechtschen
studenten-tijd tot zich geroepen als kassier-generaal, toen in 1862 Hinsbeeck's
sten

financieel wanbeheer uitkwam. Den l
Maart 1863 wist hij hem het secretariaat
der Bank, en in April 1871 het directeurschap der Bank op te dragen. Het was en
werd een bepaald tweemanschap, altijd ééndrachtig handelend. Te zamen vormden
zij het ‘denkend hoofd’ der Bank. Er was bij hen beiden volmaakte éénheid van
leiding en voorschrift. Sinds het jaar 1863 werd alles in die Bank door hen hervormd.
Twee uitgangs-punten stonden op den vóórgrond: ten eerste de omwerking van de
Bank van een Amsterdamsch kantoor tot een volkomen Nederlandsche instelling,
toen het octrooi in 1863 moest worden herzien; en ten tweede de practische
organisatie van het samenstel der agentschappen en kantoren, toen het pleit der
hernieuwing van het octrooi was beslist. Wat die hernieuwing betreft had Mees geen
oogenblik stil gezeten. Hij had niets aan toeval, aan de quasi-ontwikkeling der tijden,
aan de
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uitspraken eener zoogenaamde geleerde of niet-geleerde publieke opinie, of aan
politieke inzichten der regeering van den dag overgelaten. Neen, hij-zelf gaf den
stoot, organiseerde nu verder het gansche eenvoudige plan der geheele nieuwe
emissie van bankpapier, en gebruikte voorts anoniem de pers als het aangewezen
middel om een ieder te overtuigen en zedelijk te dwingen. Hij was trouwens ‘de
meester’ in deze zaken. En zijn intellectueele kracht was geëvenredigd aan zijn zelf
bewustzijn. In mijn levens-bericht over Baert heb ik uitvoerig de wijze toegelicht,
hoe hij bij het ontwerpen van het nieuwe octrooi der Bank werkte. Dit was de eerste
helft van den arbeid. De tweede bestond daarin, om, overeenkomstig de bepalingen
der nieuwe wet, het bankwezen in alle gewesten van ons land voor goed te vestigen.
Hier werkte hij vooral en bijna uitsluitend met den heer Molkenboer. Binnen weinige
maanden verschenen in alle deelen van het land agentschappen en
correspondentschappen, en aan de bestuurders van die kantoren werden
voorschriften gegeven, die hun den plicht oplegden op onbekrompen wijze handel
en nijverheid ten dienste te staan. Het werd een goed omschreven, vast omlijnde
centralisatie der uitgifte van waarde-papier uit één middenpunt. Kleine plaatsen
werden in onmiddellijk verband gebracht met het centrum, dat over groote krachten
kon beschikken. Alle reglementen en maatregelen van bestuur werden met wijs
beleid vastgesteld, zóó precies en zóó juist, dat er, behoudens enkele verruimingen,
geen artikel nu nog na bijna 50 jaren te veranderen valt. De voorschriften, die aan
de nieuwe agenten werden gegeven, de regels die gesteld werden voor hun
werkkring, alles werd voor langen tijd vastgesteld. De uitvoerige bewerking der
onderdeelen werd wel door den heer Molkenboer hier verricht. Het was waarlijk
geen lichte taak een regeling in dit opzicht te doordenken, welke voor alle bijkantoren
een groote mate van zelfstandigheid en vrijheid van beweging met de eischen eener
stipte comptabiliteit en strenge contrôle moest vereenigen. Doch Molkenboer toonde
zich hier even scherpzinnig als kundig administrateur. Toen hij in April 1871 als
secretaris aftrad, waren door hem in overleg met den heer Mees de grondslagen
gelegd, waarop de Nederlandsche Bank zich tot kracht en aanzien heeft ontwikkeld.
Nu niet enkel in Amsterdam, maar door het geheele land. Die grondslagen bleken
deugdelijk. Wat ook later werd uitgebreid en toegevoegd principieele herziening
behoefde het eenmaal vastgestelde niet. Er was ruimte genoeg voor hetgeen
gewijzigde omstandigheden eischten.

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

278
Noch mr. Gleichman, die den heer Molkenboer in 1871 opvolgde, noch ik, die in
1877 de taak van Gleichman overnam, hadden, wat de algemeene regeling betreft,
als secretaris iets anders te doen dan in het goede en strenge gareel ons te blijven
bewegen. Voorts werkte ieder van ons naar eigen aanleg. De gang der zaken, met
al de verschillende ambtenaren op het hoofd-bureau, de besprekingen met de
tallooze personen die crediet komen vragen, de correspondentie met de Bijbank en
de vele agentschappen, de aanraking met de wisselmakelaars, enz. enz. vorderden
eiken dag van den secretaris groote stiptheid en voortvarendheid. Des middags is
hij de pen-voerder en dienaar der directie, behartigt hij met den directeur van de
week het kelderwerk. Ik leefde mij in dit alles in, al leek het mij eerst haast een
sprong in het duister, toen ik mij Woensdag herinnerde, dat ik Maandag nog met
een plechtige rede mijn afscheid als professor te Utrecht, met al de daarbij
behoorende vormelijke en deftige ceremoniën, had genomen. Doch ik was nog jong
en opgewekt, en amuseerde mij met het gewoel en gekrioel van het leven weder
te zien. De heer Mees, die mij eerst eenigszins links had aangekeken, knikte van
tijd tot tijd, niet al te dikwijls, mij trouwhartig toe. Ik begon schik in mijn betrekking
te krijgen.
Zelfs dacht ik, dat er, te midden der vele operatiën en financieele verkeers-vormen,
die door den heer Mees met speurenden blik werden gevolgd en behartigd, nog wel
iets voor ons land door de Nederlandsche Bank was te doen. Ik had dit bij de
aanvaarding van het secretariaat dadelijk, in het bijzijn van den heer mr. C. van
Heukelom die ook een vriend was van den heer Gleichman, aan mijn voorganger
(toen minister) gezegd. Het betrof twee punten, die uit de wet op de Bank
voortvloeiden, doch niet naar mijn inzien tot hun recht waren gekomen. Zij betroffen
de bewaargeving en het rekening-courantschap.
Wat de bewaargeving aangaat, waartoe artikel 7 der wet van 22 December 1863
(de eerste wet die de voorwaarden regelde van het octrooi der Nederlandsche Bank)
de bevoegdheid gaf, zoo waren in den vóórzomer van het jaar 1869, toen het nieuwe
bankgebouw te Amsterdam gereed was gekomen, de bepalingen door de directie
openbaar gemaakt, volgens welke zij zou geschieden. Maar die bepalingen betroffen
enkel de gesloten bewaargevingen. Slechts trommels, kisten of koffers met waarden
(effecten, goud, zilver en edelgesteenten) konden aan de Bank ter bewaring in haar
brandvrije kluizen worden toevertrouwd. De bewaargever
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moest daartoe persoonlijk in Amsterdam komen, evenals hij persoonlijk ook weder
daarheên moest reizen, indien hij zijn pakket wilde terugnemen; terwijl die overkomst
natuurlijk ook noodig was, wanneer aan het pakket iets werd toegevoegd of iets
daarvan werd uitgenomen, en de coupons moesten worden geknipt. Dit alles moest
door den bewaargever zelf of door zijn lasthebber worden verricht. De Bank deed
niet anders dan bewaren. Mijn ondervinding, vooral te Utrecht onder de professoren,
onder bezitters van kleine fortuinen, die hun gelden toevertrouwden aan niet altijd
nauwgezette commissionnairs in effecten, had mij geleerd, dat de Bank op het
voetspoor der Fransche Bank veel meer zou kunnen doen ten gerieve van het
publiek. Ik meende, dat, naast de instelling der gesloten bewaargevingen, een dienst
van open bewaargevingen bij de Bank in het leven moest worden geroepen, welke
dienst dan echter slechts effecten, acten en bescheiden, maar geen andere
voorwerpen van waarde, zou omvatten. De Bank zou dan zelve, op aanvraag van
den bewaargever, de coupons voor den bewaargever knippen en voorts bijvoegingen
of afnemingen van stukken - volgens order van den deposant - bewerkstelligen. De
heeren Mees en Molkenboer ondersteunden het denkbeeld, dat nú 1 December
1880 werd ingevoerd. Het kostte een harden strijd in de directie en onder de
commissarissen om die eenvoudige gedachte te verwerkelijken. Doch de heer Mees
zette, niettegenstaande allerlei ook door den heer Gleichman geopperde bezwaren,
zijn schouders onder den maatregel. En toen eens de steen aan het rollen was
gebracht, ging de loop der beweging de verwachte en gehoopte vaart. Ik mocht als
secretaris nog medewerken, om in het boekjaar 1881/1882 bij de Bijbank te
Rotterdam effecten in open bewaring te doen geven, en voorts door alle
agentschappen de bij hen in bewaring te geven effecten enz. naar de Hoofdbank
te laten opzenden. Ten gevolge van deze maatregelen behoefde men nu niet meer
de reis naar Amsterdam te maken, om stukken in de bewaringen te brengen of
daaruit te lichten en coupons in ontvangst te nemen. Alle verzendingen van en naar
de Hootdbank gebeurden voortaan voor rekening en risico der Bank door
tusschenkomst van haar dienaren. De stoot was gegeven, om de bewaargeving bij
de Nederlandsche Bank van een plaatselijke tot een Nederlandsche inrichting te
vervormen. Sinds dien tijd zijn nog allerlei bijzonderheden bij dezen dienst ingevoerd
- ik noem alleen de verzilvering der coupons en de in verband brenging van het
stelsel met het rekening-courant-systeem - door welke faciliteiten de
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Nederlandsche Bank een goed deel der bevolking van ons land geriefde.
Mijn tweede voorstel: uitbreiding van het rekening-courant- stelsel, vond
daarentegen bij den heer Mees geen warm onthaal. Ik bedoel de ons bij de wet ook
toegekende bevoegdheid van het rekening-courantschap. Ik wenschte vurig dat
element bij de Nederlandsche Bank wat flinker in praktijk te doen brengen. In mijn
voorstelling zou de Bank dan in het boek-crediet, nevens de bankbilletten, als het
ware een tweede anker van bevestiging in het volk vinden. Een gezonde toepassing
van het stelsel zou dàn kunnen leiden tot een inheemsch giro-wezen, in den trant
als de Duitsche Rijksbank dit had ingevoerd. De heer Mees, steunende op zijn
mede-directeuren, wilde zoovèr niet gaan. Hij meende dat zeer goedkoope
kas-kwitanties - die later door bank-assignaties werden vervangen - voor 't oogenblik
voldoende waren. Het publiek was daarmede, naar zijn inzien, volkomen gebaat.
De Nederlandsche Bank was eigenlijk allereerst circulatie-bank, had daarvoor haar
groot monopolie ten bate van het land, maar moest zich nu ook daarin concentreeren.
De rekening-courant-transactiën waren in Amsterdam en Rotterdam de eigenaardige
werkkring der groote, zeer solide werkende kassierderijen. Nam de Bank een deel
van het werk dier kassierderij in zich op, dan maakte zij misbruik van haar positie,
en ging zij een taak volvoeren, die zij misschien (of bijna zeker) niet zoo goed kon
vervullen. De Duitsche Rijksbank, die franco-rekening-courant aanbood, had dat
voordeel met allerlei bezwarende condities omringd, die voor ons land niet zouden
kunnen worden toegelaten. De omstandigheden van ons land, waar het
zelf-kashouden nog steeds regel was, en men in 't algemeen met kleine kassen
werkte, moesten eerst zich wijzigen. Daarna kon men later zien, wat men voor
verruiming van het rekening-courant-verkeer bij de Nederlandsche Bank zou kunnen
doen. Hij verwees dus mijn voorstellen naar de toekomst.
Overigens was het steeds mijn lust hem in den werkkring, der Bank te volgen. En
volgen werd van-zelf waardeeren en bewonderen. Naast de circulatie der
bankbilletten beheerschte hij de eigenlijke munt-politiek van ons land. Toen door
het verkeerd beleid der Staten-Generaal verzuimd was, de gouden munt als éénigen
standaard bij de wet vast te stellen, en eerst de ontwerp-wet van 1874 was
verworpen, daarna de wet van 6 Juni 1875 wèl de vrije aanmunting van goud
beoogde, met behoud evenwel van de beperkte zilveren
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standaard-munt, waarvan de aanmunting door particulieren echter verder verboden
werd, begreep de heer Mees door de Ned. Bank te moeten laten doen wat eigenlijk
het werk van den staat was. Hij zorgde dus, dat de Bank in het belang van onzen
buitenlandschen handel onze zilveren munt op de goudwaarde hield. Hij
concentreerde dus onzen voorraad gouden munt in de kelders der Bank, gaf geen
gouden munt aan het publiek, wanneer het bankbilletten inwisselde, doch stelde
die gouden munt, wanneer de wisselkoersen stegen, zoo volledig mogelijk voor
uitvoer naar het buitenland beschikbaar. Met forschen greep handhaafde hij dit
stelsel, dat in 't begin waarlijk niet algemeen gewaardeerd werd, maar waardoor hij
de depreciatie van ons ruilmiddel verhoedde en het crediet van ons land in het
buitenland hoog hield. Hij was bereid in dit opzicht al de consequentie van deze
gedachte te volvoeren, en liet de wetgevende macht - die zich toen haastte, om bij
de wet van 27 April 1874 een bevoegdheid tot ontmunting van het zilver vast te
stellen - ééns met een sterk sprekend cijfer zien, hoe vèr de uitvoer van het goud
naar het buitenland kon reiken. Hij zelf was altijd tamelijk gerust, zoolang hij de
schroef van de disconto-politiek stevig in zijn hand kon houden, al steunde hij - waar
het voorkwam - de pogingen der bimetallisten, die een vaste verhouding tusschen
goud en zilver op een zeer groot terrein door staats-overeenkomsten zochten te
vestigen.
Zij, die den heer Mees, als leider der Nederlandsche Bank en der goud-politiek
van deze Bank, goed willen begrijpen, moeten zich de kleine moeite geven de
verslagen van zijn hand over de werkzaamheid der Bank, die jaarlijks aan de
aandeelhouders door den president der Nederlandsche Bank werden uitgebracht,
te doorbladeren. Zij vinden daarin telkens van die superieure opmerkingen, puntige
samenvatting van veel omvattend weten, die in ééns licht over dorre materie van
crediet en geld doen uitstralen. Dit betreft de theorie. In de praktijk was de heer
Mees voorzichtig en kloek. Met critischen blik volgde hij alle crediet-operatiën, vooral
onzer agenten. Hij rekende zelf hier alles na. In tegenoverstelling der groote
buitenlandsche circulatie-banken gaf hij ook aan den kleinen man crediet. Hij was
altijd voor een ieder te spreken. Alle groote handels-huizen kwamen hem steeds
raadplegen. Hij was dus meestal in stad, ging slechts weg, wanneer hij meende
elders persoonlijk te moeten optreden. Dàn deed hij meesterlijk zijn taak. Een enkele
maal zag ik dat persoonlijk. Altijd zal in mijn geheugen blijven de reis,
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die ik den 13en Mei van het jaar 1879 met hem naar Rotterdam deed, toen de
inéénstorting der zaken van Pincoffs aan de Nederlandsche Bank bekend was
geworden. De heer Mees zou in Rotterdam alles in orde pogen te brengen, en wèl
zóó, dat de groote handels-huizen aldaar met geen gevaarvolle crisis zouden te
worstelen hebben. Ik zat met hem op het kantoor der heeren R. Mees & Zoonen,
hielp voor mijn bescheiden deel aan de ontwarring van het kluwen van den vèr
vooruitzienden Israëliet, en was getuige van het weêrgaloos beleid en tevens van
de stoute grepen op financieel terrein van mijn president, waardoor allerlei jammer
gekeerd werd.
Toen de heer Mees in December 1884 stierf, droeg ik in mijn hart - al behoorde
ik niet tot zijn vertrouwdste jongere vrienden - diepen rouw over dien man, een der
meest beteekenende figuren die ik in mijn leven heb ontmoet. In mijn rede over
‘sociale politiek’ van het jaar 1885 poogde ik hem te teekenen, vooral als man der
praktijk. Bij hem -aldus sprak ik - een afschrik van al wat vaag of onbestemd was,
en een afkeer tegen allés wat zekere maat overschreed. Bij hem was alles goed
belijnd en vast. Hij wist op zijn terrein 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 uitdrukte, was hij eenvoudig
en sober, bovenal vreemd aan alles wat naar drukte en omhaal zweemde. Geen
meester van het woord, en toch is hetgeen hij sprak zoo duidelijk en doorzichtig als
glas. Zuinig in zijn lofspraak. Wars en onhandelbaar tegen oppervlakkigheid.
Onbevangen in zijn oordeel zooals geen ander. Voor allen dezelfde. Toegerust met
een ijzeren wil wist hij altijd scherp en juist wat hij bedoelde, en bracht hij (soms op
een schijnbaar achtelooze wijze) de menschen tot de eenvoudige conclusie, de
gezonde oplossing, die voor allen 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 gezichts-punten van een vraagstuk
door hem waren onderzocht, dàn kwam er een kleine flikkering in de oogen door
donkere wenkbrauwen overhuifd, dàn speelde er een zekere luim over zijn lippen,
en deed hij op enkele fragmenten van economisch terrein zijn licht schijnen. Wat
hij sprak of deed kwam altijd op tijd. Hij wachtte, en sloeg zijn slag.
Na zijn sterven heb ik als mede-directeur der Nederlandsche Bank onder twee
presidenten gewerkt, die elk op eigen wijze voortreffelijk de taak en koers van den
heer Mees hebben

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

283
voortgezet. Eerst de heer mr. N.G. Pierson. Zijn talent en karakter waren anders
gevormd dan dat van zijn voorganger, maar zijn behartiging der zaken, behoorende
tot den kring der circulatie-bank, was even groot. Zijn kennis van het vak was de
vrucht van groote belezenheid der auteurs op dat gebied, en van wetenschap die
voortdurend uit allerlei bronnen werd bijgehouden en vermeerderd. Bij Mees was
dit het eigenaardige, dat hij over zijn vak en trouwens over geheel de leer der
economie bijna niet las. Ik zag hem zelden met lectuur over staathuishoutkunde
bezig. Al zijn gedachten en maatregelen vloeiden bijna natuurlijk uit zijn goed
geschoold brein. Zonder aarzelen of zonder iets na te slaan raakte en trof hij altijd
het middenpunt der questie. Alles kwam bij hem als van-zelf. De heer Pierson, door
de praktijk opgevoed, achtte wetenschap zeer hoog, en ontging soms wel niet het
gevaar aan meeningen van een nieuwen auteur toe te geven, gelijk hij in't algemeen
toegankelijk was voor nieuwe kennismakingen van personen, die soms misbruik
van deze voorkomendheid maakten. Maar zijn voortdurende dagelijksche zorg voor
het credietwezen van ons land was boven mijn lof. Op enkele punten week hij van
zijn voorganger af, onder anderen in zijn voorkeur van een portefeuille met
buitenlandsche wissels, als voorpost, bolwerk, borstwering en beschutting van den
goudvoorraad der Bank, waartoe een vernieuwd octrooi der Bank in 1888 hem de
bevoegdheid gaf. Die zoogenaamde buitenlandsche portefeuille had nooit het
verlangen van den heer Mees uitgemaakt. Wèl wenschte de heer Mees met zekeren
aandrang, dat de staat zou ophouden met munt-billetten uit te geven. Hij wilde dat
de Bank volledig alle circulatie-middelen van het land in handen zou houden. De
heer Pierson drong hiertoe niet zóó sterk aan. De opvolger van den heer Pierson,
mr. N.P. van den Berg, die in 1891 optrad nam - bij de onderhandeling over het
octrooi van 1904 - dit punt weder op, en wist door enkele concessies den staat te
bewegen, de meening van den heer Mees tot werkelijkheid te maken. Het voegt mij
niet de door alle mannen van het vak erkende bekwaamheid van de bank-specialiteit
- die de heer van den Berg was en is - te prijzen. Daar hij langen tijd president van
de Javasche Bank was geweest, werd door hem telkens een aanknoopingspunt
aan den arbeid van die Oost-Indische circulatie-bank gezocht, gelijk hij het
levendigste belang bleef stellen in de munt-politiek van dat Indië, en daaraan van
tijd tot tijd de hulpbronnen van de Nedérlandsche Bank wist te ver-
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binden. Dit alles verwijdde soms den horizont der Nederlandsche instelling.
Mijn leven gleed onder het behandelen der tallooze zaken van de Bank haast
ongemerkt daarheên. Alle directeuren hebben steeds met groote liefde hun taak
vervuld. Zij kwamen van verschillende hoeken en kanten uit de bedrijfswereld van
Amsterdam. Maar juist door die verscheidenheid van oorsprong en optreden waren
zij een waarborg tegen éénzijdigheid van routine, of sleur van behandeling. Aardig
was het, hoezeer het doopsgezinde element - waarover ik in mijn ‘Herinneringen’
bladz. 76 sprak - altijd eenigszins bleef domineeren bij de keuze van leden der
directie. Er bleef zich hier een zekere stroom van traditie doen gelden. Namen als:
van Eeghen, van Heukelom, Fock, Rahusen kwamen als van-zelf vóór onder de
namen der directeuren. Onder de persoonlijkheden, die in den kring der directie
tijdens mijn leven werkzaam waren, toonden zich enkele bepaalde typen. Ik noem
als voorbeelden de heeren Jacob Fock en Zeverijn.
De eerste was in alle opzichten een scherp geteekende individualiteit. Een
koopman, zooals onze republiek ze moet hebben opgeleverd. Zonder eenige
weekheid van aandoening bij het behandelen van zaken. Bijna zonder scrupules in
dat opzicht. Teêrhartigheid voor noodlijdenden stond, wanneer hij ‘zaken’
behandelde, niet in zijn woordenboek geschreven. Eer weigerde hij hulp, dan enkel
in zaken hulp te bieden. Nooit ging hij over één nacht ijs. Zonder verschooning was
hij voor feilen en te-kort-komingen van ambtenaren. Hij was de man der meest stipte
contrôle. Als zoodanig was hij een aanwinst en een veiligheids-klep voor iedere
zaak die hem als commissaris koos. Hij was de tegenvoeter, en, binnen zekere
grenzen, de antagonist - zij 't meestal in welwillenden zin - van den heer Mees, voor
wien hij respect had. Ook hij was bij uitstek knap, goed rekenaar, en wist altijd wat
hij wilde. Een man van de daad, die alles van het bankwezen, voor zoover het de
Beurs raakte, afwist. Trouwens zijn grootvader en zijn vader waren beiden president
der Nederlandsche Bank geweest, toen deze instelling nog het meer Amsterdamsch
karakter droeg. Die Amsterdamsche plooi behield hij. Hij-zelf was chef van het
bankiershuis Determeijer Weslingh en Zoon, en tevens assuradeur zooals zijn vader
en grootvader. Zijn grootvader Jacob Fock, de vroegere president der Nederlandsche
Bank, was gehuwd geweest met juffrouw Bondt, door wie het bankiers-huis.
Determeijer Weslingh en Zoon tot den kleinzoon gekomen
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was. Die kleinzoon zou door Karl Marlo misschien tot de plutocraten gerekend zijn.
Want Co Fock gaf in zijn bedrijf ‘weinig om de vormen, maar des te meer om de
zaak; verlangde noch liefde, noch achting, maar in de eerste plaats stipte betaling,
en beschouwde het betalings-vermogen, de solvabiliteit, als den grondslag van alle
vriendschap’. Daar zijn bankiers-zaak de agentuur van de Belgische Nationale Bank
waarnam, was hij eigenlijk steeds eenigszins, voor het disconteeren, een concurrent
der Nederlandsche Bank, en schijnbaar een zelfs gevaarlijk concurrent, in de oogen
van hen die niet in het ware wezen van een circulatiebank waren ingedrongen. Bij
alle discussiën was hij in het debat de evenknie van den heer Mees, tegen wiens
hooger en dieper inzicht hij echter steeds de vlag moest strijken. Hij was een man
de

van de 18 eeuw, in zooverre hij boeken beminde en zelfs allerlei literatuur bijhield.
Ook voor gemoed had hij een soort van uitweg, de muziek: tot op hoogen ouderdom
bespeelde hij zijn klavier. Maar overigens was hij in zijn oordeel over anderen tamelijk
hard, hield hij zich tegenover de wereld gereserveerd, en zag hij meestal uit naar
den kant van waar winst hem of aan de Ned. Bank kon toewenken. Men was in den
kring der ambtenaren in de Ned. Bank steeds bang voor zijn uiterst gestreng toezicht.
Anders deed zich Zeverijn voor. Hij was ook een zakenman, doch in tegenstelling
van den heer Fock, die zijn positie aan zijn afkomst verschuldigd was, kwam hij van
onderen op, en had hij door ongewone energie zich naar boven geworsteld. Nù gold
het voortaan voor hem: leven en leven laten. ‘Self-made’-man reikte hij de hand aan
ieder die in den kamp van het leven moest strijden. Wij hebben hem niet lang in den
kring der Nederlandsche Bank gezien, want in 1885 tot directeur der Bank verkozen,
ging hij reeds in 1889 als president-directeur der Javasche Bank naar Batavia,
vervangend aldaar den heer mr. N.P. van den Berg, die onze president werd. Vier
jaren later stierf hij - 60 jaar oud - nadat hij door zijn werkkracht de Javasche Bank
tot bloei en ontwikkeling had gebracht. Een langdurig en geduldig lijden was zijn
sterven voorafgegaan. Bij zeer velen klopte van aandoening het hart, toen hij
grafwaarts werd gedragen. Want hij was in den vollen zin van het woord een braaf,
trouw en edel man. Oorspronkelijk en sympathiek. Hij was begonnen als de
bescheiden werkman, als dienaar op groote kantoren, doch werd vanzelf allengs
de persoon tot wien men opzag. Opgewekt, vroolijk en vol geest ging hij zijn weg.
Hij hielp altijd
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overal en een ieder met raad en daad. Zijn wakkere oogen tintelden u toe. De
oprechtheid straalde uit zijn blik. Ziedaar een man - zeide een zijner oude vrienden
- van wien verklaard kan worden, dat hij nooit gelogen heeft. Hij was een hart van
goud, in wien niets dan eerlijkheid is gevonden. Een man van de daad, tegelijk een
man die de economische handels-literatuur wist te verrijken. Zijn brochure van 1881
over ‘Onze Oost-Indië-vaarders’, zijn artikelen in den ‘Economist’ over den
termijn-handel in koffie, en over de Londensche suiker-conventie, zijn in hun tijd
zeer opgemerkt en overdacht. Altijd rusteloos bezig zette hij zijn schouders onder
elk ernstig streven van anderen. In mijn levens-bericht over A.C. Wertheim heb ik
verhaald, hoe op zijn kantoor in 1884 de toen bijna vallende NederlandschIndische
1)
Handelsbank weder werd opgericht. Daarbij had hij de gaaf om met een trek van
humor allerlei toestanden te kenschetsen. Toen mijn artikel over Marlo overal
aanstoot gaf, en dit mij scheen te grieven, zond hij mij onder couvert een enkelen
opwekkenden bijbeltekst. Hoe hartelijk heeft hij den ganschen tafel-kring der
bestuurders van onze Bank doen lachen, toen hij ons een audientie bij Lord
Rothschild op diens kantoor te Londen beschreef! De machtige rijke Joodsche Lord,
wien hij de belangen der Javasche Bank wilde opdragen, bood hem geen zitplaats
aan, en riep achter den stoel, waarop hij zelf zat, een zijner hoofd-boekhouders.
‘Hoe groot is dat kapitaal van die Javasche Bank?’ vroeg hij aan Zeverijn. Toen
deze het matig bedrag nog wèl in millioenen van guldens had genoemd - want in £
St. had het zóó weinig geleken - wendde Rotschild zijn hoofd naar den nederig
achter hem staanden boekhouder, en trok medelijdend zijn schouders op.
Ziedaar enkele figuren uit de directie, zooals ik die heb gekend. Doch niet allereerst
met die personen heb ik hier te doen. Ik hechtte mij aan hen, doch vooral aan het
doel van de Bank. Want in ons land heeft die Nederlandsche Bank, als regulator
van het productie-vermogen van ons volk, krachtig en aanhoudend voor het
algemeen belang ingewerkt. Aan handel en nijverheid, straks aan landbouw, heeft
zij in ruime mate crediet-hulp kunnen verstrekken, doorgaans tegen een zeer matige
en stabiele rente, matiger en stabieler dan in de meeste der ons omringende andere
landen kon geschieden. Het haar bij uitsluiting van anderen toegekende recht is
een monopolie, maar een monopolie in

1)

Zie mijn boek ‘Uit den kring der Gemeenschap’, 1899, pag. 266.
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het belang van het geheele Nederlandsche volk. Aan het geheele verkeer van ons
land is zonder ophouden door haar de stoot gegeven. Waarlijk niet enkel ten bate
der meer vermogenden, maar ook voor de kleine burgerij. Het grootste deel van
haar binnenlandsche portefeuille - zie de vermelding in het verslag der Bank over
1888/1889 - bestaat uit acceptatiën van winkeliers, grossiers, kleine fabrikanten en
landbouwers; acceptatiën die door allerlei kanalen tot haar komen. Zij heeft den
regel nooit losgelaten van open te staan voor ieder, die een goeden naam heeft.
sten

Den 30
Maart 1912 nam ik mijn afscheid uit de directie der Nederlandsche
Bank. Een nieuwe president zou weldra worden benoemd, daar de taak van den
heer van den Berg met 25 September 1912 afliep. Als zoodanig werd door de
regeering de heer mr. G. Vissering aangewezen, die zijn sporen had verdiend,
evenals de heer van den Berg, in de betrekking van president der Javasche Bank.
De aandeelhouders der Nederlandsche Bank gaven mij toen een plaats in het college
van commissarissen.
Veel was in het tijdperk, sedert ik aan de werkzaamheden der directie begon deel
te nemen, veranderd in de werkkrachten, waarover de Nederlandsche Bank te
beschikken had. Het cijfer der bankbilletten in circulatie, dat in 1877 allengs begon
te naderen tot 200 millioen guldens, bereikte, altijd klimmende, nu het cijfer van 300
millioen gulden. De weekstaat van 2 November 1912 gaf voor de bankbilletten in
omloop zelfs een cijfer van f 334,925,110 aan. En wat den metalen schat der Bank
betreft, zoo was de verhouding van het goud tot het zilver geheel en al gewijzigd
en als het ware omgekeerd. Terwijl in het jaar 1877 (munt en muntmateriaal
bijééngevoegd) de metaalkas bestond uit 40 % aan goud en omstreeks 60 % aan
zilver - zilver dat voor het internationaal verkeer geheel onbruikbaar was - wees de
samenstelling van den metaalvoorraad van de Bank op 31 Maart 1912 aan, dat de
verhouding van het goud tot het zilver was 91,797% goud tegen 8,21 % zilver. De
goud-politiek van den heer Mees was, onder het regime van den hinken- den
munt-standaard, tot op dien datum volkomen proefhoudend gebleken, al had hij
zelf, helaas, in een zwak oogenblik, willen toegeven - toen al te veel gevaren dreigden
- aan de ijdele verlokking van het bimetallisme. De behoefte van Indië aan zilver
had voor ons land den doorslag gegeven aan omkeer van vroegere min of meer
leerstellige opvattingen.
Aan den staat heeft de Bank allengs een groot deel van
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haar winsten afgestaan. Haar voorzichtig beleid heeft duidelijk aangetoond, dat de
vele en gewichtige, met geheel het economisch leven der natie nauw verbonden,
belangen door een staatsbank kwalijk beter zouden kunnen worden behartigd, dan
door deze onder de hoede en contrôle van den staat werkende particuliere instelling.
Staats-ambtenaren zouden nooit met die kieschheid in de intieme
vermogensaangelegenheden der bevolking kunnen intreden, als de met het
vertrouwen hunner mede-burgers vereerde leden der directie. Elk geheim dezer
mede-burgers was bij eiken directeur veilig. Men legde alles voor hem open, wat
men den staat wellicht zou willen verzwijgen. Nooit heb ik berouw gehad mijn
diensten aan de Nederlandsche Bank te hebben gewijd, al was het een sterk
monopolie, lijnrecht indruischend tegen de absolute leer van den vrijhandel. Altijd
heb ik de stelling verdedigd, dat een goede credietgeving onder alle vormen der
maatschappij, die men zich denken kan, een sociale taak is. Slechts onder een
goede circulatie ontwikkelt zich de productie. Voorts beaamde ik dàn de uitspraak
van Walter Bagehot: ‘crediet is een macht die kan groeien, maar niet kunstmatig
kan worden in het leven geroepen. Laten zij, die onder een groot en krachtig
crediet-systeem leven, er aan gedachtig zijn, dat, indien zij dit vernietigen, zij-zelven
er nooit een ander zullen aanschouwen, want er zijn jaren en nog eens jaren noodig,
om er een nieuw voor in de plaats te stellen.’
den

den

Den 3 en 4 April 1914 werd eenigszins luisterrijk het honderdjarig bestaan
der Nederlandsche Bank gevierd, bij welke gelegenheid aan den scherpen blik en
het beleid van den stichter der Nederlandsche Bank - koning Willem I - de aan zijn
nagedachtenis in alle opzichten toekomende hulde werd gebracht.
Buiten het kader dezer ‘Herinneringen’ over personen en zaken, met welke ik
volledig medegeleefd heb, vallen natuurlijk de buitengewone maatregelen, die de
directie der Nederlandsche Bank, in overleg met de regeering, tijdelijk moest nemen,
om de financieele crisis te bezweren, die bij het uitbreken van den Europeeschen
oorlog in Augustus 1914, toen ik in Zwitserland bij Zürich (Dolder) als opgesloten
zat, in ons land ontstond. De kern dezer buitengewone maatregelen zijn vervat in
de volgende negen maatregelen:
1. - De Nederlandsche Bank stelde ter beschikking van een bankiers-consortium
een bedrag van ten hoogste f 200 millioen, om daarmede personen en
instellingen aan beschikbare middelen te helpen, die tengevolge van de
bijzondere tijdsomstandigheden hun onthouden werden.
2. - Teneinde de Nederlandsche Bank tot dergelijke uitzetting harer operatiën in
staat te stellen werd de dekking der obligo's bij Kon. Besluit van 3r Juli 1914,
Sbl. 334 van 2/5 op l/5 teruggebracht.
3. - Opgeheven werd de verplichting door de Ned. Bank aangegaan om de
wisselkoersen op goudpariteit te houden, en bij Kon. Besluit d.d. 31 Juli 1914
Sbl. 333 werd de gouduitvoer verboden.
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4. - Bij den geweldigen aandrang om kas te maken en te houden werd de groote
voorraad van bankpapier in zulk een korten tijd uitgeput, dat in allerijl
n u o d - b a n k p a p i e r moest worden aangemaakt, welks bewerking in enkele
dagen kon geschieden. In de eerste week van Augustus 1914 begint de uitgifte
van dit nood-papier.
5. - In weerwil van aanmunting van zilveren specie blijft de voorraad bij de Ned.
Bank onvoldoende om de zucht tot ophoopen van specie tegen te gaan. De
regeering besluit in overleg met de Ned. Bank zilverbons uit te geven van f1.-,
f 2.50 en f 5.-. (Wet van 6 Augustus 1914, Sbl. 377.)
6. - De opkomende aandrang om een m o r a t o r i u m wordt in overleg met
bankiers-consortium en Ned. Bank door de regeering bestreden.
7. - De Ned. Bank besluit achtereenvolgend tot rente-tarief-wijzigingen:
29 Juli, met een vol percent voor alle rubrieken verhoogd.
1 Augustus, met anderhalf percent voor disconto's, met één percent
voor de overige rubrieken verhoogd.
14 Augustus, met een half percent wordt het rente-tarief voor
beleeningen verlaagd.
20 Augustus, met een geheel percent wordt het rente-tarief voor
alle rubrieken verlaagd.
8. - De Ned. Bank besluit op 1 Augustus den termijn voor beleeningen op ééne
maand te stellen, en het surplus met 10% te verhoogen. De beleeningen zullen
worden gesloten onder voorwaarde dat 50 % wordt uitbetaald en voor 50 %
wordt gecrediteerd in Rekening-courant, waarover kan worden beschikt hetzij
per giro, hetzij per cheque, mits deze door derden wordt aangeboden. De
provisie voor stortingen in Rekening-courant wordt opgeheven.
9. - De Ned. Bank zal van het bankiers-consortium ook fondsen nemen als
onderpand, welke tot heden niet bancabel werden beschouwd, - goederen tot
heden uitgesloten, - en als zekerheid aannemen hypothecaire vorderingen,
hypotheken, teneinde zooveel mogelijk in de behoefte aan beschikbare middelen
te knnnen voorzien.
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II.
Naast de Nederlandsche Bank werd ik vastgehecht aan de belangen van de
N e d e r l a n d s c h e H a n d e l m a a t s c h a p p ij.
Mijn oude vriend Balthasar Heldring verbond mij al spoedig, na mijn aftreden als
secretaris van de Nederlandsche Bank, aan deze tweede groote handels-instelling.
Hij was mijn dorps-genoot. Wij waren in dezelfde Betuwsche streek geboren, in
twee kleine Geldersche dorpen, die haast in elkander liepen: hij in Hemmen, waar
zijn vermaarde vaderpredikant was, ik in Zetten. Met de vertrouwde vriendin van
mijn vrouw was hij gehuwd, een zuster van een mijner beste vrienden: Alexander
Sillem, en zóó hechtte hij er aan met mij over al zijn denkbeelden te kunnen spreken.
Ik werd plaatsvervangend commissaris, weldra commissaris, toen - nadat Heidring
president der Handelmaatschappij was geworden - commissaris der koningin bij
die instelling en als zoodanig president-commissaris.
De Nederlandsche Handelmaatschappij vervulde in Amsterdam drieërlei werkkring.
Zij was vooreerst een bedrijf van goederen-handel. In de tweede plaats een
cultuur-onder- neming vol risico en schommeling. Daarnaast was zij echter een
bankiers-zaak, die in allerlei verschillende belangen geïnteresseerd was, en als
zoodanig vrij regelmatige en standvastige winsten behaalde. Nu was door den loop
der omstandigheden, en vooral door den invloed van den heer Heidring, dit laatste
gebied van den werkkring der Handelmaatschappij telkens grooter geworden. Men
kon zelfs zóó - mits men de woorden niet al te eng opvat - spreken van een soort
van transformatie der Handelmaatschappij. Doch de twee eerste onderdeelen
behielden toch haar groote waarde. Vooral de cultuur-ondernemingen, waarin, toen
ik optrad in die instelling, slechts ruim een zevende van het gansche maatschappelijk
kapitaal direct was vastgelegd, behielden haar eigenaardige bekoring en prioriteit
in 't oog der commissarissen. Zij gaven, door haar veranderlijk element en door de
beweeglijkheid van haar toestanden, meestal aanleiding tot winsten van groote
afmetingen, waarvan het gansche kapitaal der Handelmaatschappij dan profijt trok.
Het was een taak die gezette inspanning van de directe vereischte, om een zoo
uitgebreid kapitaal als dat der Handelmaatschappij - een groote 35 millioen gulden.
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die weldra tot 45 millioen werden opgevoerd - voor de aandeelhouders vruchtbaar
te maken. Ik mag daarbij doen opmerken, dat juist in het aanzienlijke van dat kapitaal
het belangrijke voordeel gelegen was, dat de Handelmaatschappij aan de handelsen geld-markt van ons vaderland kon verschaffen. De Nederlandsche
Handelmaatschappij was daardoor het stevige bolwerk, dat veel streven van anderen
kon stutten, en dat, door het massale van haar vermogen, overal ontwikkeling op
de verkeers-wereld van ons land en zijne koloniën kon steunen, een kracht die in
moeilijke tijden iets kon doen. De kapitaals-positie der Handelmaatschappij maakte,
dat zij op een gegeven oogenblik, wanneer een meer dadelijk Nederlandsch belang
haar steun vorderde, ook met gewicht kon optreden, al was, in het dagelijksch bedrijf,
menig participatie in zulke financieele aangelegenheden, uit een meer algemeen
oogpunt en uit het weidsche doel der maatschappij begonnen, niet dadelijk in den
eersten tijd een bron van winst.
Wat altijd aantrok was de veelzijdigheid van het bedrijf der Handelmaatschappij
ten bate van ons gansche land. Uitgangspunt was hier de gedachte van den
grondlegger der Maatschappij, den bij uitstek in zaken van handel en nijverheid
beleidvollen koning Willem I. Hij had in de statuten, of zoogenaamde artikelen van
overeenkomst, in art. 49 op breede wijze den werkkring der maatschappij doen
omschrijven, en daarin opgenomen ‘het doen van voorschotten, het verschaffen
van bedrijfs-kapitaal aan, en het deelnemen in ondernemingen van landbouw,
visscherij, nijverheid, handel, scheepvaart en vervoer te land en in de overzeesche
bezittingen of koloniën van den staat...’ ‘Inzonderheid strekken haar handelingen
tot bestendiging, uitbreiding en aanknooping van voor Nederland en zijn koloniën
voordeelige handelsbetrekkingen.’ In het zoo lezenswaardig boekwerk, dat de
oud-gouverneurgeneraal mr. P. Mijer gewijd heeft aan Jean Chrétien Baud, wordt
uitvoerig de beraadslaging medegedeeld over de vorming en kweeking van het idee
der Handelmaatschappij, gelijk dat toen in de omgeving van Willem I in de knapste
breinen onzer staatslieden en administrateurs ontkiemde. Jean Chrétien Baud was
lid en secretaris der commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 7 Mei 1824 nℴ.
106, om met de afgevaardigden der deelnemers in de Handelmaatschappij de
artikelen der overeenkomst te ontwerpen. In de verschillende overwegingen van
den koning en zijn kring treffen ons telkens gezegden, waarop de toekomst haar
zegel heeft gedrukt. Zóó het woord van den heer
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F. Rant, in vroeger tijd algemeen boekhouder op het OostIndisch Huis te Amsterdam:
‘Een vereenigde maatschappij (zie pag. 221) zonder monopolie en zonder politiek
gezag in Indië beschouwde hij als 't éénig middel om den handel derwaarts met
voordeel te drijven.’ Let wel op het woord ‘zonder monopolie.’ Dus oordeelden de
besten. Want zij waren overtuigd, dat de energie onder het volk moest worden
opgewekt. ‘De ondervinding van tegenspoed - zóó lezen wij op pag. 219 - had de
gemoederen week, buigzaam en lijdelijk gemaakt.’ Welnu, tegen dezen
verflauwenden zin wenschte men zich te verzetten, en die bestrijding van slapte
van geest moest steeds een goede leuze voor de Handelmaatschappij wezen- Een
stevige ruggegraat was daarvoor altijd noodig in deze corporatie. Zulke stemmen
weêrklonken ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder de regeering van
Willem I. In mijn studenten-tijd had mij aangetrokken de dissertatie van den door
mij altijd bewonderden Gerrit de Clercq, in zijn leven, evenals zijn vader, secretaris
der Handelmaatschappij. Die Latijnsche dissertatie over de geschiedenis der
Handelmaatschappij sloot met een aanhaling uit een redevoering in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, den 14 December 1838 gehouden door den heer Van
Alphen, een der meest verlichte kenners van Indië toen ter tijde. Van Alphen schetste
dáár, in den kring der Hoogmogenden, de Handelmaatschappij als ‘een associatie,
die den reëelen handel bevestigde en nationaliseerde, die hier te lande aan de
industrie een goede leiding en inrichting kon geven, die een band knoopte welke
het moederland aan de kolonie, en de kolonie aan het moederland verbond, zonder
dwang, zonder uitsluiting, zonder verkorting van iemands rechten, en die kon beletten
dat wij de dupes werden van pogingen om handel, scheepvaart en cultures louter
aan vreemde kapitalisten te verzekeren.’
Het kwam mij voor, dat commissarissen van een wakkere, bezige directie steeds
zulke gulden woorden zich moesten herinneren... wanneer het noodig was.
Gelukkig was dit niet meer noodig in den tijd, toen ik zeer werkzaam was als
rapporteur der commissarissen over de verslagen der directie, en later als voorzitter
van dat college.
Het tijdperk toch der ontwikkeling van het Indisch cultuuren consignatiestelsel,
der daarmede samenhangende inrichting van het scheepvaart-bedrijf, en in
verwijderd verschiet de geheel eigenaardige door de Nederlandsche
Handelmaatschappij gegeven plooi aan de textielnijverheid was
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voorbij. Ook in het algemeen voorbij de tijd der verleening van vaste subsidies en
premies door den staat, deivestiging van monopolies, en van den rechtstreekschen
steun uit de staatskas aan handelaars en industrieelen: kortom der doorgaande
blijvende bescherming door de overheid van verschillende takken van bedrijf. De
bevordering van den nationalen arbeid ook door de particuliere instelling der
Handelmaatschappij - dus buiten den staat om - bleef echter meer dan ooit op den
vóórgrond staan, zooals dit geschetst was in art. 49 der artikelen van overeenkomst.
En in die richting stuurden thans president en directie der Handelmaatschappij.
Drie presidenten der Handelmaatschappij heb ik zien werken. Allereerst den heer
Alting Mees, oud-minister. In Juni 1900 stierf deze toen tachtigjarige, stoere, krachtige
grijsaard, die zonder omhaal of drukte, met krachtige hand, de zaken der
maatschappij in het goede vaarwater dreef. Een in vormen eenvoudige man, die al
de trappen eener groote carrière in Indië en in het moederland had beklommen, en
nù, als een der oude gestalten door Homerus geteekend, zijn leven afrondde en
besloot met kostbaren raad te geven aan ‘de jongere geslachten der menschen,
die als het gebladert des wouds elkander afwisselen.’ De Handelmaatschappij was
voor hem steeds een aan het staatsrechtelijke verwante inrichting ten bate van den
handel, waar niet dadelijk naar gewin mocht worden gestreefd. Hij had de betrekking
niet begeerd, maar had hem die zien opgedragen, toen hij president-commissaris
was, en de keuze tusschen twee jongere min of meer mededingende directeuren
den koning moeilijk werd gemaakt. Hij bewaakte toen rustig de aan zijn zorgen
toevertrouwde belangen. Ik paste altijd op hem toe de wapenspreuk, die ik onder
het blazoen van een Fransch edelman had gelezen: ‘vaillant et veillant’.
Hij werd als president opgevolgd door mijn vriend Balthasar Heldring, die toen
61 jaren oud was. Jong was hij naar Amsterdam gegaan ten kantore van de firma
van Eeghen & Co. en in verloop van tijd naar een kantoor in Padang. In het vaderland
teruggekeerd, helaas met een rheumatische ziekte, die hem al zijn leven heeft
gekweld, maar zijn veerkracht niet heeft kunnen breken, werd hij in 1865 aangesteld
tot directeur der pas opgerichte Kasvereeniging. Vijftien jaren bleef hij dáár
werkzaam, toen hij lid werd der directie van de Handelmaatschappij. In het jaar 1900
werd hij president, welk ambt hij tot aan zijn sterven in Juli 1907 heeft bekleed. Die
zeven
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jaren hebben in het leven der Maatschappij een groote plaats beslaan. Hij was een
man wiens hand altijd voorwaarts wees. Toen, in het tijdperk tusschen de jaren 1860
en 1870, het bewustzijn in ons land wakker werd, dat men, door den ouden weg te
bewandelen, inderdaad in den maatschappelijken wedloop der volken achteruitging,
was Heldring een der voornaamste economische leiders, die als uitgangs-punt en
drijfveer aannam, dat meer energie, meer durf in handel en bedrijf moesten worden
aan den dag gelegd, dat ons materieel productie-vermogen kon en moest worden
verhoogd. Op die basis zou dan geheel ons Hollandsch volks-leven, naar zijn inzicht,
intensiever worden. Men moest zich niet onttrekken aan de bewegingen van
maatschappelijken vooruitgang, die in andere landen tot vaster samenhang en tot
voorspoed drongen. Zóó trad hij in Amsterdam op. Hij wilde verbinden de
oud-Hollandsche traditie van ons verkeers-leven met hooger waardeering van
vooruitgangs-elementen. In die richting schreef hij enkele korte pittige artikelen in
‘De Gids’ die telkens zeer scherp werden opgemerkt. In dien geest nam hij het
directeurschap der Handelmaatschappij waar. Toen hij omstreeks 1880 dáár optrad,
was de stabiele rust in den groothandel van ons land reeds verbroken. De stille
golven bruisten op. De groote waterwegen van Amsterdam en Rotterdam waren
aangelegd. Spoorwegen werden in ons land volgens een vast plan getrokken. De
handels-tarieven ondergingen herziening. De exploitatie der koloniën werd in anderen
zin geleid. De productieve krachten waren dus reeds hier en dáár wakker geschud.
Één eenigszins onbewogen plek bleef volgens strenge berispers nog altijd over. De
volks-mond duidde nog altijd de Ned. Handelmaatschappij aan - trots wat reeds
Alting Mees had tot stand gebracht - als een instelling, die te-veel met het verleden,
niet genoeg met de toekomst rekening hield. Een eenmaal door de traditie geijkte
leuze is taai. De Handelmaatschappij had reeds het wezen der hervorming maar
nog niet den naam. Men herinnert zich, dat Multatuli - toen hij zijn vlammend pamflet
schreef - aan dat boek van Max Havelaar den ondertitel gaf: ‘de koffieveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij’. Er was stout optreden noodig, om een ieder
te overtuigen dat zulk een titel een vorm van laster was. Heldring wist dat in
Amsterdam te bewerken. Hij ging de lieden overtuigen, dat, wat zij een bolwerk van
het behoud meenden te mogen noemen, inderdaad een vaste reserve voor den
vooruitgang in zaken was. Al zijn veerkracht heeft hij
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tijdens zijn leven voor die gedachte gegeven. Aan het bankiers-bedrijf der
Handelmaatschappij werd grooter terrein door hem verleend. De bakens werden
verzet. En er kwam in de publieke opinie over de Handelmaatschappij nu allengs
een vaste kentering. Trad men in de dagen, toen Heldring president was, op de
Amsterdamsche beurs, dan zag men die verandering. De Handelmaatschappij was
in, de verste verte niet meer geïsoleerd, neen, zij stond aan net hoofd der
vooruit-drijvende krachten dier beurs. De productieve factoren van onzen handel,
industrie en scheepvaart vonden in de Handelmaatschappij het machtigst orgaan.
Het drijven van Heldring werd beloond. Trouwens hij had altijd den blik op de
toekomst. Hij dacht aan het morgen en overmorgen. Hij deed dit alles met het gezag
van zijn kennis. Met stevigen greep. In het richten naar zijn doel was hij zeer positief
en stellig, even kernachtig in zijn woord als in zijn daad. Alles ging bij hem uit van
een ijzeren wil. Willen is onze persoonlijkheid inzetten voor iets binnen ons bereik.
Welnu, die wil, was er, in de leiding der Handelmaatschappij, altijd bij Heldring: de
wil die altijd naar een in de gedachte gezien doel uitgaat, zich nooit laat ontmoedigen,
nooit verslapt, nooit verbrokkelt. Wij zagen dien wil in zijn oogen, en in de plooien
van zijn voorhoofd immer gegrift. Vraag nu niet, of hij altijd zacht in zijn uitingen
was: dit behoorde niet in de eerste plaats tot zijn optreden. Soms was hij in de
discussie zeer ‘cassant’. Wat wij in hem echter bewonderden was de ingespannen
werkzaamheid, om ons land in den wereldhandel vooruit te brengen, en daarnevens
de aangeboren fierheid, die neêr kon zien op rumoerige verwijten en aanmerkingen
om hem heên. De inblazingen eener zoogenaamde publieke opinie lieten hem koel.
De lieden, die altijd in vergaderingen, brochures of dagblad-artikelen, van ‘vrijhandel’
spraken, en met dat tooverwoord alles meenden te kunnen bezweren, zonder verder
iets te doen wat hun land vooruitbracht, werden door hem minachtend bejegend.
Niet aan het woord of de leus hechtte hij, slechts aan de daad. Al het andere was
voor hem schuim en wind. Al dat geschrijf over vrijhandel vergeleek hij met het
spinnen van rag. Als ik des zomers met hem op zijn buitengoed Berkheide te
Hilversum wandelde - liefelijk oord door hem met groote zorg aangelegd en gekweekt
- kon hij rustig daarover lachen. Een oud-vriend van ons beiden, P.N. Muller, moest
het dan wel eens ontgelden. Ik zag hem zoo gaarne op dat Berkheide, want hij
vergat dáár bijna de lichaams-smarten, die
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hem op het laatst van zijn leven altijd folterden. Op het kantoor der
Handelmaatschappij vergat hij ze niet, maar hij liet ze niet merken. Hij was als
onbewogen te midden van allerlei pijn. De bedilzieke stuurlui aan wal mochten niet
zien wat hij leed, terwijl hij resoluut zijn plicht deed. Ook voor hem gold het woord,
dat een Duitsche zendingsvriend op zijn vader Otto Gerhard Heldring toepaste,
spelende met zijn naam: ‘Held ring zum Siege’.
De derde president, met wien ik werkte, was de oudminister van koloniën, de heer
J.T. Cremer. Zijn benoeming door de koningin op het einde van Juli 1907 maakte
overal een uitstekenden indruk. Zijn groote kennis der cultuurzaken in Oost-Indië,
juist verlevendigd door een uitgebreide reis naar het Oosten, waar hij al onze
bezittingen en alle onze handels-vóórposten had bezocht; zijn karakter als man van
bedrijf; zijn werkkracht gaven de waarborgen dat hij werkelijk de leider van onze
onderneming zou zijn. Hij trad dadelijk in het spoor van den heer Heidring, maar
met voorkomender en vriendelijker vormen. Toen hij een zekeren tijd president van
de Handelmaatschappij was, begon men overal in hem te waardeeren, naast zekere
eigenschappen die aan een Amerikaanschen go-ahead-man deden denken, de
continuïteit van zijn inspanning, zonder gejaagdheid of overmoed. Er was dadelijk
bij hem merkbaar zekere frischheid, te-gemoetkoming, hartelijkheid, soberheid,
eenvoud en afwezigheid van parti-pris. Voorts volkomen evenwicht en evenredigheid
van wil en inzichten. Hij deed alles als vanzelf, zoodat men haast, als men hem iets
zag doen, zou zeggen: ‘n'est ce que ça?’ Toch voelde men daarbij iets als een
stevige bries, wanneer men zijn optreden in zaken gadesloeg. Ook hij was geen
vriend van illusies: achter het tooneelscherm van de illusies stond voor hem de
realiteit, die hij wenschte te zien, en die hij niet altijd gunstig achtte in ons land. Doch
des te sterker moest men veerkracht en ondernemings-geest ook in de
Handelmaatschappij opwekken. Hij-zelf gaf dán altijd het voorbeeld.
De Handelmaatschappij stond langzamerhand, dank zij ook de wending die onder
Heldring was genomen, min of meer op een keerpunt. Het is de tijd, dat meer dan
ooit de buitenbezittingen van Java de aandacht van ons land trekken. In onze Kamers
der Staten-Generaal weêrgalmen telkens die woorden. De Handelmaatschappij
moest de kracht hebben onze handels-vlag - de vlag der oude Compagniete doen
wapperen op vele van die plaatsen. Maar dit was waarlijk niet het éénige. Al de
relaties met het Oosten
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moesten worden uitgebreid. Op Engelsch Indië en in China moesten vestigingen
der Maatschappij verrijzen. Het voorbeeld, dat de heer Poolman in 1857 reeds gaf,
toen hij het kantoor te Singapore vestigde, moest worden nagevolgd. Inderdaad
werden dan ook - in de jaren toen ik commissaris was - kantoren der Nederlandsche
Handelmaatschappij geopend te Rangoon in Britsch Indië, te Shanghai en Hongkong
in China. Zulke kantoren gaven nu niet dadelijk winst, maar waren bakens voor de
toekomst. Veler wenkbrauwen trokken zich samen, toen in ons college de heer
Heldring zijn voorstellen daaromtrent verdedigde. Doch de directie volhardde. Zij
meende op die wijze een geheele afronding en uitbreiding te kunnen geven aan de
vroegere vestiging te Singapore. Natuurlijk moest in die operaties - die zich ook
uitstrekken over sub-agentschappen te Medan, Penang, Palembang,
Telok-Semaweh, Olehleh, Bandjermasin zekere matiging worden betracht. Te veel
middelen konden niet van het geheel der Maatschappij hier worden opgeëischt,
maar zeker is het, dat beleid en verstandige durf hier veel vermogen.
Dat beleid moest telkens ook uitkomen, waar de Handelmaatschappij kapitaal
aan Nederlandschen handel en industrie verstrekte, overeenkomstig het door mij
reeds vermelde artikel 49 der statuten. Uit den aard der zaak hield geheel het bestuur
- directie en commissarissen - zich voort- durend bezig met de ontleding en toetsing
van het financieel getimmerte der zaak, met de vooruitzichten van de toekomst op
dat financieel gebied. Nauwkeurig werd dus de zeer groote omvang der financieele
syndicaten ontleed, waarin de Handelmaatschappij als bankier was en is gewikkeld.
Er zijn als het ware drie categoriën dier syndicaten. Zij die meer bepaald een
uitvloeisel zijn van het bankiersbedrijf; zij die ter wille van het handels-bedrijf werden
aangegaan, daar zij de brug uitmaken om nieuwe consignaties uit Indië te bekomen;
zij die een steun beoogen voor nationale oogmerken, al is de winst niet dadelijk te
voorzien. Een betrekkelijk hoofdgewicht wordt nu ook aan die laatste categorie
gehecht. In dien zin is in de laatste jaren de onderneming der Hollandsche
aannemers voor de groote verbeterings-werken aan de Wampoe-rivier bij Shanghai
gesteund, en kunnen andere aannemers, die in den vreemde nieuwe -werken
uitvoeren, nu en dan op financieele hulp der Handelmaatschappij rekenen. Deze
zaken vermogen aan de Handelmaatschappij dadelijk voordeel op te leveren, en
hebben het reeds gedaan. Een zaak
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van belang voor de Nederlandsche vlag was het, toen de Handelmaatschappij in
het begin van het jaar 1905 het besluit nam, rechtstreeks deel te nemen in het
organiseeren van een geregelden stoomboot-dienst op Zuid-Amerika, hetgeen
leidde tot het constitueeren van de zoogenaamde Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Er was gevaar, dat die scheep vaart-lijn, welke met onvoldoende geldmiddelen was
opgericht, niet langer een nationale lijn zou blijven, doch aan het buitenland zou
worden vervreemd. Toen trad de Handelmaatschappij daartusschen, om te zorgen
dat de Zuid-Amerika-lijn, die in de eerste plaats de vaste verbinding van Nederland
met Argentinië en Brazilië tot stand bracht, een Nederlandsche lijn bleef. Het was
eenigszins een oogenblikkelijk offer, maar bovenal een vaderlandslievende taak,
welke aan den arbeid van ons land later ten goede moet komen. In het algemeen
mocht ik - zoolang ik het voorrecht had in het college van commissarissen der N.H.
Mij. te zitten - getuige zijn van het streven der Handelmaatschappij om onze
Nederlandsche industrie, waar het mogelijk was, te steunen ten einde de eerste en
moeilijke jaren te doorworstelen. In herinnering werd altijd als voorbeeld door ons
gehouden, dat, overeenkomstig de bezielende aansporing van onzen eersten koning
uit het huis van Oranje, door de Handelmaatschappij in Twente de katoenindustrie
als uit den grond werd opgestampt, toen de scheiding der Zuidelijke provinciën den
invoer der Belgische textielof weef-nijverheid in Java voorloopig onmogelijk maakte.
De Handelmaatschappij zond terstond in 1833 haar secretaris Willem de Clercq
1)
naar Twente om in Noord-Nederland de taak te vervullen die Zuid-Nederland tot
nu toe had volbracht. Ons land is klein en moet het dus ook vinden in den export.
Eénzelfde nationale daad had de Handelmaatschappij in de laatste jaren pogen
te verwerkelijken, door - als in tegenoverstelling van Singapore - de havenwerken
van Sabang te organiseeren. Als een marquanten trek mocht ik reeds in het jaar
1904 aan de koningin wijzen op de uitbreiding, die door het beleid der
Handelmaatschappij gegeven werd aan de zeehaven en het kolenstation te Sabang.
Trouwens reeds in 1904 was de scheepvaart-beweging, die in 1903 aldaar 423
schepen telde, tot 837 schepen geklommen. Aan steenkolen werd 76974 ton in
1904 afgeleverd, tegen 36409 ton

1)

Denk aan Potgieter's vers uit het gedicht ‘Aan Twenthe op Twickel’, hoe alles daá keerde:
(Toen) de Improvisatore kwam.
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in 1903. De voordeden, die in 1905 aldaar werden verkregen, door het passeeren
der Russische vloot naar Japan, waren natuurlijk voorbijgaande, doch het bezit van
die haven bleek een blijvend voordeel voor onzen Nederlandschen staat. Het was
een zaak van algemeen belang. De Nederlandsche staat zag het in, drukte het zegel
op dat werk, en nam in 1909 bij de wet ons werk aldaar over.
In den heer Cremer - die helaas slechts vijf jaren (van 1907 tot en met 1912)
president was - vond de Maatschappij den man die, geheel in den geest van Heidring,
sterke uitdrukking gaf aan de beweging van expansie, welke voortaan den loop der
zaken van de Handelmaatschappij moest kenmerken. Terwijl hij rekening moest
houden met het feit, dat voor de Handelmaatschappij de~beteekenis van Singapore
in den eersten tijd sterk verminderde - het scheen te dalen als handels-emporium,
al bleef de scheepvaart er aanzienlijk - gaf hij al zijn aandacht aan de
buitenbezittingen van Java, bewerkte hij een goede vestiging te Makassar, richtte
hij zijn oog op Padang, stichte hij kleinere bijkantoren o.a. te Medan, te Tabing
Tenggo, doch zorgde hij tegelijk voor het stichten van nieuwe suikerfabrieken op
Java in de residentiën Pekalongan, Banjoemas, straks in Kedoe. In Djember, in
Bandong werd zijn krachtige hand gevoeld. Overeenkomsten met de
tabaks-ondernemingen werden herzien. Waar het hem mogelijk was, werd in Indië
nieuw leven gewekt; een taak soms voor de Handelmaatschappij niet al te licht,
omdat de andere belangrijke koloniale ondernemingen, op Java gevestigd, allengs
ij

aan die N. H. M sterke concurrentie gingen aandoen, en de Javasche Bank niet
altijd zich streng binnen de perken van een zuiver circulatie- en emissiebank bewoog,
maar hier en dáár als bankiers-instelling begon te werken. Het was dus niet altijd
ij

gemakkelijk werk voor den president der N. H. M , die wegens de wenteling in het
Oosten - na den oorlog van Rusland en Japan en de revolutie van China - ook het
oog moest houden op de Chineesche kantoren te Shanghai, te Hongkong en zelfs
op Rangoon, die niet voordeelig werkten.
De wissel- en bankzaken, zoo in het Oosten als hier te lande, bleven zich
intusschen steeds uitbreiden. Op de jaarlijksche aandeelhouders-vergadering van
14 Juni 1912, de laatste die hij presideerde, kon de heer Cremer de volgende
mededeelingen daaromtrent doen: ‘Trekking en remises en de daarmede
gelijkstaande operatiën tusschen ons en onze vestigingen in het Oosten hebben
thans het cijfer bereikt van nagenoeg zes honderd millioen gulden, waarvan
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f 331,730,000 op rekening komt van onze kantoren in Nederlandsen Indië en f
266,164,000 van die daarbuiten. Het saldo der deposito- en giro-rekeningen bij al
de vestigingen in het Oosten bedroeg, blijkens de gecombineerde balans dier
vestigingen, te zamen ruim f 72,000,000 - de totale omzet op die rekeningen beliep
f 1,570,000,000’; - derhalve meer dan ander-half milliard.
De heer Cremer meende zich nog voorloopig te moeten onthouden bij de vaart,
die in rubber - object van zuivere speculatie - werd gevoeld. Doch het was voor hem
een in zijn oog voor de hand liggende taak, om weder een koffie-markt van
beteekenis te Amsterdam te creëeren. Ter zijde latende het eigenaardig optreden
van den Rotterdamschen koffie-handel, wist hij, gebruik makende van den invloed
ij

die de N.H. M . had gehad in de oprichting, der Koninklijke Hollandsche Lloyd,
voortdurend groote aanvoeren van Santos-koffie naar Nederland te dirigeeren, en
daarvan groote winsten aan zijn instelling te verzekeren. In allerlei Nederlandsche
ij

ondernemingen stak hij voorts kapitaal der N.H. M .
Ik wijs op dit alles, omdat te-veel door het publiek wellicht de nadruk steeds gelegd
wordt op de bemoeiing, der Maatschappij enkel met de cultuur-ondernemingen op
Java, waar dan ook inderdaad de directie steeds bezig is - vooral wat betreft de
suiker - schaduw-strepen weg te vagen, en voor industrie en handel nieuwen afzet,
ook en vooral naar het Oosten, te verwerven, en tegelijk voordelen te doen afdalen
op de arbeidende bevolking. Breed is werkelijk de blik der Handelmaatschappij
geweest in de laatste tientallen jaren. Het gold verwijding en verheffing, van geheel
de werkzame beweging van ons land. Het was nog altijd de verwerkelijking van het
programma van koning Willem I. Bij den aanvang van zijn regeering, toen het politieke
zelfbestuur van ons land was verzekerd, bevestigde hij de levens-functies, die een
gezond frisch-ademend leven door geheel het organisme onzer Nederlandsche
maatschappij - rustende op handel, nijverheid en landbouw - zou doen stroomen.
In 1814 stichtte hij daarvoor de Nederlandsche Bank, tien jaren later de
Nederlandsche Handelmaatschappij. Hem zweefden daarbij voor den geest tradities
en legenden van de Amsterdamsche Wisselbank en van de Oost-Indische
Compagnie. Doch die tradities werden verruimd en aangepast aan moderne
de

begrippen der 19 eeuw. In zijn bedoeling en in dat zijner bekwaamste staatslieden
lag het, aan het maatschappelijk leven van ons
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vaderland twee krachtige longen te geven. Hij en zijn kring dachten wellicht aan de
oude verzen van Vondel:
Uitheemsche vyanden te sitten in de veêren,
Te slingeren den staert groothartigh over see,
Is ydel, als uw long, geslagen aan het teeren,
Inwendig vast vergaet, en ghy van hartewee,
Soo deerlyck sucht en kucht....

Welnu, de Nederlandsche Handelmaatschappij poogt er nog steeds voor te zorgen,
dat onze handels-markt niet kucht en niet zucht. De heer Cremer trad als president
af 31 December 1912. Hij werd als zoodanig opgevolgd door den heer C.I.K. van
Aalst, die de periode der expansie der Maatschappij, begonnen door den heer
Heldring, verder ontwikkeld door den heer Cremer, met energie en geestdrift ging
voortzetten. In October 1913 bracht hij het kapitaal der N.H. Mij. op 50 millioen,
terwijl 8 Dec. 1913 aandeelhouders hem machtiging gaven het tot 75 millioen later
te kunnen brengen.
Toen ik den leeftijd van 80 jaren naderde verzocht ik 21 Mei 1914 eerbiedig aan
Hare Majesteit ontheffing uit mijn betrekking als commissaris der koningin, welke
betrekking ik sinds 6 Januari 1904 had bekleed. Dat ontslag werd in zeer vriendelijke
woorden mij 27 Mei 1914 verleend.
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III.
In de derde plaats handhaafde ik mijn plaats bij de Maatschappij tot E x p l o i t a t i e
van Staatsspoorwegen.
Door mijn aanvaarding der betrekking van secretaris der Nederlandsche Bank
moest ik tijdelijk het commissarisschap der Staatsspoorweg-maatschappij
nederleggen, daar president en secretaris der Bank, volgens de usantie, geen
dergelijke commissariaten mogen aannemen. Bij mijn optreden aan de
Nederlandsche Bank maakte ik echter met den heer Mees de afspraak, dat ik slechts
tijdelijk mijn positie aan de Staatsspoorwegen zou opgeven, een positie die geen
uitzicht op winsten van eenige beteekenis gaf, en die als 't ware met mijn
arbeids-leven was saâmgevlochten. Aldus gebeurde het, dat de aandeelhouders
dier Maatschappij mij de betrekking van commissaris, die ik in 1878 had vaarwel
gezegd, in Juni 1881 teruggaven. De raad van commissarissen, in wier midden ik
keerde, benoemde mij dadelijk weder tot lid van het engere comité uit zijn midden,
waarin de zaken met den directeur-generaal allereerst werden besproken en
voorbereid.
Dat comité was intusschen eenigszins uitgebreid. In plaats der drie leden van
vroeger was dat comité, overeenkomstig een nieuw reglement van 13 December
1879, uitgebreid tot zes leden. President was de heer den Tex, en onder de leden
had de heer A.C. Wertheim toen den voorrang en overwegenden invloed.
Trouwens na het aftreden van den heer F. s' Jacob, die weldra
gouverneur-generaal van Neêrlandsch-Oost-Indië zou worden, was veel in den
gang der Exploitatie maatschappij veranderd. Ik heb daarop reeds gezinspeeld op
pagina 193. Tot directeur-generaal was - in den tusschentijd toen ik niet tot den
kring van commissarisssen behoorde - na heftigen strijd gekozen de heer Willem
Vrolik. In samenstemming met de denkbeelden van de heeren den Tex en Wertheim,
begon deze nieuwe directeur-generaal een tijdperk van krijg en concurrentie, een
uiterst bedrijvig handelen, waarbij als einddoel voor oogen stond het vastklinken
van het staatsspoorweg-net aan de hoofdstad, aan Amsterdam, Ik heb de
persoonlijkheid van den heer Willem Vrolik op de bladzijden 194-197 dezer
‘Herinneringen’ pogen te schetsen. Op zijn geestkracht, op zijn slagvaardigheid,
doch tevens op zijn al te impulsieve en turbulente natuur, heb ik dáár
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den klemtoon gelegd. Aanstonds bij zijn optreden als leider der Maatschappij toonde
hij dit volledig. Hij gaf zich geheel zooals hij was, zonder eenige terughouding of
matiging. Elk uur van den dag was hij aan den arbeid, kloek, slim en onstuimig. De
hoofdambtenaren, op wie de heer s' Jacob steunde, verlieten nu, één voor één,
onze maatschappij. Secretaris en gedruischlooze spil werd de heer J.L. Cluysenaer.
Al dadelijk werd door den heer Vrolik, bij 't begin van het jaar 1882 - op hetzelfde
tijdstip, toen de door Tak van Poortvliet gepresideerde parlementaire enquête over
de spoorwegen te 's-Gravenhage werd gehouden - in den boezem van het comité
aan de orde gesteld een mogelijke overneming van de Rijnspoor, en tegelijk een
herziening der overeenkomst met den staat van het jaar 1876. Want deze
overeenkomst, die ons financieel goed had geholpen, belemmerde in alles onze
vrijheid van beweging en onze uitgaven. Werd die overeenkomst niet loyaal als
associatie met den staat opgevat, niet breed door den staat toegepast, dan verwarde
men zich in een omslag, en in een netwerk'van allerlei regeerings-colleges, stond
men weerloos in den tarief-oorlog tegenover het buitenland, en verzwakte men zich
in een concurrentie der vrachten met de binnenlandsche spoorweg-maatschappijen,
nú wij toch reeds altijd bovendien te kampen hadden met de mededinging der
waterwegen. Gruwelijke krachts-verspilling was dàn het resultaat. Zóó oordeelde
de heer Vrolik en met hem de meerderheid van het comité. Terzelfder tijd had hij
(December 1881) reeds een onderhoud met de heeren Forbes en Ameshoff, de
leiders der Rijnspoor, om de geheele Rijnspoorbaan te koopen. Want de Rijnspoor
kon vermoeden, dat zij in 1898 geen verlenging der concessie van de regeering
kon verkrijgen, en zag in, dat door de geweldige concurrentie, die de
Exploitatie-maatschappij in de gelegenheid was haar aan te doen, zeker voor haar
(wanneer zij op zich-zelve bleef staan) wèl vermindering, maar geen vooruitgang
te verwachten was.
Aldus werd het schaakspel der spoorwegen door den heer Vrolik begonnen. De
strijdstukken werden op het schaakbord onmiddellijk stevig vastgesteld.
Van het jaar 1882 af tot op het jaar 1889 is het nú een felle kamp geweest, slechts
even nu en dan onderbroken door gewapenden wapenstilstand of scherpe
onderhandeling tusschen de Rijnspoor en de Staatsspoorwegen, terwijl, als lang
niet onverschillig belangstellendemogendheid, de Hollandsche spoor, met
doordringenden blik:
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toezag, om, als het oogenblik dáár was, haar slag te slaan.
Want de Hollandsche spoor werd allengs na eenige jaren feitelijk gedirigeerd door
een even merkwaardig bestuurder als de heer Willem Vrolik: wij noemen den heer
Robert van Hasselt. Het is onmogelijk den heer Vrolik goed te begrijpen, zonder het
beeld op te roepen van zijn tegenstander, en wij moeten hem dus in den kring onzer
herinneringen opnemen. Zij waren beiden gelijktijdig studenten te Delft geweest,
hadden te zamen deelgenomen aan al de beroeringen van het studenten-corps dier
dagen, en waren boezemvrienden geworden. Zij bleven dit, terwijl zij voor de wereld,
elk aan de spits van de twee groote Spoorweg-maatschappijen van ons land,
elkander heftig concurreerend bekampten. Het was de meest zonderlinge
verhouding-, die men zich denken kan, bijna éénig in de wereld van ‘zaken’. Het
gansche jaar door bestreden zij elkander in hun werkkring, en des zomers gingen
zij te zamen, met hun beider echtgenooten, die ook vriendinnen waren geworden,
op reis naar Zwitserland of een andere bergstreek, beklommen zij te zamen bergen,
genoten te zamen van de frissche natuur, spraken over alles en nog wat,... behalve
over spoorweg-politiek. Dit was de voorwaarde der reis, een beding dat zij trouw
nakwamen en volhielden. Beiden werkten zij rusteloos, met onwrikbaar
zelfvertrouwen. De één, Vrolik, was misschien genialer, maar de ander, van Hasselt,
had het groote voordeel, dat hij niet in een gewestelijke land-stad als Utrecht woonde,
maar in en door de handeldrijvende atmosfeer van een groote stad als Amsterdam
was geleid en opgekweekt. Terwijl Vrolik nog tobde met de ‘Zeeland’ te Vlissingen,
verkreeg van Hasselt het mede-zeggenschap in groote, veerkrachtige
scheepvaartlijnen als de ‘Nederland’. Met al de mannen der beurs te Amsterdam
stond hij in dagelijksch levendig mondeling contact, terwijl Vrolik alle zaken slechts
uit schrifturen en papieren, op zijn eenzaam bureau te Utrecht, moest leeren kennen.
Vandaar dat bij Vrolik de levendige verbeelding te sterk ging werken, en dat de
realiteit hem soms ging ontglippen. Zóó arbeidde hij niet rustig, en gunde zich niet
den tijd resultaten af te wachten. Een enkel gesprek op of bij de beurs met de groote
kooplieden of ondernemers gaf aan van Hasselt een nieuwen kijk op een door hem
beraamd plan; hij behoefde slechts de nuance hier of dáár te verzwaren of te
verlichten, terwijl Vrolik - die soms als in isolement werkte - met rukken voorwaarts
ging, van den hak op den tak sprong, en veelal den arbeid van weken en maanden
prijs gaf, om een nieuw denkbeeld uit te werken, dat dikwijls
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spoedig weder door geheel andere opvattingen werd verdrongen. Hij werd dán voor
het comité der staatsspoorwegen, dat hem ter zijde moest staan, bepaald
vermoeiend. Zijn karakter bleef echter daarbij volkomen ongerept en zonder kreuk
of rimpel. Ik heb nooit iemand ontmoet die zóó volkomen onbaatzuchtig leefde. De
gedachte aan eigen voordeel kwam zelfs niet bij hem op.
Toch was er bij Vrolik in zijn bestuur der staatsspoorwegen, onder het hulsel van
geniale onrust, een vaste continuïteit. De vormen mochten telkens veranderen en
verschillen, maar het doel bleef hetzelfde. Hij achtte het voor den bloei van zijn
Maatschappij een onmisbaar vereischte, dat zij een eindpunt had in de hoofdstad,
in Amsterdam. Dit denkbeeld bepaalde zijn gedrags-lijn. Geen middel werd nu door
hem onbeproefd gelaten om dat doel te bereiken: tal van plannen werden daarvoor
door hem opgemaakt. De geheele overneming van de Rijnspoor door de
Exploitatie-maatschappij was het begin. Toen dat mislukte, werd een fusie-plan van
Rijnspoor en Staatssporen door hem geconstrueerd. Daarna, toen ook dit geen
gevolg had, werd een zoogenaamde ‘running-power’ voor Rijnspoor of Hollandsche
spoor bedacht. Eindelijk, toen al die plannen in rook verdwenen, werd, met behulp
van den hoofdingenieur van weg en werken der Maatschappij, den heer Kalff, de
stoute constructie van een eigen weg en eigen station in Amsterdam, op papier
gebouwd. De publieke opinie glimlachte dadelijk over dien ‘luchtspoorweg’, zoo als
zij dien noemde. Niets werd dus verwezenlijkt. De rustelooze geest van Vrolik werd
niet moede, maar het lichaam, rug, spieren, zenuwen, begonnen aan afmatting te
lijden, gevolg der overspanning van het brein.
Daarbij voegde zich de voor Vrolik zeer droevige omstandigheid, dat de voorzitter
en

der commissarissen, de heer den 'Tex, op wiens raad hij vooral steunde, den 6
December 1882 overleed. In Januari 1883 werd den Tex als voorzitter van den Raad
van commissarissen opgevolgd door den heer Bieruma Oosting- Ook deze stierf
op het einde van Juli 1885. Toen benoemden commissarissen mij, die juist den post
van secretaris der Nederlandsche Bank met dien van mede-directeur der Bank
en

verwisseld had, den 12 December 1885 tot voorzitter van den Raad, dus ook tot
voorzitter van het comité uit dien Raad.
De werkzaamheid was veel omvattend en daarbij - met het oog op de eigenaardige
persoonlijkheid van Vrolik - uiterst vermoeiend. Geen dag ging voorbij zonder brieven
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van zijn hand; telkens werden andere denkbeelden geopperd. Zittend in zijn
Utrechtsche éénzaamheid, kon hij maar niet berusten in een politiek van afwachten.
Altijd turende op het voor hem alles beheerschende plan der verbinding, van het
net der staatsspoorwegen met Amsterdam, liet hij van tijd tot tijd tastbare dadelijke
voordeelen door de Hollandsche spoor zich ontrooven, en beging hij een bepaalde
fout. Wij doelen op de onderhandelingen van de jaren 1883 en 1884, toen de
Hollandsche spoor, en niet de heer Vrolik, zich van de Geldersch-Overijsselsche
locaalspoor, en dus voor een groot deel van het vervoer van Twente met de
Hollandsche havensteden, meester maakte. De commissarissen, en vooral de leden
van het comité, waarin nu allengs de heeren oud-ministers mr. G. de Vries Az. en
mr, J.H. Geertsema en voorts de heer jhr. mr. J. Röell zitting namen, werden
eenigszins wrevelig. Er ontstond een lichte verkoeling, en dus een haast onmerkbare
maar toch voelbare remming van de zijde van commissarissen. Over en weder
vielen verwijten. Toen kwam er echter na eenig toeven eensklaps een oplossing
der groote questie, en wel van een zijde die Vrolik niet had verwacht. De regeering
zelve werd het in 1889 ééns met de Rijnspoorweg-maatschappij over den aankoop
van haar lijnen, en opende onderhandelingen met de Exploitatie-maatschappij en
met de Hollandsche spoor over een verdeeling van de exploitatie van het geheele
Nederlandsche spoorweg-net. De kern-gezonde heer van Hasselt had met zijn
scherpen zaken-kijk toegezien, toegezien en afgewacht, en zou nu het voordeel
met zijn vriend Vrolik, die zich voor de zaak had afgebeuld, rustig en kalm gaan
deelen. Ik heb die onderhandelingen over de verdeeling van het spoorweg-net in
alle onderdeelen mede gevoerd. Vrolik werd daarin bijgestaan door een commissie
uit de commissarissen waartoe de heeren J.H. Geertsema, A.L. Wurfbain en mijn
persoon werden gekozen, terwijl de heer A.C. Wertheim met weêrgaloos talent
voortdurend raad gaf, en telkens, wanneer de overgangen tot elkander kraakten of
dreigden te breken, meesterlijk kunstige en tegelijk toch houdbare bruggen (soms
1)
uit kinderbalken) tot toenadering wist te slaan of te bouwen. Het werd een
zwaarwichtige en langdurige bemoeiing.
Van de zijde der regeering werd de onderhandeling gevoerd door de
hoofdambtenaren, de heeren J.P. van Bosse en J.C. de Marez Oyens. Van tijd tot
tijd grepen de ministers, die van Financiën, Godin de Beaufort, en die van Water-

1)

Wij hebben het.beeld van A.C. Wertheim uitvoerig pogen te teekenen in, een studie opgenomen
in onzen bundel: ‘Uit den kring der Gemeenschap,’ 1899.
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staat, de heer Havelaar, zelven in. Conferenties op conferenties werden gehouden.
Het begon in Februari 1889. De eerste voorwaarden van een contract met den staat
werden reeds besproken, toen het bleek dat de heer Vrolik door ernstige
ongesteldheid werd aangetast. Hij moest een buitenlandsch verlof nemen van 4
Maart tot 15 April. In dien tusschentijd werden door ons de grondslagen, waarop de
onderhandelingen steunden, nader overwogen en getoetst. Het eigenlijke overleg
begon dus eerst, zoodra de heer Vrolik was teruggekeerd. De groote lijnen der
verdeeling van het net werden toen eerst voor-goed met de Hollandsche spoor en
de regeering besproken. Bij de regeering stond op den vóórgrond, dat men twee
als het ware in zich-zelf geconcentreerde Spoorweg-maatschappijen voor het
gansche land zou verkrijgen, die in de gelegenheid werden gesteld, op elk punt
naar het buitenland met elkander te kunnen concurreeren. Bij onze Maatschappij
was hoofdzaak de verbinding met Amsterdam door overneming van
Amsterdam-Emmerik, Utrecht-Rotterdam en een Centraal-spoorweg. Voorts zou
dán een zeer uitgebreid recht van ‘running-power’ aan beide Maatschappijen worden
gegeven. De Hollandsche spoor zou volledige verbinding met Duitschland verkrijgen,
ook gedeeltelijk met België. Leiddraad van onze overwegingen was, dat wij aan
onze aandeelhouders moesten kunnen aantoonen, dat wij financieel in geen slechter
conditiën kwamen, dan waarin wij tot nu toe waren gesteld. Op die wijze vorderden
dan ook de onderhandelingen. Toen eensklaps in de maand Juli twee groote
struikelblokken zich voordeden, waarover de heer Vrolik niet kon heênstappen. De
eerste was, dat de staat beslag legde op al onze fondsen, als verkregen en
gereserveerd uit de bruto-ontvangsten; de tweede was, dat onze directeur-generaal
de overtuiging voor zich zelven begon te koesteren, dat de Hollandsche spoor door
den staat financieel meer werd bevoordeeld dan de Staatsspoorwegen; hij eischte
door den staat op gelijken voet gesteld te worden als de Hollandsche spoor. Het
eerste struikelblok, de fondsen, werd nu op meesterlijke wijze geëffend door den
heer A.C. Wertheim. Het tweede struikelblok nam ik voor mijn rekening. Ik betoogde,
dat de gansche zaak niet mocht afspringen op het beweren, dat de Hollandsche
spoor, straks onze éénige concurrent, krachtiger zou worden dan wij. Dit was zij
thans in zekere mate ook mú. Wij, die den eisch stelden, dat wij bij de nieuwe
regeling, welke wij in groote lijnen als plan toejuichten, financieel niet zouden
achteruitgaan, konden het der concurreeren de maatschappij
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niet euvel duiden, wanneer zij in zake der financiën datzelfde standpunt innam. De
voordeelen voor ons waren tastbaar: 1° de vaste huur, zij het dan gecorrigeerd door
de winstverdeeling en door art. 20; voor die vaste huur kochten wij onze vrijheid:
de overeenkomst toch van 1876 trok en bond ons in al haar artikelen, met zooveel
draden en koorden, was een netwerk van afhankelijkheid en contrôle; 2° de
aansluiting van ons net aan de hoofdstad; 3° de mogelijkheid om gpedkooper te
exploiteeren, daar wij vele faux frais konden vermijden: in plaats van verwoede
concurrentie zou, door den loop der ontwikkeling, min of meer geregelde
samenwerking tusschen de beide Maatschappijen moeten ontstaan, elke der twee
maatschappijen blijvende op haar eigen gebied. Lieten wij nú de ons aangeboden
kans varen, dan zouden wij geheel geïsoleerd staan, waren wij zeker van de blijvende
tegenwerking der regeering, en zouden wij aan de Hollandsche spoor de verleiding
gemakkelijk maken, om wellicht haar slag te slaan en de Rijnspoor zelve ‘en bloc’
te nemen. Voor deze argumenten boog onze Raad van commissarissen, de heer
Vrolik echter niet - Vergadering op vergadering volgde. Samenkomsten hadden
plaats met de regeering. Lange besprekingen met de ministers van Financiën en
Waterstaat, o.a. in het departement van Waterstaat op 12 Juli 1889. Alles duurde
wegens het ingewikkelde der questie zeer lang. Ik herinner mij een vergadering te
mijnen huize op Dinsdag 27 Augustus 1889, van 's ochtends 10 uur tot 's avonds
10 uur, tusschen de heeren Geertsema, Wertheim, Wurfbain en mij met de heeren
van Bosse, Oyens en Rijperman (lid der Commissie van Toezicht). Wij, de commissie
uit de commissarissen, naderden tot de inzichten der regeering, doch de heer Vrolik
werd hoe langer hoe onverzettelijker en bijna koppig. Toen begon een bitter drama.
Een strijd in eigen boezem. Vrolik, die al zijn leven gewerkt had, om de verbinding
van het Staatsspoorwegen-net met de hoofdstad te verwerkelijken, die vroeger alle
bezwaren en tegenwerking had overwonnen, verloor zijn fier en krachtig zelfbezit.
In het gezicht van de haven liet hij het stuur aan anderen over. Hij wilde niet
toegeven, dat hij in zekeren zin gelijke voorwaarden van de regeering kreeg als zijn
vriend en tegenstander van Hasselt. Hij overwoog het besluit om af te treden. Nog
ééns zouden wij, met ons beiden alléén, aan de ministers onze bezwaren voordragen.
Het geschiedde Zaterdag 31 Augustus 1889. Nooit heb ik zulk een droeven gang
gedaan als op dien tocht naar Den Haag. Wij beiden spraken met
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de twee ministers. Geen van hen gaf toe. Toen deden Vrolik en ik een lange eenzame
wandeling in het Bosch. Wij waren alléén en zwegen. Het weder was verrukkelijk.
Men voelde de suizel-stilte van het woud. Lichte wolken dreven in de blauwe lucht.
De zonnestralen trilden langs de dichtgebladerde boomstammen. Op de vijvers
weêrkaatste de zacht rimpelende stroom den groenen oeverkant. Doch wij zagen
dat alles ter nauwernood. Wij dachten niet meer aan harmonie of overéénstemming.
Vrolik had, als stout speler, zijn levens-lot op één worp gezet, en die worp faalde.
Zijn gelaats-trekken werden hoe langer hoe strakker, zijn kleur bleeker. Het stormde
in zijn brein. Hij bood definitief kort-af mij zijn ontslag aan.
De verdere onderhandelingen liet hij aan mij en de Commissie van Bijstand uit de
commissarissen over. Noodgedrongen namen wij de zware verantwoordelijkheid
op ons. Bij verdere vergaderingen zat de heer Vrolik met zijn lichaam, niet met zijn
geest. Hij liet alles begaan, totdat 17 October 1889 de aandeelhouders hem zijn
eervol ontslag gaven, en in zijn plaats benoemden den heer J.L. Cluysenaer, den
vroegeren secretaris der Maatschappij, die in de laatste jaren was opgetreden als
directeur der Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij, welke betrekking hij thans
vaarwel zegde.
Intusschen werd de overeenkomst met de regeering, over de verdeeling enz. van
het spoorweg-net in Nederland, in het volgende jaar 1890 (de Tweede Kamer der
Staten-Generaal nam het aan 18 Juni, de Eerste Kamer 17 Juli) door de regeering
bekrachtigd.
Vooraf hadden wij onzen aandeelhouders op 4 November 1889 de artikelen dier
overeenkomst voorgesteld.
Namens commissarissen hield ik in de vergadering de volgende door mij
opgestelde rede:
Wederom komen wij tot U met een voorstel ter verandering van de
grondwet onzer Maatschappij.
In de zes en twintig jaren van ons maatschappelijk bestaan hebben wij,
gedurende de eerste helft van dat tijdvak, geleefd onder de bepalingen
der zoogenaamde concessie van 1863. Toen die concessie financieel
ons dreigde te gronde te richten - daar, bij de schaal der uitkeeringen aan
den staat, niet genoeg rekening was gehouden met de telkens bij iedere
uitbreiding van het vervoer klimmende sommen der uitgaven - is in 1876
de overeenkomst met den staat tot stand gekomen, die uit den financieelen
druk ons ophief. Wij hebben (andermaal dertien jaren) onder de
betrekkelijk rustige heerschappij dier overeenkomst
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van 1876 geleefd, en thans wordt door den staat - naar aanleiding van
de voorgenomen opheffing en liquidatie der Rijnspoorweg-maatschappij
- een geheel nieuw contract ons aangeboden.
Het is een veelszins ingewikkeld stuk, dat, naar aanleiding der
onderhandelingen tusschen de regeering en ons, aan uw oordeel wordt
onderworpen.
Wij ontveinzen ons niet, dat wij vele bepalingen anders hadden gewenscht.
Wij houden ook de verklaring, niet terug, dat wij, bij het aanvaarden dezer
voorwaarden, waarlijk niet alléén rekening hebben gehouden met dat wij
verkregen, maar ook met de gevolgen, die middellijk of onmiddellijk voor
ons uit eene afwijzing zouden kunnen voortvloeien. Deze gevolgen
zouden, zeer zeker, enkele gunstige positiën, die wij sinds, jaren met
moeite hebben verkregen, in gevaar hebben kunnen brengen. Wij hebben
dus begrepen aan de wenschen der regeering te moeten voldoen, ook
omdat wij werkelijk gelooven, dat de nieuwe overeenkomst met den staat
aannemelijk is. Wij zullen de gronden van dat gevoelen U kortelijk
uiteenzetten.
Die gronden zijn deels ontleend aan onze algemeene spoorwegpolitiek,
deels aan motieven van financieelen aard. Wij zullen beide soorten van
beweegredenen afzonderlijk behandelen.
Allereerst verzoeken wij U op drie veranderingen en wijzigingen te letten,
die door deze overeenkomst in onze spoorweg-politiek zullen worden
teweeg gebracht.
a. Wij verkrijgen toch al dadelijk door deze nieuwe overeenkomst een
b e t e r s p o o r w e g - n e t . Onder de tegenwoordige overeenkomst van
het jaar 1876, is ons net gebleken nog altijd te veel een samenrijging van
fragmenten te zijn. Wij waren allengs in het bezit gekomen van uitstekende
overgangen over de grenzen, bruggen naar het buitenland. Maar de
impulsie van binnen-uit was niet goed geregeld, of in het geheel niet in
onze macht. Met name waren wij niet in de hoofdstad. Van Amsterdam
waren wij buitengesloten. Wij hebben vele, en velerlei pogingen gedaan,
om er te komen, doch telkens werden wij teleurgesteld. Deze
overeenkomst brengt ons nu van zelve te Amsterdam. Wij zijn door deze
overeenkomst geheel en al, volkomen, in het hart van het land. Wij zullen
de bevoegdheid hebben, om van uit de hoofdcentra van het verkeer van
ons land (van Amsterdam en Rotterdam) langs de koorden van een goed
aanééngesloten net het vervoer te regelen. De springveeren, die het
verkeer drijven, zijn in onze macht. Wij zijn daardoor werkelijk in staat
gesteld een krachtige productie-factor van ons land te blijken.
b. Wij zullen - ziehier een tweede gunstige verandering - bij het
exploiteeren van dat net redelijk v r ij i n o n z e b e w e g i n g zijn. In den
werkkring van het vervoer, die ons is opgedragen, zullen wij meer dan
vroeger kunnen verrichten, wat wij in het belang onzer maatschappij
meenen te moeten doen. Zelfstandigheid binnen onzen kring is ons in
zekere mate toegestaan. Dit is een groote verbetering boven den toestand,
zooals wij dien
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kennen onder de tegenwoordige overeenkomst van het jaar 1876. Het
contract van 1876 gaf ons financieele kalmte en onbezorgdheid. Wij zijn
dankbaar aan hen, die dat wisten te verkrijgen. Maar wij kochten het voor
veel opoffering van vrijheid. Onder den schoonen en vagen naam van
deelgenoot of vennoot van den staat, waren wij inderdaad een afhankelijke
dienares der regeering. Niet weinige artikelen van dat contract waren
scherpe ijzerdraden, die ons vasthielden en knelden. Op zeer veel had
de regeering contrôle. De ‘associé’ werd nooit losgelaten; hij werd met
zorg bewaakt en in een gareel, soms in een nauwsluitend keurslijf,
gehouden. De voet waarop de stortingen in de fondsen moesten
geschieden, en het gemis aan bevoegdheid, om ze naar eigen opvatting
te gebruiken, bezwaarden onze exploitatie op eene wijze, die uit meer
dan één oogpunt, aan bedenkingen onderhevig was. De afstand der 20%
bruto ontvangsten hinderde ons in het toestaan van vervoer tot zeer lage
tarieven, omdat wij in dat geval meer aan den staat moesten betalen, dan
wij voor ons zelven overhielden. Slechts zeer behoedzaam, en altijd
belemmerd, konden wij in dit opzicht onze wenschen volgen. Van nu af
aan, als de nieuwe overeenkomst wet wordt, kent de staat ons
zelfstandigheid in eigen kring toe. Onze verhouding tot de regeering is
duidelijk omschreven. Wij hebben stellige plichten jegens de regeering
te vervullen, maar zijn dan ook, na de voldoening dier plichten, vrij in onze
beweging. Wij zullen een taak, een functie, volvoeren, die ons, in de oogen
der buitenwereld op een onafhankelijk regeerings-agent zal doen gelijken;
maar wij komen niet meer in de positie eener vaste associatie met den
staat; een toestand, die voor ons altijd uitliep op de bekende gevolgen
der vertrouwelijke wandeling van de ijzeren en aarden pot uit La Fontaine's
fabel.
c. Er wordt - ziehier een derde wijziging - op het veld der spoorwegen in
ons land door deze nieuwe regeling, waarvan het U aangeboden contract
een der deelen is, een soort van a r b e i d s v e r d e e l i n g tusschen de
groote Spoorwegmaatschappijen tot stand gebracht. Deze verdeeling
leidt tot eene betere organisatie van het verkeer. Voor de belangen van
onzen handel met het buitenland, wat de transporten der goederen betreft,
is die schrede van groot belang. Concurrentie blijft er, onverschillig of de
derde groote Maatschappij is opgeheven, maar er is voortaan concurrentie
tusschen slechts twee Maatschappijen; en door zóó verstandige indeeling
en leiding, als nu wordt beproefd, kan de bestaande mededinging voor
de Maatschappijen minder kostbaar worden, met het gevolg, dat de
mindere uitgaven ook aan het publiek ten goede kunnen komen. De
regeering houdt daarbij in naam van het algemeen belang, de draden
van het geheel in handen, door hare macht over tarieven en
dienstregelingen. Het algemeen zal er dus altijd wèl bij varen, 't Is waar,
onze Maatschappij moet, ter wille van dat beginsel der arbeids-verdeeling,
enkele groote opofferingen doen. Een zeer belangrijke lijn, Dordrecht Elst, moet geheel
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door haar worden afgestaan; op alle richtingen naar Duitschland en België
en elders moeten wij een mede-gebruik op onze wegen van de
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij gedoogen. Maar toch zaI,
naar ons oordeel, deze arbeids-verdeeling tusschen twee groote
Maatschappijen, die beide volkomen toegerust en in staat zijn om tegen
elkander te concurreeren, ook voor onze Maatschappij voordeelig blijken.
Deze drie punten: - de verkrijging van een flinker net, het bekomen van
grooter vrijheid van beweging, en het vestigen van arbeidsverdeeling
tusschen ons en onzen concurrent - zijn als het ware de drie kenteekenen,
welke de nieuwe overeenkomst uit het oogpunt der spoorweg-politiek
onzer Maatschappij gunstig karakteriseeren. Door de vereenigde kracht
dezer motieven zal grooter stelselmatigheid in ons bedrijf, vaster resultaat
onzer krachts-inspanning kunnen worden verkregen.
Na deze meer algemeene beschouwingen werd de financieele zijde van het
vraagstuk door mij aan de aandeelhouders toegelicht, waarbij ik er op wees dat ook
onze - Maatschappij het recht verkreeg - als de omstandigheden veranderden deze overeenkomst met den staatopte zeggen.
De aandeelhouders namen de overeenkomst met algemeene stemmen aan.
Slechts één der aandeelhouders, de staatsraad Mr. P.F. Hubrecht, gaf een zeer
beteekenis-vol advies op de vergadering, toen hij aan het bestuur in overweging
gaf, liever voortaan niet zijn kracht te zoeken in concurrentie met de tweede groote
Maatschappij, de Hollandsche spoor, maar in samenwerking.
Hij, die in onze Maatschappij op den vóórgrond kwam na het terugtreden van den
heer W. Vrolik, was de heer Geertsema. Hij werd in zekeren zin de
geestes-beheerscher van het nieuwe tijdvak onzer Maatschappij, toen van 1890 tot
1900 de heer Cluysenaer directeur-generaal was.
Het is hier de plaats zijn beeld te teekenen.
Hij was reeds bejaard, toen hij in December 1885 in onzen kring zitting nam,
omstreeks zeventig jaren oud. Elk tiental jaren woog dus voor hem, totdat hij in de
lente van 1908 op twee-en-negentig-jarigen leeftijd ons ontviel. Maar c'e
eigenschappen, waardoor hij uitmuntte, bleven, behalve zijn beminnelijken eenvoud,
altijd-door, zijn groote frischheid, zijn jeugdige groenende ouderdom. Frischheid. In
al wat hij sprak en deed was iets zeer oorspronkelijks, iets oprechts, iets dat deed
denken aan een stevige bries, die u langs het gelaat streek. Trouwens, hij kwam
uit het Noorden van ons land, uit de stad en het gewest, waaruit zoo dikwijls de
beste krachten van ons land zijn voortgekomen. Onze hedendaag-
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sche schilderschool is uitnemend, maar de opmerkelijkste vertegenwoordigers zijn
misschien de twee, die in Groningen zijn geboren: Israëls en Mesdag. Er was een
vijftig-, zestigtal jaren geleden in datzelfde Groningen een groep van jonge
staatkundigen, die ons volk beslister voorwaarts wilden doen opgaan. Professor
Tellegen was wellicht de uitnemendste van die groep. Onze Geertsema was in hun
midden een man van actie, man van de daad. Een man bovendien van groote
menschen-kennis. De burgerij, de geheele landstreek van Groningen waardeerde
hem. Men wees hem met den vinger aan, en gaf hem in Groningen allerlei mandaten.
Men genoot van zijn heldere voordracht, zijn vastheid van oordeel, zijn rake
opmerkingen. Straks, in 1863, vaardigde men hem in dat Groningen af naar de
Staten-Generaal, waar zijn kloek optreden nieuwe banen hielp openen. Dáár was
zijn houding zoo flink. Dat levendige behield hij tot op het laatst. In onze
vergaderingen der Staatsspoorwegen hadden zijn woorden altijd een helderen,
zuiveren klank. Die frischheid in zijn adviezen en daden hing samen met wat ik zijn
voortdurende jeugd zou durven noemen. Zonderling: deze oude man, die zooveel
ouder geworden is dan al zijn tijdgenooten, die ze allen heeft overleefd, is eigenlijk
in gedachten en gevoelens nooit oud geworden, nooit verouderd. Onder onze
commissarissen der Staatsspoorwegen was hij de veerkrachtigste en scherpzinnigste
van allen. De jaren gleden langs hem heên, het was haast alsof zij in het voorbijgaan
hem liefkoosden. Hoeveel leed hem ook later trof, hij bleef optimistisch en opgewekt.
Zijn vertrouwen in de toekomst werd nooit geschokt. Hij geloofde in de toekomst.
Hij bleef jong met de jongeren. Hij was nooit strak absoluut, altijd blijmoedig resoluut.
Hij was steeds in de stemming van hem, die den dageraad begroet. Zag hij nevelen,
welnu, het waren de nevelen van den morgenstond, nevelen, die het opgaan van
de zon voorafgaan, niet verhinderen. Zóó heb ik hem gekend bij elke eenigszins
moeilijke onderhandeling in den kring der Staatsspoorwegen. Wat hem jong hield,
was zijn lust tot arbeiden. Elke taak nam hij op zich in de sfeer, die hem was
toebedeeld. Met zijn vluggen stap ging hij als van-zelf voorwaarts, aan het hoofd
der anderen. Zijn tintelend oog riep allen op, om hun plicht te doen. Zijn rechterhand
gaf houvast. Voor hem was plicht altijd éénsluidend met het ‘feu sacré’, waarvan
weleer de Fransche keizer sprak. Wat is feu sacré? vroeg men Napoleon. Hij
antwoordde: ‘Plus qu'on ne: doit:’ Welnu, de oude-jonge Geertsema deed altijd méér
dan bij

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

314
behoefde. Ter beschaming van ons allen. Die twee trekken, die ik opnoemde - zijn
frischheid en zijn jeugd - stempelden hem tot een der beminnelijkste burgers van
ons land. Zeker, onder hen, die op het staats-terrein met en naast hem werkten,
zijn er geweest, wier gaven meer buitengewoon, meer ‘hors ligne’ waren, maar geen
enkele is er geweest, bij wien het ‘ensemble’ dier gaven zóó harmonisch inéén sloot.
Er ging een bekoring uit van de samenstemming van karakter, beleid,
scherpzinnigheid, blijmoedigheid en drang tot handelen. Het geheel ademde
beminnelijken eenvoud. Hij was in zijn vormen de vriendelijkheid en voorkomendheid
zelve. En die vormen waren niet anders dan de weêrglans van zijn wezen. Het is
zooveel waard. Zij, die thans zich voordoen, als, bij uitsluiting van anderen, de
mannen te zijn der ‘gemeenschap’, weten haast niet anders te doen dan afscheiden
en verbitteren. Geertsema behoorde nog tot de oude school. Hij sprak nog van
toenadering, van verzoening. Of liever, hij sprak niet daarvan, hij deed het. Hij was
goed voor een ieder. Hij was in den omgang vertrouwelijk, toegankelijk, gemeenzaam
en tactvol. Hij was aan de zijde van hen, die pogen te werken uit liefde.
Cluysenaer, de nieuwe directeur-generaal, was in dit opzicht de man naar het
hart van mr. Geertsema. Ook hij was bij ons allen geliefd en welkom. Hij gaf den
indruk van een volmaakt correct uitvoerder van onze wenschen. Hij verwezenlijkte
in de verte eenigszins het beeld - als ik mij dus mag uitdrukken - van een ideëel uit
den krijgsdienst teruggetrokken kolonel, zooals Thackeray zulke figuren wist te
teekenen. Terwijl de Raad van commissarissen onzer Maatschappij altijd in zekere
onrust, emotie en zucht tot oppositie verkeerde tijdens het directeurschap van den
heer Willem Vrolik, was er voortaan, na het beleidvol optreden en de duidelijke
uitéénzettingen van den heer Cluysenaer, behaaglijke kalmte in de leiding der zaken.
Cluysenaer-zelf behield zijn bedaarde waardigheid en zelfbezit, en de Raad
waardeerde in hem den besten dienaar, dien zij kon begeeren. Het wapen van zijn
woorden en daden was een degen voor den Raad. Vooral het comité, waarin allengs
de heer jhr. mr. Röell eene belangrijke plaats innam, - zijn broeder baron mr. W.
Röell nam éénzelfde positie in bij de Hollandsche spoorwas in den regel geheel
éénsgezind met den nieuwen directeur-generaal. In dat comité werd trouwens alles
voorbereid en vóóraf besproken. Slechts op twee punten bleek eenige ‘nuance’ van
verschil, doch verschil, dat niet door persoonlijken aanleg, maar door de in de
Maatschappij
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zelve liggende omstandigheden veroorzaakt was. Bij deze verschil-punten werd
altijd een geleidelijke lijn van oplossing gevolgd, omdat de groote meerderheid der
commissarissen met klem de begrippen van den heer Cluysenaer ondersteunde,
en de minderheid overtuigd was van de reine bedoeling van den directeur. - Het
eerste punt had betrekking tot de plaats van den zetel der Maatschappij. De
Amsterdamsche leden van den Raad - de heeren A.C. Wertheim, Wurfbain en ik-zelf
- hadden, na de tot-standkoming der overeenkomst van het jaar 1890, den zetel
naar Amsterdam willen verleggen, om onze Maatschappij als 't ware in de atmosfeer
en drukke beweging van een groote handels-stad te kunnen brengen. Indien de
verplaatsing naar Amsterdam, ter_wille der samenleving met de Hollandsche spoor
niet gewenscht werd, hadden zij zich dadelijk nedergelegd bij een verplaatsing naar
Rotterdam, die soortgelijke voordeelen opleverde voor een leiding der Maatschappij
als handels-zaak. De groote meerderheid der commissarissen - men houde in 't
oog dat elke provincie feitelijk een eigen vertegenwoordiger in ons college had wenschte zulk een verhuizing niet, en gaf de voorkeur - naar mijn inzicht een groote
fout - aan een blijvende vestiging in het plaatselijk centrum van ons land: in Utrecht.
De minderheid bleef bij haar eigen inzicht, doch wenschte, toen 20 November 1891
de zaak ter sprake kwam, en de meening bij de meerderheid vaststond, de zaak
niet tot een stemming te brengen: zij liet slechts een protest hooren, ging mede bij
den aankoop van een terrein voor vergrooting van het Utrechtsche centraalbureau,
mits goed geconstateerd werd, dat de questie der al of niet-overplaatsing naar
Amsterdam niet voor-goed werd geprejudicieerd. - Een tweede nuance van verschil
deed zich soms voor bij de toepassing zelve der overeenkomst. Het was de questie
der vingerwijzing van den heer Hubrecht op onze aandeelhouders-vergadering van
4 November 1889. De overeenkomst was gebaseerd op het begrip van concurrentie
der twee groote Spoorwegmaatschappijen in het belang van handel en verkeer. De
heer Hubrecht wees er toen dadelijk op, dat samenwerking der beide
Spoorweg-maatschappijen de voor de hand liggende praktijk zou moeten zijn. De
heer Vrolik had dit logisch postulaat zelfs in een geheim contract uitgewerkt. Onze
commissarissen nu meenden, dat, zonder het vroeger door den heer Vrolik bedoeld
oogmerk direct op te volgen, toch, indirect het streven van onze Maatschappij moest
zijn, om over enkele speciale punten samen te gaan met de heeren
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der Hollandsche spoor. De overeenkomst van 1890, zóó redeneerden zij, bedoelde
concurrentie. Maar wij konden misschien veel doen om de asperiteiten der
concurrentie weg te nemen, die geheel en al in het voordeel kwamen van
tusschen-personen, en wij konden te zamen strijd voeren tegen den
gemeenschappelijken vijand in het buitenland. Dus wilden zij concurrentie, met
strenge loyale uitvoering van wat binnenhet terrein der concurrentie kon worden
overééngekomen, bij voorbeeld: dat men tot geen verlaging van tarieven zou
overgaan zonder elkander te waarschuwen; dat men vaste arbiters zou benoemen
buiten onzen kring staande. De Raad wenschte dit alles vooral voor het
goederen-vervoer, en wilde aan het personen-vervoer algeheele vrijheid aan de
Maatschappijen gunnen. Achteréénvolgens zou men fragmentarisch, stap voor stap,
maatregelen kunnen vaststellen, die onze spoorweg-politiek in het buitenland voor
beide Maatschappijen zouden afronden, ten einde allengs in de materie van het
goederen-vervoer een ‘gemeen accoord’ vast te stellen, een voorbereiding tot meer
éénheid. Het doel was natuurlijk het financieel voordeel voor beide Maatschappijen.
De reducties, die wij ter wille der onderlinge concurrentie onzer twee Maatschappijen,
aan derden gaven, moesten in ons eigen voordeel komen. Voorts kon dàn in de
dienstregelingen, door wegvalling van overtollige treinen, bezuiniging, worden
verkregen. Het financieel voordeel was het doelwitMaar ook het moreele oogpunt
woog. En wèl in tweederlei zin. Eerst in eigen kring, wijl men dan, als er betere
verstandhouding was, in eigen boezem de overprikkeling kon doen bedaren. Welk
een tijd kostte toch dat voortdurend strijdvoeren tegen elkander! Maar ook buiten
onze meer enge sfeer zou men in het land - wijl men zag dat de beide
Maatschappijen op elkander rekenden - ophouden op ons beider jaloerschheid te
speculeeren, en zou het door derden (expediteuren, cargadoors en anderen)
gevolgde stelsel, om telkens vliegen van onze beide Maatschappijen af tevangen,
tot het verleden kunnen behooren. Dit alles werd meermalen in onzen Raad van
commissarissen bepleit. Men wenschte geen ‘pool’ der inkomsten van onze twee
Maatschappijen, maar over en weder vertrouwen. Ongelukkig werd dit streven echter
gedwarsboomd door de questie der personen. Cluysenaer, van aard eenigszins
vormelijk, hooghartig en voorzichtig, steeds hoffelijk in toon en manieren, daarbij
volkomen eerlijk en trouw ook in kleinigheden, doch soms ietwat meesterachtig,
kon zich niet wennen aan de schijnbaar meer nonchalante
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wijze van doen van den feitelijken leider der Hollandsche Spoorweg-maatschappij.
Deze was vóór alles ‘man van zaken’, met al de allures: het kort aangebondene,
het pittige, het telkens in woorden wisselende of afbijtende van zulk een karakter.
Het zelfvertrouwen van den heer van Hasselt was onwrikbaar, zijn kijk op de zaken
als van een koopman die geld moet verdienen, zijn wil dadelijk scherp bepaald, zijn
geestkracht evenredig aan zijn drang om te arbeiden, om vooruit te komen. Zijn
toon leek meestal kort-af. Cluysenaer overwoog nog bedaard, wanneer zijn
bondgenoot reeds handelde, en dikwijls handelde tegen een zoo even met
Cluysenaer gehouden bespreking in. Onze directeur-generaal meende dàn te kunnen
wijzen op het vage der hem aangeboden voorwaarden, klaagde nu en dan over een
al te weinig ontzienden tegenstander. Het einde was, dat de drijfveeren van hen
onder de commissarissen - wij noemen hier vooral A.C. Wertheim, Geertsema en
mijn persoon - die meer aanéénsluiting der twee Maatschappijen wenschten, niet
tot bepaalde resultaten voerden.
Overigens waren de zaken, die (naast het dagelijksch werk der Maatschappij)
door den heer Cluysenaer - bijgestaan door zijn bij uitstek wakkeren secretaris en
plaatsvervanger, den helaas te spoedig overleden heer Nivel - werden tot stand
gebracht, zwaar-wichtig genoeg. Wij wijzen enkel op de reorganisatie van de
Centraalspoorweg-maatschappij; op de afrekening met den staat over den spoorweg
Leiden-Woerden; op de regeling eener te-gemoet-koming aan het personeel der
vroegere Rijnspoorweg-maatschappij; op de bevestiging van de
Stoomvaartmaatschappij ‘Zeeland’ tegenover de door de Hollandsche spoor
opgeroepen lijn van den Hoek van Holland; op de bemoeiing met de lijn
Vlissingen-Hull; op de samensprekingen met Boxtel-Wezel; op den koop van den
Zuid-Ooster Spoorweg; op het leggen van den Zuiderspoorweg in Limburg; op de
tot stand koming van 't lijntje Herzogenrath-Sittard; op den aanleg van velerlei
tram-spoorwegen; op de zorgen sinds 1896 om een uitgebreid en goed
goederen-station te Amsterdam zich te verzekeren; op den strijd wegens den
Noord-Ooster locaalspoorweg; eindelijk op den kamp om de belangen van het
Belgisch goederen-vervoer langs onze Noord-Brabantsche lijnen te verzekeren,
toen de Belgische staat in Januari 1896 de lijnen van den ‘Grand-Central’ naastte
en ons van de lijnen Luik-Limburg losmaakte.
Het gewone en buitengewone werk der leiding van onze
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Maatschappij vereischte dus bij den directeur-generaal meer dan gewone inspanning.
En terwijl hij met zijn hoogere ambtenaren aldus dag en nacht zorgvol werkte en
waakte, om alles binnen de perken eener zuinige huishouding te houden en te
dringen, namen intusschen de uitgaven der exploitatie in onrustbarende mate toe.
De inkomsten vermeerderden, zooals wij bij het aangaan der overeenkomst van
het jaar 1890 hadden voorzien, maar de exploitatiekosten stegen veel hooger dan
wij in die dagen geraamd hadden. En daarbij vertoonde zich aan den gezichts-einder
e e n d r e i g e n d e z w a r t e w o l k . Het op lageren trap werkende personeel
begon zich te roeren, en van ontevredenheid over te lage bezoldiging bij te zwaar
werk te doen blijken. De s o c i a l i s t i s c h e leiders wisten op handige wijze van die
ontevredenheid een hefboom te maken. Het bleek 't eerst in Februari 1892. Er kwam
bij den directeurgeneraal een sterk gekleurd adres in, geteekend door 1730 uit de
toen ongeveer 12,000 in dienst zijnde beambten, bij welk adres dringende eischen
werden gesteld. De heer Schaper te Groningen had het toegestuurd. In Juli 1893
werden hier en dáár socialistische meetings van het personeel gehouden - waaronder
een midden-nachtelijke samenkomst in het Oranjewoud in Friesland bijzonder de
aandacht trok - in welke bijéénkomsten allerlei grieven werden geformuleerd. En
dit alles werd telkens herhaald. De heer Cluysenaer, van aard een man van
plichtgevoel en gematigd, in het volle bewustzijn, dat hij voor het personeel deed
wat de draagkracht der Maatschappij veroorloofde, wetende in gerust geweten, dat
aan geen enkele fout van plutocratischen aard bij de Maatschappij ooit was
toegegeven - de aandeelhouders kregen slechts een zeer matige rente van hun
geld, de commissarissen hadden geen uitzicht op tantièmesziende, dat in de
provinciën telkens drommen van sollicitanten toestroomden, om een vaste plaats
in de rangen van het personeel te verkrijgen, die, als zij den post hadden verkregen,
onmiddellijk klaagden, en in een eigenaardige school van gemor zich gingen oefenen,
- de heer Cluysenaer zag in die teekenen van ontevredenheid slechts de opstokerij
van revolutionnaire socialistische leiders. Hij, die in vorige jaren altijd de humane
‘wachter’ voor de belangen der ambtenaren had geheeten, bleef vasthouden aan
zijn beginsel, om voor het personeel te doen wat hij meende te kunnen doen binnen
den kring der financieele middelen der Maatschappij. Geen oogenblik liet hij zich
van dien plicht afbrengen. Maar het ‘mooie’, het blijmoedige, van zijn
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betrekking was er voor hem af. Toen daarbij zijn gezondheids-toestand begon te
wankelen, gevolg van al zijn overwerk, nam hij het besluit de Maatschappij te
verlaten. Hij koos een andere loopbaan in de Nederlandsch-Indische Spoorwegen.
Bij zijn afscheid in Juli 1900 klonk er in den boezem der commissarissen een zeer
droeve toon. De commissarissen boden hem als herinnerings-pand een afgietsel
van den Penseroso van Michel Angelo aan. Als dat ideëele beeld was hij voor ons
de man geweest van groote intelligentie, van handelen op nadenken gegrond. Hij
was voorzichtig, haast al te bezorgd, voorwaarts getreden. Zoo als in den Penseroso
eigenlijk het rustpunt in het hoofd zit - alles convergeert naar dat hoofd, de beenen
hangen eenigszins slap ter neder, raken nauwelijks den grond aan - zóó ging bij
Cluysenaer alles uit, niet van opwellingen, hartstocht, vóór- of tegen-ingenomenheid,
maar van rede en verstand getemperd door zekeren weemoed.
Toen wij zochten naar een opvolger, viel onze keuze - daar wij op 't oogenblik geen
spoorweg-specialiteit tot directeur-generaal konden verkrijgen - op den besten
administrateur, die ons land toen bezat. Het was de oudminister van Koloniën en
van Financiën, de heer mr. J.P. Sprenger van Eyk. Een ieder billijkte deze
benoeming. De nieuwe directeur-generaal was, in al zijne vroegere werkkringen en
departementen van algemeen bestuur, een' uitstekend chef gebleken: hij was een
voortreffelijk financier, een zuinig beheerder; hij had altijd getoond een open oog te
hebben voor alles wat het vervoer betreft; hij was met het spoorweg-wezen niet
onbekend, daar Cluysenaer de ingewikkelde questies van het Belgisch
goederenvervoer, na de naasting door België van den Grand-Central en den
Luik-Limburgschen spoorweg, met hem had moeten afwikkelen; eindelijk waren zijn
uiterst werkzame aard, zijn scherpzinnig en handig beleid, zijn handelen
op-den-man-af, overal in den lande bekend en vermaard. Op 24 Maart van het jaar
1900 klopte ik aan de deur van zijn huis in de van Speykstraat te 's-Gravenhage,
en bood hem namens commissarissen de candidatuur aan. Conditiën over en weder
werden niet afgesproken. Als gedrags-lijnen vroeg ik slechts ‘entente cordiale’ met
de Hollandsche spoor en steun voor de ‘Zeeland’. De heer Sprenger van Eyk nam
het aanbod aan. De regeering en de aandeelhouders bekrachtigden de keuze, en
1 Juli 1900 trad hij als directeur-generaal der Exploitatie-maatschappij op.
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Hij bleek een gansch andere man te zijn dan zijn voorganger. Hij was zwaar
gebouwd, haast bonkig. Het hoofd was sterk van vorm, bijna leelijk, doch de
schranderheid blonk uit de oogen. Hij was in de gewone samenleving ironisch
goedaardig, en bedekte een opkomende aandoenlijkheid door grappige gezegden
en door een soort van jovialiteit. In vergaderingen, ook bij ons commissarissen, ging
hij zich te buiten aan een beetje rhetoriek. Doch dit was slechts vorm, verre
herinnering aan zijn vader die een predikant van den ouden stempel was geweest.
Want hij, de zoon, de latere minister, was ferm en vast van daad, daarbij volkomen
rechtvaardig, maar bij wijlen nog al hardhandig. Hij nam zijn taak bij onze
Maatschappij dadelijk breed op. Drie punten stonden bij hem aanstonds op den
vóórgrond. - Vooreerst een bestrijding, waar dit mogelijk was, van de aanhoudende
vermeerdering der exploitatie-kosten. Hij wilde dat kwaad telkens als bij de bron
zoeken. De klimming van het cijfer der wagen-huren aan buitenlandsche
Maatschappijen zocht hij te doen dalen door zeer strenge maatregelen betreffende
wagen-verdeeling, en voorts door het inrichten van groote rangeer-terreinen, waar
het met goederen beladen materieel, dat uit het buitenland kwam, snel werd verdeeld
en saâmgevoegd naar de plaatsen van bestemming. Achteréénvolgens kwamen
gereed de zeer uitgebreide rangeer-terreinen te Maarn, te Zwolle en allengs te
IJsselmonde. Dit hielp aanvankelijk. In Mei 1902 kon hij met zekere zelfvoldoening
constateeren, dat, door samenwerking van alle dergelijke vergemakkelijking, voor
het eerst in onze Maatschappij het cijfer van de opbrengst van het goederen-vervoer
hooger was dan dat van het personen-vervoer. Daarmede samenhangend vestigde
hij dan zijn blikken op bezuiniging der reparatie-kosten van het materieel in 't
algemeen. - In de tweede plaats richtte hij zijn oog op een ‘entente cordiale’ met de
Hollandsche spoor, zooals hij dit bij de aanvaarding van zijn betrekking had beloofd.
Hij deed hier wat hij vermocht. Een vasten bondgenoot wenschte hij niet. Telkens
hoorde ik hem zeggen ‘qui prend compagnon prend maître.’ Maar inschikkelijk wilde
hij wezen. Doch, helaas, hij deed, zeer tegen zijn verwachting, éénzelfde
ondervinding op als de heer Cluysenaer. In September 1901 verklaarde hij mij, dat
de tusschenruimteen verwijdering van den heer Robbert van Hasselt en hem zelven
steeds grooter werd. Alle overleggingen betreffende de zoogenaamde Belgische
tarieven bleken soms ijdel. Voortaan zou door hem met de Hollandsche spoor niets
meer mondeling,
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alles schriftelijk behandeld worden. - In de derde plaats deed hij eerlijk zijn best
te-gemoet te komen aan de klachten en grieven van het lagere personeel. Hij hoopte
de onte- vredenheid door strikte rechtvaardigheid te bedwingen. Reeds in September
1900 deed hij aan commissarissen zijn bedoeling kennen, om eenige
loons-verhooging toe te staan. In October van hetzelfde jaar deed hij besluiten, dat
de salaris-promotie, die in de laatste jaren om de drie jaren had plaats gehad,
voortaan om de twee jaren zou geschieden. Het artikel van het dienst-reglement
omtrent de verplichte rust-tijden, waarvan vermeerdering van personeel het
onmiddellijk gevolg was, werd eenigszins onbekrompen door hem toegepast.
Voorstellen omtrent een Zondags-dienst werden in 1902 door hem voorbereid. Doch
al vond hij bij de mindere ambtenaren hier en dââr waardeéring, den gang van den
revolutionnairen stroom, die het gezamenlijke personeel allengs doordrong, kon hij
niet keeren. De leiders van dat streven - wij noemen bijvoorbeeld de namen van
Oudegeest en van Harms - hadden de op de lagere sporten werkende
spoorweg-lieden allengs tot lijnen van een vaste organisatie weten te nopen. Grooten
dienst deden daarbij die sergeant-militairen, welke men als conducteurs in dienst
had genomen, die allen elkander kenden, en die nu heinde en verre de bevelen van
de socialistische leiders brachten; voorts (o jammer!) de Transvaalsche ambtenaren,
die men - na den krijg in Zuid-Afrika - overgang tot den dienst, onzer Maatschappij
gemakkelijk had gemaakt, en die, gewend aan het vrijere leven in Zuid-Afrika, zich
niet aan de strenge formaliteiten van de Staatsspoorwegen konden wennen, en nú
te zamen rebelleerden. Weldra werd het den heer Sprenger van Eyk duidelijk, dat
zijn trachten om het lot der lagere ambtenaren te verbeteren schipbreuk leed. Men
weet dat van oudsher, in de tijden van den directeur generaal F. s' Jacob, een
vooruitziend en zorgdragend pensioenfonds voor alle ambtenaren was ingericht,
waarbij mede-zeggenschap van het personeel was vóórgeschreven. Verkiezingen
hadden periodiek daarvoor plaats, waaraan allen deelnamen. Welnu, in Maart 1902
werden daarin door het personeel enkel de socialistische leiders gekozen. De
koorden van den samenhang werden door dezen steviger gespannen. De
directeur-generaal zag het en besloot de organisatie van het Spoor- en
Tramwegpersoneel als zoodanig niet te erkennen, doch werkte slechts te
aanhoudender aan verbeteringen van aller lot binnen de grenzen der draagkracht
van de Maatschappij.
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Hij was een stoere werkkracht, een onverzettelijk meester, een man wiens oordeel
zich niet door gevlei, vooroordeelen en tegenwerking van zijn ééns gekozen pad
liet afbrengen. Hij wilde in het wezen der zaak gerechtigheid, en dit alléén. Hij was
strikt rechtvaardig voor allen. De hoogere ambtenaren moesten dit dadelijk gevoelen.
In het begin van zijn optreden had een ongeluk plaats bij de Jeremiebrug, dicht
naast het Centraal-station te Utrecht, waar de vaart open had gestaan, terwijl de
trein er heên spoorde. De drie hoofden van afdeelingen - exploitatie, tractie en
wegdienst - brachten toen hem een rapport, waarin, naar zijn inzicht, de fouten aldus
waren voorgesteld dat de justitie niet daarin gemoeid was. In tegenwoordigheid van
de stellers, van dat rapport las hij het opstel, en verklaarde het niet te kunnen
aannemen. Straks benoemde hij andere rapporteurs, die hem geheele waarheid,
naakte waarheid, moesten vóórleggen en zulks ook deden. Het was een wenk voor
allen. Men begreep hem. Zóó stond hij stevig en vast op zijn post. Hij dacht nu ook
de onwillige lagere beambten te overtuigen van zijn in het wezen der zaak goede
voornemens. Indien zij niet ziende blind waren.
Toen kwam echter in het jaar 1903 de botsing.
Het was een kleine aanleiding zoo als enkele jaren geleden Pataud in Parijs ze
opzocht. Het incident was een feit bij de Hollandsche spoor. In November 1902 had
de Nationale Federatie van transport-arbeiders een verklaring afgegeven aan het
Blauwhoeden-veem te Amsterdam, dat haar leden na 1 Januari 1903 niet meer met
den

ongeorganiseerde arbeiders zouden werken. Den 9 Januari 1903 zond echter
het Blauwhoeden-veem twee ongeorganiseerde wegers, om goederen in ontvangst
te nemen van de firma Müller & Co., die aan de Werkgevers-vereeniging op
Scheepvaart-gebied was aangesloten. Aan deze ongeorganiseerden weigerden nu
de bootwerkers van genoemde firma de goederen af te geven. Toen ontslag voor
die bootwerkers dreigde, nam de bootwerkers-vereeniging ‘Recht en Plicht’ het voor
hen op, waarop in het geheel zes en vijftig man werden ontslagen, en door anderen
vervangen. Staking volgde. Het werd dus een conflict tusschen ‘Recht en Plicht’ ter
ééne zijde en de Werkgevers-vereeniging op Scheepvaart-gebied ter andere zijde.
Dit bleef hangen tot einde Januari. De staking, breidde zich uit, daar de werkgevers
niet ingingen op de eischen der bootwerkers, om de nieuw in dienst genomen
arbeiders weder te vervangen door de ontslagen zes en vijftig,. en om voortaan
georganiseerde werkers niet te dwingen samen
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te werken met zoogenaamde onderkruipers. Op het einde van Januari mengden
nu de werklieden der Spoorweg-maatschappijen zich in dit geschil. Het betrof het
al of niet rangeeren van de wagens voor de veemen. De spoorwegarbeiders
begonnen zich solidair te verklaren met hun stakende collega's van het
water-transport-bedrijf, en verzochten de directies hun geen wagens te doen
rangeeren van en naar de losplaatsen der bij de staking betrokken veemen. Zij
weigerden dien dienst toen deze hun werd opgelegd. De Hollandsche spoor, wie
dit allereerst gold, antwoordde op den eisch van haar beambten, om van dit
rangeeren vrijgesteld te worden, dat dit niet aanging, omdat de Maatschappij
krachtens wet en concessie verplicht was de ten vervoer aangeboden goederen
aan te nemen en te vervoeren. De Exploitatie-Maatschappij stelde zich ook op dit
standpunt, al raakte het punt in geschil haar op 't oogenblik niet. Toen vergaderde
in den avond van 29 Januari 1903 het Amsterdamsch spoorweg-personeel van
beide Maatschappijen. Dáár werd met 702 stemmen vóór, 31 tegen en 28 blanco,
besloten om te staken, zoodra het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging
van Spoor- en Tramwegpersoneel daartoe het sein zou geven.
Na eenige bespreking over en weder met de Hollandsche spoor werd dat sein
gegeven op den avond van 30 Januari. De algemeene staking werd geproclameerd,
voorloopig intusschen alléén geldende voor Amsterdam. Zaterdag 31 Januari vertrok
geen trein van of naar Amsterdam. De reizigers, die van buiten naar Amsterdam
spoorden, werden verzocht uit te stappen op de dichtst gelegen plaats bij Amsterdam.
Ik-zelf had te mijnen huize een vergadering over het ‘Woordenboek’ op dien Zaterdag.
De Gentsche professor Paul Fredericq, die namens België deze conferentie moest
bijwonen, had te Sloterdijk zijn spoorweg-wagen moeten verlaten, en had van daaruit,
gedeeltelijk te voet, Amsterdam bereikt. Door de stakers werd aan de
Amsterdamsche burgerij een manifest uitgevaardigd, waarin de aanleiding hunner
houding werd uitééngezet. In dit stuk kwamen echter de volgende woorden voor,
die verder reikten dan de aanleiding, en die het ware conflict en de botsing in het
licht stelden: ‘Deze strijd - zóó luidde het daarin - gestreden door ruim 8000
vereenigde spoorwegmannen, waarbij zich ongeveer even zooveel
ongeorganiseerden zullen aansluiten, zal dan tevens dienen, om sonze loonen, die
voor het meerendeel niet hooger zijn dan tien gulden per week, wat te doen stijgen,
en onze

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

324
werktijden, die in den regel niet minder zijn dan 14 à 16 uur per dag, wat te doen
verminderen.’ Op dien datum confereerde nu het bestuur van de Hollandsche spoor
met de regeering, vertegenwoordigd door den minister van Waterstaat. De regeering
liet de zaak over aan de particuliere Maatschappij. Toen de twee
Spoorweg-maatschappijen op zich zelven waren aangewezen, en van de meeste
stations bereidverklaringen aan de stakers te Amsterdam werden overgebracht van
dadelijke medewerking, terwijl het hoofdbestuur der stakers reeds het besluit nam
om te Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rosendaal, enz. den arbeid terstond stop
te zetten, deden de spoorweg-directies - die op geen steun der regeering nu mochten
rekenen - terwijl nergens genoeg militairen voorhanden waren om de groote stations
af te zetten, en de Maatschappijen dus overal kwetsbaar bleken - afkondigen, dat
de eischen der stakers zouden worden ingewilligd, dat zij geen
onderkruipers-diensten (zoo als men het noemde) zouden laten verrichten jegens
de veem-arbeiders, dat zij de stakers weder in dienst zouden nemen met volledige
betaling van het loon, en dus geen rancune zouden toonen. Des nachts om één
uur, even na het verstrijken van 31 Januari, werd dit besluit officieel ter kennisse
gebracht van het spoorweg-personeel; het personeel werd vrijgesteld van het
rangeeren voor de in staking liggende veemen.
Het was aanschouwelijk onderwijs geweest in de sociale economie: er werd door
de spoorwèg-lieden op lageren trap proef-ondervindelijk aan ieders verstand
gebracht, welk een macht dat personeel in het spoorweg-verkeer vormt in onze
samenleving.
Het conflict was tot uiting gekomen. Op het begrip der ‘gemeenschap’ kon geen
beroep meer worden gedaan. Hier stond men midden in den klassen-strijd. De twee
organisaties, die van de arbeiders en die van de leiders van den productie-factor
der spoorwegen, zagen elkander strak in de oogen. Blok tegen blok. Een openbare
dienst had nu stilgestaan. De staking der spoorweg-lieden had de hoofdstad
eenvoudig van het wereld-verkeer afgesneden, en om dat verkeer te heropenen,
had men - zooals men te Parijs deed wanneer Pataud verscheen - de stakenden
gehoorzaamd.
Na deze overrompeling - zooals de stap van het personeel kon worden betiteld
- nam onze directeur-generaal zijn maatregelen voor de toekomst. Herhaling van
dit alles moest worden voorkomen. Zijn inspannings-kracht werd
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geprikkeld en aangezet door de overdreven, onmatige eischen van het personeel.
Wilden zij strijd, welnu men zou zich verdedigen. Hun arbeiders-vereeniging kon
toch niet - het was duidelijk - alléén en op zich zelf het groote commercieele en
industrieele bedrijf der omvangrijke Spoorwegmaatschappij leiden, noch daarvoor
het kapitaal verkrijgen. Intelligentie was een eerste vereischte. De heer Sprenger
van Eyk overzag den toestand. Een plan vooreen eventueele beperkte dienstregeling,
vooral met het oog op de internationale personen- en goederen-treinen met
Duitschland, werd dus door den directeur-generaal opgemaakt. Een concept-besluit
van schorsing en ontslag bij latere dienst-weigering werd vastgesteld. Aan de
strekking om te-gemoet te komen aan de loon-eischen van het personeel zou
inmiddels worden voortgewerkt. Doch allereerst moest het gezag door het gansche
personeel worden geëerbiedigd. De ‘discipline’ moest worden hersteld. Zonder die
tucht was geen spoorwegdienst mogelijk, voor niemand ter wereld. Maatregelen in
dien geest werden door den directeur-generaal genomen, en in Maart 1903 enkele
leiders van spoorweglieden, die zich daaraan niet stoorden, dadelijk ontslagen.
Het bleef intusschen broeien onder het personeel. De regeering, die eerst het
juiste denkbeeld had pogen te verwezenlijken, om een vaste commissie van
onderzoek der grieven van het spoorweg-personeel te vormen - geen eigenlijk
scheidsgerecht, maar een commissie van advies, een raad van onderzoek, zooals
dat voor de ambtenaarswereld te Amsterdam bestaat - kwam tot het besluit, om het
onrechtmatig staken in het openbaar spoorweg-verkeer tot iets strafbaars te
stempelen: ‘want - zóó redeneerde de regeering - een ordelijk, veilig, ongestoord
spoorwegverkeer en vervoer behoort, weinig minder dan een geregelde politie, en
ten minste evenzeer als een geordende dienst van posterijen en telegrafie, tot de
onmisbare levens-voorwaarden der hedendaagsche maatschappij. Hij, wiens opzet
gericht is op stremming daarvan, pleegt een aanslag tegen de maatschappij.
Contract-breuk, met dat oogmerk gepleegd, op dat terrein van overheids-zorg, moge
schijnbaar slechts woordschennis zijn tegenover den werkgever, metterdaad en in
de eerste plaats is zij schromelijke plicht-verzaking tegenover de geheele
gemeenschap.’ Tegenover de ontneming van vermeende rechten, zou dan de
regeering beloven verdediging van werkelijke rechten, zou dan de regeering beloven
bescherming van het personeel in zijn ambtelijke verhoudingen.
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Toen nu dit wets-ontwerp in het begin van April in de Staten-Generaal ter behandeling
kwam, decreteerden de revolutionnaire socialistische leiders de tweede groote
spoorwegstaking. Het was nu niet een questie, of men goederen wilde vervoeren
en lossen voor veemen, die men in spoorwegtaal besmet achtte. Het zou ditmaal
zijn een politieke demonstratie tegen de behandeling der nieuwe strafwetten over
de stakingen in het spoorweg-bedrijf. De tweede staking begon 6 April 3 903. Doch
ditmaal waren de directies op den aanval voorbereid. Ook de Staats-spoorwegen.
De beperkte dienst werd hier tijdelijk ingevoerd. De maatregelen van schorsing,
verantwoording en ontslag werden dadelijk toegepast op het personeel dat staakte.
Forsch werd ingegrepen, want niet allen die trouw bleven waren werkelijk trouw:
velen zagen de kat uit den boom, waren bereid mede te doen als de zaak lukte,
indien niet dadelijk door het flink optreden de zaak voor de stakers was bedorven.
Het bleek nú, dat bij onze Maatschappij 1878 personen, op een personeel van 17150
man, feitelijk mede hadden gedaan. Deze 1878 werden eerst geschorst; 843 werden
wederom, zonder meer, in dienst genomen en 1035 ontslagen, van deze laatsten
zijn 128 later wederom in hulp-dienst aangenomen. Hetcorps trein-personeel bestond
vóór de staking uit 774 conducteurs en 500 remmers. Ontslagen werden 61
conducteurs en 76 remmers; later zijn wederom in hulp-dienst aangenomen 21
conducteurs en 27 remmers. Het machine-personeel bestond vóór de staking uit
358 machinisten en 683 leerlingmachinisten. Ontslagen werden 40 machinisten en
117 leerling-machinisten; later werden wederom in hulp-dienst aangenomen 11
machinisten en 8 leerling-machinisten. De Transvalers en de militaire conducteurs
werden verwijderd en niet meer in dienst genomen. Alles werd kort-af en snel
behandeld. De orde werd niet gestoord, het hoogere personeel deed werk als
reserve. Opzichters en werkmeesters stonden op de locomotieven. De beperkte
spoorweg-regeling werd 25 April 1903 reeds opgeheven en vervangen door den
normalen geldenden winter-dienst.
Het was streng en hard wat gedaan werd, maar in het belang der tegenwoordige
samenleving bleek het noodzakelijk. De Exploitatie-maatschappij der
staats-spoorwegen, als productie-factor voor ons gansche land, als draagster van
het verkeer en bedrijf van ons land, was gehandhaafd. Het conflict tusschen vage
sociale ideeën en scherp-belijnde economische begrippen kon niet op stel en sprong
tot vereffening worden geleid Staat en burgerlijke maatschappij
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zouden eerst een strenge voorbereiding, over en weder, moeten ondergaan, vóórdat
een tijdperk van verzoeningen bevredigingkon aanbreken. De smartelijke tragedie
was nú niet, te ontgaan. Het is de wreedste bladzijde van mijn levensboek geweest.
De diepste smart die mijn hart heeft doorsneden.
De heer Sprenger van Eyk ging thans dadelijk aan zijn, door dit felle ingrijpen
onderbroken, werk, om de regeling der loonen regelmatiger vast te stellen en
verbeteringen daarin aan te brengen. Hij nam eenvoudig de taak, die hij zich had
voorgesteld, weder op. Den 4 Juli 1903 las hij daaromtrent een uitvoerige memorie
aan zijn commissarissen voor. Die memorie of nota bevatte een exacte
detail-beschrijving van het geheele stelsel onzer loonen, en een vergelijking dier
loonen met die der ambtenaren van de belastingen, politie-dienaren, postboden,
enz. Het was een terugkaatsing van onjuiste aanmerkingen, en tevens een
rechtvaardiging voor ons zelven, maar het bevatte ook tal van elementen, om hier
en dáár tot verbetering te geraken. In September daaraanvolgende gaf hij een
aanvulling door nieuwe voorstellen omtrent Zondags-rust, leidende tot betere
voorschriften omtrent indeeling van rust- en dienst-tijden; en in November 1903
ontwikkelde hij een plan van plaatselijke toelagen aan arbeiders, die in de grootere
steden moeite hadden met hun loonen toe te komen. In dat alles ging hij in volkomen
overéénstemming met de regeering, die, na de uitvaardiging der strafwetten van
April 1903, tegenover de Staten-Generaal de zedelijke verplichting op zich genomen
had, om streng op de toestanden en belangen van het personeel der
staats-spoorwegen toe te zien. Een administratieve enquête werd door de regeering
daaromtrent in het jaar 1904 verordend, en, naar aanleiding daarvan,
groepsvertegenwoordigingen en scheids-gerechten onder het personeel ingevoerd;
voorts werd bepaald, dat het reglement op de dienstvoorwaarden, hetwelk door de
regeering moest worden goedgekeurd, periodiek moest worden herzien. Zeer groote
uitgaven moest de Maatschappij zich voor de verhoogingen der bezoldiging telkens
getroosten: in 1904 een zes ton, in 1905 zes en een halve ton, terwijl de eischen
van de in 1907 vastgestelde loonregeling weder vier ton meer aan uitgaven wegens
loonen veroorzaakte. Geen oogenblik heeft de heer Sprenger van Eyk geaarzeld
om al die uitgaven - met goedkeuring der commissarissen - tot vaste werkelijkheid
voor te bereiden of toe te passen. Slechts waarschuwde hij de commissarissen der
Maatschappij, dat, volgens dit programma der regeering, waarbij tegen-
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over de vermindering van de kans van staking voordeelen aan het personeel werden
toegestaan, een zeer groote inmenging in de zaken der Maatschappij van
regeeringswege merkbaar was. Het waarachtig belang van het land zou daardoor,
volgens zijn zienswijze, niet worden gebaat. Hij beklaagde zich over den maatregel,
dat de dienst-voorwaarden slechts voor een korten termijn telkens door den betrokken
minister werden goedgekeurd. Hij achtte het een verkeerd beginsel, dat de minister,
in plaats van af te wachten, klachten ging uitlokken, door de
groeps-vertegenwoordigingen te vragen wat zij wenschten. Dit was een der laatste
langere betoogen, die hij met het comité uit de commissarissen besprak. Hij was al
sinds maanden niet meer geheel de krasse man van vroeger. Zijn gezondheid was
ondermijnd. Hart-ziekte had hem aangetast. Van tijd tot tijd onderging hij een flauwte.
sten

Een herhaalde badkuur te Nauheim gaf geen herstel. Den 21
Maart 1907 reed
hij in een huurrijtuig, gelijk hij dagelijks gewoon was, weder van zijn huis naar het
hoofd-bureau aan de Moreelselaan. De bode van het bureau opende het portier;
hij was tijdens den rit gestorven. In hem overleed een der stoerste werkkrachten,
die ons vaderland in den laatsten tijd heeft gehad. Onder de vele zich druk makende
leiders van staat en maatschappij was hij een man. Al deelde ik niet geheel zijn
denkbeelden, zoo was zijn sterven voor mij een groot gemis. Zonderling: - de beste
lofspraak op zijn persoon is wellicht vervat in het blad der socialisten ‘Het Volk’ van
23 Maart 1907. Het artikel in de courant van dien dag luidt als volgt: ‘Onder de
spoorwegmannen heeft het plotseling overlijden van den directeur-generaal der
staatsspoor een diepen indruk gemaakt. Sedert 1 Juli 1900 sregeerde de overledene
over een goede 20,000 spoorjongens, hooge zoowel als lage. Hij was een tsaartje
in zijn eigen rijk; hij ontzag niets en niemand; voor zijn wil moest ieder buigen.
Gedurende de jaren dat hij aan het hoofd stond van het groote bedrijf der staatsspoor,
heeft hij van een anarchistischen een geregeld loopenden toestand weten te maken.
Het spoorweg-personeel is ruimschoots in de gelegenheid geweest met zijn goede
en slechte eigenschappen kennis te maken. De slechte ondervonden zij voornamelijk
bij de staking van 1903, toen hij honderden slachtoffers maakte, en later bij zijn niet
erkenning van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel.
Tot op den dag van zijn dood beschouwde hij die organisatie als een lichaam
waarmede hij niets te maken
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wilde hebben. Zijn goede eigenschappen waren, dat hij het personeel vrij liet in de
keuze van organisatie, dat hij recht deed aan het mindere personeel, als hij meende
dat het door zijn chefs verongelijkt was. Hij beukte met een ijzeren vuist op ieder,
die hem in den weg trad en niet het minst op de hoogeren. Veel geknoei en gekonkel
heeft hij weten op te ruimen in die jaren. Het personeel in 't algemeen betreurt zijn
overlijden, ook met het oog op de nieuwe dienst-voorwaarden, waarvan hij 't ontwerp
reeds aan den minister had doorgezonden. Hij was een man uit één stuk, een type
zooals de bourgeoisie er niet veel kan aanwijzen. Een tegenstander van den
bevrijdingsstrijd der arbeidende klasse, maar een eerlijke.’
Als zijn opvolger trad in de betrekking van directeurgeneraal der Staatsspoorwegen
den

den 15 Mei 1907 op jhr. J.A. van Kretschmar. Hij was een bepaalde
spoorweg-man, niet louter een administrateur of financier zooals zijn voorganger.
Onze Maatschappij had hem reeds op 't oog gehad toen de heer Cluysenaer aftrad.
Hij was, na zijn promotie te Delft tot civiel-ingenieur, in 1883 allengs bij de
Hollandsche spoor in dienst gekomen, had dáár allerlei rangen doorloopen, totdat'
hij 1894 als administrateur overging bij den Zuid-Afrikaanschen spoorweg. Weldra
was hij dáár de directeur. Hij trof toen den oorlogs-tijd in Afrika. Gedurende den krijg
toonde hij een uitstekend leider van een groot personeel te zijn. Hij deed in alle
opzichten zijn plicht. In October 1900 werd hij door de Engelschen weggezonden,
maar ook tegenover hen heeft hij een goed figuur gemaakt. De Engelsche officier,
belast met het bestuur over den in beslag genomen spoorweg, heeft vóór de
staatscommissie te Londen verklaard, dat van Kretschmar ‘every inch a gentleman’
was - Wij gelooven dus een man benoemd te hebben, die den tact bezit om met
een zeer groot personeel om te gaan.
Een vast beginsel was natuurlijk bij hem, oud-ambtenaar van de Hollandsche
spoor, zooveel mogelijk - binnen de grenzen der overeenkomst met den staat van
het jaar 1890 - overéénstemming te bewerken van onze onderneming met die
Maatschappij. Beide productie-factoren moesten ééndrachtig werken om het land
vooruit te brengen. Voorwaarts was de leus. Voor alle burgers van ons land. Niet,
zoo als het misleide personeel waant, voor zoogenaamde spoorweg-magnaten, die
er trouwens, naar mijn beste weten, in ons land niet bestaan.
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De nieuwe directeur-generaal had intusschen - hoewel in het algemeen
samenwerking met de Hollandsche spoor over het goederenvervoer en het vervoer
der bestelgoederen door hem werd nagestreefd - de handen vol met het voldoen
aan dringende eischen van het eigen net. Want sinds 1907 begonnen de
noodzakelijke uitgaven meer dan ooit toe te nemen. De behoefte aan dubbel spoor
werd op al de verschillende vertakkingen gevoeld. De groote werkplaatsen moesten
worden uitgebreid. Nieuwe groote stations moesten worden gebouwd. Nieuw
materieel voor goederendienst, en vooral zware locomotieven voor het trekken der
sneltreinen, werden verlangd. En bij dit alles klonk dreigender dan ooit de altijd
doorgaande eisch van het personeel om verhooging van het loon. Rustig, vast en
kalm werkte jhr. van Kretschmar voort, om aan al die verlangens het hoofd te bieden.
Sinds in Mei 1908 de motie der heeren Treub en Bos, om staatsexploitatie der
spoorwegen in te leiden, door de Tweede Kamer der Staten-Generaal was ter zijde
geschoven, week de zorg voor den financieelen toestand van het personeel geen
oogenblik uit zijn gedachten. De periodieke herzieningen der dienstvoorwaarden door de regeering vast te stellen - boden hem een gereede aanleiding, om geheel
de loonregeling allengs eenigermate te verbeteren. Gratificatiën voor één week
bezoldiging werden als extra-uitkeering in 1911 en 1912 aan geheel het personeel
verleend. Vooral was zijn oogmerk daarop gericht, om de pensioenregeling van het
personeel, in samenhang met de regeering, te verbeteren. Men herinnert zich dat
reeds de eerste directeur-generaal, de heer F. s' Jacob, die zaak op breeden
grondslag had gevestigd. Doch in 1890 - toen de nieuwe overeenkomst met den
staat over de exploitatie werd gesloten - was het onze Maatschappij, trots zeer veel
moeite, niet gelukt de regeering te overtuigen, dat de staat verplicht zou zijn, bij
eventueele naasting van het net, de regelen van dat pensioenfonds voor zijn rekening
te nemen. Art. 63 der overeenkomst van het jaar 1890 bevatte slechts deze
onvoldoende woorden: ‘ook zullen de aanspraken der beambten op bevordering en
ondersteuning, welke zij wegens hun dienst bij de Maatschappij kunnen doen gelden,
geëerbiedigd worden.’ Een onderhandeling werd reeds dadelijk bij het optreden van
den heer van Kretschmar met de regeering beproefd, om aan het personeel de
vaste verzekering te geven, dat te allen tijde, ook als de staat de exploitatie overnam,
het recht op pensioen aan geheel het personeel - een 20,000 man - voor-goed werd
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verzekerd. Eerst met het begin van het jaar 1908, toen de heer Regout (tot dusverre
onze mede-commissaris) minister van Waterstaat was geworden, werden de koorden
der onderhandling, die zich ook over het personeel van de Hollandsche spoor
uitstrekte, strakker getrokken. De staat zou het bedrag en de zorg van het
pensioenfonds, dat bij onze Maatschappij tot een twintig millioen was opgeloopen,
overnemen, en dan voortaan voor geheel het personeel het bedrag van het pensioen
eerbiedigen en uitkeeren wanneer ooit tot naasting werd overgegaan. Bij de wet
van 15 Juli 1912 gelukte het dien minister de Wetgevende macht te overtuigen, dat
deze maatregel in het staatsbelang was. Natuurlijk kostte dit weder nieuwe lasten,
die aan de Maatschappij werden opgelegd - jaarlijks zouden de uitgaven met een
f300,000 worden verhoogd - maar willig trad het bestuur tot alles toe. Ook, wijl een
onderzoek van de grondslagen van het fonds had aangetoond, dat, hoe goeden
stevig die grondslagen in het begin waren berekend en vastgesteld, toch, uit het
oogpunt der exacte ‘wetenschap’, het bedrag der 18 of 20 millioen niet voor de
toekomst toereikend zou wezen. Het deed onzen directeur-generaal en
commissarissen smartelijk aan, dat het personeel slechts met loomen tred en als
het ware schoorvoetend tot de nieuwe regeling door de regeering aangeboden
toetrad. De:steen des aanstoots voor het personeel was, dat de rechten van
mede-beheer over het fonds - het zoogenaamde medezeggenschap van het
personeel - thans werden opgeheven, wijl immers de staat voortaan alles
waarborgde. Slechts zeker toezicht, insluitend de inzage van alles, werd aan het
personeel toegelaten, doch voortaan geen beheer. Alle verantwoordelijkheid rustte
van nu af aan op den staat, op de gansche gemeenschap van ons land.
Er was middelerwijl zeer veel te werken, om aan de uitzettingsdrang van het
verkeer goed te voldoen. Zoowel de verbindingen met het Noorden - wij herinneren
aan de overname der Noord-Ooster-locaalspoorweg en de richting over Zuidbroek
naar Delfzijl - als vooral de verhouding tot het Zuiden stond op den vóórgrond. Wat
dat Zuiden betreft hielden drie questies onafgebroken de aandacht bezig. De
provincie Limburg, met haar pas in exploitatie gebrachte steenkolenmijnen en haar
bloeiende industrie, vorderde telkens nieuwe en productieve uitgaven van onze
Maatschappij. De provincie Noord-Brabant drong als van-zelf tot vaster gemeenschap
van belangen onzer Maatschappij met die van de route Boxtel-Wezel. En - last not
least - de provincie
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Zeeland wees op de lands-belangen, vertegenwoordigd door de
Stoomvaart-maatschappij ‘Zeeland’ van uit Vlissingen. Het kostte onzen
directeur-generaal niet weinig moeite, om die koninklijke Nederlandsche postroute,
‘brug naar Engeland’, voor de Staatsspoor te behouden en steviger op haar
fondamenten te doen rusten. Toen, op het einde van het jaar 1910, de Hollandsche
spoor haar traject van Berlijn naar Londen over den Hoek van Holland wist te
verkorten, moesten wij de ‘Zeeland’ ter hulpe bijspringen. De nachtdienst werd nu
naar Folkestone, in plaats van Queensborough, verlegd, en wij namen, daar de
‘Zeeland’ nieuwe snelle booten moest laten varen, voor een millioen aandeelen en
voor 8 ton obligatiën van 1000 gulden à 4% in de vernieuwde onderneming. Voortaan
steunde nu echter de ‘Zeeland’ vast op ons.
De vooruitgang der inkomsten - gevolg van geheel de toename van het verkeer
in ons land - maakte nu allengs dat onze schrale dividenden aan de aandeelhouders
iets konden worden verbeterd. Terwijl over 1907, 1908 en 1909 slechts 3% kon
worden uitgekeerd, ving de algemeene toestand - vrucht van groote inspanning aan zich te onzen voordeele te wenden. Met inachtneming der stortingen in het
reservefonds, en met vooruitzicht van eenigszins blijvenden bloei, kon 4% à 5%
aan de aandeelhouders allengs worden toegestaan. Daar ook de Staatscommissie,
die na de verwerping der motie Bos-Treub over aanneming van staatsexploitatie,
was aangesteld, zich niet voor staatsexploitatie verklaarde, kon het bestuur
eenigszins vrijer zich bewegen. Enkele voedings-lijnen - wij denken aan
Deventer-Ommen, aan Heerlen-Valkenburg, aan Eindhoven-Weert - konden worden
aangenomen of aangelegd. Zelfs mocht een kleine subsidie worden verleend aan
de Zuid-Amerikaansche lijn. Faciliteiten konden worden aangeboden aan het
personeel, om woningen beschikbaar te hebben op plaatsen waar woningen moeilijk
voor dat personeel te vinden waren. Het wagenpark werd steeds uitgebreid, nieuw
rangeer-terrein ingericht. Kortom in geheel het samenstel onzer Maatschappij woei
frisscher wind. Trouwens de cijfers der ontvangsten en der exploitatie-kosten wezen
aan welk een omvang het bedrijf had genomen. Waren die cijfers bij voorbeeld in
het jaar 1885 (toen echter het net der Exploitatie-maatschappij slechts 1386
kilometers bedroeg) voor het geheele jaar als volgt: ontvangsten f 12,092,781 en
exploitatie-kosten f 6,534,596, in het jaar 1913 beliepen zij: ontvangsten f 38,273,613
en exploitatie-kosten f 24,790,398.
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Tegelijkertijd konden de belangen van de Nederlandsche Centraalspoor - die als
een boot altijd het linieschip der Staatsspoorwegen volgde - scherper worden
behartigd. Met kracht was reeds vroeger door den vorigen directeurgeneraal de
weg van Utrecht tot Zwolle gebruikt, om het Noorden van ons land langs snelle
treinen met de groote havensteden te verbinden. Daarbij waren nu allengs, naast
de zoogenaamde hoofdwegen Utrecht-Zwolle en ZwolleKampen, vertakkingen als
buurtspoorwegen aangelegd, zóó de Bildt-Zeist, den Dolder-Baarn, Nijkerk-Ede,
Zwolle-Blokzijl; tramwegen als Utrecht-Zeist, Nunspeet-Hattem, Soest-Baarn
begeleidden deze lijnen. De gansche groep van den Centraalspoorweg had voorts
zijdelings als het ware contrôle op den Oostertramweg van Utrecht naar Arnhem
Doch hierbij liet men het niet. De Centraalspoorweg kon en moest telkens zich
verwijden. Men nam in begin van 1912 de aandeelen over van de Nederlandsche
Tramweg-Maatschappij, die, in Friesland gezeteld, zich verder in die provincie en
in Groningen en Drente ging uitstrekken. In handen van den Centraal, die toch
eigenlijk slechts een onderdeel van het Staatsspoorwegnet vormde, kon waarschijnlijk
die Nederlandsche Tramweg-Maatschappij een meer bloeiende zaak worden. Op
deze wijze werd dan ook nieuw leven aan den Centraal gegeven. Het Noorden werd
steviger aan die lijn vastgeknoopt. Tezelfder tijd werd de financieele fout van oude
tijden en besturen zoo mogelijk hersteld. Er werd besloten tot het verwisselen van
de bewijzen van de uitgestelde schuld tegen 3% en 31/2 % obligaties in portefeuille
van de door de Maatschappij in de jaren 1892 en 1899 uitgegeven geldleeningen.
Er werd in 1911 reeds met een niet onbeteekenend cijfer gebruik gemaakt van die
verwisseling, zoodat er uitzicht bestaat dat de zwarte wolk van twee millioen gulden,
die loodzwaar boven de geldelijke uitkomsten bleef drijven, misschien allengs iets
van haar donkere kleur zal kunnen verliezen.
Op die wijze kan de gansche Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen
met opgeslagen oogen haar 50 jarig bestaan 26 September 1913 herdenken.
Van de groep van personen - zie pag. 106 en volgende - die in Augustus 1863
de taak op zich had genomen, om de door den staat te bouwen spoorweglijnen te
exploiteeren, was ik alléén over. Geen der toen benoemde commissarissen en
directeuren der Maatschappij waren meer in leven. Al de vijftig jaren van het bestaan
der onderneming ben ik - met uitzondering van twee zeer kleine tusschen-
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den

poozen - aan haar verbonden gebleven. Den 12 December 1910 herdacht ik met
commissarissen en directeur-generaal hei feit, dat ik vijf en twintig jaren het
voorzitterschap van de Raad van commissarissen had bekleed. Ik waagde toen
reeds een terugblik te werpen op het verleden. Verleden vol vriendschap en trouw,
doch ook vol zorg, verdriet en moeite. Wij oprichters der Maatschappij hadden het
in 1863 zóó gansch anders gedacht, toen wij, in de lente van dat jaar, in de
binnenkamer van het huis van den heer Frans van Heukelom, op de Keizersgracht
te zamen kwamen en alles overlegden (zie onze bladzijde 186). Doch wij meenen
onzen plicht te hebben gedaan, bereid om, als de staat het verlangt, en deze
overtuigd is beter dan wij de taak der exploitatie te kunnen volbrengen, die taak aan
hem over te dragen. Zoolang wij de wacht hadden, stonden wij op onzen post. Ik
dacht voor mij-zelven dikwijls aan een woord van Lamennais. Hij was met zijn kleine
groep van leerlingen op zijn landgoed in Bretagne te La Chesnaie. Toen wees hij
naar een klok in zijn kamer. ‘Ziet gij die pendule?’ sprak hij tot de jongelieden. Zoo
men tot haar zegt, als gij na tien minuten slaat, zal men u breken, toch zal zij in die
tien minuten blijven slaan wat zij moet slaan. Doet zooals die klok. ‘Quoi-qu'il puisse
1)
arriver, s o n n e z t o u j o u r s v o t r e h e u r e .’
In Juni 1914, toen ik weldra den ouderdom van 80 jaren zou bereiken, nam ik
mijn ontslag als president-commissaris der Maatschappij.

1)

Zie dit woord opgeteekend door Barbey d'Aurevilly, ‘Les Prophètes du Passé’, Editie 1889,
blz. 162.
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IV.
In het jaar 1892 - ziehier mijn vierde werkkring - werd ik commissaris en in Januari
1893 president-commissaris der K o n i n k l ijk e N e d e r l a n d s c h e
S t o o m b o o t - M a a t s c h a p p ij.
Een aanleiding, dat men op mij het oog sloeg, was misschien te vinden in een
werkzaamheid die ik een twaalftal jaren vroeger had vervuld, toen het door den
minister Tak van Poortvliet voorgestelde kanaal, dat Amsterdam dwars door de
Geldersche vallei met den Rijn moest verbinden, door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal was verworpen. De burgemeester van Amsterdam, Mr. C.J.A. den
den

Tex, riep toen, den 3 November 1879, eenige der beste vertegenwoordigers van
den Amsterdamschen handel - o.a. de heeren jhr. P. Hartsen, M.H. Insinger, Carl
Quien, Fellinger, H. van Eeghen, P.N. Muller, Julius Bunge - op het stadhuis bij zich,
en stelde hun voor een comité te vormen, dat de roeping moest hebben, ter harte
te nemen de behoefte, die er voor Amsterdam bestond, om door een goed kanaal
met den Rijn verbonden te worden. Zulk een comité moest daarvoor werken op de
regeering én op de publieke opinie-Wat de regeering betreft, zoo had de heer den
Tex zich vergewist, dat de oprichting van zulk een comité haar niet onwelgevallig
zou zijn. Trouwens minister van Financiën in het nieuw opgetreden kabinet - na den
val van Kappeyne en Tak - was mr. S. Vissering, de oud-Amsterdammer de man,
die, in zijn jeugd, reeds door den naam te geven aan Ymuiden, den waterweg door
Holland op zijn Smalst als 't ware had opgeroepen. Het gold nu een aanvulling of
verlenging van dat Noordzee-kanaal. Van dat te vormen comité zouden de heeren
J.J. Rahusen en mijn persoon leden en secretarissen zijn.
Het comité is werkzaam geweest van November 1879 tot 9 November 1881, en
heeft tallooze stappen bij de ministers gedaan, allerlei conferenties met
gezaghebbende hoofd-ingenieurs gevoerd, telkens besprekingen gehad met
belanghebbenden, een reeks van documenten uitgegeven, inhoudrijke adressen
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingeleverd, en is in zestien groote
vergaderingen op het stadhuis saâmgekomen. Het had als technisch deskundige
zich toegevoegd professor Henket te Delft. De nieuwe minister van Waterstaat, jhr.
Klerck, zette zich
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echter dadelijk vierkant tegen het streven van dit Rijnvaartcomité, en zocht de
oplossing in een verbetering der oude vaart. Toen alle pogingen tot overreding van
den minister van Waterstaat schipbreuk leden, en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal het plan, om liever de oude Keulsche vaart te verruimen, dan een
nieuw kanaal te graven, goedkeurde, ontbond het comité zich. - Daar zou een
aardige geschiedenis van de bemoeiingen van dat comité te schrijven zijn. Het had,
van het begin van zijn optreden af, te strijden met de zeer verwarde politiek dier
dagen, die niets tot stand wist te brengen. Het was de ellendige tijd van ons land jaren zonder ideaal en zonder geloof - toen volk en burgerij zich afsloofden in een
eindeloozen kamp over de schoolwet. De liberale partij in de Kamer begon zich te
bederven in een afmattenden personen-strijd. De groote vraagstukken werden niet
opgelost, ja niet aangedurfd. Men liet Gods water over Gods akker loopen. En
ondertusschen kibbelden altijd-door in het parlement onze zoogenaamde
staatslieden. Het was dáár een atmosfeer geworden, waarin alléén de behendigen,
als een laveerende opportunistische Heemskerk Az., of een slimme, buigzame,
soepele van Lijnden, goed konden gedijen en leven. De heer van Lijnden was de
president-minister, die den heer Klerck door het modderig vaarwater der
parlementaire debatten deed laveeren. Tegen dat verwarrend, ingewikkeld geknoei
kon mijn oude kennis Co den Tex het niet harden. Al spoedig zag hij in, dat een
opwekking van het vroegere plan van Tak niet meer mogelijk was, sinds de stem
van Rutgers van Rozenburg het had doen mislukken, en de traditioneele antipathie
der provinciën tegen de hoofdstad alles vergalde. Een oogenblik dacht hij nog de
zaak op andere wijze te redden, te weten: door het oude kanaal tot Utrecht, volgens
de plannen van jhr. Klerck, te laten verbeteren, en dàn een nieuw kanaal te doen
graven van Utrecht tot Tiel. Doch bij dit streven stiet hij op de mannen van
quasi-beginselen in zijn eigen comité, eigenlijk ‘mannen van woorden’. Hij zag in,
dat het comité niets meer kon uitvoeren, een flauw evenbeeld slechts vormde van
de Tweede Kamer der. Staten-Generaal van die dagen, en trok zich met zijn comité
terug in hooghartig stilzwijgen. Hij stierf een jaar later, 6 December 1882. In het door
mij gestelde adres van 14 Juni 1880, aan den minister van Waterstaat, had trouwens
het comité zijn eind-woord reeds gezegd. Ik deel het hier mede, daar het in zekeren
zin de aanvulling is van het door mij opgemaakte
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adres van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel van 6 November 1862, over
1)
het te ontwerpen Noordzee-kanaal dwars door Holland op zijn Smalst. Het luidde
aldus:
Men komt niet tot een bevredigende oplossing, wanneer men zich blijft
bepalen tot een verbetering (hoe grootsch ook bedoeld) van het bestaande
kanaal.
Amsterdam (en geheel Nederland) staat weder voor een soortgelijke
questie als vóór twintig jaren. Toen drong onze stad, in het belang van
dat deel van den wereldhandel, dat zij kan bemachtigen, er toe aan, om
een geschikten waterweg naar zee te verkrijgen. Oneindige moeite kostte
het onze stad in die dagen om haar standpunt duidelijk te maken, dat een
verbetering van het bestaande Noord-Hollandsche kanaal niet kon baten,
dat een korte rechte weg naar zee alléén helpen kon. Eindelijk heeft men
in dit opzicht aan Amsterdam toegegeven, en de resultaten, reeds thans
door het kanaal van Holland op zijn smalst verkregen, toonen aan, dat
men niet ten onrechte de eenvoudige, zij het dan ook moeitevolle,
oplossing der questie begeerde.
Doch nu die schoone waterweg naar zee door allerlei offers is verkregen,
is het, ten-einde het werk te bekronen, een gebiedende noodzakelijkheid,
dat een kort en ruim kanaal dien waterweg langs Amsterdam voortzette
tot aan de Waal.
Wij gaan natuurlijk van het denkbeeld uit, dat het ons vaderland iets waard
is om zijn plaats onder de handeldrijvende natiën te handhaven, en dat
het onze regeering niet onverschillig kan zijn, of onze natie door middel
van haar groote koopsteden een zekeren rang in den wereld-handel blijft
ophouden. Maar wanneer dit het geval is - en wij twijfelen daaraan niet dan moet Nederland er voor zorgen, dat de waterweg naar Duitschland
zóó kort en zóó gemakkelijk mogelijk zij. Dàn alleen is de verbazende en
ontzagwekkende concurrentie te bestrijden die Antwerpen ons aandoet.
Amsterdam is zóó gelukkig thans de zee- en stoomschepen weder veilig
in zijn haven te kunnen ontvangen, doch wat baat het, wanneer de
waterweg naar Duitschland kronkelend en omslachtig blijft liggen, zoodat
een trage en kostbare afvoer landwaarts den stroom der goederen, die
van den zeekant komen, te Amsterdam zelf tegenhoudt? Men sluit met
een grendel deuren toe die wijd geopend moesten zijn. Men ontneemt
met de ééne hand wat met de andere is gegeven. Moet het een feit blijven,
dat de Rijnschepen met loomen gang een langen weg naar Duitschland
moeten volgen, dan is een vrij aanzienlijk deel der verwachting, die men
van Amsterdam's nieuwe ontwikkeling ten gevolge van het
Noordzeekanaal mocht hopen, voor goed afgesneden.
Wij wagen het nog Uwer Excellentie's medewerking in te roepen voor
een meer kloeke en met de oude veerkracht van ons land meer
overéénkomende oplossing van het vraagstuk.

1)

Zie het adres in deze ‘Herinneringen’ pag. 81-83.
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Alles zou er, naar ons inzien, toe moeten leiden, om Amsterdam een recht en kort
kanaal naar den Rijn te verschaffen. Met warmte belijdt ons land de theorie van den
vrijen handel en van het vrij verkeer; maar terwijl men alzoo allerlei directe voordeelen
schijnt op te offeren, ten einde de veel grootere indirecte te bekomen, moeten nú
ook onze koopsteden, die thans de mededinging met een ieder volhouden, bij uitstek
goed b e w e r k t u i g d zijn. De instrumenten, die haar ten dienste staan, om handel
te drijven en in den wedstrijd mede te dingen, moeten flink en goed te hanteeren
wezen. Van iedere spoedig, opkomende conjuctuur moet partij kunnen worden
getrokken. Iedere even oprijzende goede gelegenheid moet haastig kunnen worden
aangegrepen. Kleine winsten, maar snel zich herhalend, ziedaar, waarop onze
handel thans is aangewezen.
En dit alles klemt des te meer, omdat Duitschland, ter kwader ure in allerlei
verwikkeling van politiek verward, thans aan de landzijde onze spoorwegen hier en
dáár belet aan het doel, waarvoor zij zijn aangelegd, te beantwoorden. De Duitsche
spoorweg-politiek tracht het monopolie van het vervoer op despoorwegen voor het
Duitsche rijk te verkrijgen. Is dit doel verkregen, dan zal hoogst waarschijnlijk dat
rijk de tarieven zóó inrichten, dat de Duitsche havens, waarnaar het transport geheel
over Duitsche banen gaat, uitsluitend bevoorrecht worden. En zeer zeker zal voor
ons land de concurrentie per spoorweg dan nog moeilijker worden. Nu is echter de
waterweg naar en op den Rijn in dit opzicht aan geen mercantilistische politiek van
het oogenblik dienstbaar te maken. De Rijn blijft vrij en onbelast, en hoe dieper in
Duitschland de goederen per schip voor lage vrachten kunnen worden gevoerd,
des te meer wordt de: Duitsche spoorweg-politiek voor onze havens onschadelijk.
Duitschland is het natuurlijke achterland der Nederlandsche havens, de Rijn is
derwaarts de natuurlijke weg. Daarom is tot nu toe het vervoer op den Rijn steeds
klimmend. Op en neêr voorbij Lobith waren de cijfers in de laatste twintig jaren als
volgt:
1860-1864

=

1,265,000

tonnen

's jaars

1865-1869

=

1,790,000

tonnen

's jaars

1870-1874

=

2,180,000

tonnen

's jaars

1875-1878

=

2,853,000

tonnen

's jaars

1879

=

3,372,000

tonnen

's jaars

Van het geheele verkeer tusschen Nederland en Duitschland (te water
en te land) bedroeg in latere jaren alléén het vervoer op den Rijn 60 à 70
pCt. Het is dus werkelijk een zaak van overwegend belang. De
vermeerdering kan nog veel grooter worden, deels door eigen energie
hier te lande, deels door bijkomende omstandigheden, wanneer bijv.
Duitschland de spoorwegtarieven kunstmatig gaat verhoogen als voorwerp
van belasting van het Duitsche rijk. - En in het algemeen zal de waterweg
het steeds winnen van den spoorweg, wijl hij drie groote voordeelen
verschaft: a de goedkoopte, b de onbeperkte laadruimte
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zoodat er geen stremming bij groot vervoer plaats heeft, en c de uitsluiting
van monopolie, omdat de riviervaart voor alle schippers en Maatschappijen
open staat, daardoor tot concurrentie prikkelt en dus lage vrachten
teweegbrengt. - Men behoeft dus niet angstig te vragen, of Amsterdam
een vervoer zou willen bemachtigen, dat Rotterdam zich veroverd heeft,
neen, het veld is groot genoeg beide voor Amsterdam en Rotterdam.
Amsterdam vraagt slechts de gelegenheid om zich ook in dien kamp te
kunnen meten. Het verlangt in dit opzicht de goede wapens en werktuigen.
Met al de binnen zijn kring bevindende krachten, met al de als in één
brandpunt geconcentreerde energie, wil het dàn gaan arbeiden om bij de
veranderde tijds-omstandigheden aan zijn verleden niet ontrouw te wezen.
Wanneer wij dit alles bedenken, en voor een oogenblik ons voor den
geest roepen over wat krachtige hulpmiddelen vankapitaal en krediet
onze stad nog te beschikken heeft, dan staat het bij ons vast, dat het een
waarachtige vaderlandslievende regeerings-daad zou zijn, om thans, met
voorbijgang van allerlei kleingeestige en bekrompen beschouwingen en
tegenwerpingen, Neêrlands besten productie-factor in staat te stellen het
tegen de omringende landen op te nemen, waar het de oude hulpbronnen
van Holland, handel en zeevaart, betreft. Thans is het aandeel van
Amsterdam in de geheele vaart voorbij Lobith tot 3 à 4 pCt. gezonken.
Antwerpen, dat zeer juist het voordeel van de Rijnvaart heeft ingezien,
nú die Rijnvaart voor die stad, na het tot stand komen van het kanaal door
Zuid-Beveland, geheel vrij en kosteloos is geworden, vervoert reeds meer
goederen naar den Rijn dan Amsterdam. En Amsterdam moet dat lijdelijk
toezien, te-zelfder-tijd dat Antwerpen van zijn zoo veel gunstiger positie
der spoorweg-vrachten - die voor Antwerpen lager zijn - met groot beleid
gebruik maakt.
Het besluit, om in dit oogenblik aan Amsterdam den kortsten waterweg
naar den Rijn te verzekeren, zou, naar ons inzien, tevens eene krachtige
opwekking zijn tegenover twee feiten, die langzaam, doch zeker, hun
invloed op ons land zullen doen gevoelen. - Het eerste is de opneming
der Hanze-steden in het Tolverbond. Voor den localen handel aldaar
moge dit feit nadeelig zijn, het zal echter gewis het vervoer van goederen
over die havens in Duitschland gemakkelijker maken, natuurlijk te onzen
nadeele. Waarschijnlijk zullen aan die Hanze-plaatsen dan nog indirecte
voordeelen worden toegekend: in lagere spoorweg-tarieven, in het genot
van differentieele rechten bij directen invoer van producten uit onze
koloniën of andere trans-atlantische havens, in een ‘surtaxe de pavillon’,
enz. Al deze en soortgelijke maatregelen kunnen door ons niet door
represailles worden bestreden, maar verliezen grootelijks haar belang
bijeen goede, snelle en goedkoope Rijnvaart zooals Amsterdam die vraagt.
- De tweede wolk, die voor den Nederlandschen handel aan den
gezichts-einder opkomt, bestaat in het volgende feit. Ten gevolge der
doorgraving van de landengte van Suez,
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in verband met de Alpen-spoorwegen, wordt aan de havens der
Middellandsche zee voor den Oost-Indischen handel een groot voordeel
teruggegeven, wat betreft het vejrkeer tusschen Duitschland en het
Oosten. De koffie, suiker, katoen tabak en specerijen zullen wellicht over
Venetië, Triëst en Genua goedkooper naar Zuid-Duitschland worden
vervoerd dan over de Noordzeehavens. Doch hoe grooter nu de kring is,
binnen welken het goederen-vervoer van de lage Rijn-vrachten kan gebruik
maken, des te minder werking zal het geschetste nadeel voor Nederland
hebben, want binnen dien kring zal de oude goedkoope weg van aanvoer
in stand blijven.
Hoe dit ook zij, wil Amsterdam goed geholpen worden, dan moet het een
korten waterweg naar den Rijn hebben. Want kortheid is hier gelijkluidend
met goedkoopte.
Uwe Excellentie houde het ons ten goede, wanneer wij haar ernstig
verzekeren, dat Amsterdam de eerste zal wezen om zich te verzetten
tegen de aan die stad toegedachte weldaad, wanneer deze in niets anders
zal gevonden worden dan in handhaving en verbetering van de bestaande
lange en omslachtige Keulsche vaart.
Let wel op, dat in deze aangelegenheid van een nieuw Rijnvaart-kanaal er geen
questie was van tegenwerking tegen Rotterdam. Aan onttrekking van het vervoer
over de Maas werd in Amsterdam niet gedacht. Maar Nederland - aldus was de
overtuiging in de hoofdstad - was machtig genoeg om beide te doen: den Rijn-handel
te Rotterdam op alle wijzen te bevorderen door aanhoudende verbetering der
Maas-monden, en tegelijkertijd nieuwe kracht te geven aan den Amsterdamschen
Rijn-handel. Amsterdam, al kon het zich in den transito-handel niet geheel vergelijken
met Rotterdam, was nog altijd door de grootsche samenhooping van handelaren,
kapitalen, handels-inrichtingen, handels-betrekkingen het waard, dat de stad aan
alle zijden van goede handels-wegen werd voorzien. Dit was een Nederlandsch
belang. Ook daarvoor strekte een goede verbinding van Amsterdam met den Rijn.
Want met een goed Rijn-kanaal zou de ligging van Amsterdam ook voor den
Rijn-handel een zeer gunstige worden, wèl altijd minder dan die der Maas-steden,
maar beter dan die van Antwerpen. En voor Nederland zou het bezit van twee groote
Rijnwegen: één over de Maas-steden en één over Amsterdam, van groot gewicht
zijn. In den transito-handel zou het te verwachten wezen, dat Rotterdam het grootste
aandeel moest behouden. Maar de Rijn-handel is niet alléén transito-handel. Voor
den eigen en commissie-handel met de Rijnstreken, zouden de grootere
handels-krachten van Amster-
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dam aan die stad belangrijke voordeelen kunnen geven. Nederland zou dus door
beide wegen, die over Amsterdam en over Rotterdam, winnen. Rotterdam zou naar
het oordeel van het Rijnvaart-comité niet verliezen. De Rijn-handel over Nederland
was nog voor zoo ontzaggelijke uitbreiding vatbaar, dat met den verbeterden
Maasmond en met een goed Amsterdamsch Rijn-kanaal, de Rotterdamsche
Rijn-handel nog zeer sterk kon toenemen, en daarnevens ook Amsterdam een
aanzienlijken Rijn-handel kon verkrijgen. In veel opzichten zouden zelfs de twee
plaatsen elkander kunnen steunen. Niemand was hier meer van overtuigd dan de
wakkere ondervoorzitter der commissarissen van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, de Rotterdamsche wethouder Jan Hudig, die met
nooit-ophoudende opgewektheid zijn Amsterdamsche vrienden hielp en nieuwe
krachten inriep tegen Antwerpen. In zijn uiterlijk bijna een zeeman, heeft hij, in ronde
taal, het recht der twee Hollandsche steden op zee en rivier telkens en telkens doen
klinken.
Al die overwegingen echter mochten niet baten in een Kamer der Staten-Generaal,
waar toen ter tijde, door al de persoonlijke veeten, altijd slechts één vaste
meerderheid was te verkrijgen: namelijk die tegen Amsterdam.
Voor mij was het intusschen een aanleiding, iets later een plaats in te nemen
onder de commissarissen der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Hoewel in Amsterdam gevestigd, en van daaruit haar werkzaamheid richtend, was
het beginsel, waarop die Maatschappij was gebouwd, een samengaan van
Amsterdam en Rotterdam. In de statuten was zelfs langen tijd de bepaling
opgenomen, dat een zeker aantal commissarissen juist uit Rotterdam zouden moeten
komen. Ik heb met de grootste liefde mijn betrekking in die Maatschappij behartigd
en gehandhaafd, al was, uit den aard der zaak, die taak van toezicht op de leiding
der directie hier minder eng op te vatten. Mijn trouwe vriend Nicolaas den Tex, mijn
kameraad uit mijn studententijd, mijn opvolger als secretaris der Amsterdamsche
Kamer van Koophandel, was directeur met de heeren Croockewit en Ramann. Zij
waren met hun drieën er steeds op uit, om het zeventiende-eeuwsche denkbeeld
te verwerkelijken, dat ons land de vrachtvaart kon bedienen voor alle havens van
Europa. Met betrekkelijk kleine stoomschepen werd dus een regelmatige dienst van
vaste lijnen naar al die havens onderhouden. Naar en van de Oostzee (St.
Petersburg, Reval, Stettin, Danzig, Koningsbergen), naar en van Hamburg, straks
over den Oceaan op Bordeaux, naar en van Spanje en
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de verschillende Italiaansche havens, de Levant, Syrië en Alexandrië, stoomden
die booten week aan week, goederen halend en goederen brengend. Het was een
uiterst bezig netwerk van vaarten. Zeer kunstige berekeningen van tarieven moesten
worden bedacht, om de groote concurrentie der andere landen, die soortgelijke
zee-lijnen bedienden, te overwinnen. De aansluiting der tarieven met die der
verschillende Europeesche spoorweg-lijnen moest overal worden opgezocht en
toegepast. De veranderingen in de spoorwegtactiek der buitenlandsche rijken wierp
telkens een schaduw op den met moeite veroverden afzet van producten. Groot
was de risico en de moeite. In het begin had de Maatschappij zóó groote verliezen
gehad, dat de aandeelen tot de helft der nominale waarde moesten worden
gelimiteerd, doch, dank zij de nauwgezette en voorzichtige leiding, die vooral de
heeren Croockewit en Nicolaas den Tex aan de onderneming gaven, kwam men
allengs in beteren doen. Na een veertigjarig bestaan - omstreeks 1896 - kon men
hoogere dividenden van 8% à 10% aan de aandeelhouders verzekeren. Allengs
trok het oude driemanschap der directie zich terug, vooral na het overlijden van mijn
trouwen en besten vriend Nicolaas den Tex, den 21 Mei 1899; en met het begin der
nieuwe eeuw kon langzamerhand de leiding aan jongere krachten (de hh. Paul den
Tex, Ernst Heidring, en J.J. Verhoeff) worden opgedragen. Toen kon aan uitbreiding
van den werkkring der maatschappij in eigen samenhang en in verbinding met
allerlei havens worden gedacht. Een oogenblik dreigde ook hier het conflict der
werklieden de gansche zaak in gevaar te brengen. Werkstakingen in het vóórjaar
van 1900, en in Juli en Augustus 1911, dreigden alles op losse schroeven te zetten.
Doch door verstandig beleid kwam men dit gevaar te boven. Toen ging de nieuwe
directie met voortvarenden ijver zich aangorden, om voor nieuwe behoeften nieuwe
middelen zich te verschaffen. Haar schepen, die tot nu toe aan de stadszijde (de
Nieuwe Vaart met de groote loods) waren gemeerd, werden eenige jaren later aan
de IJkade - waar groote inrichtingen en kranen voor de vaartuigen in orde werden
gebracht - verplaatst. Op de vloot-zelf kwam intusschen alles neder. De meer dan
dertig schepen, met een laadvermogen van meer dan 50,000 ton, voldeden niet
meer geheel en al. Sinds Mei 1900 drong het begrip door, dat men grootere booten,
bijv. van 4000 ton elk, moest doen bouwen, om meer massaal de goederen te
kunnen vervoeren, vooral daar men langzamerhand, behalve Odessa, ook de havens
aan de Zwarte zee - de
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havens der Balkan-staten - wilde aandoen. Voor dat alles moest allengs het kapitaal
der Maatschappij worden versterkt.
Daarbij kwam de overweging, dat onze Stoombootmaatschappij zich nog in twee
richtingen verder kon ontwikkelen, en naar twee kanten, gedeeltelijk of geheel, zich
moest uitbreiden.
De eerste richting bestond hierin, dat de Maatschappij zeer beleidvol - en ik mag
hier wel den naam van den heer J.J. Verhoeff noemen - een zelfstandige Rijnvaart
oprichtte. Trouwens het transito-verkeer van en naar Duitschland was voor de
Koninklijke maatschappij een levens-vraag, als voortzetting van haar lijnen met de
Levant, Middellandsche Zee, Oostzee, enz. Eerst was beproefd met de bestaande
Rijn-diensten een goede bediening te verkrijgen, doch telkens faalden die
ondernemingen. Toen organiseerde de ‘Koninklijke’ uit eigen middelen de ‘Nieuwe
Rijnvaart-Maatschappij’, welke - nadat zij wettelijk was geconstitueerd en haar
succursaal kantoor, met samenwerking van zes Amsterdamsche Maatschappijen,
en

te Dusseldorf had gevestigdden 14 Januari 1904 haar dienst begon, en wel met
vier stoombooten van 750 ton en drie booten van 500 ton elk: de eerste voor den
dienst met de havens van den Midden-Rijn, delaatste voor de Beneden-Rijnsche
havens tot inclusief Keulen. De Boven-Rijn en Frankfort werden toen nog met zekere
regelmaat bevaren door Duitsche ‘Schleppkähne’, een vervoermiddel dat wel voor
massale transporten zeer gewenscht is, echter niet voldoet voor consumptie-artikelen,
die een sneller vervoer eischen. Spoedig zag de Nieuwe Rijnvaart-Maatschappij
zich dan ook genoopt haar arbeids-veld te verruimen: reeds in 1905 begon zij hare
vloot te vermeerderen, om de vaart naar Mannheim en Ludwigshafen op te nemen;
en in het begin van het jaar 1912 heeft zij het terrein van haar bedrijf uitgebreid tot
Karlsruhe, Kehl en Straatsburg, waartoe de tot stand gebrachte verbetering in den
vaargeul van den Boven-Rijn haar aanleiding gaf. Dank zij den goeden waterstand
in 1912 voldeed dit aan de verwachting, doordien de vele goederen bestemd voor
den Boven-Elzas en Zwitserland, die vroeger te Mannheim moesten worden
overgeladen, om per spoor of minder regelmatig varende schepen verder te worden
vervoerd, geregeld nú per 2 à 3 maal wekelijks varende stoomschepen rechtstreeks
de genoemde Boven-Rijn-havens bereiken. Eveneens kon zich dientengevolge een
direct export-verkeer van deze havens naar en via Amsterdam ontwikkelen. Niet
oneigenaardig was het levendig en woelig tafereel, dat voor het eerst de aandacht
der Straats-
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burgers trok, toen, in de lente van 1912, twee opvolgende booten elk met een lading
Murcia-sinaasappelen uit Carthagena, te Amsterdam aangevoerd, in Straatsburg
aankwamen. Een tot nog toe onbekende gebeurtenis. Voor al die reizen werd telken
jare het materieel der booten vermeerderd in het type van 750 à 800 ton. In het
vóórjaar van 1913 telt de vloot 23 dubbelschroefbooten met een laadvermogen van
te zamen ruim 17000 tonnen à 1000 kilo. Die vloot werd gevoed door de ladingen
der zich steeds uitbreidende vloot der Kon. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
De andere Amsterdamsche zeereederijen, in het bijzonder de Koninklijke Hollandsche
Lloyd, droegen hiertoe het hare bij. Ook de handel van Amsterdam en der Noordelijke
provinciën, speciaal de Zaanstreek en Groningen, zijn deze rechtstreeksche
Rijnverbindingen van Amsterdam meer en meer gaan waardeeren, waardoor naast
het transito-verkeer een goed betalend locaal trafiek voor onze Maatschappij zich
heeft gevestigd.
Die werkkring der Maatschappij was in dit opzicht van den beginne af een succes,
bij de vermelding waarvan ik echter niet verzwijgen mag, dat een gelukkige
omstandigheid hiertoe medewerkte: het eerste jaar van haar bestaan was de
waterstand over den geheelen Rijn toen vrij gunstig, zoodat de booten bijna
voortdurend tusschen Vreeswijk en Emmerik den Rijn-Lek konden bevaren, en
daardoor den längeren weg vermeden via Gorinchem, wat telkens eene besparing
gaf van 24 uren, zoowel op de uit- als op de thuis-reis van elke boot. In de latere
jaren had intusschen de onderneming nog al dikwijls te kampen met den bijzonderen
ongunstigen waterstand op den Rijn-Lek, en alle aankleve van dien, en dit wèl
gedurende vier of vijf maanden van elk jaar. Terwijl toch de waterstand op de Waal
vrij wel aan de schepen een gelijken diepgang toelaat als op het Rijnvak
Emmerik-Keulen, is dit op het Rijnvak Vreeswijk-Arnhem-Lobith niet het geval, en
bedraagt het verschil telkens een niet onbelangrijk cijfer. Ondanks dezen tegenspoed
heeft de Nieuwe Rijnvaart-Maatschappij aan hare roeping voldaan, niet alleen ten
opzichte van hare verplichtingen tegenover de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, maar ook gaandeweg ten dienste der andere
Amsterdamsche reederijen, en niet minder strekt zij sedert 1906 meer en meer den
localen handel van Amsterdam met den Rijn tot voordeel. Haar vloot telde in 1913
26 kleinere stoomschepen. Haar vervoer bedroeg, in tonnen van 1000 Kilo, van en
naar Amsterdam:
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1904

Rijnopwaarts:
27311

Rijnafwaarts:
20475

1905

40872

26637

1906

46191

34255

1907

67351

40882

1908

68916

48722

1909

88550

65561

1910

110260

75728

1911

114703

87122

1912

160038

124040

1913

186777

145205

terwijl voor sommige massale artikelen uit het transitoverkeer steeds sleepschepen
daarenboven werden gebezigd, zoodat bijv. over 1913 de hoeveelheid van 186777
ton Rijnopwaarts steeg tot 265198 ton. 23 Stoomschepen bedienen nu deze nieuwe
Rijnvaart.
Een uiterst zuinig beheer der Maatschappij heeft het haar mogelijk gemaakt, zich
ook van de voor de Rijnvaart, in het algemeen, hoogst ongunstige laatste jaren,
zonder verlies aan kapitaal en bij behoorlijke afschrijving op haar materieel, staande
te houden, en zelfs sedert 1907 dividenden van 6 % uit te keeren. -Zóó heeft de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op deze wijze voor een deel
afgeweerd den slag, dien onze Tweede Kamer der Staten-generaal in 1879 - door
de verwerping van het vérziende voorstel van den heer Tak van Poortvliet - misschien
tegen haar bedoeling, aan Amsterdam toebracht. De adressen van het vroegere
Rijnvaart-comité hadden toch gewerkt, al was het in anderen zin dan de minister
Klerck verstond. Tegen het midden van het jaar 1912 heeft de Kon. Ned.
Stoomboot-Maatschappij den durf gewaagd, om haar vleugels nog wijder uit te
slaan. Zij heeft haar belangen samengevoegd met de belangen van den Kon.
West-Indische Maildienst. In de eerste plaats gold daarbij het gewicht, dat de Kon.
ij

Ned. Stoomboot-M als aansluitend vervoerster bezit bij het behoud en de
ontwikkeling van de verbindingen van Amsterdam ook met de
b u i t e n - E u r o p e e s c h e l a n d e n . Rekening werd dàn gehouden met de
verwachting, dat de Maatschappij de nieuwe taak flink kon ter hand nemen, dank
zij haar Rijnvloot, haar net van agenturen over geheel Europa, haar moderne outillage
in Amsterdam's haven, en de mogelijkheid de groote booten in de West-Indische
lijn, die zooveel belangrijker kon worden door de aanstaande opening van het
Panama-Kanaal, te doen varen. Het kapitaal der Maatschappij onderging nu een
groote
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vermeerdering. Toen ik 24 Januari 1893 het presidentschap der commissarissen
aanvaardde was het kapitaal 1,688,000 gulden met een obligatie-schuld van 15 ton.
De balans, die 1 April 1914 is vastgesteld - toen ik het presidentschap nederlegde
- wijst aan een kapitaal van circa 111/2 millioen met een obligatie-leening (in 1909
aangegaan) van f 1,760,000 welke echter nog werd uitgebreid. De vloot bestaat
thans - wanneer wij de Rijnschepen niet medetellen - uit 56 flinke stoomschepen
met een draagvermogen van 131,740 ton. In de laatste jaren kon herhaaldelijk 8 %
als dividend worden uitgedeeld.
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Zevende hoofdstuk.
Studie en ontleding van sociale ideeën.
Op die wijze heb ik medegewerkt om het arbeids-veld voor ons volk uit te breiden.
De productie (zóó stelde ik) moest vermeerderen. Ik meende, naar mijn zwakke
krachten, te moeten zorgen, dat er reeds tháns meer te verdeelen zou zijn, wijl er
dàn des te grooter kans zou wezen dat ieder een billijk deel kon ontvangen. Ook
het dreigend probleem van den tegenwoordigen tijd: te weten de werkloosheid van
hen, die werken willen en geen werk vinden, zou aldus eenigermate kunnen worden
bezworen groote krachtsinspanning is noodig om de bezwaren, die hier bestaan,
te overwinnen. Maar natuurlijk, de oplossing werd enkel door die vermeerdering der
productie niet bereikt. Een transformatie der maatschappij zou van lieverlede, met
vasten gang, onvermijdelijk voorttreden, zooals ik dit in mijne ‘Herinneringen’, op
bladzijde 225, heb pogen uitéén te zetten. Eene maatschappelijke vervorming, welke
bittere tragedies - zooals ik die bij de werkstaking der spoorweg-arbeiders
medebeleefde - eensklaps zou openbaren. Hier dus moest - zóó peinsde ik - het
idee der gemeenschap sterk den doorslag kunnen geven. I n h e t
M a a t s c h a p p e l ijk w e e f s e l m o e s t e n o p a l l e r l e i p l e k k e n , en zooals
ik in het slot-hoofdstuk van mijn boek der Socialisten had betoogd (zie deel VI pag.
465 en ook pag. 245 van deze ‘Herinneringen’) d r a d e n w o r d e n i n g e w e v e n
van anderen aard en kleur dan die de abstracte economisten
l i e f h a d d e n . Intusschen, mijn oude vriend mr. M.J. Pijnappel zeide terecht: nooit
is het goed, verstand en gemoed alléén te gebruiken voor het vaststellen van een
algemeen beginsel, en na het volbrengen van die taak zijn verstand en gemoed op
non-activiteit te stellen. Neen, nú moet men verder in de details gaan. Inderdaad ik
ging verder, en pakte de gele-
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genheden, die zich voordeelen, aan, om mijn gedachte over de gemeenschap nader
te preciseeren. Ik wenschte op te roepen tot een gemeenschaps-zin, die de
persoonlijke veerkracht niet verlamde en de individueele verantwoordelijkheid niet
doodde.

I.
Dadelijk na het neêrleggen van mijn betrekking van secretaris der Nederlandsche
Bank werd mij een eerste gelegenheid daartoe aangeboden. De heer mr. N.G.
Pierson, die als president der Nederlandsche Bank in 1885 zou optreden, had,
tijdens zijn mede-directeurschap der Bank, gelijktijdig het ambt vervuld van
hoogleeraar der staathuishoudkunde aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam.
Toen nu aan mij ook die positie van directeur werd toevertrouwd, kwam de
burgemeester van Amsterdam, de fijn genuanceerde heer mr. G. van Tienhoven,
die vooral het oog had op alles wat het meer geestelijk element der hoofdstad
genoemd kon worden, mij vragen, eenigermate het voorbeeld van den heer Pierson
te volgen, en mij - terwijl ik directeur der Bank bleef - te rangschikken in den dienst
der universiteit. De positie zou eenigszins anders worden. De heer Beaujon, die tot
nu toe als 't ware onder den heer Pierson had gewerkt, zou voortaan de professor
der economie zijn, terwijl ik, in vrijeren, losseren vorm, het sociologisch gedeelte
der taak: de leer der maatschappij in haar golvingen, voor mijn rekening zou moeten
nemen als b u i t e n g e w o o n h o o g l e e r a a r . Na eenig beraad nam ik het voorstel
aan, hoewel ik mij zeer goed bewust was, dat ik niet éénzelfde vlucht meer kon
nemen als vóór acht jaren te Utrecht. Men baadt zich niet twee-malen in denzelfden
stroom.
Doch ik had veel moed en veel levens-lust en aanvaardde 29 September 1885
mijn nieuw hoogleeraars-ambt, met het uitspreken eener rede over: ‘Sociale Politiek’.
De rede werd uitgesproken in de zaal van Felix Meritis, daar de universiteit toen
ter tijd geen eigen auditorium had. Ik wees op de ontzettende questie der verdeeling
van den volks-rijkdom. Groot was de vervorming, die het productieproces in de
negentiende eeuw had ondergaan, maar de distributie was niet noemenswaardig
gewijzigd. Hier op dit punt meende ik, dat de staat nu met zijn sociale politiek moest
ingrijpen. Hij zou daartoe worden gedrongen door de
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organisatie, die, van beneden begonnen, in de arbeiderswereld werd gevoeld en
dóórdrong. De groote Fransche revolutie had in haar decreet van 17 Juni 1791 aan
de arbeidende wereld den handschoen toegeworpen. Art. 2 van dat decreet luidde
aldus: ‘de burgers van een stand of beroep, de ondernemers, zij die open winkel
houden, de gezellen van een of ander vak, kunnen, wanneer zij zich te zamen
bevinden, geen voorzitter, secretaris of penningmeester benoemen, geen registers
houden, geen besluiten nemen of te zamen raadplegen, noch reglementen maken
over hun vermeende maatschappelijke belangen.’ Hierdoor was de arbeiders-wereld
in beroering en opstand gekomen.. Toen de arbeiders niet meer overeenkomstig
de wet zich konden groepeeren of vereenigen, deden zij het buiten de wet om. In
plaats van de vereeniging kwam de samenspanning. In plaats van den bond kwam
het complot. De woelingen begonnen. En bij al die woelingen was het steeds zoo
eigenaardig op te merken, dat de hartstochten dezer maatschappelijke
revolutionnairen zich vastklampten aan elke collectieve inrichting, die nog als
overblijfsel van vroegere toestanden hier en dáár aanwezig was. De arbeiders
zochten de lijnen der organisatie, die door de heerschende school der economisten
waren te-niet gedaan. Ook zij begeerden zelfstandigheid in eigen kring,
onafhankelijkheid en zelf-regeering. Een voldoend inkomen en een eigen vrijwillig
gekozen band. Wat zij niet wenschten, was de samenhooping van individuen zonder
regel of 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. - Voor dit alles hadden nu de leidende staatslieden van Europa in de
eerste helft der negentiende eeuw bijna geen oog gehad. Misschien enkel de
Pruisische minister, de vrijheer von Stein. Doch mannen als Guizot, in hun
laatdunkende verblindheid, waren ziende blind geweest. Ik ontwikkelde nu, hoe het
de taak eener waarachtige regeering is, de wet der beweging van de maatschappij
te begrijpen, te volgen en te leiden. De ouderwetsche regeerings-politiek moet zich
vervormen in socialepolitiek. Maatschappelijke revolutie is te voorkomen, wanneer
men de evolutie begrijpt. Maar de golvende lijnen der maatschappij moeten dan
ook waargenomen en gezien worden. Politiek is gezondheids-leer, en een sociale
politiek beduidt dus niet anders dan het scheppen van de mogelijkheid om de
maatschappij gezond te doen blijven. ‘Geen evenredige harmonie, waar orde zelve
de schoonheid is -
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aldus riep ik aan het slot mijn studenten toe - kan ik zoo dadelijk u voorstellen bij
zulk een onderzoek. 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 dooréén. Een gloeiende massa golft soms voor het wit uwer
oogen. 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 hier ook éénheid is, en wel éénheid rustende op
de gedachte. Gij, gij zult bij de studie inderdaad werkelijk leven. Misschien rijst vóór
u, uit het vloeibare erts dat voor uw blikken kookt, uit het metaal in schuim, 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. Wij zullen
te-zamen ons aangorden, om die redding hem te brengen.’
In dien zin nam ik de taak op als een vervolg, een aanvulling van wat ik te Utrecht
had begonnen te ontvouwen. Doch na enkele maanden bleek het mij, dat het veel
moeilijker was dan ik vermoedde. Het buitengewoon professoraat was zoo anders
dan ik gedacht had, zoo geheel anders dan het hoogleeraarschap te Utrecht. Hier
in Amsterdam - al deed ik mijn uiterste best mij in te leven in de wereld der
studeerende jeugd - was en bleef hoofdzaak voor mij het houden van geregelde
voordrachten, die door vorm en inhoud moesten aantrekken, doch wier bijwoning
als 't ware buiten de gewone discipline der juridische studiën stond. Voor een examen
waren zij geen organische voorbereiding. Het examineeren in de economie was het
werk van mijn collega Beaujon, met wien ik het in geen enkel opzicht ééns was, wat
de hoofd-beginselen of richting betrof. Daarbij kwam, dat de nieuwe wet op het
hoogere onderwijs, die in 1877 was ingevoerd, voor de juridische studiën het geheele
stelsel had omgekeerd. Vroeger rustte alles op een algemeene literaire basis, en
was vooral de klem gelegd op het verband van al de verschillende takken van het
onderwijs. Nu ontbrak de literaire voorbereiding, werden de juristen dadelijk
aangewezen op hun vak, en werd zeer bijzonder de studie gespecialiseerd in de
onderdeelen, waarop men zich ging toeleggen. Er was geen vaste organisatie in
die studiën. Destudenten volgden bijna zonder uitzondering de lessen van de
professoren die hen zouden examineeren, of namen daarvoor les bij een repetitor.
Op die wijze trof het buiten-
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gewoon boogleeraarschap geen eigenlijk doel. Daarbij kwam dat mijn buitengewoon
professoraat, volgens de orde der wet, zich aansloot aan de studiën van het eerste
deel van den cursus der juridische studenten; een onzinnige orde, die de leer van
de maatschappij (staathuishoudkunde) vóórop stelde op een tijdstip, dat de studenten
nog geen juridische exacte voorstellingen zich konden vormen van een door ons
burgerlijk recht beheerschte samenleving. Men liet dus den buitengewonen
hoogleeraar praten, prees hem, waar het pas gaf, doch leefde niet met hem mede.
De Leidsche professor P. van Geer heeft in het December-nummer van 1894 der
‘Vragen dés Tijds’ daaromtrent enkele juiste opmerkingen geschreven. Mijn
oud-collega T.M.C. Asser heeft, in het Februari-nummer van 1895, in hetzelfde
tijdschrift die bedenkingen pogen te weêrleggen, maar tot mijn groot leedwezen ik was sinds al afgetreden - kon ik zijn partij niet nemen. Wat de details betreft van
het betoog had zeer zeker dr. P. van Geer ongelijk, maar in het wezen der zaak
stond ik aan zijne zijde. Zeer zeker, ik had niet te klagen, vooral in het begin, over
den toeloop der studenten. Maar nooit was ik volkomen tevreden over mij zelven,
wanneer ik mijn arbeid in de Amsterdamsche faculteit der rechtsgeleerdheid
vergeleek met dien te Utrecht. Ik was geen stevig vast medewerker mijner collega's,
geen eigenlijke mede-leider der studenten, examineerde niet. Mijn lessen waren te
vergelijken met de ‘cours’ van enkele Fransche professoren. De studenten kwamen
- behoudens zeer te waardeeren uitzonderingen - sporadisch, dikwijls of spaarzaam,
op mijn voordrachten, al naar hun sympathie voor enkele lessen hen drong of lokte,
maar volgden niet duurzaam de lessen.
Ik gaf in den regel wekelijks twee of drie reeksen van vrije voordrachten in drie
richtingen. Vooreerst behandelde ik de auteurs van het meer en meer aanzwellend
socialisme. In de tweede plaats besprak ik de transformatie van staat en
maatschappij tijdens en na het tijdvak der groote Fransche revolutie. In de derde
plaats ontleedde ik de begrippen der sociale politiek in de arbeids-wetgevingen der
drie groote landen: Engeland, Duitschland en Frankrijk.
Over den inhoud dier drie reeksen van colleges, die ik telken jare in anderen vorm
voordroeg, kan ik kort zijn. Wat het socialisme betrof, besprak ik natuurlijk de
personen en stelsels, waarover mijn groot boek de details gaf. Het Saint-Simonisme
en het Fouriérisme, Owen's arbeid, later
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het werk van Lassalle en Marx, werden uitvoerig ontvouwd. Lang stond ik dikwerf
stil bij twee auteurs, die mij voor de toekomst van groot belang schenen: ik noem
den abt Lamennais en Rodbertus.
In Lamennais - wiens buste door David d'Angers altijd op mijn schrijftafel stond 1)
waardeerde ik den stoot, de impulsie, het geloof . Ik meende welsprekend te zijn,
wanneer ik aan mijn jonge hoorders de heerlijke 36e strofe uit de ‘Paroles d'un
Croyant’ voordroeg, woorden die hij formuleerde op zijn eenigszins afgelegen,
slechts door enkele diep voelende leerlingen bewoonde, kleine wijkplaats in Bretagne:
‘La Chenaie’. ‘Jonge krijgsman, - zóó sprak hij - waar gaat gij heên? Ikgastrijden
voor de 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 degebogen hoofden op te heffen en de wankele knieën te schoren.
Ik ga strijden, opdat de vaders niet meer den dag vervloeken, waarop hun gezegd
was: een zoon werd u geboren, noch de moeders dien, waarop zij voor het eerst
het kind aan haar borst drukten. Ik ga strijden, opdat de broeder niet meer zich
bedroeve, wanneer hij zijn zusters 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 weêr zal keeren. Ik ga strijden, opdat ieder in vrede de vrucht
van zijn arbeid zal kunnen eten. Ik ga strijden, opdat allen in den hemel een God
en op aarde een vaderland hebben... Dat God uw wapenen zegene, jonge krijgsman!’
Ik teekende hem als den christensocialist in Frankrijk, die de bezittende klassen,
met al de diepte van zijn hartstocht, waarschuwde te overwegen wat zij deden, want
dat, naar zijn opvatting, de maatschappij tot nu toe gevestigd was op de berusting,
‘resignatie’ der werkende armen, maar dat allengs dit beginsel onherroepelijk in den
drijfveer ‘strijd’ zou gaan verkeeren. Het socialisme, zooals Lamennais het
ontvouwde, was, naar mijn inzicht, een weder opbloeiende rank uit den ouden stam
van het Christendom: het was meer dan een verstandelijk begrijpen van den
2)
ontwikkelings-gang der maatschappij: het was een drang van hart en geweten .
Naast hem was ik gewoon de aandacht te vestigen op den zeer vermogenden
Pruisischen staatsman en oud-minister

1)
2)

Men kent Renan's woord over hem, zie ‘Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse’, édition 1883,
pag. 148 en 195: ‘Lamennais échangea une foi pour une autre.
Denk aan de woorden door kardinaal Mermillod goedgekeurd: ‘Les socialistes sont plutot des
exilés de l'ordre chrétien que de véritables adversaires’. Zie Georges goyau “Autour du
Catholicisme social”, troisième série, 190g, pag. 73.
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Rodbertus, die (drie jaren later dan Lamennais) in 1837 zijn opstel schreef over ‘
Die Forderungen der arbeitenden Klassen’. Hij ook was aangegrepen door het lot
der arbeidende standen. Op zijn groot landgoed in Noord-Duitschland, Jagetzow,
vertoevende, hoorde hij de gedempte kreten der arbeiders in Europa, en hij stelde
naar aanleiding dier klachten deze drie vragen: Wat willen zij toch? Kunnen de
andere klassen der maatschappij hun onthouden wat zij vragen? Zal datgene wat
zij willen het graf der moderne maatschappij zijn? Uit de gedachte nu der
gemeenschap worden die drie vragen en vooral de beide laatste door hem
beantwoord. Oogenschijnlijk - zóó zegt hij - vragen die arbeiders (bij voorbeeld de
Chartisten) politieke erkenning en beteekenis, doch men blijve niet aan het uiterlijke
woord hangen. Het verkrijgen van politieke rechten, algemeen kiesrecht, enz. is
voor de arbeiders geen doel maar middel tot een doel, en dat doel is ‘meer bezit’,
dat is meer deelneming in de ontwikkelings-beweging van onzen tijd, meer aandeel
in de weldaden van onze tegenwoordige beschaving. Dit nu kan de gemeenschap
hun niet onthouden, wanneer de arbeiders dat wat zij willen ernstig willen. Tot nu
toe heeft de tegenwoordige maatschappij hun slechts persoonlijke vrijheid en gelijke
formeele rechtsbedeeling, zoo als aan al haar leden gegeven, maar persoonlijke
vrijheid is slechts een negatief goed: het is een begin, doch op zich-zelf een ledige
sfeer, die naar een inhoud verlangt. Een vrij man zonder behoorlijk stoffelijk
onderhoud is een schuldvordering zonder schuldenaar. Persoonlijke vrijheid is
slechts een aanwijzing op alle deugden der zedenleer en op alle schatten van natuur
en geest. Doch zij verleent ook aanspraak daarop: zij geldt voor de arbeiders als
een belofte. Kan men het hun euvel duiden dat zij dit alles voelen en straks vragen?
Tot nu toe hebben zij slechts de zorgen der persoonlijke vrijheid ondervonden; zij
willen ook aan de vreugde kunnen deelnemen. Het geldt hun waardigheid. Let er
op, dat de geschiedenis 't nooit versmaad heeft ook de hartstochten in haar dienst
te nemen. En die hartstochten worden wakker onder de arbeiders. De arbeiders
toch zijn velen in getal. Een der gebroeders de Lameth, bekend uit de Fransche
revolutie, deed aan zijn vrienden van den adel reeds de vraag: ‘Wat er van den adel
zou worden, als het volk zijn geduld verloor?’ en een Romein riep eens uit: ‘Quantum
periculum immineret, si servi nostri numerare nos coepissent.’ Welnu, het volk
verloor zijn geduld en de Proletariërs beginnen te tellen. - Tegen-
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over dien aandrang hebben de bezittende klassen der maatschappij niets weten te
stellen dan politie en kanonnen, en als men wil, de economische verhalen van
mejuffrouw Martineau. Dit alles baat echter niet veel. Het bezigen van staats-geweld
kan slechts een uitzondering zijn; en staathuishoudkundige vertelsels kunnen den
honger niet wegpraten of paaien. Iets anders is dus noodig. Hetgeen toch de
maatschappij samenhoudt is van zedelijken aard, en wordt slechts door zedelijke
instellingen gehandhaafd en versterkt. Van oudsher nu waren er slechts twee stelsels
daarvoor in praktijk te brengen. Het ééne was het stelsel der tucht, het andere dat
der beschaving-Het eerste was gevestigd op gehoorzaamheid, het andere op
opvoeding en onderwijs. Beide stelsels poogden de gemoederen der individuen te
plooien en te voegen naar de beweging der maatschappij. De Middeneeuwen
volgden het eerste systeem, alhoewel niet in zijn volle gestrengheid; de oudheid
volgde het eerste (en wel zeer gestreng) voor de slaven, het tweede voor de vrije
personen, die op deze wijze onderworpen werden aan een idee. Wat heeft nu de
tegenwoordige tijd over van deze systemen? Slechts de laatste ruïnes van het
eerste, en slechts de ruwe elementaire aanvangen van het tweede. De achttiende
eeuw en de Fransche revolutie hebben de arbeiders zoogenaamd bevrijd, hun
gelijkheid gebracht. Doch is er nu voor hen waarachtige opvoeding, en ontwikkeling?
Men begrijpt, dat men voor hen niet: terug kan treden op den weg der tucht en
dienstbaarheid,. maar de weg der ontwikkeling schijnt vol hindernissen. Elke poging
om op deze baan voort te gaan stuit tegen de onomstootelijke waarheid der
tegenwoordige volks-huishoudkunde, dat het vrije verkeer aan de arbeiders in
doorsnede niet meer toewerpt dan het noodzakelijk onderhoud. Op die klip strandt
de hedendaagsche beschaving. De onreinheid en het gebrek in huis zullen steeds
te-niet doen, wat het onderwijs op school wil opbouwen. Misleiden wij ons zelven
niet. Midden in onze tegenwoordige maatschappij is er een talrijk volk van
b a r b a r e n wat geest en zeden betreft, met de armoede, den trots, de wildheid
der barbaren, belust en begeerig naar de schatten, de genietingen en de beschaving
der anderen, overtuigd van hun recht op een aandeel daarvan, en bekend met de
wijze en tactiek van het krijgs-wezen dier anderen: - een nieuwe dreigende
volksdrom, ditmaal uit den schoot der beschaving zelve opkomend. In plaats van
de oude macht over hen hebben de anderen nu slechts wapens tegen hen. Het is
waar,
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tegen de burgerijen der midden-klasse zijn politie en kanonnen dikwijls met goeden
uitslag gebruikt, maar dàn waren het deze barbaren, die tegen de naar boven
strevende plebejers het geschut bedienden. In den tegenwoordigen kamp 'zullen
barbaren tegenover barbaren gesteld worden. Maar men vergeté het niet, de
barbaren, die in Rome's legerscharen gediend hadden, veroverden later Rome. Wat te doen? Wij kunnen die barbaren niet meer in dienstbaarheid klinken. De
tegenwoordige toestand is ook niet houdbaar. Dus ‘verder’ is de leus, want de
maatschappij heeft haar schepen verbrand. Zal de bevrediging en overwinning
gelukken en daardoor de beschaving voor allen worden gered? Het antwoord op
die vraag hangt, volgens Rodbertus, enkel van de beslissing dezer questie af: is er
een organisatie mogelijk, in welke de productie op zulk een hoogte kan worden
gehouden, dat de grootere voortbrenging ook aan de arbeiders in verhoogde mate
ten goede komt: m.a.w. dat de arbeiders steeds hun evenredig deel krijgen van de
grootere productiviteit der maatschappij? Alleen de staathuishoudkunde kan nu zulk
een organisatie invoeren. Let wel op het woord Staat huishoudkunde. Want het
moet een leiding der gemeenschap wezen, door het orgaan der gemeenschap: den
staat. Tot nu toe liet men alles over aan het vrije verkeer. Dáár gold het recht van
den sterkste, het despotisme van het rente-gevend eigendom, namelijk van dat
eigendom, hetwelk vruchten oplevert zonder dat men er voor werkt. Het geheele
systeem van dat vrije verkeer is slechts een ongehoord kostbare inrichting om
goedkoope prijzen te verkrijgen. Hoeksteen en sluitsteen van dat systeem is smart.
Men spreekt van overproductie, terwijl een groot deel der maatschappij in lompen
loopt. Dat stelsel, het stelsel der absolute verwerfs-vrijheid van Adam Smith, moet
dus tot zijn vaderen worden vergaderd. Een nieuw systeem, dat der staats-leiding,
moet de macht overnemen. De gemeenschap zelve moet de positieve regelen
stellen: regelen waardoor de bron der productie rijkelijker vloeit, waardoor de
arbeider, zonder dat dit nog geschiedt op kosten van het grond-eigendom of het
kapitaal-bezit, zelf een grooter deel der productie bekomt; regelen waardoor dus
de toenemende productiviteit den arbeiders ten goede komt, en de arbeidende
standen ontrukt worden aan de nadeelen der conjunctuur.’ - Aldus schreef Rodbertus.
Mijn voordrachten over de leiders der socialisten in de 19e eeuw bedoelden op
die wijze een studie te geven van
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hen, die bijdragen voor den nieuwen toestand der toekomstige samenleving zouden
kunnen leveren. ‘Bouw en samenstel der maatschappij’ - waarover ik in mijn rectorale
rede van 1874 te Utrecht had gesproken - zouden toch allengs, naar mijn inzien,
vervorming ondergaan. Niet enkel de officieele voorgangers, maar ook de
zoogenaamde ketters zouden aan het woord zijn. Wellicht, meer dan men dacht,
zouden die ketters het verstand en gemoed treffen. Er zou een tijd komen, waarin
men weder een beroep zou hooren op een natuurlijk recht (jus naturae) en niet
enkel op de overgeleverde rechts-regelen. ‘Niet uit den regel, zeide reeds de
Romeinsche jurist Paulus (Liber 1 de regulis Juris. Dig. Lib. 17) ontwikkelt zich het
recht, maar naar het recht vormt zich de regel’. Ik teekende dus voor mijn toehoorders
idealisten en demagogen. Bij voorkeur idealisten: zij die om waarheid riepen, zij die
gerechtigheid najoegen, zij die de broederschap der menschheid voelden. Zij die-niet
enkel leefden, maar wisten dat zij leefden. Ik veréénzelvigde in de verste verte niet
het socialisme met het bijna rabbinjistisch Marxisme. Het begrip van het socialisme
stond, naar mijn inzicht, vrij wat hooger dan de éénzijdige vorm van de
sociaal-democratie. Deze vorm van het zoogenaamd ‘wetenschappelijk’ socialisme
zal, wegens de fouten daaraan j klevende, door het socialisme zelf overwonnen
worden. Die twee begrippen van socialisme dekken elkander niet. Al brokkelt de
zoogenaamde grondslag van het Marxisme af, het socialisme blijft even sterk. De
menschheid, in haar lijdens-gang naar hoogere maatschappelijke voorwaarden van
bestaan, blijft rusteloos zoekend aan het werk. Het is waar: individuen mogen
onbeduidend wezen in vergelijking met de ideeën waarvan zij de dragers zijn, maar
te zamen hebben zij de macht het leven tot een schooner werkelijkheid te maken.
Maar die schoonere werkelijkheid komt niet door marktgeschreeuw van klassenstrijd
en materialisme. Een dampkring van stilte gaat bijna vooraf, soms een atmosfeer
waarin men als 't ware fluisterend zou willen binnentreden. Reinigende krachten
zijn op te roepen. Verlangen naar eenvoudige, oorspronkelijke dingen. Het gaat niet
enkel om het lichaam, maar om de ziel van het volk. Leiders van die ziel trachtte ik
te begrijpen en voor te stellen, en in dien zin beaamde ik - bij al mijn streven om op
dit oogenblik onder de tegenwoordige omstandigheden de productieve krachten
van ons land overal op te wekken - de woorden van hen, die ook de socialisten
medebouwers durfden noemen van het nieuwe gebouw der
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samenleving. De zin van een waar en edel socialisme was ook - in mijn oog - een
zoeken naar een nieuwe cultuur: een drang tot het vormen van een gezonder
maatschappij, dan de tegenwoordige door onderlingen strijd bijééngehouden en
door bedroevende tegenstelling voortgestuwde economische wereld. Er zit in dat
socialisme meer dan een louter quasi-verstandelijk inzicht. Er klopt ook een idealisme
in. Iets van een onbewust of vergeten Christendom. Iets dat zelfs in de verre verte
doet denken aan het ‘Pater noster’, dat geheel anders luidt dan het ‘Pater meus’.
‘Zij die in dat socialisme enkel nog maar zien een dorst naar materieel geluk, naar
meer bezit voor de massaas, zij schouwen wel het oppervlak en de beweging der
stroomingen van dat oppervlak, maar hun is nog verborgen wat daar streeft en
1)
arbeidt in de diepte.’
Mijn tweede reeks van voordrachten bedoelde een uitéénzetting van de
transformatie der maatschappij tijdens en na het tijdvak der groote Fransche revolutie
van 1789. Had ik vroeger dien revolutie-tijd - in mijn Utrechtsch professoraat - vooral
beschouwd uit het oogpunt der denkbeelden die Jean Jacques Rousseau strooide:
in de eerste plaats dus uit de politieke motieven, dit keer in Amsterdam poogde ik
in zekeren zin den socialen ondergrond dier groote omwenteling op het einde der
18e eeuw te doen begrijpen. Ik trachtte duidelijk te maken, dat, én gedurende die
revolutie, én zeer bepaaldelijk in de eerste 25 jaren na die revolutie, socialisten
hadden pogen te formuleeren een ‘verklaring der rechten van den mensch’. Maar
een verklaring die veel verder reikte dan wat de Constituante van 1789 had beproefd.
Terwijl toch Frankrijk toen zich beijverde een samenstel van zoogenaamde
‘grondrechten’ vast te stellen, wilden of konden de staatslieden dier dagen niet
anders vaststellen dan een samenvoeging van politieke rechten. Al die artikelen men leze bijvoorbeeld de 17 artikelen, die den 26 Augustus 1789 door de
Constituante werden aangenomen, of de 35 artikelen, die 24 Juni 1793 door de
Conventie werden geformuleerd - hebben eigenlijk alléén betrekking tot den
staats-burger. De meer algemeene stellingen, waarmede beide ‘declaraties’
aanvangen, worden slechts als etiket beschouwd, doch doen verder geen zwaren
dienst. Doch naast zulk een politiek programma was er plaats voor een samenstel
van uitsluitend sociale eischen. Ook voor den mensch in de maatschappij,

1)

Zie Dr. H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga, ‘Ontwikkeling’. Elfde jaargang, December
1909, pag. 90.
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geheel afscheiden nog van het staatkundig belang, was een verklaring van
grondrechten te onderwerpen. En dit werd onmiddellijk na de dagen der revolutie
door de hoofdmannen der socialisten (Saint-Simon, Fourier, Robert Owen en ook
J.G. Fichte) bewerkt, elk op eigen trant stuksgewijze een stelsel vormend, dat min
of meer als utopie voor de menschheid uit zou zweven. Uit de geschriften dier
mannen is die reeks van sociale eischen af te leiden, die in het begin der 19e eeuw,
hier en dáár, zij het dan ook sporadisch, maar toch soms vrij stellig, bij uitbrekende
volks-beroeringen werden vernomen. Die eischen omschrijven voor den mensch
de voorwaarden van een ‘menschwaardig bestaan’. Zij maken te zamen uit een
soort van nieuwe twaalf geboden, die door alle misdeelden in Europa eerst zacht
en dof worden gepreveld, later luider zullen worden uitgesproken. In het ééntonig
betuigen dierzelfde eischen begonnen al de ellendigen, waar zij zich ook bevonden,
zich homogeen te gevoelen. Het gezamenlijk getuigen werd een school, een
voorbereiding tot aanéénsluiting. Het was een scherp protest tegen het dogma, dat
armverzorging, zooals de klassieke staathuishoudkunde had geleerd, het éénige
correctief zou zijn, wanneer tijden kwamen, waarin het fragment van het resultaat
der productie voor de producenten op lagere schaal te gering bleek, om die
ellendigen voor den hongerdood te bewaren.
Deze sociale artikelen zouden in de volgende orde kunnen worden geplaatst:
VERKLARING DER RECHTEN VAN DEN MENSCH:
Art.
1.
Art.
2.
Art.
3.
Art.
4.
Art.
5.
Art.
6.
Art.
7.
Art.
8.
Art.
9.

Alle menschen hebben een recht om te kunnen leven.
Zij mogen vorderen een schadeloos-stelling voor de door enkelen in bezit
genomen natuurgoederen.
Zij hebben een recht op arbeid.
Zij eischen waardeering van dien arbeid, als levensuiting van den mensch.
De tijd van hun dagelijkschen arbeid moet tot een vast aantal uren worden
ingekrompen.
Zij moeten kunnen rekenen op bescherming van hun vrouwen en kinderen,
wanneer deze aan den arbeid worden gezet.
Zij hebben een recht op de volledige opbrengst van hun arbeid.
Zij hebben een aanspraak op behoorlijke woning.
Zij hebben een recht op goed kosteloos onderwijs, ook in het ambacht.
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Art.
10.
Art.
11.
Art.
12.

Zij vorderen overéénstemming der staats - en rechtsbegrippen met bouw en
samenstel der maatschappij.
Zij moeten verwerkelijken het begrip der broederschap.
Hun moet verzekerd worden het goed recht der gemeenschap' in al zijn vormen
en uitingen.

Vooral op het laatste artikel werd telkens de aandacht door mij gevestigd. Het was
de slotsom der eischen ook van de socialisten vóór het jaar 1830. Het handhaven
en bevestigen van 't collectieve begrip is de roode draad die hen karakteriseert. De
herinneringen van dat collectieve bonden hen aan het verleden. Voor het heden en
de toekomst vorderden zij evenzeer een organisatie der gemeenschap. De
formuleering van den eisch mocht soms vaag zijn, het doel, dat zij beoogden, was
in dit opzicht niet onduidelijk. - In dien zin bestreden zij, waar het pas gaf, het
exclusief karakter, dat het particuliere eigendom zich toekende. Zij noemden het
ongebreidelde particulier eigendoms-recht een aanmatiging. Gaarne wilden enkelen
hunner toegeven, dat dit eigendom- bij voorbeeld op het inkomen toegepast, één
der voorwaarden van de evolutie onzer beschaving was geweest, maar naast den
privaat eigendom op het inkomen moest en kon er ruimte wezen voor
gemeenschappelijken eigendom der productie-middelen: grond en kapitaal. Evenzoo zou men aan den arbeid zelven een collectief karakter kunnen geven.
Collectieve arbeids-contracten waren denkbaar. Niet onwaarschijnlijk zou, naar hun
meening, het gevolg dit zijn, dat de menschen, collectief arbeidende, grooter resultaat
van productie zouden bekomen. Thans stonden alle arbeiders als het ware
geïsoleerd. Slechts de ondernemer wist ze te vereenigen en te drillen als een leger,
maar uitsluitend dan ook in zijn eigen voordeel. De arbeiders-vereeniging, de
organisatie van het samenwerkend geheel, deed wonderen in de productie, maar
alléén of grootendeels ten voordeele van den organiseerenden ondernemer. De
eisch der socialisten was nu, dat het den werklieden zelven gegund werd zich aan
één te sluiten, en zich te organiseeren. Ook zij zouden dán, wanneer zij te zamen
als één collectief lichaam werkten, de voordeelen van de arbeids-concentratie
kunnen genieten, en arbeids-vruchten kunnen oogsten. In dien zin werkte Owen
voor hen het coöperatie-idee uit, en zette Fourier voor hen al de schakeeringen van
het associatie-idee uitéén. Zelfs Saint-Simon, toen hij de arbeids-gelederen poogde
te organiseeren en aan rangen van hiërarchie trachtte te gewennen en te
onderwerpen, werkte voor zijn deel in deze
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richting mede. Fichte's organisatie van den arbeid deed wel allereerst aan de
gilden-instelling denken, doch steunde toch op machtige wijze het collectieve belang,
dat elke arbeids-groep in een bepaalden beroeps-tak had. - Kortom, aan dat
handhaven van het gemeenschappelijke, aan dat op den vóórgrond stellen van het
collectieve werden de socialisten herkend: de eischen, om dat collectieve in het
bestaande leven te verwerkelijken, werden meer en meer de geloofsbrieven der
partij. In het construeeren der vakvereenigmgen gingen de werklieden - als 't ware
buiten de intellectueele leiders om - dit begrip practisch verwerkelijken. Het gevaar
was hier slechts de meening, dat arbeiders-vereenigingen alléén en op zich zelven
zouden kunnen volstaan, zonder met de intelligentie der op hooger trap staanden
rekening te houden. De arbeiders - zóó leerde ik - moeten in onzen tijd begrijpen,
dat, in de leiding der productie, goede wil zich niet veréénzelvigt met capaciteit, dat
commercieele en industrieele opleiding hun veelal nog ontbreekt, dat zij de
tusschenkomst van hooger staande individuen, al of niet voorzien van kapitaal, niet
kunnen missen. Voor bepaald proletarische overwinningen is de tijd nog niet daar.
Hiërarchie, breed opgevat, is nog altijd noodig. Een onderneming waár het kapitaal
zelfs niet behoefde geremunereerd te worden - denk aan de Verrerie d' Albi - kan
het toch niet volhouden, als enkel ideologie der arbeiders aan het woord is: als,
anders uitgedrukt, droomen der toekomst de éénheid, orde en vastheid van de
werkelijkheid domweg zonder overgang zouden willen verstoren. Evenzoo mislukt
telkens het toepassen der formule: ‘de mijn aan de mijnwerkers.’ De arme drommels
van arbeiders zijn er dan nog slechts te slechter aan toe. Kennis, kennis, is absoluut
ij noodig. Doch zij die kennis hebben moeten zich doordringen van liefde. Helaas!
Shelley zeide het reeds in zijn ‘Prometheus, unbound’: ‘The wise want love.’
Mijn derde reeks van voordrachten ontvouwde dàn wat op het oogenblik te doen
was. Zij bedoelde in wezen een cursus van Sociale Politiek. Met de uiterste zorg,
tot in kleinigheden afdalende, heb ik de arbeids-wetgeving in Engeland, Frankrijk
en Duitschland pogen uitéén te zetten. In Engeland het gansche blok der wetten,
dat zóó uitnemend door den vader van Sir Robert Peel was ingeleid. In Frankrijk de
groote wet op de syndicaten van Waldeck-Rousseau, waarbij te-niet werd gedaan
de gruwzame fout van het decreet der Constituante van 17 Juni 1791, toen zij,
zonder acht te geven op de toekomst, eenvoudig de gilden ophief. In Duitschland
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de drie grootsche verzekerings-wetten, die door Bismarck werden voltooid. Maar
hoofdzaak was natuurlijk de ondergrond van dat alles, ook bij ons te lande. Het werd
vanzelf een uitvoerig programma, zoo als ik dat in het laatste hoofdstuk van mijn
werk: ‘De Socialisten, Personen en Stelsels’ deel VI heb geschetst. Hoeksteen van
die leer was het begrip van het ‘toereikend’ loon, zoo-als later pausLeo XIII in zijn
encycliek ‘Rerum Novarum’ dit in gansch andere termen ontvouwde.
Ik bedoelde natuurlijk een langzame ingroeiing der sociale gemeenschap in de
bestaande maatschappelijke orde. Met een overzicht van dat begrip der
en

gemeenschap sloot ik den 25 Juni 1894 voorgoed mijn lessen. Ik herhaalde toen
nog eens voor 't laatst in een studenten-gehoor al mijn gedachten en mijn droomen.
Gemeenschap was de samengroeiing van aller krachten, de éénheid van aller
belangen in de maatschappij. Zij moest de richting wezen onzer samenleving. Zij
bedoelde,. naar mijn inzicht, dat men overal en altijd op elkander zou kunnen
rekenen. In het Oude Testament (in het boek der Koningen) meende ik - als symbool,
misschien als profetie der toekomst - dit begrip der gemeenschap ééns zeer schoon
geteekend te hebben ontmoet. Ik doelde op het verhaal van Elisa den profeet met
de Samaritaansche vrouw. De profeet, uit Israël komende en verder doorreizende,
was gewoon van haar vriendelijke gastvrijheid gebruik te maken: telkens trok hij in
haar huis en vond hij zachte verpleging. Toen zeide hij tot haar: Zie, gij zijt voor mij
zorgvuldig met stipte oplettendheid. Wat kan ik nu voor u doen? Is er iets om voor
u te spreken tot den koning of tot de oversten? Doch de vrouw antwoordde
eenvoudig: ‘Ik woon in het midden mijns volks.’ Wanneer - zóó ging ik in mijn rede
voort - dit antwoord stil onwillekeurig uit ieders borst in een volk kon opwellen;
wanneer het hoog en luid het wachtwoord van allen kon zijn; het argument dat men
bij alle twijfelingen in eigen boezem kon gebruiken; het parool dat men aan spotters
en ongeloovige vreemdelingen zou vóórhouden; wegvaging van alle onrust en zorg
voor den dag van morgen; wanneer het gevoel van lid van het geheel te zijn zóó
groote kalmte en veerkracht gaf, dat men te allen tijde zich als gedragen voelde
door een steunende macht; gedragen door het bewustzijn, mij kan niets onwaardigs
bejegenen, want ik woon in het midden mijns volks, - ja, dàn was het rijk der
gemeenschap dáár.
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Dit was mijn laatste rede tot de studenten in Amsterdam. Ik geloof echter niet, dat
ik met mijn woorden grooten indruk bij hen bereikte. Ook mijn voorstel om voor
theologanten de sociale vraagstukken te behandelen vond weinig aanmoediging.
Mijn zoeken om van den tegenwoordigen chaos der maatschappij een kosmos te
maken trof in die dagen - het was Juni 1894 - hart en geest niet. Dubbel waardeerde
ik het, dat de senaat der hoogleeraren in een brief van 12 Juni 1894 mijn aftreden
betreurde en daarbij deze vleiende woorden gebruikte: ‘Juist het idealistische en
artistieke element, dat door u op zoo voortreffelijke wijze vertegenwoordigd werd,
wij gevoelen hoezeer het aan eene universiteit eigen behoort te zijn, en toch hoe
moeilijk het velen van ons valt dat doel te bereiken.’
Van mijn collega's in de faculteit der rechtsgeleerdheid ondervond ik in de negen
jaren, die ik in hun midden doorbracht, altijd groote waardeering. In de eerste plaats
van mijn ouden, door het gansche land vermaarden, mede-student Asser. Ook de
rijkbegaafde heer Cort van der Linden, de latere minister, al isoleerde hij zich
eenigszins in Amsterdam, was - daar onze richting en denkwijze over de
maatschappij niet vèr uit elkander gingen - mij altijd behulpzaam en vóórkomend.
Terwijl de zeer bekwame heer de Hartog, de oudste collega, de vriendelijkheid en
zachtheid in persoon was. Curieus leek mij de figuur van den uit Duitschland
gekomen professor in het Romeinsche recht, den reeds thans overleden heer Max
Conrat. Zijn gebroken taaltje, zijn eigenaardige hooge stem, die, als hij zich opwond,
tot gegalm en gegil oversloeg, zijn ongelijkmatige intonaties, zijn al te levendige,
haast ‘burlesque’ gebaren, werkten zonder ophouden op de lachspieren van zijn
jonge auditores. Hoorden zij wèl, als zij al luisterden, de wijsheid van een deftigen
professor? Tallooze anecdoten vertelden zij van hem. Doch diezelfde studenten
wisten toch ook te verhalen, dat, daargelaten zijn gewone colleges, zijn responsieen casus-college uiterst pakkend kon wezen. Geheel zijn plasticiteit, zijn aan
acteurs-voordracht grenzende voordracht, kwamen dáár, gesteund door zijnalles
overwegende geleerdheid, volkomen tot haar recht, waar hij - als in dialoog sprekende en ondervragende, uitbundig prijzende of zachtkens afkeurende, van
elke casuspositie een klein rechtsdrama wist te maken, en het rechtspunt sterk naar
voren verstond te brengen. Toch waardeerdende studenten het niet zooals het dit
verdiende. Zij zagen wèl het slimme oogenpaar van den hoogleeraar, maar weken
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lachend heên. Hij meende de vogelvanger te zijn, die zijn studenten in den strik
wilde vast houden, doch zij vlogen toch weg en poogden hem beet te nemen. Ach,
dat Romeinsche recht van eën Duitschen boekengeleerde, contrasteerend tegen
het gedoe van een al te bezige en lichtzinnige handelsstad! Soms speelde het oude
woord van Homerus, het lachen onder tranen, mij als van zelf door het hoofd.
Overigens hadden twee van die collega's grooten invloed op mijn denken en
gevoelen: namelijk Moltzer en van Hamel. Allereerst mr. J.P. Moltzer, die na eenigen
tijd lid van den Raad van State werd en nu reeds gestorven is. Hij was een der fijnst
bewerktuigde personen, die ik in mijn leven ontmoet heb. Een schijnbaar nietige,
binnenwaarts gekeerde figuur. Doch, ziet, hij inspireerde de rechtvaardigheid aan
al zijn leerlingen. Hij sprak niet over recht en billijkheid, maar die twee begrippen
spraken door hem. Hij had niet noodig fraaie betoogen. Hij gaf zich-zelf. Anderen
spreken luid en luider als zij willen overtuigen: hij ging met des te gedempter stem
allengs zijn gedachten mededeelen, wanneer hij de voor hem ernstigste vraagstukken
ontvouwde: hij werd zachtsprekender naar mate hij meer ontroerd werd. Dikwijls
dacht ik, hem onder het spreken aanziende, aan een visie van den schilder Thijs
Maris. Jonge vrienden, onder zijn leerlingen, vertelden mij van den indruk, dien zijn
voordrachten over het bewijsrecht in burgerlijke zaken maakten: hoe hij dáár de
materieele waarheid tegenover de formeele handhaafde. Hij stelde - zóó zeiden zij
- den persoon vóór die onbillijkheid onderging, die te kort kwam door de
onvolkomenheid van onze wetten, en al zijn hoorders kregen medelijden met dien
persoon, ook en vooral omdat Moltzer leed, wijl de rechter in dwaling kon worden
gebracht. Zijn zwakke stem, zijn goedige maar zoo lijdende oogen, deden uitkomen,
dat zijn hart aangegrepen was door het onrecht. De studenten voelden dàn hetzelfde
als hij. - Geheel tegenovergesteld was de indruk, dien van Hamel maakte, van
Hamel, die thans het lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft
aanvaard. Hij had het bekoorende voorrecht ook door uiterlijke welsprekendheid te
kunnen boeien. Zijn voordracht was keurig, zijn betoog even frisch als
belangwekkend. Hij had de gave van het woord, en maakte daarvan een dankbaar
gebruik op hoorders, die reeds van-zelf onder den invloed van den krachtigen opslag
van zijn oog waren gekomen. Wat mij echter zeer bijzonder aantrok was de plaats
die hij als leeraar in het strafrecht innam. Hij vertegenwoordigde op dat gebied de
nieuwere school, de
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nieuwe beweging, iets wat uit de verte in herinnering bracht de woorden van Enfantin,
die ik op bladzijde 263 heb aangehaald. Want hij nam het strafrecht op van de
sociale zijde. Nevens den drang naar rechts-zekerheid stelde hij het gevoel van
menschelijkheid. De leer van de misdaad werd bij hem de leer van den misdadiger.
Criminaliteit was, volgens hem, een maatschappelijk kwaad; de straf was
geneesmiddel daartegen, geen vergelding. Het anthropologisch standpunt, dat hij
hier innam, vertoonde dadelijk een sociologischen kant. Ik herinner mij zóó duidelijk
zijn rectorale rede van 8 Januari 1891, waarin hij op breede en pittige wijze déze
zijn opvatting ontwikkelde. Nog zie ik zijn fijn profiel op dien dag, tegen een
eenigszins donkeren achtergrond van het gestoelte der doopsgezinde kerk, waar
hij sprak, scherp geteekend uitkomen. Zijn geestdrift werd aanstekelijk. Stellig, zeer
stellig werd hij door zijn studenten begrepen, bemind en altijd toegejuicht.

II.
Tegelijkertijd stelde ik mij voor, liefst in ‘d e G i d s ’, van welk tijdschrift ik tot het jaar
1894 in de redactie bleef, een reeks van s o c i a l e s t u d i ë n te schrijven.
Ik begon in 1886 met het artikel dat den sleutel van al deze stukken zou aangeven:
het opstel S o c i a l e R e c h t v a a r d i g h e i d . Het verwekte veel opspraak. Ik zal
waarlijk niet de structuur van dit artikel verdedigen, een structuur, die dan ook
behoorlijk door de zoogenaamde liberale en radicale bladen werd bestreden, maar
de klank, de inzet, neem ik nog altijd gaarne voor mijn rekening. Het was een
principieele stelling, die ik, afgescheiden van het drijven, der verschillende politieke
partijen, als iets dat allen konden behartigen, durfde formuleeren bij het naderen
der nieuwe grondwets-herziening. Het bedoelde de tegenstelling in het licht te
plaatsen tusschen wat men zou kunnen noemen de ethische richting en de absolute
vrijheids-richting: die van het gemeenschaps-idee en die welke enkel de
persoonlijkheid van het individu tot uitgangs-punt neemt. De economische loop der
negentiende eeuw heeft vooral in de richting der absolute vrijheids-richting zich
bewogen. De productie heeft daarvan de flinke vaart ondervonden. Maar de distributie
van het inkomen eener natie in onze dagen beantwoordt kwalijk aan ideëele
rechtvaardigheid of rede. De kanalen.
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waarlangs dat inkomen - totale opbrengst van den arbeid der gansche natie - zich
verdeelt, voeren waarlijk niet goed het resultaat af tot hen voor wie het eigenlijk
bestemd is. Integendeel, overal zijn sluizen of aftappende gleuven en groeven,
waardoor het water wordt geleid naar streken, die in het oorspronkelijk natuurlijk
plan niet tot den besproeiings-kring behooren. Niet alle voortbrengers geven in
arbeid of voorschot een gelijk equivalent voor het deel van het resultaat der productie,
waarop zij de hand leggen. Tusschen de voortbrenging en het verbruik dringt zich
een tal van menschen, die bezig zijn de productie te verspreiden en voor allen
toegankelijk te maken; hun aantal is in deze maatschappij meestal veel te groot, en
slechts door veel behendigheid weten zij den schijn van onmisbaarheid zich te
geven, en zich van een aanzienlijk deel van het inkomen te verzekeren. Men meene
niet, dat de arbeiders op lageren trap hun oogen sluiten voor het feit, dat.de
parasieten onzer maatschappij zóó talrijk zijn. Hand aan hand met deze aanwijzing
waagde ik dan de stelling te bepleiten, dat het onze plicht moest zijn, om ons begrip
van privaat-eigendom eenigermate te herzien. Onzinnig zou het zijn 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 het privaateigendom zich thans
in de bestaande vormen veel te scherp versteent, en er steeds op uit is, voortdurend
in zijn bevestigden cirkel allerlei nieuwe bevoegdheden op te nemen. Het privaat-bezit
der productie-middelen, ééns nuttig en noodzakelijk, verandert op die wijze van
aard. Het maakt nú het parasitair bestaan van velen mogelijk, houdt den vooruitgang
tegen. Naast het privaat-eigendom, ook hier en dáár in bezits-toestanden, moest
men veeleer soms het collectivistisch beginsel versterken of misschien zelfs weder
in het leven roepen. Ik gaf daarvan enkele voorbeelden, en aan de hand van de
sten

voortreffelijke rede van mr. M.J. Pijnappel, den 8
Mei 1886 in de Eerste Kamer
der Staten-Generaal gehouden, wees ik hoe verkeerd de wet was, houdende
bepalingen ter bevordering van de verdeeling van markgronden, een wet waarbij
het aan den wil van één enkelen persoon werd toegelaten de gemeenschap van
een mark, de ‘meent’, te verbreken. Zulk een wet ging - volgens Pijnappel - uit van
een verkeerd beginsel, overgehouden uit de orthodoxe economie, en die overdrijving
geeft kracht aan hen, die, uit verlangen naar de gemeenschap, willen
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beginnen met de geheele maatschappij omvèr te werpen . Het was mij dus te doen,
om de sociale strooming in onzen tijd scherper te doen uitkomen. Ik zocht daarvoor
in mijn opstel steun en aanknoopings-punten in de christelijke opvatting der
zedenleer, een moraal die zeer zeker allengs de persoonlijkheid van den mensch
tot haar recht had gebracht, doch die tot nu toe de broederschap, - dat is de
gemeenschap, niet in volle waarde had kunnen doen eerbiedigen. Levendiger dan
ooit - zóó stelde ik - moet men zich daarvoor doordringen van het geloof, dat onze
maatschappij noodig heeft in de eerste plaats gerechtigheid en liefde. De menschen
leven toch nog meer van liefde dan van brood. Maar het hapert ons aan het
vertrouwen op de gedachte die men uitspreekt. Daden van zelf-verloochening zullen
noodig zijn, van de rijken in ons midden, maar vooral van de dienaren der kerk. Ik
sloot mijn opwekking met kortelijk in herinnering te brengen de zelf-opoffering van
den aartsbisschop Affre op de barricade te Parijs in de Juni-dagen van het jaar
1848.
Het artikel, 1° Juli 1886 uitkomend, werd druk gelezen en vrij sterk veroordeeld.
Een der meest besliste berispers was mijn ambtgenoot, de hoogleeraar der
wijsbegeerte Spruyt. Hij had reeds zijn verontwaardiging vroeger geuit, na mijn
intreerede (als buitengewoon hoogleeraar) over sociale politiek, en had - toen ik
mijn wenk, om toch den koers der regeerings-maatregelen te keeren, poogde aan
te dringen, gebruik makend van een beeld aan de spoorweg-wereld ontleend: te
weten dat men in tijds de ‘wissels’ moet verzetten, - smalend een artikel in de
dagbladen geschreven over professorale wissel-wachters. Nu toornde hij weder.
Nooit had hij iets bemerkt - zeide hij - van de booze blikken, die in de achterbuurten
der steden ons toeschieten. Integendeel, in Amsterdam was het bij volks-feesten
een genoegelijk tafereel in de Jordaan. De maand Juli 1886 was nog niet verloopen,
toen - zij het om redenen, die slechts ter zijde een algemeene ontevredenheid met
sociale toestanden raakten - het paling-oproer in die Jordaan uitbrak, en meer dan
twintig door de militaire macht neêrgeschoten lijken ter aarde werden besteld.
Een tweede sociale studie, ook van het jaar 1886 - want mijn opstel over Gerrit
de Clercq, mede in 1886 verschenen, raakte slechts van ter zijde de sociale
vraagstukken -

1)

Zie ook de rede van dr. P.I.F. Vermeulen in de zitting der Eerste Kamer der Staten-generaal
van 3 Februari 1910: het gold 't motief van het behoud der historiscbe-monumenten voor de
gemeenschap van het volk.
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zou beproeven een blik te doen slaan in den vulkaan, die diep onder onze ordelijk
uitziende maatschappij in de beneden-lagen smeulde. Ik nam als aanloop de
gedenkschriften van prins Kropotkin ‘Mémoires d'un révolté’. Ik herinner mij zeer
goed, dat Busken Huet, toen ik die studie bewerkte, juist een achttal dagen te mijnent
huisde, en hoe ik van tijd tot tijd over het onderwerp met hem, die aan een tweede
tafel van mijn werkkamer zat te schrijven, de episodes van dat artikel besprak. Het
was mij te doen, om de tweede, veel scherpere, nuance van het socialisme te
schetsen. Voor een studie der maatschappij, der realiteit van die maatschappij,
scheen mij zulk een onderzoek dringend noodig. Wat Marx en zijn vrienden, de
leiders der sociaal-democratie, bedoelden, heb ik in mijn ‘Herinneringen’, pag.
228-230, opgeteekend. Ook Proudhon's streven heb ik op pag. 232 en volgende
trachten te verduidelijken. Maar naar welk toekomst-beeld stevenden Bakounin,
Kropotkin en de andere anarchisten van de daad? Met de uiterste zorg las en
bestudeerde ik hun geschriften, ging hun verschillende daden na, en poogde nu
hun handel en wandel te teekenen. Hier was de kokende vulkaan, waarvan ik in
mijn intree-rede had gesproken. Hier stroomde, woelde, bruiste, gistte, brandde
alles dooréén. Een gloeiende massa. Dubbel was het der moeite waard, in dien
baaierd het lichten van enkele schemerende lijnen aan te toonen. Het beeld, dat ik
mij - onder mijn studie - allengs kon vormen van het a n a r c h i s m e moest dus van
alle kanten worden bezien. Was er waanzin in het streven der anarchisten, dan
moesten wij, om dien geestes-toestand te bestrijden, toch eerst vragen, of er ook
methode in dien waanzin was. Reeds bij Dante zegt tergend de duivel: ‘gij dacht
niet dat ik zóó logisch te werk ging’. Mij was het dus te doen, om de drijfveeren, de
motieven van die mannen te weten, liefst in tegenoverstelling van hetgeen de school
van Marx beoogde.
Ik dacht acht hoofdtrekken bij die leiders van het anarchisme van den daad, die
zich in Rusland veréénzelvigden met de aanvoerders der nihilisten, te onderscheiden.
Die acht lijnen zouden in de volgende orde kunnen worden opgenoemd. - 1°. Vóór
alles willen zij onder de menschen een samenleving zonder leiding, gezag of dwang.
Volledige vrijheid en gelijkheid van allen moest op aarde, bij het samenwonen, voor
en door allen worden verwerkelijkt. Er kon dus geen sprake zijn van eenig bestuur,
dat zich wilde bestendigen. Laat als een feit de menschen leven en zich
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bewegen, van-zelf zal er een regeling komen. Zij zullen onder elkander zich verstaan
en schikkingen treffen, maar steeds tijdelijk. Er zal dus telkens wel een organisatie
ontstaan, maar een levende organisatie, geheel verschillend van die, welke wij door
de verstijving van staat en wet ondergaan. Geen vast programma kan worden
aangenomen. Alles moet werkelijk leven, gelijk de revolutie zelve leeft. Het leven
alléén kan scheppen, wetenschap constateert slechts verhoudingen en betrekkingen.
Het leven creëert op zijn beurt leven. Daardoor is alles in wording en ontwikkeling.
- 2°. Zulk een opvatting leidde tot de gevolgtrekking, dat uitgangs-punt en doel der
samenleving was het individu. De anarchisten leerden dus de souyereiniteit van het
individu. Van het gareel eener vaste gemeenschap wilden zij niet weten. Ieder
mensch moest bewust zich-zelf den regel stellen; in vol bewustzijn, als hij wilde,
overleg met anderen plegen of volgen. Hij was autonoom. Door vrije overeenkomst,
door contract, kon hij zich met zijn medemensch verstaan. Er zouden zóo ontstaan
vrijelijk zich vormende - groepen. Dit is de éénige samenvoeging, die als tijdelijke
kring kon worden toegelaten. - 3°. Daarvoor moesten de anarchisten beginnen met
overal af te breken den staa't. De staat demoraliseert het vrije initiatief en de zedelijke
kracht van het individu. Van politieke werkzaamheid moest men dus afzien. Geen
meer averechtsche idee is denkbaar dan het negende besluit der onder de leiding
van Marx tot stand gekomen Londensche conferentie van September 1871, waarbij
bepaald werd: ‘dat in den tegenwoordigen krijgstoestand der arbeidende klasse
haar economische en haar politieke werkzaamheid onafscheidelijk verbonden zijn.’
Dit zou van-zelf leiden tot een politieke partij van het socialisme, tot een parlementair
socialisme, waarbij het socialisme zich op den grondslag van den staat zou stellen.
De verovering van den staat door het socialisme zou inderdaad blijken te zijn de
verovering van het socialisme door den -staat. - 4°. Anti-autoritair moeten de
anarchisten zich verder toonen door het bestrijden van den godsdienst. Ni Dieu, ni
maître. Beide, kerk en staat, moesten op aarde verdwijnen. - 5°. Om nu te komen
tot den toestand, dien men wenschte, moest de mensch zich aangorden om de
bestaande orde overal te vernielen. In dit opzicht daden doen, niet afwachten een
wenteling of evolutie der maatschappij. Neen, men moest opstaan en omvèrwerpen.
Doch altijd in het bewustzijn van deze waarheid, dat de drang der vernieling
tegelijkertijd is een scheppende
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drang. - 6°. De toestand, waarin het individu-mensch moest komen, was een
feitelijke toestand van gemeenschap. Die gemeenschap moest echter een toestand
zijn, niet een gereglementeerd stelsel van rechten en plichten. Waarschijnlijk zou
verwezenlijkt worden onder allen een vrije coöperatie, of wel ‘une libre entente
communiste’. - 7°. Let nu wel op, dat de anarchisten bij hun strategie niet enkel het
oog hebben op de arbeiders. Dit wilde in de praktijk.Mark. Zij daarentegen hadden
het oog op alle gedeclasseerden. Het zijn, volgens hen, niet alléén de arbeiders in
engeren zin die door de verkeerde maatschappelijke instellingen lijden. Men limiteert
en begrenst aldus veel te veel het maatschappelijk vraagstuk. Marx denkt vooreerst
genoeg gedaan te hebben, wanneer hij aan de arbeiders werk en volle belooning
Yan de gepresteerde arbeids-kracht heeft gegeven. Doch er zijn velen die uitroepen:
‘denkt gij dat het uitsluitend werk is, wat wij verlangen?’ En weder anderen zeggen
uitdrukkelijk: ‘Wij komen niet enkel op voor onze maag. Veronderstelt gij, dat wij
geen recht hebben op intellectueel en artistiek genot? Moogt gij, bevoorrechten,
alléén het leven in al zijn edele schakeeringen intensief doorleven?’ Zóó zijn er,
behalve de eigenlijke werklieden, ontelbaar velen in onze samenleving, die geen
kans hebben, voor wie thans elke uitweg gesloten is, niet door hun schuld, maar
door de macht der omstandigheden. Zij wenschen die omstandigiheden te
veranderen. Zij zijn meestal fijner van geest dan zij die soms eenvoudig ‘le parti du
ventre’ vormen. Op die onvoldane, ontevredene lieden, op die gedeclasseerden uit
alle hoeken dersamenleving, doen de anarchisten een beroep. - 8°. Terwijl Marx
het relatieve der menschelijke ontwikkeling op den vóórgrond stelt, blijven de
anarchisten het absolute eerbiedigen. In het anarchisme (hoe vreemd het klinke)
sluimert het geloof aan een natuurlijke orde. Het is in zekeren zin ‘l'ordre naturel’
2)
van de achttiende eeuw . Zij wilden alles eenvoudig inrichten: zij zijn ‘les grands
simplificateurs.’ Het oude ‘natuurrecht’ wordt slechts door hen verlegd. Niet in het
verleden is het, volgens hen, maar in de toekomst. Doch zij, de anarchisten, hebben
haast hun ideaal te verwerkelijken. De socialisten van de

1)

2)

Deze formule werd in 't Fransch door Bakounin weêrgegeven in de woorden ‘Le souffle de
la destruction est un souffle créateur.’ Denk ook aan Nietzsche ‘Die fröhliche Wissenschaft’
pag. 94, en vooral aan het laatste boek (testament) van Nietzsche ‘Der Wille zur Macht.’ Zie
reeds de woorden in ‘Also sprach Zarathustra’ pag. 27/28: ‘Der Brecher, der Verbrecher: das aber ist der Schaffende’.
Men vergelijke Menger ‘Staatslehre,’ pag.. 10.
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school van Marx mogen den tijd hebben, de anarchisten niet. Daarom willen zij er
op los slaan.
Dit alles wilde ik (zoo mogelijk) duidelijk maken door mijn studie over Kropotkin.
Mijn opstel werd intusschen niet volledig begrepen. Zonderling klonk het mij toe,
dat een staatsman, de oud-minister van der Heim, vroeger minister van Financiën
in het kabinet van Heemskerk Az., met wien ik vroeger dikwijls geconfereerd had
over de exploitatie der staats-spoorwegen - het zijn de conferenties waarvan sprake
is op pag. 192 dezer ‘Herinneringen’ - in de dagbladen openlijk een verwijt aan mij
richtte, niet over fouten of leemten van mijn artikel, maar over het feit, dat ik op dergelijke zaken en personen de aandacht vestigde. Zij waren het, volgens hem,
niel waard. Helaas, Zuidelijk Europa en Rusland zouden later aantoonen, dat men
met die anarchisten wel degelijk rekening moest houden, wilde men de maatschappij
in haar tegenwoordige vormen behouden en beveiligen! De studie van het
anarchisme was uit het oogpunt der ‘gemeenschap’, naar mijn inzicht, een der meest
dringende eischen van onzen tijd.
Wel poogde ik het begrip der gemeenschap nu in een derde artikel (van het jaar
1892) van meer ideëele zijde te benaderen. Ik bedoel mijn opstel over het S t .
G e o r g e ' s G i l d v a n J o h n R u s k i n . Mijn oogmerk was op iets zonnigs en
glansrijks de aandacht te vestigen. Een regenboog, van kleuren tegen een donkeren
achtergrond. Een regenboog, waarvan de gloed slechts kort zou duren, want de
tinten zouden, allengs versmelten en wegdeinzen. Doch wat nood? Het zien naar
dien harmonieuzen halven cirkel in het uitspansel geeft oogenblikken, die men niet
vergeet, en waarvan men denterugkeer verwacht. Ruskin, de man der kunst bij
uitnemendheid, had zich afgevraagd: wie zijn de schuldigen, dat in Engeland de
maatschappij ellendig er uitziet? en zijn antwoord was geweest: de schuldigen zijn
de hoogere standen, de dienaar der kerk, de edelman, de man van wetenschap,.
de rijke, de industriëel, de handelaar. Hij was nu den achtergrond der Engelsche
maatschappij gaan teekenen. De hoogere standen waren, volgens hem, in plaats
van het evangelie van God, het evangelie van Adam Smith gaangelooven. Met
instemming hadden zij in het tiende hoofdstuk van diens eerste boek ‘Over den
rijkdom der naties’ de woorden gelezen, dat de werkman enkel daarom eerlijk blijft,
omdat hij anders zijn klanten verliest. Qp rechtschapenheid, op de zedelijke motieven,
werd dus niet meer in de eerste plaats gerekend. Zij waren nu een wereld.
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gaan opbouwen op zelfzucht in plaats van op liefde. In plaats van het gebod: ‘gij
zult niet begeeren’, hadden zij tot grondslag in het leven genomen: ‘gij zult trachten
naar geld en goed, zuinig en hebzuchtig zijn’. Zij hadden zich geplaatst onder de
hoede der economisten. Zij hadden voor zich zelven aangenomen de
Manchester-theorie met haar twee stellingen: dat elk product op aarde geschat moet
worden naar den marktprijs van vraag en aanbod, en dat in de maatschappij geld
nieuw geld voortbroeit door middel van het vrije ruilverkeer. Zij hadden toen
behaaglijk hun rijkdom zien aanzwellen, niet bedenkend, dat daartegenover stond
blijvende armoede der wezenlijke producenten. Zij hadden er zelfs geen begrip van
gehad, dat hun rijkdom verschuldigd kon zijn aan den arbeid der arme lieden. Met
voldoening zagen de hoogere standen de scharen arbeiders zich reppen naar de
in hun bezit zijnde diepe mijnen of hooge fabrieken. Na het verloop van zekeren tijd
arbeids dier werklieden, mochten zij het genoegen smaken te zien, dat hun voorraad
rijkdom weder hooger was opgestapeld, doch het viel hun niet in, er over na te
denken, dat de toestand dier arbeiders in dien tusschentijd geen de minste
verandering had ondergaan. Zorgeloos en opgeruimd bleven zij het stoom-signaal
voor den arbeid geven. Trouwens het ernstig doffe klokken-gelui, dat vroeger de
gemeente naar de kerk riep, was allengs zoo volkomen gedempt, dat men het niet
meer hoorde. Maar gillend, loeiend, jankend, krijschend, boven het grootste geraas
uit, floot thans ‘de Amerikaansche duivel’ in de arbeiders-wijk, mannen, vrouwen
en kinderen uit de morsige stegen roepend naar de vuile fabriek. Trappelend, in
ééntonigen draf, bewogen de zwarte scharen zich voort, zoodra de rauwe schorre
stoompijp bulkte. De leer van de staathuishoudkunde was de blijde boodschap.
Goschen, die toen nog jong was en door zijn boekje over de wisselkoersen vermaard
werd, schreef in Juni 1878 zijn lyrisch artikel: ‘De natie wint wederom geld op enorme
schaal, en drijft iedere soort van solide belegging tot vroeger onbereikte cijfers. Nooit
stonden de 4 percents zóó hoog; leeningen met een risico, als de Peruanen, worden
gretig genomen het volk consumeert meer suiker, meer thee, meer sterken drank,
meer tabak, in één woord meer populaire weelde-artikelen dan ooit te voren, enz.
enz.’ Cobden en Bright triomfeerden. En intusschen werd de samenleving der
arbeidende klassen hoe langer hoe zwaarder. De massa der misdeelden nam hand
over hand toe. Schoonheid uitliet landschap en zedelijke reinheid uit de maatschappij
waren
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verdreven. De idealist Ruskin kon het niet langer harden. Hij schreef zijn: ‘Flors
Clavigera’, brieven aan de arbeiders. Doch tegelijkertijd beproefde hij op zijn wijze
een daad van verlossing te doen. Hij richtte zijn St. George's gild-op.
Wat bedoelde dat gild? Het wilde oproepen en samenvoegen een keurbende van
gezellen, die arbeiden en strijden zouden, om de geheele maatschappij in Engeland,
niet louter de arbeiders, beter en edeler te maken, meer vatbaar om de ware
schoonheid te verwerkelijken. De statuten van het gild leggen de verplichting op, te
gelooven en te vertrouwen in God, in den adel der menschelijke natuur, in den
arbeid, in den plicht eigen kost met eigen handen te verdienen, en niet toe te staan
dat andere lieden voor ons werken.
Goed werk moet men zelf op elke wijze doen. Dit wordt door Ruskin nader (o zóó
ideëel!) ontvouwd in zijn zes-en-veertigsten brief (Fors, deel IV). Ruskin vraagt: wat
is goed werk? Is het - zooals de geestelijken der Engelsche kerk te verstaan geven
- dat men Zondags naar de kerk gaat en de preek bewondert, en op de andere
dagen van de week zooveel geld verdient als men maar kan? Zeker niet. Het is
waar, door oud-modische ziele-herders wordt dan ook soms nog het aalmoezen
geven en het bidden onder goed werk opgenomen. Maar Octavia Hill heeft te-recht
betoogd, dat de armen op andere wijze moeten worden opgeheven dan door
aalmoezen; en de hertog van Argyle heeft verklaard, dat bidden niet meer overéén
te brengen is met de wetten der natuurkunde. Wat is dan goed werk? Het schijnt
moeilijk een definitie hiervan te geven. Toch is het - volgens Ruskin - niet zóó
bezwaarlijk dit te ontdekken. Gij houdt, zegt hij, een sabbath in navolging van de
rust van God. Richt dan ook uw gedrags-lijn op de andere dagen der week in, zooals
God het heeft gedaan. Zie eens naar het model, zooals het in de verheven
kinder-vertelling van Genesis is opgesteld. Op den eersten dag - zóó heet het -werd
het licht gemaakt. Laat ook gij uw licht instroomen dáár waar duisternis is, vooral in
donkere vertrekken, in achterbuurten of stegen, in 't algemeen den zonneschijn
leidende en brengende, waar gij dit kunt doen, door alle middelen in uw bereik. Dit
is goed werk, en het daarmede correspondeerende werk van den duivel is, een
belasting te heffen op de vensters, en het licht van de zon overal uit te sluiten door
zwarten rook van fabriek of werkplaats. - Op den tweeden dag scheidde en
disciplineerde God alle vallende wateren. Zorgt gij ook alzoo, dat de wolken als in
uw dienst staan, door haar water op te vangen, als zij de regens van den kant der
zee tot u
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brengen, en door dàn het water altijd zuiver te houden, wanneer het naar de zee
terugvloeit. Dit is goed werk. En het daaraan correspondeerende werk van den
duivel is het maken van schikkingen waardoor wij het water zoo snel als wij kunnen
weêr naar zee stuwen, en voorts het werpen van elke soort van vuil en onreinheid
in de loopende doorzichtige stroomen. - Op den derden dag werd de aarde
gescheiden van het water en werden de boomen geplant. Goed werk is het dus
moerassen droog te leggen, en op woeste, onbebouwde gronden geboomte en
heesters te gaan planten. De Hollanders - zóó zegt Ruskin - hebben in hun streek
een goed deel van zulk werk gedaan. Het daarmede samenhangende werk van
duivel is goed land en water in modder te veranderen, en de boomstammen om te
hakken en neêr te vellen, opdat wij onzen stoomploeg over dien grond kunnen laten
gaan. - Op den vierden dag werden de tijden en seizoenen bepaald. Goed werk is
het dus trouw waar te nemen het oprijzen en verzinken van de sterren, en den loop
van de zon, en flink te bestudeeren en vooruit te bedenken onze eigene jaarlijksche
verrichtingen, ze voorbereidende in hoop, ze volvoerende in blijde vreugde, volgens
de wetten en giften des hemels. Welke schoone evenredigheid in symbolen op alle
paleizen is te zien, waar in halven cirkel de ronde bogen zich welven, typen van het
rijzen en vallen der dagen en jaren. En het daarmede correspondeerende duivelsche
werk is den nacht door middel van kaarsen te maken tot den dag, zoodat wij nooit
de sterren meer zien, en voorts de seizoenen door elkander te vermengen, zoodat
men 's winters groene erwten en vruchten eet en dergelijke dingen doet. - Op den
vijfden dag werden de wateren met visschen gevuld, de lucht met vogels. Goed
werk is het dit na te volgen en jonge zalm (de Engelschen spreken natuurlijk van
‘trout’) in de frissche stroomen te werpen. Maar het werk van den duivel is het, om
de visschen te vergiftigen, zooals in den omtrek van de kopermijnen gebeurt, en de
visschen en vogelen te vangen voor ‘diners’ van ministers en gelijksoortige deftige
lieden, op tijdstippen, wanneer het niet behoort. - Op den zesden dag schiep God
de dieren, ten dienste van hun meester, den mensch, maar vooral blies Hij zijn adem
in de kleiachtige natuur van den mensch zelven: te weten de ziel of de liefde tot
God, de ziel waarin God - zie Prediker III vers elf - het begrip der eeuwigheid plantte.
Ook hier volge de mensch zijn God. Het daarmede samenhangende duivelsche
werk is het schieten
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en kwellen van dieren, het persen en vermalen van de ziel des menschen met zijn
vleesch, door hem vast te klinken aan de stoommachine, en dàn dat vleesch,
wanneer niets anders van hem is overgebleven, te verpletteren tot klei met
werktuigen die voor dat doel zijn gemaakt: mitrailleuses, Woolwich-kinderen
(kanonnen) en wat daarop lijkt. - Dit zijn de zes werkzaamheden van God, en die
ze volgt doet goed werk. Ruskin rondt hier zijn plan vrij harmonisch af. Het zijn
natuurlijk slechts beginselen, die worden aangegeven, maar beginselen, die toch
een andere generatie zouden kweeken dan de naar geld en genot jagende kinderen
des tijds. Er zou, wanneer dit alles werd nagekomen, meer waarheid, meer reinheid
en meer edele zin door de natie kunnen worden geopenbaard. De bladen van het
gehalte van de ‘Times’ of de ‘Daily News’ lachten natuurlijk schaterend, toen Ruskin
dit alles voordroeg, maar enkele jongelieden, toen zij van het plan hoorden, hadden
een gevoel, alsof er iemand opstond, die waarlijk moeite wilde doen den bitteren
kelk van de lippen des volks te verwijderen.
Inderdaad wat Ruskin schreef was de belijdenis van een idealist. Die teekening
van ethérische lijnen, die schildering met kleuren als aan den regenboog ontleend,
die melodieuze muziek, die verheffing, die verzuchting, liep intusschen toch ten
slotte voor Ruskin's eigen gemoed uit op een tragedie. Het St. George's gild bleek
slechts een zeepbel te meer op aarde te zijn geweest. Dit echter is niet de hoofdzaak.
Het éénige belangrijke is: zulk een plan gesteld te hebben. Het zijn ideeën, die men
uitstrooit, niet meer, maar ook niet minder. Het zal de roem van Ruskin zijn, dat hij
samenhang heeft gezocht tusschen hooger opvatting van het leven en diep
medegevoel met de onterfde klassen. Uit de sfeer der kunst getreden - hij was
eigenlijk alléén kunst-historieschrijver - heeft hij, vol nog van de hooge idealen dier
wereld, het verloren besef van het gemeenschaps-leven-trachten te redden en in
de hoogte te heffen. Voor dat gemeenschaps-leven heeft hij een kleed en een vorm
meenen te vinden in het St. George's gild. Die vorm kon breken. Het idee zelf is
een merkwaardig moment in de evolutie der negentiende eeuw.
Toen ik bezig was met dien vorm, in onzen tijd bedacht, dwaalden van-zelf mijn
gedachten naar vormen in vroegere eeuwen saâmgevoegd, het liefst in ons eigen
vaderland. Zóó ontstond omstreeks dienzelfden tijd, in 1892, mijn studie over
P l o c k h o y ' s s o c i a l e p l a n n e n . Het was een inrichting van collectief
huishouden en bedrijf, dat door hem in 1659 was voorgesteld. Dikwijls toch was het
mij voorge-
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komen, dat ook ons land in de zeventiende eeuw dergelijke plannen moest hebben
voortgebracht. De republiek der zeventiende-eeuwsche Vereenigde Nederlanden
bergde in haar schoot al wat in daad en in godsvrucht, in wetenschap en kunst,
uitnemend werd geroemd. Op elk gebied van den menschelijken geest leverden
toen de zeven provinciën proef- en meesterstukken. Zou het op het sociale veld
anders zijn geweest? Zouden op het sociaal gebied geen sporen zijn te vinden van
wat in onze tijden is gezien en hier en dáár verwerkelijkt? In onze vrije republiek,
waar in de zeventiende eeuw alles in gisting was, waar allerlei elementen bruisten
en kookten, moesten zeer zeker - zóó meende ik - kiemen van collectieve ideeën
aanwezig zijn geweest.. Mits wij goed ons oriënteeren en scherp uitkijken, zóó dacht
ik, zullen wij onder de wateren der vergetelheid, die ze hebben bedolven, hier en
dáár nog lijnen en omtrekken vinden van eenig plan van samenwerking en
samenwoning: steenen die vèr zijn weg-gesmeten, doch in onzen tijd wellicht weder
dienst kunnen doen als bouwstof vanmin of meer voldoende constructies. Inderdaad
vond ik, na iang zoeken, in het Britsch Museum, de plannen van Pieter Corneliszoon
Plockhoy uit Zieriksee. Wat mij trof, was dat zijn plan stond buiten den kring der
religieuze gemeenschapsvormen, die in ons land toen ten tijde overal gevonden
werden. Hij kwam op het denkbeeld: de gedachte der gemeenschap los te wikkelen
uit den religieuzen moederschoot, haar te ontboeien uit de innige omarming van
het godsdienstig secteverband, haar een eigen zelfstandig leven te verzekeren, en
dit in een vast plan voor haar op te eischen in de dagen van Cromwell en diens
zoon. Zijn boekje kwam in 't Engelsch uit, onder den titel: ‘Een weg om de arme
lieden in deze en andere naties gelukkig te maken, door ze samen te brengen in
een huishoudelijk bestuur of klein gemeenebest’. Het doel van het plan was de
armen welvarend te doen zijn. Er mag geen onderdrukking of exploitatie van anderen
meer zijn. De samenleving moet wederom rusten op rechtvaardigheid, op liefde en
op broederlijke vereeniging. Zij mag geen juk meer kennen. Zij moet bevrijd worden
van alle niets-doende en kwaad-doende personen, maar bovenal van al dezulken,
die hun brein hebben gespitst en werkelijk het middel hebben gevonden, om van
den arbeid van anderen te leven (‘to live from the labour of others’). Daartoe stelt
hij een plan voor, om groepen te vormen van collectief huishouden en bedrijf:
combinatiën van arbeidende! menschen, die tot een gemeenschappelijke levenswijze
willen
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overgaan, met andere woorden: hij schetst genootschappen. Twee beginselen zijn
daarvoor toe te passen. Vooreerst het beginsel dergelijkheid: ijverig moet men
toezien, om den arbeid voor allen gelijk te maken, en dus voor de arme lieden dien
te verlichten. Maar ten andere is noodig het in praktijk brengen van het beginsel der
associatie. Niemand toch staat op zich-zelven alléén (‘neither doth any one stand
simply by himself alone’). Uitgangs-punt der associatie is de besparing, maar dit is
slechts de negatieve kant;- het positieve gevolg der samenwerking is volledige
ontwikkeling van arbeid en kennis, en derhalve grooter resultaat van het werk. - Dit
plan werd nu in alle onderdeelen door Plockhoy in zijn boekje uitgewerkt. Toen het
in 1659 in druk verscheen, was daaraan toegevoegd een eveneens in het Engelsch
gedrukte uitnoodiging, om tot het aldus beschreven genootschap toe te treden: een
klein opstel ‘aantoonende de uitnemendheid der christelijke liefde en de dwaasheid
van hen, die niet overwegen tot welk einde de Heer van hemel en aarde hen heeft
geschapen’, met het motto uit Mattheus 12 vers 50: ‘Want zoo wie den wil mijns
Vaders doet, die in de Hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder’.
Deze studie, met groote zorg door mij langs allerlei kanalen bijéénverzameld,
scheen mij niet geheel op haar plaats in ‘de Gids’ te zijn, maar wèl der moeite waard
in de Koninklijke Academie van Wetenschappen - waar de sociale toon zelden of
en

nooit werd vernomen - te doen hooren. Ik hield dus die voordracht den 9 Mei 1892,
en liet de namen van Robert Owen, Charles Fourier en vooral van John Bellers in
de deftige zaal van het Trippenhuis weêrklinken. Het opstel verkreeg een zekere
vermaardheid. In Noord-Amerika werden fragmenten daarvan vertaald, wijl Plockhoy
op het einde zijner dagen, als oude blinde man, omstreeks 1694 in Pennsylvanië,
in het dorp Germantown, na lang zwerven was aangekomen. Zijn ellende wekte het
teedere medelijden der Doopsgezinden aldaar, die voor het meerendeel uit Crefeld's
omstreken en uit Holland er aangeland waren. Zij gaven hem het burgerrecht vrij
van alle lasten. Aan het einde der dorps-straat wezen zij hem een stuk grond aan,
waar hij zich een klein huis kon bouwen, omringd door een tuin, welke woning met
grond de zijne zou wezen, zoolang hij en zijn vrouw zouden leven. Vóór het front
van het strookje grond plantten zij een boom. Zóó kon hij vredig sterven, nadenkend
over al zijn plannen. De tegenwoordige voorzitter van het gerechtshof te Philadelphia,
de in ons land ook bekende heer Samuel
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W. Pennypacker- afstammeling van de familie Pannebakker uit Noord-HoLLand was zoo vriendelijk mij, omtrent dien Plockhoy, allerlei berichten nog te geven, en
was geheel op de hoogte betreffende ‘the settlement of Germantown’. Zijn geschriften
en die zijner vrienden werden mij toegestuurd. Zelfs in min of meer socialistische
kringen van Amerika werd mijn naam nu bekend. Ik werd eerelid van een
rederijkers-kamer ‘De Harmonie’ in Paterson (N. I.)- Mijn studie over den man die
het ‘genootschaps-begrip’ in zijn tijd luid had verkondigd, en die in dat begrip een
toekomst-idee had meenen te spellen, werd over den Atlantischen Oceaan heên
begrepen en gelezen.
Dit wat het verleden betrof, maar in het tegenwoordige riepen andere
verschijnselen mij op, die vrij wat sterker, het begrip der ‘gemeenschap’ aan de orde
stelden. Het was het oogenblik, toen paus Leo XIII zijn Encycliek van 17 Mei 1891
‘Rerum Novarum’ uitvaardigde. Om die Encycliek goed te doen begrijpen door mijn
protestantsche vrienden, heb ik achteréénvolgens twee vertegenwoordigers van de
katholieke actie onzer tijden, met betrekking tot de arbeidende standen in de
maatschappij, pogen te teekenen. Ik bedoel de figuren van A d o l f K o l p i n g en
van den g r a a f d e M u n .
O v e r K o l p i n g schreef ik een opstel in 1893. Hij was een eenvoudig Duitsch
priester, uit zeer nederigen stand voortgekomen, eerst opgeleid voor het
schoenmakers-vak in dorpjes bij Aken, later als geestelijke werkzaam in Elberfeld
en Keulen. In 1865 stierf hij, 52 jaren oud. Vooral in Keulen leerde hij het leven
kennen der jonge arbeiders-gezellen van een groote stad. En de blik op dat leven
was troosteloos. Zij waren aan zich zelven overgelaten, verlaten en verwilderd.
Onder het werk hoorde men van hen slechts gemeene praat en vuiligheid; na de
dagtaak holden de meesten, als zij wat geld hadden, naar kroegen en dans-huizen.
Bittere deernis had hij met eiken aankomeling, die, zoo even uit zijn dorp met nog
frisch en rein gemoed vertrokken, onder zulk een wilde bende moest vertoeven.
Het werd den jongen Kolping bang om 't hart. Een stem in zijn binnenste drong hem
een levens-pad op te gaan, dat hem in de gelegenheid zou stellen, ook door
ontwikkeling van zijn eigen gaven werkzaam te kunnen zijn voor die dolende en in
den maalstroom des levens verzinkende arbeiders-gezellen. Hij heeft het zelf zóó
aandoenlijk geschetst. ‘Als gij - zóó schreef hij - door de straten van Keulen gaat,
gebeurt het u hier of dáár een soort van vagebond te ontmoeten,
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van een bijzondere soort, noch pelgrim, noch bedelaar. Gij vraagt u zelven af, of gij
hem een aalmoes zult geven, en hij zelf weet ook niet of hij u iets kan vragen. Maar
terwijl zijn weg met den uwen zich kruist, neemt gij uw beurs en reikt hem iets toe.
Op zijn uitzicht hebt gij in hem een jongen ambachts-man vermoed, maar verder
weet gij van hem niets. Ja, er bestaat een klasse van menschen, die gij niet kent,
en toch leeft zij, tenzij zij zwerft op den openbaren weg, tusschen de vier grauwe
muren der werkplaatsen, afgescheiden van de wereld. Want de werkplaats is
gewoonlijk verborgen achter in een binnenplaats, en ter nauwernood kan, door het
nauwe en morsige venster, de “gezel” den blauwen hemel en de stralende zon zien.
Dáár in dien schemer moet hij de gansche week zwoegen en zweeten. En wanneer
het Zaterdag-avond wordt, en de andere kinderen der menschen de zorgen op zij
zetten, zich voorbereiden voor den Zondag-morgen die daar komt blinken, dàn werkt
hij nog altijd door, ja hij werkt nog op dien morgen van Zondag. En als het
Zondag-avond wordt, dan is hij misschien dáár nog, aan zijn taak, tusschen de vier
donkere muren, want de arme drommel heeft geen tweede pak kleeren, en wil zich
niet zóó vuil door de Zondagskinderen laten zien. Eindelijk, tegen den avond, verlaat
hij zijn werk, en glijdt angstig langs de huizen, naar een naburige kroeg, waar hij
blijft zitten, niet voor altijd maar toch soms tot den anderen dag, om daarna den last
der week weêr te gaan torsen. En niemand, niemand let op hem. Niemand
bekommert er zich over, of die arme gezel met lichaam en ziel stikt in de modder
van die werkplaats. Hoevelen verzinken er dan ook zonder een spoor na te laten!
En toch zijn het menschen zooals gij en ik. Ik zelf ben gezel geweest, en schaam
mij niet voor het eerlijk ambacht dat ik volvoerde. Ik heb voor mijn deel de onmetelijke
ellende gevoeld, die nog heden drukt op den stand der arbeiders en hen verbant
uit de maatschappij. Ik weet hoe het omgaat in deze werkplaatsen, welke gesprekken
men er houdt, welk een verpeste, benauwde lucht men er inademt. En het is in die
werkplaatsen, in die omgeving, dat men reine knapen van dertien of veertien jaren
zendt, om zich tot leerlingen in een vak te vormen. O! het zou een wonder zijn, als
zij onschuldig bleven, als zij niet vervuild aan lichaam en ziel er uitkwamen. Men
laat zóó duizenden jongens bederven. Men kijkt er niet meer naar om, en het stinkend
onkruid der passies groeit tot boven hun hoofden. En eens uit de werkplaatsen
ontslagen, wat
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zullen zij doen? Toen zij nog maatjes en leerlingen waren, hielden zij zich stil, want
de leerling mag zich niet roeren. Maar hun leertijd is nu voorbij. Zij gaan in den
vreemde; en zie hen dáár volop toegeven aan al de hartstochten, die zij gedurende
de lange jaren van hun leertijd in hun ziel hebben opgekropt: zij vieren den teugel
los met des te meer geweld en schaamteloosheid, naarmate zij vroeger die driften
meer hadden bedwongen. Wat wordt er van hen? In onze dagen zijn zij geworden
voedsel voor het kanon, sinds ze krioelden in de benden, die de duivel in het sociale
strijdperk zendt. En waarachtig, is het zóó te verwonderen, dat zij zich gemakkelijk
laten aanwerven, zij, arme paria's, in de legerscharen van Satan? Ja, ik weet hoe
dat gebeurt, en indien God niet in mij een wonder van zijn barmhartigheid had
gewerkt, zou ik-zelf even zoo goed vergaan zijn als die andere ongeluks-kinderen’.
Hij begon nu op te richten een gezellen-vereeniging te Keulen. De leidende
gedachte was: de jonge arbeiders tot overleg en spaarzaamheid te nopen. Het leven
op aarde, zóó sprak hij, was niet iets willekeurigs, iets toevalligs, dat afhing van de
grillen der omstandigheden, maar was een kunst, voor ieder een kunstwerk. Een
gevoel van rust, kalmte en zekerheid zou men krijgen, door reeds op jongen leeftijd
kleine bijdragen te offeren aan spaarkassen en ziekenkassen. Kolping zorgde, dat
zijn gezellen-vereeniging de gelegenheid daartoe gaf, en organiseerde die kassen
op flinke wijze. Volgden de gezellen deze leiding, dàn waren zij in staat later goede
huisvaders te worden, konden zij wellicht door goed beleid een eigen ‘te-huis’, een
eigen woning bekomen, en daarin het oud-Duitsche familie-leven weder in eere
brengen. De gezellen, die zich aldus aan Kolping's leiding overgaven, vormden nu
een vasten kring, een door eigen statuten en door kleine contributies saâmgehouden
geordende groep. Te zamen vereenigden zij zich in het groote, door Kolping voor
hen ingerichte gebouw. Dat gebouw was hun huis, hun ‘eigen haard’. Derwaarts
konden zij, wanneer zij hun werk in de werkplaats hadden verricht, op ieder uur
komen. Op de gewone werkdagen was dit natuurlijk na 8 uur des avonds. Dàn zag
men hen allen derwaarts spoeden. Er was gelegenheid om te praten, te leeren, te
spelen en te lezen. Een vroolijke, gulle toon heerschte er. Dinsdag- en Vrijdag-avond
van 9 tot 10 ure werd voor de gezellen van het bouwvak les gegeven in mathesis.
Dinsdagen Donderdag-avond was er zang-oefening. Woensdag- en
Donderdag-avond was er voor hen die het wenschten gele-
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genheid, om zich in het schrijven en stellen nog meer te bekwamen. Zaterdags
werden de lokalen schoon gemaakt, maar Zondags was het huis den ganschen dag
open. Men kwam dàn te zamen en besprak groeps-gewijze aller belangen. De
leeszalen waren vol. Kleine feesten werden gevierd. Men wandelde in den tuin.
Vooral ging men teekenen. Want zeer eigenaardig is het, dat Zondags-morgens,
na het eindigen van de mis, de teekenlessen werden gegeven. De Zondagavond
werd bestemd tot voordrachten. Op het goed besteden van den Zondag-avond werd
door Kolping groote nadruk gelegd, want de gezel moest den volgenden
Maandag-ochtend wakker en frisch aan zijn werk kunnen gaan. Te half elf uur
moesten dus de gezellen naar hun woning zich begeven, liefst in kleine groepjes.
- Kolping gaf aan deze vereenigingen van arbeiders tot patroon St. Jozef, vandaar
dat zij den naam droegen van St. Jozefs-gezellen-vereeniging. In allerlei steden
van verschillende landen werden zij langzamerhand opgericht. Zij sloten zich allen
bij elkander aan met allerlei afdeelingen. Tegen het einde der vorige eeuw telde
men 800 dergelijke vereenigingen, waarvan 600 in Duitschland. Een vriendelijke
herinnering blijft mij bij van deze bonden. Daar ik in ‘de Gids’ van Februari 1893 het
werk van Kolping had pogen te schetsen, kwam een oud studie-genoot van mij, mr.
J.J.W. van der Biesen, toen lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, mij
uitnoodigen, namens den priester jhr. H.C.J.M. van Nispen tot Sevenaer, het feest
bij te wonen, dat de Amsterdamsche St. Jozefs-gezellenvereeniging toen dacht te
vieren bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. De Amsterdamsche afdeeling had
een spaarbank, een ziekenfonds en een kas voor kleine voorschotten, zij hield
voordrachten en oefeningen, en gaf aan haar leden gelegenheid den vrijen tijd op
aangename en behoorlijke wijze door te brengen. Mij boeide zeer het feest van dien
avond, vooral het gezang der werklieden - onder wie stemmen van jonge
schoorsteen-vegers uitblonken - maar in 't bijzonder de toespraken en gesprekken
van den edelman-priester van Nispen, wiens hooge opvatting van godsdienst en
symbolische duiding van kunst en architectuur mij niet loslieten. Toen hij in December
1897 stierf, voelde ik dat ons land een groot verlies leed. Hij had het begrip der
gemeenschap ridderlijk gediend.
Even ridderlijk heeft de Fransche edelman, g r a a f d e M u n de beste redenaar
dien Frankrijk misschien in den tegenwoordigen tijd tot nog toe kan aanwijzen, de
taak van het ‘dienen’ opgevat. Ik wijdde aan hem een breede studie in de Maart-
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en April-nummers van ‘de Gids’ van 1898. Lang stond ik stil bij zijn optreden in de
Fransche Kamer, waar hij een tijd-lang een uitnemend woordvoerder was der sociale
politiek, vóórdat de ketterjagende staatkunde van Combes en diens volgelingen de
lippen der katholieken sloot. Maar wat mij in 't bijzonder, in mijn opstel, bezig hield,
was de door hem en zijn vriend den markies de la Tour du Pin Chambly gegrondveste
1)
stichting: ‘L'oeuvre des Cercles Catholiques d'ouvriers’ . Zij begonnen de stichting
in de Parijsche wijk Montparnasse, maar het doel was natuurlijk niet, om enkel die
groep der wijk van Montparnasse voor vallen te behoeden, maar om Parijs en voorts
geheel Frankrijk te overdekken, en als het ware te omstrengelen, met een netwerk
van gelijksoortige stichtingen, waarin het christelijk idee van leven en arbeiden tot
zijn recht kon komen. Het zouden ‘cellen’ kunnen zijn van een nieuw levens-bestaan.
Op den bodem dier vereenigingen zou men dàn het steunpunt vinden, van waar,
in naam van het katholieke stelsel, de worsteling kon aangebonden worden tegen
de verderfelijke individualistische werking der groote Fransche revolutie. Als middel
daartoe werd in het eerste manifest dat van hen uitging voor de arbeiders
aangegeven: de katholieke associatie. Die associatie moest bezield zijn door een
krijgshaftigen geest. Men sloot zich als soldaten aanéén, om stand te houden en
op zijn tijd tegenover een vijandelijk leger voort te dringen. Toen Albert de Mun den

want hij was de ziel van alles, het eigenlijke hoofd - den 10 December 1871 zijn
eerste rede hield in het lokaal van den ‘cercle’ in de Montparnasse-wijk, wekte hij
de dáár vergaderde arbeiders, klein van getal, in dien geest op. Het was, volgens
hem, voor een goed deel een geloofs-daad, die zij moesten volvoeren. Het werk
was vol bezwaren, hij erkende het. De tegenwoordige leden zouden misschien de
zege niet zien, maar hun lichtend voorbeeld zou werken. Vielen zij in den strijd, dan
zou met hen geschieden, wat in den tijd der kruistochten pleegde gedaan te worden.
In die dagen legde men een gesneuvelde neder op den grond met gevouwen handen
in de houding van het gebed, want men onderstelde dat hij op geen andere wijze
kon zijn gestorven. Het gebed, de overgave aan God, de

1)

Men vergelijke voor dat alles het boek van den marquis de la Tour du Pin, dat in 1907 uitkwam
onder den titel: ‘Vers un ordre social Chrétien. Jalons de route (1882-1907),’ Nouvelle libraire
nationale. Voorts raadplege men het boek van 1909: ‘Ma vocation sociale par M. le comte
Albert de Mun’, uitgekomen bij E. Lethielleur.
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verbinding van de aarde aan den hemel, moest ook nù weder het parool van allen
zijn. Vast moesten de arbeiders begrijpen, dat de revolutie van 1789 inderdaad voor
de arbeiders het ware kwaad was geweest. Duidelijk moesten zij inzien, dat het
begrip van absolute vrijheid, vrijheid van arbeid, inderdaad een valstrik voor hen
was geworden. De waarachtige vrijheid kwam uit een andere bron, uit hooger
oorsprong. Bij onzen graaf Albert de Mun had, wat hij in dit opzicht verkondigde,
voor een deel zijn oorsprong in de familie-traditie van den kant zijner moeder, eene
de la Ferronays. Men herinnert zich wellicht die moeder. Ruim veertig jaren geleden
toch werd geheel de beschaafde lezende wereld in Europa verrast en verrukt door
de verschijning van een boek, dat den eenvoudigen titel droeg: ‘Verhaal eener
zuster’. Het waren herinneringen der familie de la Ferronays, een geslacht dat in
de politiek zekere beteekenis had tijdens de Restauratie. Van die herinneringen gaf
1)
ik in ‘de Gids’ van het jaar 1868 een eenigszins uitvoerig overzicht . Het verhaal,
door mevrouw Craven geschreven, hield zich vooral bezig met de liefde en het lijden
van graaf Albert de la Ferronays en van zijne schoone Russische vrouw Alexandrine
Alopëus. Zoovelen in die dagen - toen het boek voor 't eerst uitkwam - dweepten
met de beide edele gestalten, op wie een straal uit den hemel scheen te zijn
nedergevallen. Men had misschien te-recht haast enkel oogen voor Alexandrine.
Toch waren er naast deze fijne, teedere, harmonieuze verschijning, in het boek nog
enkele andere figuren geschetst. Allereerst van Albert's zuster Eugénie. En deze
zuster, met haar open stralend gelaat, vroeg zeer zeker ook de opmerkzaamheid.
Haar was eigen de meest actieve godsdienstige overtuiging. Haar geïnspireerde
woorden deden denken aan verheffingen van de heilige Thérèse. Zij leefde in de
hoogte, met den blik steeds naar boven. Door zachte zorgen omgeven, werd zij
echter allengs meer naar de aarde getrokken: zij verzoende zich met de wereld,
ging zelfs een zeer gelukkig huwelijk aan met den graaf de Mun, die haar, als bode
uit hemelsche gewesten, op zijn kasteel de Lumigny binnen leidde, om het eigen
huishouden en vooral de armen in de buurt te verzorgen. Zij leefde echter niet lang.
Zij stierf in April 1842, nadat zij achteréénvolgens twee zonen, Robert en Albert,
aan haar man had geschonken. Welnu, de jongste van die twee broeders was onze
Albert de Mun; en de zoon heeft,

1)

Zie pag. 139 van dit boek.
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in zijn actief religieus werk, slechts de vingerwijzing der vroeg gestorven moeder
gevolgd.
De ‘Cercles’, die hij ging oprichten, waren uitingen en vormen van een katholieke
associatie. De naam van ‘cercle’ werd behouden, omdat de groep van de wijk
Montparnasse, die toch eigenlijk de wieg van geheel het werk was, dien naam droeg.
Maar groepeering zelve der elementen van de nieuwe ‘cercles’ werd gaandeweg
geheel en al uitgebreid, en aan allerlei werkzaamheid en ontwikkeling aangepast.
Het zou blijken, dat in de toepassing een groote verscheidenheid mogelijk was. In
den

de redevoering, die de graaf de Mun den 11 September 1896 te Landernau, bij
de sluiting van een gewestelijke vergadering van ‘L'Œuvre des cercles’ hield, heeft
hij - toen hij een blik op de afgeloopen vijf en-twintig jaren wierp - nog eens goed
en scherp het eigenlijke idee der ‘cercles’ trachten uitéén te zetten. Hij wees er op,
hoe de daad, die in 1871 ondernomen werd ten behoeve der sociale beweging,
hierin bestond, dat katholieke christenen begrepen, dat, bij 't gapen van den afgrond,
waarin Frankrijk dreigde te storten, iets gedaan moest werden. Men moest in dien
afgrond zijn eigen hart storten. Men moest de kleinen dezer aarde, de zwakken, de
lijdenden, hen die bedrogen of overweldigd werden, weder lief hebben. Het werk
ging dus uit van een toewijding der hoogere klasse. Zij, die door geboorte, opvoeding,
fortuin of betrekking, een zekere superioriteit in het leven hadden, een voordeel of
macht over anderen bezaten, zij moesten zich wenden en buigen tot de op lageren
trap arbeidende broeders en zich-zelven aan hen geven. Men ging dus uit van de
ongelijkheid op aarde, droomde niet van een nivellement van allen, maar men stelde
dadelijk op den vóórgrond, dat de sociale taak bij uitnemendheid daarin bestond,
om de twee klassen, die de revolutie had geïsoleerd en die het socialisme tegen
elkander ten krijg wapende en voerde, tot elkander te brengen in een hartelijke
verstandhouding van wederzijdsch vertrouwen, van over en weder te bewijzen
diensten, in een verdediging van gemeenschappelijke en in een verzoening van
tegenover elkander staande belangen. De hoogere standen vervulden dus in het
werk der ‘cercles’ een patronaat. Een patronaat op katholieken grondslag. Want het
was het kruis van Christus dat hoogeren en lageren hier vereenigde. Alléén die
liefde voor het kruis was sterk genoeg, om den haat van de wereld tegen den Christus
te overwinnen. Men deed dus allereerst een beroep op het hart. En dàn nam men
op elke plaats, waar men.
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de ‘cercles’ kon vestigen, al die menigvuldige en omvangrijke onderwerpen der
sociale werkzaamheid als in studie. Overal in Frankrijk vestigde men nu deze
‘cercles’, leunend vooral tegen de muren en instellingen der katholieke kerk. Men
ging geleidelijk van uit Parijs voorwaarts van de ééne Fransche stad naar de andere,
van het ééne dorp naar elders. Waar in Frankrijk de industrie schoorsteenen deed
rdoken, riep men zoo mogelijk de vereenigingen in 't leven. Onder de landbouwers
van Bretagne vond men een steunpunt. Kortom, het werd allengs een groote keten
van allerlei verschillende schakels van groepeeringen. Frankrijk werd daarvoor
verdeeld in zes gewesten (régions), deze weder in provinciale subdivisiën en dan
weder in diocesen ingedeeld. In elk gewest, in elke provincie, in elke diocese werd
een man aangewezen, die de leiding der propaganda en der zelfopoffering zou
hebben. Die mannen kwamen telkens te zamen en traden in overleg, om met steeds
hernieuwde warmte in het geheele netwerk der ‘cercles’ den geest der gemeenschap
te storten.
Wij hebben met de lotgevallen dier ‘cercles’ hier niet te doen, ook niet met al de
teleurstellingen van den graaf de Mun. Wij verwijzen daarvoor naar ons opstel van
1898. Onze taak was het slechts ook deze zijde der opvatting van ‘de gemeenschap’
goed en scherp te doen uitkomen, vooral om in haar volle beteekenis aldus te doen
waardeeren dewoorden van de Encycliek van 17 Mei 1891 ‘Rerum Novarum’ van
1)
paus Leo XIII . Wij willen enkele woorden dier Encycliek hier afschrijven. Nadat de
paus heeft aangewezen, hoe meesters en arbeiders te zamen moeten medewerken
om den nood der arbeiders te verhelpen, bij ongeval, bij ziekte en sterven, bij
bescherming van het recht van kinderen, jeugdige personen en ook volwassenen,
vervolgt hij aldus: ‘Onder dit opzicht nemen de arbeiders-vereenigingen de eerste
plaats in; onder haar doeleinden vallen eenigermate al de bovengenoemde
instellingen. Vroeger hebben de vereenigingen van handwerkslieden en arbeiders
langen tijd een vruchtbare werkzaamheid ontwikkeld: zij brachten niet slechts aan
haar leden aanzienlijke voordeelen, maar droegen ook veel bij tot ontwikkeling van
handwerk en industrie, gelijk de geschiedenis getuigt. In een tijd als de onze, met
zijn veranderde gebruiken, kunnen natuurlijk de oude gilden niet in hun vorigen
toestand weder in het leven

1)

Over de beteekenis van Leo XIII leze men George Goyau ‘Autour du Catholicisme social,’
troisième série, 1909, pag. 247-279.
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worden geroepen: de nieuwe gebruiken, de vooruitgang van wetenschap en
beschaving, de verhoogde levens-behoeften, alles stelt andere eischen. Maar het
is noodzakelijk, de gilden-vereenigingen, onder behoud van den ouden geest die
haar bezielde, met de tegenwoordige behoeften in overeenstemming te brengen.
Verblijdend is het, dat in onzen tijd telkens meer dergelijke vereenigingen in het
leven treden, hetzij dan dat zij uitsluitend uit arbeiders of wel uit arbeiders en
meesters bestaan, en het is wenschelijk, dat zij in tal en kracht toenemen... Het is
een prijzenswaardig streven om ambachtslieden en arbeiders in vereenigingen
onderling te verbinden, hen met raad en daad te steunen, ten einde hun een
bestendigen en behoorlijken arbeid te verzekeren. De bisschoppen bevorderen
deze gansche beweging en steunen haar door hun gezag. Namens de bisschoppen
nemen uitmuntende leden der wereldlijke en ordes-geestelijkheid deel aan de leiding
der vereenigingen, wat haar godsdienstige zijde betreft. Het ontbreekt niet aan
bemiddelde katholieken, die zich grootmoedig tot begunstigers en deelgenooten
van den arbeids-stand maken, en voor de vestiging en uitbreiding der vereenigingen
aanzienlijke geldmiddelen verschaffen; zij verzekeren daardoor den arbeider, die
deelgenoot wordt, een geregeld en toereikend onderhoud, ja zelfs stellen zij hem
in staat een klein kapitaal voor den ouden dag af te zonderen, waardoor hij van
zorgen wordt ontheven. Het behoeft niet gezegd, hoeveel nut steeds lot heden door
deze veelzijdige en ijverige bemoeiingen is tot stand gebracht. Met een terugblik
op het verleden koesteren wij de beste verwachtingen voor de toekomst, als
overigens deze vereenigingen in getal toenemen, en als zij wijselijk ingericht worden.
De staat moet haar de beschermende hand reiken, maar in haar inwendige
aangelegenheden niet ingrijpen: aanvallen van buiten verstoren zeerlichtelijk een
leven, dat een eigen beginsel ten grondslag heeft.’
Dit was het katholieke standpunt. In Frankrijk werd omstreeks 1897 datzelfde
denkbeeld der gemeenschap van min of meer natuur-filosofischen, haast zou men
zeggen van Saint-Simonistischen kant, bekeken door een toen nieuw benoemden
hoogleeraar aan het Collège de France, den heer Jean Izoulet. Op zijn merkwaardig
boek: ‘La Cité moderne, Métaphysique de la Sociologie’ (waarvan in 1908 een
zevende druk is verschenen) hebben wij in ‘de Gids’ van 1898 de aandacht gevestigd
door een opstel getiteld: ‘D e i d e e ë n v a n J e a n I z o u l e t ’. Zeker, Izoulet,
gaande langs den weg
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der evolutie, loochent niet de beteekenis en de waarde van de liefde voor zich-zelf.
Het individu zoekt, volgens hem, genot en geluk; genot in zooverre de mensch toch
altijd een dier in zich sluit ‘en le dépassant’; geluk in zooverre de mensch moet leven
overeenkomstig zijn superieure natuur, ‘qui dépasse en l'enveloppant sa nature
inférieure’. Maar juist die welbegrepen liefde voor zich-zelf drijft (zegt hij) het individu
tot associatie, tot samenleven. Is genot de bloem eener gezonde dierlijke activiteit,
zoo is geluk de bloem eener gezonde sociale activiteit. De wereld is een oceaan
van sympathieën. Wij drinken er slechts eenige droppels van, terwijl wij er stroomen
van konden genieten. Onze maatschappij van het heden gelijkt op een grove
machine, die slechts één percent nuttige kracht geeft tegen negen-en-negentig
percent krachtverlies. Eerst langzamerhand begint de mensch te begrijpen, dat de
wezenlijke vrijheid van den mensch tot haar recht komt in de gemeenschap met
anderen. De vrijheid wordt dàn een functie der sociale evolutie. Want het groote
doel, werwaarts wij allen stevenen, is de socialisatie van het idee van het ‘ik’. Allerlei
nieuwe studiën en inzichten hebben dat begrip van het ‘ik’ in onze eeuw reeds
verdiept en verbreid. Eerst kwam de verrijking met de wereld van het onbewuste,
door de Duitsche wijsbegeerte geopend; toen kwam de ontvouwing der biologische
wetenschap met haar vasthechting van het zijn en bewustzijn aan het wordend
leven; eindelijk kwam de studie en inrichting eener langs vaste methode
voortschrijdende kennis der sociologie. Het ‘ik’, dat al die schatten in zich opnam,
voelde zich nu hoe langer hoe meer geworteld, deels in de natuur, deels in de
samenleving met anderen. Het ‘ik’ begreep, dat het 't product was van een
gecombineerd spel der physieke en politieke organisatie: het resultaat van een
tweeledige levens-ontwikkeling. En gelijk de politieke organisatie - de ‘cité’ - hoogér
staat dan het physieke leven, staat ook de ontwikkeling van het ‘ik’ in de
gemeenschap hooger dan het natuurlijk leven voor zich-zelf. Het ‘moi public’ moet
overheerschen het ‘moi-privé’. Dit te begrijpen is de groote moeilijkheid voor onze
eeuw. Wij zijn allen opgeleid in het denkbeeld, dat men slechts iets van beteekenis
kan worden of volbrengen, wanneer men, goeden aanleg hebbende, geheel aan
ztchzelf, aan eigen kracht wordt overgelaten. In dat hooghartig besef hebben de
besten van onzen tijd geleefd, vertrouwende op eigen energie en wils-vermogen.
Maar er moet hierin verandering komen. En die wijziging van opvatting nadert reeds.
De eenvoudige woorden: ‘J'ai

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

387
mal à votre poitrine’, die madame de Sévigné aan haar dochter schreef, beginnen
van lieverlede veler leus te worden. In de gemeenschap eerst leven en bewegen
wij ons, zijn wij. De zuiver nominalistische opvatting van het staats-idee moet te niet
gaan. De kleine letter ‘moi-privé’ voedt zich slechts aan de groote letter ‘moi public’.
De staat is de substantie der natie. De staat is in waarheid de besturende groep,
de dubbele macht, zoowel geestelijk als wereldlijk. En die staat is te-gelijk een
samenhang met het verleden. Door de toevloeiing der eeuwen is hij wat hij is. Naast
eiken ploegende landbouwer wandelt onzichtbaar de schim van hem die den ploeg
uitvond. De individueele ziel, de ziel op zich-zelf, wordt zóó vervangen door de
sociale groep, door de ‘cité’ of den staat. Het nivelleerende gelijkheidsbegrip van
het individualisme zou ons dooden.
Het individualistisch standpunt - aldus gaat Izoulet voort - is volstrekt te
veroordeelen. Wat beteekent toch eigenlijk de klacht van den zoogenaamd
rechtvaardige, uitroepend: ‘ik heb mijn plicht gedaan, vind nergens mijn belooning
en stel nu mijn hoop op een volgend leven’. Kan men zeggen dat die klacht juist is?
Neen, antwoordt Izoulet. Het feit is te betwisten. Wat weet hij, die zoo klaagt, ervan?
Is hij zeker ervan altijd rechtvaardig te zijn geweest, was hij nooit traag in het doen
van wat goed is? Maar er is meer: de questie mag op die individualistische wijze
niet worden opgevat. De vraag is niet: of gij individu rechtvaardig waart, maar of
geheel de associatie, de geheele gemeente, in goede orde was. De leus moet zijn:
‘zijt rechtvaardig (in het meervoud) en gij (in het enkelvoud) zult gelukkig zijn’. Al de
deelen van de associatie moeten rechtvaardig wezen. Als de overige deelen niet
deugen, dan draagt gij daarvan mede de schade. Waarom? Omdat gij profijt trekt
uit hun deugd. Gij hebt deel aan het actief, dus ook aan het passief. Het is, als in
de formuleering van een Engelsch huwelijk, een vereeniging ‘for better and for
worse’. Het individu is op aarde niet ‘solitaire, maar solidaire’. Wat deed dus die
rechtvaardige met zijn klacht? Hij handelde alsof in een muziek-kwartet de violoncel
alléén speelde en zeide: ik speelde mijn partij, maar heb toch het stuk niet gehoord.
Neen, ieder moet zijn plicht doen, en daarom moeten wij ieder verlichten en
onderwijzen. Te zeggen: ‘ik heb mijn plicht gedaan, het is mogelijk dat ook de
overigen den hunne deden, maar dit raakt mij niet; ik, ik vorder mijn belooning’, die
houding is ten éénenmale betreurens-waardig. Stel u een leger voor, waarin een
soldaat zou zeggen: ‘ik heb mijn plicht gedaan,
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het kan zijn dat de anderen dien plicht verwaarloosden, dat het bevel
onsamenhangend was, dat de intendanten zich hebben laten verschalken dat de
éclaireurs onvoldoende inlichtingen hebben verschaft, dat de pontonniers hun booten
niet stevig genoeg aan elkander hebben gelegd, dat de artillerie slecht bespannen
was, enz., enz., enz., dat alles raakt mij niet; van 't oogenblik, dat ik, ik mijn plicht
heb gedaan, wil ik van de overwinning proeven!’ O het zal tijd kosten de Westerlingen
zich te leeren indenken en inleven in een bio-sociale conceptie, volgens welke de
volle expansie der energie, die de echte vreugde en het geluk uitmaakt, slechts aan
de individuen gegeven wordt in en door de juiste associatie, in en door den waren
staat, oorzaak en gevolg der beschaving, waarvan de geschiedenis en de
vóórgeschiedenis de langzame en moeite-volle wording opteekenen. Het verbitterde
egoisme, dat altijd en dadelijk zijn belooning eischt, zal tot kalmte moeten komen.
Doch het zal tijd kosten. De menschen moeten hun theorie van geluk en vreugde
veranderen. Geluk bestaat toch waarlijk niet in het verkrijgen van belooningen. De
ware vreugde voor den mensch komt voort uit den overgang van een mindere
volmaaktheid tot een hoogere. Zij bestaat dus in de poging, in de inspanning, in de
energie, in de opklimming, in de daad der verovering.
Dit alles werd door Izoulet merkwaardig puntig uitééngezet. Wat intusschen in
het boek van Izoulet - hoe wij ook oordeelen over zijn Saint-Simonistische constructie
van het begrip der gemeenschap - het meest zal boeien is het stellen van het
probleem der democratie. Overgaande tot de studie van den staat of ‘cité’, is het
hem vooral te doen, om aan te toonen, dat in den tegenwoordigen staat, het begrip
van arbeids-verdeeling tusschen hoogere en lagere organen toch eigenlijk niet
behartigd wordt. Zóó komt hij tot het schoone hoofdstuk, dat hij als ‘inleiding’ vóór
geheel zijn werk geplaatst heeft en waaraan hij tot titel heeft gegeven: de zelfmoord
der democratiën. Het is thans, volgens hem, een critisch uur in de geschie denis.
Het groote sociale probleem bestaat toch daarin, om op juiste wijze binnen den
staat in evenwicht te stellen de keurbende en de massa (l'élite et la foule). Het
verleden heeft ons heden niet anders getoond dan de uitstooting der menigte door
de keurbende. Wie weet of de toekomst, door een omgekeerd ostracisme, zich niet
voorbereidt, om ons te toonen de uitwerping der keurbende door de massa? Alle
reacties zijn buitensporig en overdreven. Wat moet men dan niet duchten van een
volks-reactie, sinds de christelijke berus-
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ting plaats heeft gemaakt voor het revolutionnair opeischen? Wat moet men niet
vreezen van die ontzettende contraoscillatie, komend uit de diepten van het verleden
en met zich rollend eeuwen van smart, grief en wrok? Wat mij betreft - zóó vervolgt
Izoulet - ik kan mijn oogen bijna niet afwenden van die onrustbarende donkere
streep, die den gezichts-einder begint af te sluiten, en die niet anders is dan de
opkomende, zwellende vloed der menigte, gereed om de keurbende te ontwortelen
en de beschaving als een stroowisch mede te sleuren. De stervende Renan heeft
ons deze plechtige waarschuwing gegeven: ‘er zijn voor Europa nieuwe eeuwen
van barbaarschheid te duchten’. Ja, men kan een ontzettende verdelging en
weêrwraak voorzien: er zijn termen om te verklaren, dat de staat in gevaar is. Maar
bovenal er zijn termen om den weg van verbetering aan te toonen. Het is nú een
oogenblik om er op te wijzen, hoe men, terwijl men volhardt bij de loyale en hartelijke
opneming van de menigte in den staat, de misdaad der uitwerping van de keurbende
kan bezweren.
Het doel is dus - zegt Izoulet - een vredelievende toelating der ‘foule’ in de ‘cité’.
De nivellements-strekking moet worden verlaten. In plaats van nivellement moet
het begrip hiërarchie weder post vatten. De term gelijkheid is dubbelzinnig. Men
leert inzien, dat dit begrip van gelijkheid beteekent gelijken eerbied voor ongelijke
personen. Het leven van een man als Pasteur en het leven van den concierge vóór
zijn wachtzaal zijn even eerbiedwaardig, maar hebben toch geen gelijke waarde.
Het kwaad was geweest, dat tegen het einde der achttiende eeuw de regeerende
klasse een valsche ‘élite’ bleek te zijn. De leidende groep bevatte slechts al te veel
non-valeurs en sloot vele ‘waardigen’ buiten. De selectie was verkeerd geschied.
Toen kwam de opstand en de omwenteling en zette een betere aristocratie op haar
post. De revolutie trad op met de grondstelling, dat weder de sterken van geest en
hart moesten leiden, en dat de zwakken en middelmatigen moesten geleid worden.
Op die wijze kon weder een gezonde hiërarchie zich vestigen. De waarachtige
goede keuze der ‘waardigen’ kon weder geschieden. Napoleon deed dit op energieke
wijze. Hij sprak het uit, dat de ‘carrière’ voortaan openstond voor de verdienste.
Overal waar de keizer zich vertoonde op zijn rustelooze rondreizen over zijn gebied,
had de man, die werkelijk iets gedaan had, slechts door den kring van 's keizers
gevolg zich heên te dringen, om, de oogen van Napoleon treffend, zijn belooning
te verkrijgen.
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Overal gistte het dus binnen de grenzen van het keizerrijk. De minste
apothekers-leerling, - zóó zegt Stendhal - arbeidende in het achter-kamertje van
den winkel van zijn patroon, werd zenuwachtig door het denkbeeld, dat hij, indien
hij een chemische ontdekking deed, het eere-kruis zou krijgen en graaf kon worden.
Aldus werkte Napoleon op de menschen. Vergelijk dat eens met de regeerings-taktiek
van een Louis Philippe, den slimmen burger-koning, van wien men te-recht of ten
onrechte gezegd heeft: ‘qu'il était habile à user les supériorités sur les infériorités.’
De keizer gebruikte allen; de ander verbruikte de beste talenten.
Alles komt dus neêr, niet op nivelleerenden gelijkheids-zin, maar op een erkenning
van waarde. Deze groote waarheid is nu, volgens Izoulet, bevestigd door de
natuurwetenschap. De leer der biologie heeft hier den grondslag geleverd voor de
leer der sociologie. Auguste Comte, die deze sociologie vestigde, is even beslist
als Napoleon, Mirabeau, de Revolutie en het ‘Contrat Social’, opgekomen tegen de
kunstmatige ongelijkheid, doch even vast voor de natuurlijke en wettige hiërarchie.
De maatschappij is een organisme. In de ‘cité’ (den staat) is volmaakte solidariteit,
maar ook hiërarchie. De slotsom van alles is dus deze, dat de democratie de ‘élite’
moet kiezen, om door haar zich te laten leiden. Dit is niet alleen wenschelijk, maar
voor de democratie het éénige behoud en heil. De groote menigte (de foule) is traag
en blind: zij zou zelfs, als men haar liet begaan, de geheele vrije uiting der
persoonlijkheid belemmeren. Voor de beweging der massa wordt dagelijks de
doorslag meestal enkel gegeven door wat de lieden onbewust vereenigt: namelijk
hun instinct en vulgair gevoel, niet door wat personen onderscheidt: de hoogere
eigenschappen. En toch doet juist het handvol zich onderscheidenden, der
helderzienden en stoutmoedigen, den grooten hoop vooruitgaan. De mannen van
directie en impulsie zijn echter een kleine minderheid. Op die minderheid komt 't
intusschen aan. Op de markt der waarden, zal de waarde van doorzicht (intelligentie)
en energie altijd de kostbaarste en zeldzaamste wezen. Deze waarde zal het meest
gezocht en het hoogst geschat worden. De overgroote menigten der toekomst zullen
geleid worden door een scherpe ‘élite’, door een handvol zwijgers met stalen hersens.
Het enorme feit der beschaving wordt slechts opgehouden door het heroïsme van
een keurbende, die van den leider der werklieden tot het staatshoofd zich uitstrekt.
De opperylakkigen van onzen tijd prevelen altijd de oude spreuk: het menschdom
leeft voor een klein geheel
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(‘paucis vivit humanum genus’). Dit aforisme moet aldus verstaan worden:??door
een klein cijfer van personen leeft de menschheid. Er is voor de democratie slechts
heil in en door de ‘aristo's’, de besten. ‘De menigte’ wat zou zij kunnen uitrichten,
en wat zou zij zijn zonder de waarachtige ‘élite’, zonder de genieën en heroën,
zonder de mannen van ontdekking en initiatief, zonder de fijn ontwikkelde geesten
of edelmoedige harten, zonder die vuurhaarden van warmte en geest, waar onze
ijskoude duisternissen zich koesteren en verlichten. Genie en heroïsme zijn voor
de menschheid wat de zon is voor de natuur: dat wil zeggen de bron van het leven.
De vereering van de ‘élite’ is dus geen beginsel van sociale neërwerping, beknelling
of onderdrukking, maar, juist omgekeerd, een beginsel van levenswerking en van
exaltatie. Ongelukkiger wijze is de zin van al die woorden: aristocratie, autoriteit,
hiërarchie, leidende klasse, enz. zóó afschuwelijk vervalscht en bedorven, dat men
lang aarzelt vóór dat men zich van die termen bedient. Toch komt er beterschap.
Men begint de waarde dier termen beter te begrijpen. Izoulet doet opmerken, dat
bijvoorbeeld het woord autoriteit afgeleid wordt van het Latijnsche woord auctor,
hetgeen beteekent: hij die vermeerdert. ‘Zóó is de autoriteit die neêrdrukt een onwaar
en verfoeilijk gezag. De natuurlijke autoriteit van een helderziend en energiek
hoofdman, die vertrouwen en vuur aan de soldaten geeft, hun kracht verdriedubbelt
en de overwinning bezorgt, ziedaar de éénige en ware autoriteit. Nu zijn echter
helderziendheid en energie niet minder een vereischte voor de politieke leidslieden,
dan voor de militaire hoofden. Zij zijn zelfs voor de eersten nog meer noodig. Om
de leiding te kunnen hebben der economische organisatie en der zedelijke richting
van een natie, moet men misschien nog zeldzamer talenten hebben, dan die
vereischt worden voor het aanvoeren van de beschermwacht der legers. De
commissie der begrooting van in- en uitvoerende rechten, de raad van beheer van
het openbaar onderwijs, die van de eerediensten, niet minder dan de com missie
van het leger, - welke scherpziende geesten en energieke karakters moet men niet
allernoodzakelijkst daarin roepen! Op het gebied van den godsdienst, als op het
terrein der tarieven, is onverstand noodlottig, wat zeg ik, sleept eenvoudige
middelmatigheid der chefs, zonder veel gedruisch doch onweêrstaanbaar, den
zedelijken en geldelijken ondergang van het land met zich mede, levert den grond
onverdedigd aan den indringenden vijand, en doet de natie schrappen van de kaart
der staten. Een volk, dat zich aan
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middelmatige personen toevertrouwt, vermoordt zich-zelf.
Aldus eindigt Izoulet. Het slot van al deze mijne studiën moest zijn een terugslag
op mijn intreerede als buitengewoon hoogleeraar te Amsterdam. Het moest nog
ééns oproepen het beeld van Prometheus.
Zóó gaf ik een plaats in mijn bundel van 1899 ‘Uit den Kring der Gemeenschap’
aan het opstel ‘R o n d o m P r o m e t h e u s ’. Een studie, hoe onzen tijd, te beginnen
bij Herder, die antieke figuur van Prometheus had gezien, den titan, dïe voor de
Grieken had vertegenwoordigd de begrippen van industrie en van wetenschap,
1)
maar als een roof gepleegd uit het gebied der Goden . Doch ik hechtte mij vooral
aan de opvatting van Shelley in zijn dramatisch gedicht over de ontketening van
Prometheus. Naast de twee hefboomen van vooruitgang in wetenschap en industrie,
gesymboliseerd in dien ouden Prometheus, stelde Shelley in Prometheus een nieuw
element: de kracht der dienende liefde. Ik gaf nu een breed overzicht van het gedicht
van den Engelschen dichter, poëzie die bijna als een symphonie eindigt. De
verlossing van Prometheus is voor hem de verlossing der menschheid. Shelley
getuigde van die bevrijding. Als de verlossing dáár was, zou het vernederend
afbeulen van den werkman een einde hebben genomen. De arbeid zou spelend
gedaan worden in het groene woud van het leven. Geen nooddruft zou den mensch
nopen zwoegend overmatig zich af te matten. Het was een akelige droom geweest,
toen de hongerige uren als honden het hijgend hert van den dag voortjoegen. Nù
was die nachtmerrie voorbij: er was kalmte, vrede en rust in het bedrijf en het leven
der menschen gekomen. Alle krachten der aarde erkenden en eerbiedigden iederen
mensch. Vanwaar kwam die redding? Hoe zich te ontrukken aan de knellende
banden, die geweld en stoffelijke macht rondom de ledematen van de menschheid
hadden gesmeed? Zou het ook kunnen zijn, dat de stoot tot de redding niet
van-buiten-af maar van-binnen-uit zou moeten komen? Die vraag werd thans door
den dichter beantwoord. Shelley kwam (op het voetspoor van Herder) op, met het
aan de antieke wereld onbekende begrip van zelf-verloochening en liefde, en
verkondigde dat dit begrip den weg tot de ware verlossing zou aanwijzen. De lijder
zelf moest niet langer met haat tegen zijn overweldiger vervuld zijn: hij moest
volhouden in het goede, standhouden onwrikbaar in het verzet tegen het kwade,
maar tegelijkertijd leeren vergiffenis te schenken aan onrecht

1)

Vergelijk Goethe's ‘Dichtung und Wahrheit’, boek 15; van de JubiläumsAusgabe, deel III, pag.
232 vlgg.
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zwarter dan de dood: hij moest leeren dulden en liefhebben. In eigen hart lag de
kiem der redding. Shelley, zelf opgewassen in wijsgeerige, voor zijn tijd geheel
ongodsdienstige denkbeelden, gaf hier misschien onbewust weder het woord aan
een ‘vergeten Christendom’. Geen concessie aan een officieele kerk, waartegen hij
recht had te toornen, zou hij ooit doen, maar hem, den atheïst zooals het heette,
bewoog zacht een verre herinnering aan een Christus, van wien Pascal had gezegd:
.,il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient....’ En
in dien zin laat Shelley, op zoo merkwaardige wijze, even vóór de blikken van zijn
gefolterden Prometheus het vizioen heêntrekken van het crucifix: den bleeken
strakken man aan het kruis.
Dit was de laatste van deze groep mijner ‘Sociale Studiën’. Waarlijk geen volledige
reeks. Maar ik meende zóó het licht der gemeenschap langs enkele facetten te
hebben benaderd, en ontvouwd wat enkele groote individuen, denkers en dichters,
daarvan hadden getuigd. Eigenaardige maatschappelijke verhoudingen en
verbindingen waren hier soms op te merken, voorloopig plannen, ontwerpen en
teekeningen, die misschien zouden kunnen leiden tot constructieve lijnen der
toekomst, wanneer vormend, gedaante-gevend, boetseerend, plastisch de tijd -als
definitieve sociale architect - daarmede ging werken.

III.
Er was in ons land een in de meeste gemeenten van het volk vertakt oud
eerbiedwaardig genootschap, waarvan de zetel in Amsterdam was gevestigd. Het
was het ‘N u t v a n ' t A l g e m e e n ’. De ziel daarvan was jaren-lang geweest de
secretaris mr. P.M.G. van Hees, met wien ik (zie bladzijde 98 mijner ‘Herinneringen’)
genoeglijk aanzat aan den middag-disch bij Hannier op 't Rokin. Hij was onuitputtelijk
in kwinkslagen en anecdotes, doch gaf ons jongeren nooit den indruk van volledig
den ernst van zijn betrekking te vertegenwoordigen. Daarbij kwam, dat de volksmond
toen geneigd was met een lichten glimlach te begroeten het oud-jufferachtige, het
kwezelachtige van de oude matrone van het ‘Nut’. Toch had dat ‘Nut’ in de bijna
honderd jaren, waarin het bestond, werkelijk voor ons land veel goeds gedaan in
de nog onuitgesproken richting der gemeenschap. Toen het omstreeks 1785 door
den ouden Nieuwenhuyzen werd opgericht, was het uitgangspunt - om de eigen
woorden van den stichter te gebruiken -
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‘het teeder medelijden over den staat des gemeenen mans in het vaderland’. Het
geheele vaderland werd bedoeld, en wanneer één lid van dat land kwijnde of niet
tot zijn recht kwam, was de gansche samenleving ongezond. 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 hoog
plichts-gevoel. Bovenal, men moest niemand veroordeelen. ‘Het is ons niet
onwaarschijnlijk voorgekomen’ - aldus sprak hij zeer voorzichtig - ‘dat de onkunde
en de daaruit veeltijds voortvloeiende zedeloosheid onder den gemeenen man, en
dus onder zeer nuttige leden onzer maatschappij, dikwerf meer uit onvermogen dan
uit kwaadwil ligheid kan voortkomen’. Barmhartigheid moest dus de grondtoon zijn.
Al waren de uiterlijke trekken van het gelaat van den ouden Nieuwenhuyzen streng
en stroef, al waren zijn vormen stijf en benepen, al is er iets zeer beredeneerds en
houterigs in zijn opstellen, zelden heeft er warmer hart geklopt dan in den boezem
van dezen eenvoudigen Doopsgezinden ‘vermaner’ van den godsdienst. En omdat
het hart zoo warm sloeg, daarom was de daad, waartoe hij zich aangordde,
duurzaam. Hier was werkelijk onder het ‘raisonnement’ een ‘effusion de tendresse
et d'amour’ zooals Barboux bij zijn intreerede in de Académie française, 20 Februari
1908, dit van Brunetière getuigde. Zóó stichtte hij zijn genootschap ‘Tot Nut van 't
Algemeen’. Het doel was het gansche volks-leven te doordringen en het op te heffen.
Niet de belangen van het individu als zoodanig werden in het 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 kwijnde, dáár moest men hulp bieden. Op alle punten tegelijk.
Want het geheel moest in 't oog worden gehouden. Hier zou men armoede trachten
te weren, door den medeburgers het sparen gemakkelijk te maken; dáár zou men
onderwijs en nog eens onderwijs bieden, en dat onderwijs op alle wijzen ontwikkelen.
Verder zou men betoogen, dat wezenlijke vooruitgang alleen denkbaar was bij
eenvoud van zeden, bij een soberen, ingetogen, nederigen, bescheiden,
nauwgezetten en zachtmoedigen levens-wandel. 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. Men vestigde op
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1)

alle plaatsen van het land, waar het mogelijk was, afdeelingen van het geheel .
Geen uitwendige gloed was hierbij waar te nemen. Geen schokken van bezieling,
geen vlammen van geestdrift. Neen, zeer bedachtzaam en nuchter verstandig ging
men voort. Haast al te verstandig. Totdat langzaam het geheele netwerk van
afdeelingen of departementen was in orde gebracht, en van uit het hoofdbestuur
nu verder aan alles de regeling en taak in alle kalmte kon worden gegeven.
Op die wijze had het ‘Nut’ gewerkt in de eeuw die het had beleefd. Het was de
gezeten burgerij die aan het werk was geweest. Voor het lager onderwijs had het
‘Nut’ overal pal gestaan. Spaarbanken waren zooveel doenlijk opgericht. Lezingen
werden voortdurend in alle steden en dorpen, waar de ‘Nuts’-departementen waren
verrezen, wekelijks of maandelijks gehouden. Men had de beoefening van
maatschappelijke deugden overal gepredikt, kleine subsidies voor nuttige doeleinden
verstrekt, en waar het mogelijk was een genoeglijke, behaaglijke, tevreden atmosfeer
pogen te verspreiden. Doch het was niet te ontkennen: het hart-zelf van dat leven
voor het algemeen - zooals de oprichter dit had bedoeld - was van lieverlede zwakker
gaan kloppen. Het moest met smart erkend worden, dat het ‘Nut’, in de laatste vijf
en twintig jaren, de teekenen des tijds niet meer begreep. Toen de
arbeiders-beweging begon aan te zwellen had het dien stroom buiten zijn sfeer
gehouden. Van al die grondrechten - waarover ik op bladzijde 358 sprak grondrechten, die aan de misdeelden toch voor den geest begonnen te zweven,
wilde of konde het niets weten. De armen hingen hier het ‘Nut’ slap aan het lijf. Het
‘Nut’ scheen verouderd.
Op dat tijdstip - men schreef 1881 - trad nu de heer van Hees af, en kwam een
nieuw secretaris aan het roer. Wij noemen mr. A. Kerdijk. Had de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen niet bestaan, Kerdijk zou haar hebben geschapen. Geen
werkkring leek hem beter geschikt, om zijn denkbeelden omtrent sociale onderwerpen
te verwerkelijken dan deze. Hij zou nieuw frisch leven in de oude vormen, die reeds
bestonden, pogen te blazen. Hij was een zeer eigenaardige geniale figuur, die
Kerdijk. Volkomen bevriend ben ik eigenlijk nimmer met hem geweest; wèl heb ik
hem bij uitstek gewaardeerd en nu en dan bewonderd. Hij was van Joodsche
afkomst, had al de vormen van den Semitischen stam behouden. Hij was in het
spreken uitbundig,

1)

Ook in België, zie de mededeeling in de Académie de Belgique, 1913, van Paul Fredericq.
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soms al te luidruchtig, tot schor wordens toe, wijl hij dan te veel eischte van zijn
zwakke keel; in zijn dagelijksche verhouding bleek hij weinig kalm, spoedig
verontwaardigd, luttel ingetogen, en zonder inachtneming van juiste (laat ik zeggen:
aan de gedachte evenredige) vormen. Distinctie en elegante soberheid waren hem
geheel vreemd. Doch hij meende het zóó goed, was van gemoed edel, wist
ontzettend veel van de maatschappelijke vakken die hij beoefende, was enthousiast
en werkte even aanhoudend als snel. Hij was bemiddeld, doch omstandigheden
van zijn familie - die zeer nabij verwant was aan Pincoffs, over wiens catastrophe
ik pag. 282 schreef - wierpen soms een donkere schaduw op zijn zoo kloek
aangevangen leven. Ik had hem in Utrecht leeren kennen tijdens mijn professoraat
aldaar. Hij was dáár student, studeerde zelfs zeer lang, van 1863 tot 1873 (toen hij
27 jaren oud was), doch stond geheel en al onder de leiding en invloed van
Opzoomer, zoodat ik zelfs niet door hem gekend werd bij het bearbeiden van een
dissertatie over het arbeiders-vraagstuk, dissertatie die intusschen niet gereed
kwam. Reeds had hij echter als student, onder de inspiratie van Opzoomer, een
brochure uitgegeven over den leerplicht. Sinds had hij aan allerlei vereenigingen
tot cooperatie den stoot pogen te geven, en werkte dapper mede aan het tijdschrift:
‘Vragen des tijds’, in welks eerste aflevering van November 1874 hij reeds een artikel
plaatste. Hij keerde zich in de artikelen van dat tijdschrift tegen de economische
begrippen van Bastiat en de Manchesterschool, maar ook tegen het socialisme, en
vooral tegen de sociaal-democraten. De wanverhouding tusschen ondernemers en
werklieden moest, volgens hem, verbeterd worden door sociale wets-hervorming;
die sociale hervorming zou, naar zijn inzicht, sociale vrede kunnen bewerken. In
die richting stuurde hij allengs, na eenigen tijd, naar het algemeen stemrecht. Zijn
loopbaan was in overeenstemming met zijn beginselen. Hij was eerst school-opziener
te Delft, daarna (13 November 1880) directeur der Rijks-postspaarbank, die hij, hij
alléén met den heer Hofstede, den hoofd-directeur der posterijen, organiseerde.
Doch nauwelijks was die regelings-arbeid volbracht, of open kwam de betrekking
van secretaris van het ‘Nut van het Algemeen’. Hij meende dáár het terrein der
volkomen ontplooiing van zijn werkzaamheid te zien, en aanvaardde - hij was 35
jaren oud - die nieuwe betrekking.
Ongeveer op hetzelfde tijdstip werd ik door de departementen tot lid van het
hoofdbestuur gekozen, en ging ik dus met hem samenwerken. In dat hoofdbestuur
zaten, toen ik er zitting nam, enkele predikanten, gestudeerden, en voorts
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vertegenwoordigers der bemiddelde burgerij. De samenstelling was nog geheel
Amsterdamsch. De veelheid der tallooze werkzaamheden van den secretaris was
groot, maar de geringheid van elk dezer bemoeiingen was bijna afschrikkend. Een
mozaïek van kleinigheden. Het was dus Kerdijks doel, om een nieuwen geest in dat
alles te doen ademen. Hij wilde dat het ‘Nut’ openlijk de sociale richting zou inslaan.
Daartoe achtte hij, naast de vele voordrachten van goede sprekers in elk
departement, een weekblad noodig. In het jaar 1885 ging hij daarvoor aan het werk.
Het viel samen met de tienjarige herziening der wet van de Maatschappij, die in den
vóórzomer van 1885 tot stand zou komen. Ik was in dat jaar voorzitter van het
hoofdbestuur en moest toen bijna dagelijks met den secretaris werken. Twee punten
van vernieuwing der wet - die door de algemeene vergadering later werden
bekrachtigd - stonden bij ons op den vóórgrond. Allereerst een verbetering der
samenstelling van het hoofdbestuur. Het mocht niet langer zuiver Amsterdamsch
blijven. Wij namen dus op onder de nieuwe voorschriften (art. 43), dat de helft van
de leden van het hoofdbestuur, alsmede de algemeene secretaris, in Amsterdam
hun woonplaats zouden hebben, maar dat de overige zes leden buiten Amsterdam
woonachtig moesten zijn. Dit was intusschen niet van het grootste gewicht. Het
belangrijkste was, dat wij het eerste artikel der wet, hetwelk 't doel der Maatschappij
omschreef, nader aanvulden in de richting, die wij beiden vóórstonden. Voortaan
zou dat eerste artikel aldus luiden: ‘Het doel der Maatschappij is: naar de beginselen
van den christelijken godsdienst, algemeen volks-geluk te bevorderen. Te dien einde
tracht zij mede te werken tot verbetering van den verstandelijken, zedelijken en
maatschappelijken toestand des volks, bepaaldelijk door invloed te oefenen op de
opvoeding en het onderwijs, de veredeling van volksbegrippen, en DE VERHEFFING
ZOOWEL VAN HET ARBEIDS-VERMOGEN ALS VAN DEN LEVENS-STANDAARD DER
WERKLIEDEN’. Die laatste woorden waren zoowel mij als Kerdijk uit het hart gegrepen.
De redevoering, waarmede ik in Augustus 1885 als voorzitter van het ‘Nut’ die
nieuwe wets-wijziging inleidde, heeft voor mij eenige beteekenis gehad. Daar het
mijn eigen herinneringen betreft, neem ik de vrijheid daarvan een paar bladzijden
over te nemen. Zij luiden aldus:
Aan de sociale gedachte, die den grondslag uitmaakt van onze
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, moeten wij sterker dan ooit
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- nu onze Maatschappij reeds een eeuw bestaan heeft - vasthouden. Ons
volk heeft het meer dan ooit noodig. De verdeeldheid wast, de tweestrijd
ontbrandt telkens heviger. Elke ag 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 trouwens luide 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 democratie. 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 wel 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 hier op zijn
eigen terrein: het terrein van het onderwijs. Toch geloof ik, dat het ‘Nut’
in de laatste twintig jaren, door slechts alléén op de bres te staan - en
voortreffelijk, manmoedig op de bres te staan - voor het lager
leeken-onderwijs, 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 verstootenen op te nemen, ten einde de volks-school
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 alléén het lager onderwijs in
den volgens ons goeden geest te ontwikkelen. Het moet de taak van het
‘Nut’ wezen voor de gansche kindsheid en jeugd van het volk onderwijs
beschikbaar te stellen. Op eiken trap der jeugd, totdat de jonge man of
jonge vrouw zelf den werkkring des levens opvat. Hier op dit gebied zijn
groote leemten aan te wijzen. De behoefte wordt des te grooter, naarmate
de democratie wast. De bewaarschool moet voor het volk de kleine
kinderen bij de hand nemen en met teederheid omvatten. De
ambachts-school moet den jongen aankomenden werkman doen
begrijpen, wat bedrevenheid, 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 steeds te vervullen, door het jonge volk bij geheel zijn leerschool
in den arbeid ter zijde te staan? Laten wij eens goed beden-
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ken, welke kracht onze kleine natiezou hebben, wanneeronze werklieden
en werkbazen in hun bedrijf grondig en fijn ontwikkelde menschen waren.
Stel dat ons volk in dit opzicht een model-volk was, zou dan onze
productie-kracht 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 goed.
Utrechtsch trijp, Friesch smeed- en drijfwerk, Delftsch aarde-werk,
Hollandsche eiken kasten, Goudsch glasschilderwerk zijn gangbare namen
door geheel Europa. De Hollandsche schilderijen der XVIIde eeuw, in het
tooverachtig Rijks-museum thans zoo volkomen te waardeeren, geven
voortreffelijke modellen voor de meubileering onzer kamers. De lichtkroon
of luchter op de schilderij van Gerard Dou brandt bij al onze naburen.
Trouwens zij wisten wat wij in den arbeid waard waren. Toen later Lodewijk
XVI nog zijn boek schreef of liet 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 arbeiders-stand 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 ten onrecht geheete kunst-nijverheid te brengen. Maar ook dit is
slechts een fragment van het geheel. Hoofdzaak is de kloof te dempen
tusschen handwerk en kunst. Immers bij geheelzijn arbeid moet het volk
worden opgezocht en onderwezen. De hand van het ‘Nut’ moet hier
gevoeld worden. En dat alles moet voor het volk gedaan worden, omdat
onze lagere klasse een volk van zelfstandige mannen worden moet. Zij
moeten meer weten dan lezen en schrijven. Daar moet flerheid in hun
borsten huizen, omdat zij moeten gevoelen dat zij iets kunnen doen, en
dat zij daarom iets beteekenen. Dàn alléén is de waanwijsheid, de halve
kennis, de oppervlakkigheid, de invloed der holle theorieën te overwinnen.
Indien sleur en slender bij ieder werkman wijkt voor doorzicht en
meesterschap in eigen vak, dàn is onze democratie gezond. Dàn
heérschen er begrippen van evenredigheid en orde. Arbeids- loon kan
dan weder synoniem worden met arbeids-vrucht. De goed onderwezen
arbeider stelt dan weder belang in zijn werk, omdat hetgeen door hem
verwerkt wordt niet louter is een questie van loon voor zoo- en zooveel
arbeids-uren. De democratie 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 allen. En van-zelf 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 zeker
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verkdadig op te treden. Zij heeft voor die taak een adel-brief, waarop zij
kan wijzen en die eenig crediet in dezen arbeid haar zal geven. Het ‘Nut’
toch kwam voort uit de gezeten burgerij, uit de burger-klasse van ons
volk, en haar eerste gevoel was mededoogen voor den toestand van den
gemeenen man. Hier geschiedde dus dadelijk geheel het omgekeerde
van wat men in naburige landen heeft zien gebeuren. ‘La bourgeoisie
satisfaite’ - is het smaadwoord, dat elders telkens in den mond wordt
genomen. Ik geloof niet, dat onze burgerij die kwetsende aanduiding
verdiend heeft. Zeker niet in het begin onzer werkzaamheid. Wèl 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 juist hier is terrein te herwinnen en kleur te bekennen. De
bemoeiing met het pensioen-fonds van werklieden wijst trouwens, welken
weg men op moet gaan. Maar het is slechts een begin. Want ook hier
moet het ‘Nut’, gedachtig aan de sociale gedachte, waaruit het ontsprong,
breed zijn roeping opvatten. Op de zeden en gewoonten van het volk
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.
Dit was de ‘sociale gedachte’, die ik op de eerste vergadering, na het honderd-jarig
1)
bestaan der Maatschappij van het Nut, als leus voor de toekomst durfde uitspreken.
Met moed, meende ik, kon men - nadat de nieuwe wets-bepalingen door die
vergadering waren aangenomen - voorwaarts gaan. Doch Kerdijk was niet geheel
tevreden. Met een enkel woord heb ik reeds gezegd, dat hij voor het ‘Nut’ een
periodiek orgaan noodig achtte, indien het ‘Nut’ werkelijk de sociale richting zou
inslaan. Hij wenschte daarvoor een weekblad van het ‘Nut’, dat prikkelend,
aanmoedigend, controleerend, de verschillende departementen tot nieuw sociaal
leven kon en moest opwekken. Hij-zelf zou de taak aanvaarden dat weekblad op
te stellen of te redigeeren. In den zomer van 1886 ging hij over dat plan meer
precieze onderhandelingen treffen met den bekenden uitgever dr. H.D, Tjeenk
Willink, te Haarlem. Deze had zelf reeds het denkbeeld opgevat, om, afgescheiden
van het ‘Nut’, een dergelijk blad uit te geven. Over het plan van een weekblad in
dien geest werden zij het beiden spoedig

1)

Men vergelijke daarover de schertsende woorden van Busken Huet in een aan mij gerichten
brief, zie brieven van Cd. Busken Huet, tweede deel, 1890, pag. 325.
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ééns. Kerdijk nam op zich, om het hoofdbestuur van het ‘Nut’ voor zulk een weekblad
te winnen. Dit gelukte. Zóó, zou het weekblad van het ‘Nut’ uitgaan, en, onder
Kerdijk's redactie, bij Tjeenk Willink het licht zien. Doch het hoofd- bestuur had de
toestemming noodig van de Maatschappij. Deze toestemming zou aan de algemeene
vergadering van Pinksteren 1887 kunnen worden gevraagd. Kerdijk en Tjeenk Willink
besloten intusschen reeds 1° Januari 1887 op eigen risico het weekblad het licht te
doen zien, in afwachting van de beslissing, welke door het hoofdbestuur van het
‘Nut’ aan de departementen werd gevraagd. Die beslissing was voor Kerdijk een
bittere te-leurstelling. De in Januari uitgekomen nummers hadden de departementen
verschrikt. Vooral het derde nummer, van 15 Januari 1887, waarin ruiterlijk,
onbewimpeld werd uitééngezet, waarom men geen langer weêrstand mocht bieden
aan het invoeren van het algemeen stemrecht. De debatten in de departementen
gevoerd overtuigden Kerdijk, dat men zich niet door hem wilde laten drijven. Het
weekblad zou dus voortaan, als ‘Sociaal Weekblad’, zonder den steun van het ‘Nut’
worden uitgegeven. Kerdijk zelf bedankte in 1887 voor zijn betrekking van secretaris
van het ‘Nut’. Zijn aftreding werd vergemakkelijkt door zijn verkiezing in 1887 door
Amsterdam in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Zijn kloek vóórgaan in die
Kamer is algemeen bekend en geroemd. Tot op het jaar 1901, toen hij afscheid
nam uit die Kamer, bleef hij ijveren voor de sociale pacificatie en zich verzetten
tegen de leer van den klassen-strijd. Hij kwam echter niet tot evenwicht met zich
zelven. Al zijn nobele aspiraties moesten voortdurend kampen met zijn onstuimigheid,
afgewisseld door buien van neêrslachtigheid, en met zijn overgeërfde manieren en
en

vormen. Den 16 Maart 1904 werd zijn stoffelijk overschot in den snel-stroomenden
Isar bij München gevonden. Kundig was hij zonder twijfel, scherpziend zeer zeker,
hooghartig wellicht; een tijd-lang stond hij aan het hoofd der uiterste liberale
linkerzijde van ons parlement, maar hij is niet in de politiek de Armand Carrel voor
ons vaderland gebleken.
Het ‘Sociaal Weekblad’, door hem gesticht, bleef intusschen zijn weg vinden onder
ons volk. Het bleef bestaan tot 30 September 1911. Kerdijk heeft de eerste vijf à
zes jaren zelf zijn blad geredigeerd. Gedurende die jaren is het blad, naar mijn
inzien, een meesterstuk geweest. Al de fijne, organiseerende en kritische talenten
van Kerdijk kwamen daarin volkomen tot hun recht. De eerste jaargangen

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

402
blijven een rijk-vloeiende bron voor allen, die thans nog studie maken van
maatschappelijke vraagstukken. Het beste werd door Kerdijk nog niet goed genoeg
voor zijn orgaan gerekend. Hij was allereerst voor medewerkers een fijn-proever.
Ik mag er van mede-spreken, omdat hij mij nu en dan als mede-arbeider in zijn blad
toeliet. Ik heb er drie artikelen van eenig aanbelang geleverd. - Het eerste, 10
December 1887, bij gelegenheid der verkiezing van den heer Carnot tot president
van Frankrijk, waarin ik uitéén poogde te zetten, dat de Fransche republiek, wilde
zij blijven bestaan, niet de conservatieve staat van Thiers, maar onbewimpeld een
sociale republiek moest worden. - Het tweede, meer breede artikel kwam uit in de
nummers van 8 December en 15 December 1888, onder den titel: ‘Verzoening van
Staat en Maatschappij’. Het was een scherp requisitoir tegen de politiek der liberale
partij, die zich steeds bewoog in een richting, welke den staat los maakt van de
maatschappij en aldus in de hand moest werken strijd tusschen beide, terwijl, bij de
zuiging der maatschappelijke behoeften, juist nieuwe levenskrachtige
organisatie-vormen door den staat moesten worden aangewend. De staat mocht
niet louter negatief optreden. Hij moest oog hebben voor de ongelijkheid in de
maatschappij, en positief werken, leiden tot waarachtige reorganisatie. ‘Voor wie
zoo gaarne had gezien - aldus voegde het artikel er bij - dat in Nederland door de
liberalen het werk der verzoening wareverricht, is het een magere troost, dat ook
de andere staatkundige partijen in gebreke zijn gebleven. Nu hebben allete zamen
in te halen, wat door alle werd verzuimd’. Dit artikel wekte veel opspraak, zelfs bij
de rechtbanken, toen de vervolgde socialisten zich daarop beriepen. - Mijn
derdeartikel drong nog meer door, wijl het zich met een godsdienst-questie bezig
hield. Het kwam in het ‘Sociaal Weekblad’ van 30 April 1892 uit, en behelsde de
geheel vergeten geschiedenis van de kleine groepen van lieden, die in de jaren
1831 en 1832 te Zwijndrecht en andere dorpen werden gevonden. Zij durfden op
godsdienstigen grondslag de meest consequente gevolgtrekkingen van het
communisme aan, en deden hun best om hun samenzijn daarnaar in te richten. Met
groote moeite - vooral geholpen door professor de Hoop Scheffer - verzamelde ik
de mondelinge en schriftelijke overleveringen, welke van die lieden nog hier en dáár
op te sporen waren. Ik heb later die studie verder uitgebreid in twee grootere
opstellen. Het ééne geplaatst in ‘de Gids’ van Augustus 1892, het andere
voorgedragen in de Kon.
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den

Akademie van Wetenschappen den 14 November 1892. Ik leidde, toen ik
nogmaals een sociaal onderwerp aldaar durfde behandelen, in het hoogste
wetenschappelijk lichaam van ons land de arme luidjes van de jaren 1831 in:
eenvoudige turfschippers, daglooners, zwavelstokken-venters, gewezen dienstboden,
allen poovere lieden, vooral den schipper Stoffel Muller. Hij herhaalde door mijn
mond, nog ééns zijn klemmende rede, dat de beschaafde en kundige klasse van
het volk zijner dagen niet veel deed, om den toestand van druk der lagere klassen
te doen opheffen. Zij hielp ook niet mede, volgens onzen schipper, om de atmosfeer
onder het volk rein te houden. En waarlijk - aldus ging hij voort - is het zóóver
gekomen, dat, wat de zedelijke reinheid betreft, er haast behoefte zou wezen aan
een zendeling-genootschap in het eigen land, om op de wegen, op de schuiten, in
de herbergen, en op het open veld, de lieden te vermanen. Het bederf woekert thans
voort. Men is zóó bedorven - aldus Stoffel Muller - dat het moeilijk valt door een
eerlijk beroep in onze maatschappij zijn kost te verdienen. Er is voor den waren
Christen haast geen andere plaats in deze wereld, dan om met handen-arbeid voor
een dagloon te werken. En in dat dagloon wordt hij dan nog dikwijls verkort. Ja, de
arme lieden hebben het soms nog slechter dan de dieren, paarden en honden, die
de rijken houden! Er is allerwegen een verregaande ongevoeligheid en liefdeloosheid.
De leeraars (predikanten) houden zich aan de zijde der rijken; zij zijn tevreden als
zij des Zondags hun preek hebben gehouden; zij weten niet, hoe het onder het volk
toegaat. Trouwens zij behooren meestal zelven tot de midden-klasse. Wij zijn - zóó
vervolgt hij - als in 't laatst der dagen. Een ieder zoekt zichzelf alléén. Het heeft den
schijn, alsof het ware licht geheel verdonkert, omdat er nú nergens op de wereld
plaats voor dat licht is: niet in de herbergen, niet op de wegen, niet in de schuiten,
niet in de postwagens, niet in de huizen, 't zij dan in de gevangenis! Het wordt tijd,
dat de Heer met zijn ijzeren roede de heidenen komt hoeden, hen, die Gode de eer
weigeren. - En van-zelf eindigden dan zijn woorden met het oude wee-geroep der
Wederdoopers. Ook zij - de Zwijndrechtenaars - wierpen onrust in de gemoederen:
zij spraken van vizioenen en openbaringen; zij getuigden van een God, voor wien
halfheid, lauwheid of dubbelzinnigheid een gruwel was; zij verkondigden een Heer
der heirscharen, die de machtigen dezer aarde zou wegblazen; zij zagen teekenen
in de lucht, en waar zij
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kwamen, op het veld, in het dorp, op de markt, in de stad, lieten zij, ééntonig en
schrikverwekkend, als het gelui van een zware, klok, aan de saâmgeschoolde
huiverende menigte dien altijd herhaalden, huilenden kreet hooren: ‘Wee, wee, over
U!’
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Achtste hoofdstuk.
Mijn verder leven in Amsterdam.
I.
De stad Amsterdam, waar ik leefde, veranderde van lieverlede zeer sterk. Reeds
het vóórkomen der stad onderging menige vervorming. De heer Jan Veth, wanneer
hij als schilder het oog laat gaan op wat hier verbouwd en gebouwd werd, spreekt
de

te-recht van steden-schennis. De burgerij en de overheid der 19 eeuw voelden
weinig voor het schoon van Amsterdam. Ja, men kon de sierlijke ronding der grachten
moeilijk verstoren, maar de eischen van het vermeerderd verkeer en het gebrek
aan schoonheids-zin bedierven wat maar eenigszins mogelijk was. Thorbecke was
voorgegaan met zijn heillooze sluiting van het IJ, vlak vóór de open kom der stad,
en zijn adepten hadden met passer en liniaal het overige gedaan. De nieuwe uitleg
en uitbreiding aan de buiten-singels en den Amstel werd, met een enkele
uitzondering, hoe langer hoe leelijker.
En daarbij was in het inwendige, in de bevolking, allengs een even groote wijziging
waar te nemen. Ook de dichters, die vroeger elk in hun eigen kring aspiratiën in
Amsterdam wisten op te wekken: da Costa, Potgieter, Alberdingk Thijm, van Lennep,
stierven allengs. Een spanne tijds zou verloopen, vóórdat in het hart en op de tong
der tijdgenooten het woord van nieuwe dichters zou leven. Alles werd in den omgang
soms prikkelender, maar in veel opzichten vulgairder en banaler. Amsterdam was
nooit een aristocratische, maar wèl een min of meer patricische stad geweest. De
‘élite’ of keurbende, die aan de groote menigte den toon gaf, behoorde niet tot den
adel, maar wel tot de afstammelingen van oude regenten of van door den handel
vermogende geslachten. Het is waar, die zoogenaamde keurbende, om in de taal
van Izoulet te spreken, was een coterie, een coterie die intusschen voor iederen
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nieuwen aankomeling open stond. Deze coterie, met haar in geheel de stad bekende
namen, handhaafde zich nog in mijn studenten-tijd en iets later in alle
regeerings-colleges en in alle besturen. Was zij intelligent en knap gebleven, dan
had de menigte zich waarschijnlijk wel door haar laten blijven leiden. Maar het
ongeluk was, dat die coterie in werkelijkheid niet meer voor haar taak van leiding
berekend was. Zij liet de teugels glippen. Ik heb het pag. 98 en volgende pogen aan
te toonen voor de zaken van handel en geldwezen. In de bankiers-kringen drong
zich dus het nieuwe en toch zeer oude element der Israëlieten, die wèl degelijk het
begrip van het crediet met hun verfijnd brein verstonden, hoe langer hoe meer naar
voren. Ten gevolge der vertraging van den aanleg der waterwegen naar zee en
naar den Rijn verslapte de energie en de durf in den goederen-handel. De namen
der oude firma's verdwenen als uitgeblazen kaarsen na een glansrijk feest. Eerst
later herstelde dit zich. In de politiek der stad toonde zich éénzelfde verschijnsel.
De meer alledaagsche burgerij liet zich gelden, en steunde niet meer op het advies
der dragers van de oude namen. Maar die burgerij was zelve niet zeker van zich-zelf,
zag niet frisch en moedig de toekomst in. Het gevoel, dat de oude generatie te veel
‘non-valeurs’ had, was dáár overvloedig, maar waar zij-zelve de keuze moest doen
der meer sterken van geest en hart, faalde zij, en gaf zij te-veel aan de middelmatigen
haar stem. Men scheen in de hoofdstad een overgangs-tijd te beleven, een
overgangs-periode waarvan de burgemeester van Tienhoven ‘ trotz alledem ’ de
correcte, sm aakvolle, buigzame en bijna artistieke uitdrukking was: ‘virurbanus et
elegans’, zoo als de Romeinen hem zouden hebben genoemd.
Ik had mij, toen ik in Amsterdam in 1877 aankwam, aangesloten bij de
kiesvereeniging ‘de Grondwet’, omdat ik meende, dat die vereeniging nog het meest
't oog had voor de productie-factoren der stad. Ik steunde dus met al mijn macht
dáár de candidatuur van Kappeyne en Tak, wanneer een verkiezing voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal noodzakelijk was. Kappeyne en Tak begrepen naar
mijn inzicht volkomen het gewicht voor het gansche land, om Amsterdam als
productie-factor bij uitnemendheid te behouden en te versterken. Alle mannen van
zaken en groot-bedrijf waren het veelal hiermede eens. Kappeyne wees hier voor
Amsterdam den weg. Ik had hem ééns op een luisterrijken maaltijd bij den
burgemeester van Tienhoven, in diens weidsche smaakvolle woning op de
Keizersgracht bij de Westermarkt - van welke woning Bosboom's
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teeken-penseel zulke aardige inkijkjes wist weêr te geven - een kleine tafelrede
hooren uitspreken over dit thema. Hij herinnerde er aan, dat in de dagen van de
Republiek der Vereenigde Zeven Provinciën het dilemma altijd-door was gesteld:
de Prins of Amsterdam. Nú was er geen sprake meer van tegenstelling; de leus
voor het gansche land moest zijn: Oranje en Amsterdam. Een ware staatkunde
moest gebruik maken van den voorraad opgespaarde kracht, die in Amsterdam
voorhanden was, ten bate van het geheele vaderland. De burgerij echter, die in de
kiesvereeniging ‘Burgerplicht’ vergaderde, gedreven door jaloersche af brekende
elementen, die zich later om het radicale blad van de Koo ‘de Amsterdammer’
schaarden, begreep niets van dit streven, en stelde zich lijnrecht tegen wat men
zou kunnen noemen de persoonlijkheid van Kappeyne. Het zonderlinge schouwspel
deed zich voor, dat de oude Amsterdamsche meer conservatieve groep Kappeyne
steunde, terwijl alle latere radicalen Gleichman stelden en kozen. Zij namen gretig
op kleine verdachtmakingen, vooral wanneer men hun uitéén zette, dat Kappeyne
onberekenbaar en wispelturig was. Zijn in het jaar 1879 aan de orde stellen der
grondwets-herziening, om te kunnen komen tot kiesrechts-uitbreiding, verschrikte
blijkbaar de gezeten liberale burgers. Dus ging men liever mede met den rustigen
en uiterst bezadigden Gleichman, van wien men zeker was, dat hij geen sprongen
in het duister zou wagen. Men was onder de kiezers te Amsterdam het spoor bijster.
De hoogleeraar der wijsbegeerte, de heer Spruyt, was weder klaar met een
vlugschrift, dat in duizenden exemplaren werd verspreid met den titel: ‘In geen geval
Kappeyne’. De kleine burgerij volgde hem. De heer A.C. Wertheim, wien die burgers
altijd gehoor gaven, wankelde. Toen later ook Tak door het Amsterdamsche
kies-personeel, nú zeer bepaald uit conservatieven bestaande, in den steek werd
gelaten, trok ik mij, mismoedig, uit het politiek actieve streven terug. Ik miste voor
een zuiver staatkundigen strijd de noodige kracht of hartstocht. Mijn arbeids-veld
lag op het sociale terrein. Mijn laatste politieke rede in ‘de Grondwet’ was een pleidooi
voor Tak's uitbreiding van het kiesrecht.
Trouwens ik had in maatschappelijken zin werk in overvloed. In allerlei commissies
en arbeid werd ik telkens geroepen. Ik noem slechts, van financieelen kant, de
Commissie van Toezicht op de Rijkspostspaarbank, het commissariaat der
Surinaamsche Bank en later dat van de Amsterdamsche Hypotheekbank. Veel meer
werk vorderde de bemoeiing met de Teekenschool voor Kunst-ambachten, een
fragment
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van het programma, dat ik voor de werkzaamheid van het ‘Nut’ had gesteld. Met
enkele vrienden, onder wie Joh. C. Zimmerman en Rudolf Bake, hielp ik die school,
onder hoofdleiding van den heer J.R. de Kruyff, oprichten. Het was een klein begin,
maar met subsidies van den staat, de provincie en de gemeente, voorts met
jaarlijksche bijdragen van particulieren en zeer geringe schoolgelden, wisten wij de
inrichting op de beên te helpen en te doen bloeien. De taak, die wij in Amsterdam
op ons namen, was het vormen van werklieden voor de kunst-ambachten. Eigenlijk
moest naar ons inzien ieder ambachtsman weder, zoo alsvoorheen, op zijn gebied
een kunstenaar worden, die aan zijn werk een schoonen vorm wist te geven. De
term k u n s t -ambacht zou dan vervallen. Dit was echter de leus der toekomst. Voor
't oogenblik bepaalden wij ons tot dat wat voor de hand lag. Het was toch onze
ondervinding, dat ons vaderland op dit terrein zooveel te-kort kwam, terwijl het
vroeger juist hier voortreffelijk zich had getoond. Daarvoor was noodig opleiding.
De jongens, die op het ambacht waren, die slechts door drillen en vloeken van
oudere kameraden hun werk konden leeren, moesten onderwijs en wel het beste
onderwijs genieten. Daarvoor moesten onze lokalen in de avond-uren voor hen
open staan. De jongens moesten allereerst leeren teekenen. Zonderling: de minst
beschaafde heeft altijd gehoor, de meest beschaafde zelden oog. Het oog moet
dus worden opgevoed, het ziet anders zoo slecht, heeft geen begrip van
evenredigheid, van perspectief, zooals het kind geen afstand kent. Door dat teekenen
komt eerst de ontwikkeling en het overleg. Rijker wordt men in het leven, wanneer
men, door de oefening van dat teekenen, alles leert opmerken. En het is - zóó
meenden wij - een rijkdom, dien een ieder kon verwerven. Kunst wordt dàn een
weelde voor het gansche volk. In die opvatting, wilden wij een goede atmosfeer
vormen voor het brengen van echte Hollandsche kunst in het ambacht. Wij wilden
de jongens, die wij vóór ons op de banken zagen, leeren begrijpen, wat het is
smaakvol uitvoerend werkman in hun arbeid te zijn. Hersens geven aan wie tot nu
toe slechts handen hadden. Zij moesten in hun werk zelfstandig worden, leeren
schiften, berekenen, verwerpen, kiezen. Wij hoopten zóó een beter gehalte aan
toekomstige werklieden te geven, edele knappe kerklieden te vormen, hartig zout
onder de menigte der arbeiders te strooien. Dàn zouden onze meubelmakers weder
stijl, onze zilversmeden weder smaak, onze graveurs weder fijne nauwgezetheid,
onze behan-
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gers en stoffeerders weder waren eenvoud kunnen krijgen. Wij wenschten een kern
daarvoor in het leven te roepen. Het ging in 't begin moeilijk. De jongens, die
zoo-even van hun dagelijksch werk kwamen, tegen half-acht des avonds, waren
slaperig van vermoeidheid. Wanneer wij het opmerkten, lieten wij hun een tiental
minuten met rust. Daarna hoorden zij met wakkere inspanning naar wat hun werd
getoond of onderwezen. Wij hadden de inbeelding te kunnen kampen tegen het
lage, alledaagsche, gemeene. Wij stelden ons doel tamelijk hoog, poogden
effect-bejag te verdrijven, eerlijkheid in de kunst te onderwijzen, volgens den regel
van Ingres: ‘Le dessin c'est la probité de l'art’. Onze school bloeide zeer. Wij hadden
voortreffelijke meesters: ik noem slechts de namen van den lateren hoogleeraar
der graveerkunst Dupont, van den bekenden schilder Gorter. Jammer was het
slechts, dat nog niet meer van deze scholen in Amsterdam verrezen!
Op die wijze dacht ik, dat ook toenemende armoede in onze stad kon worden
bestreden. Mijn vrouw werkte dapper in die richting mede. Terwijl zij in haar
kerkgenootschap het diaconess-schap trouw vervulde, een bewaarschool in de
Kerkstraat mede-leidde, had zij een plaats ingenomen in het bestuur (dames-comité)
der ‘Industrie-school voor Vrouwelijke jeugd’. Hier werden de meisjes onderlegd en
onderwezen in al de takken van bedrijf, die haar in de maatschappij open stonden,
en ook hier was het parool den smaak en de degelijkheid van het werk in de eerste
plaats te oefenen.
Door verschillende betrekkingen - en ik gedenk hierbij ook de enkele lezingen die
ik hield, bij voorbeeld in het gebouw van den Werkenden Stand voor de werkgevers,
den

den 14 December 1889, om toch het zorgen voor den ouden dag van den
werkman op den vóórgrond te stellen - door al die aanrakingen werd mijn huis een
tijd-lang een gastvrij huis. Het was altijd mijn wensch geweest, ook buitenlanders,
als zij in ons land kwamen, een behaaglijken indruk te geven van het huiselijk
Hollandscn leven. Welnu, ik zorgde daarvoor dat onze drempel werd betreden en
overschreden door zulke buitenlanders, als zij in Amsterdam kwamen. Mag ik enkele
van die namen vermelden? Zeer spoedig kwam tot ons Fanny Lewald uit Berlijn,
wier leven ik in het jaar 1865 in ‘de Gids’ had beschreven. Zij was nu bejaard, doch
de witte haren, zorgvuldig geplooid en gerold, stonden haar uitnemend en gaven
een fraaie omlijsting aan het fijne en bij uitstek schrandere gelaat. Zij gaf toch reeds
den indruk van een
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achttiende-eeuwsche dame van goeden huize. Haar Israëlitisch profiel, haar snel
betoog, haar schitterende oogen, haar levendige gebaren, bekoorden: al dat uiterlijke
was veel warmer dan de soms al te rationeele of verstandige stijl van haar boeken.
Trouwens aan dweperij of droomen gaf zij niet toe. Ik was niet schielijk met haar
uitgepraat in de dagen die zij bij ons vertoefde. Mij trokken, in haar levendig, pittig
geestig gesprek, vooral aan haar herinneringen van vroeger uit haar rijk verleden.
Zij werd niet moede ons te spreken over Johanna Kinkel, over Lamennais, over
Rodbertus, over Heinrich Heine, en vooral over Franz Liszt. En babbelend over
Frans Liszt - denkend misschien aan haar eigen vroegere irreguliere betrekking met
Stahr, haar lateren echtgenootdie nu reeds gestorven was - kwam telkens over haar
lippen de naam van den te Rome eenzaam levende vriendin van Liszt, de prinses
von Sayn Wittgenstein. Kleinere geschriften van haar waren mij reeds bekend. Doch
Fanny Lewald wist mij te vertellen, dat de prinses bezig was een groot werk te
schrijven over de positie der Catholieke kerk, dat den titel zou dragen-: ‘Des causes
intérieures de la faiblesse extérieure de l'Eglise’. Zij werkte aan dat boek - volgens
het zeggen van Fanny Lewald - zooals vrouwen weven aan een tapijt. Fanny Lewald
meende, dat dit boek zeer belangrijke gegevens over het wezen der kerk in verband
met de sociale evolutie der tijden zou bevatten, en wekte mij op, mijn aandacht op
1)
dat boek te vestigen indien het later mocht uitkomen .
Behalve Fanny Lewald mochten wij te mijnen huize als tijdelijke gasten ontvangen
de Fransche auteurs François Coppée en André Theuriet. François Coppée was
wijd en zijd vermaard als de dichter van de teêrgevoelde, fijngepenseelde, zangerige
dramatische idylle: ‘Le Passant’. Op een Coppée-avond van 21 Januari 1880 werd
dit kleine

1)

De prinses von Sayn Wittgenstein is 23 Februari 1887 gestorven. Een veertien dagen vóór
haar dood was het werk gereed, gereed in 24 deelen. Doch zij bepaalde, dat haar boek eerst
vijf en twintig jaren na haar dood mocht worden gepubliceerd. Ik ben thans te oud om de vier
en twintig deelen te digereeren. Enkelen, die inzage van sommige gedeelten hebben gehad,
meenen dat het werk als om twee spillen wentelt. Vooreerst de wending, die de Catholieke
kerk zou aannemen over de sociale questie tijdens het pontificaat van Leo XIII, en ten andere
het streven om de kerk geheel en al onafhankelijk te maken van den staat. Anatole Leroy
Beaulieu, die enkele bladen heeft gelezen, zegt in de Revue des deux Mondes van 15
December 1891 over het boek: ‘On retrouve - voyez particulièrement tome XII p. 297 - dans
cet ouvrage, dont il ne subsiste que quelques exemplaires, toutes les grandes lignes de ce
qu'on a depuis appelé le Socialisme Catholique’. - Over de prinses kan men raadplegen de
‘Mémoires’ van Richard Wagner in 1911 uitgekomen; aldaar wordt vooral haar verblijf te
Zürich met Liizt en Wagner geteekend.
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drama in den schouwburg van Van Lier vertoond. Maar wij genoten toch altijd nog
meer van zijn bundels: ‘Les Humbles’ enz., waarin hij de kleine burgerij of de armen
gedenkt. Er zijn dáár van die regels die in 't geheugen blijven hangen: ‘le jardinet
s'emplit du rire des enfants’, of die andere regel: ‘et je n'ai pas trouvé cela si ridicule’
waarmede het vers ‘Le Banc’ wordt besloten: een zacht en vredig dichtstuk van wat
twee uit één dorp, uit één streek, elkander te zeggen hebben, wanneer zij, iets ouder
geworden en door den stroom van het leven opgenomen - hij soldaat, zij arme
dienstbode - in den tuin der Tuïlerieën te Parijs 's avonds op een bank rustig, de
één naast den ander, komen te zitten; hoe zij het leven droevig en moeitevol vinden,
hoe de soldaat haast hoopt dat er een oorlog komt, en hoe zij daarvan schrikt, hoe
zij voortspreken en keuvelen, en het uur voorbij-glijdt... totdat eensklaps in de verte
de trompet weêrklinkt, die de taptoe blaast en aan hun zoet gesprek een einde
maakt. Coppée was een der beminnelijkste figuren die ik in mijn leven gekend heb,
een der edelste Franschen tot aan zijn dood, toen hij zijn religieuze ziele-crisis in
de verzen ‘La bonne souffrance’ vertolkte. Hij hield veel van Holland. - Eénzelfde
liefde voor Holland toonde André Theuriet, die voor elke schakeering der natuur,
vooral in de stemming en tinten van het woud, gevoelige novellist. Was hij het niet,
die in onze binnenkamer der woning aan de Nederlandsche Bank, waar zijn
echtgenoote en zijn vriend Tristan mede aanzaten - aan onze gasten den toast
herhaalde:
A la Hollande! A la jeunesse
De ses vastes prés toujours verts,
Ou l'on voit tournoyer sans cesse,
L'aile des moulins dans les airs!
A ses ‘grachts’ où, comme une bande
De blancs oiseaux rasant le port,
Les grands vaisseaux prennent l'essor;
1)
A la Hollande!

Wij noemen geen andere namen, al vergeten mijn vrouw en ik Paul Deroulède en
von Martitz niet. Wij willen liever de aanleiding vermelden, die zulke bezoeken
menigvuldiger deden worden. Het was het oude genootschap ‘Felix Meritis’, waarvan
ik toen in het Algemeen Bestuur was. Dit genoot-

1)

Voor Theuriet is met veel praal een monument opgericht te Bourg-1a-Reine waar hij maire
was, 9 November 1913.
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schap, zetelende in een waarlijk vorstelijk gebouw aan de Keizersgracht, was een
de

overblijfsel der 18 eeuw en heeft tot 5 Juni 1889 bestaan, toen het onder mijn
presidium ontbonden is. Met groot leedwezen voltrokken wij allen, die daarin
betrokken waren, de ontbinding. Maar de loop der tijden drong daartoe. Het was
binnen de vormen, in welke het was opgericht, niet langer in stand te houden. Toch
had het in zijn oprichting en bloei iets zeer eigenaardigs. Het was een uiting van
den encyclopedischen geest, die in het midden der achttiende eeuw door Europa
voer. De Fransche encyclopedisten, kranige figuren, wier oogen blonken alsvuur,
wier gebaren bijna hartstochtelijk waren, hadden hun parool doen klinken. Men
moest aan verlichting arbeiden en vooruitgang bewijzen, door alle wetenschappen
en kunsten tot één middenpunt te vereenigen, voorts zulke complete manifestaties
van geestelijke universiteit op vele plaatsen vestigen. Amsterdam, altijd zeer gevoelig
voor den stoot dien Frankrijk's beschaving gaf, deed daaraan mede. Vooral toen
de patriotten de leiding van de meerderheid in Amsterdam allengs in handen kregen.
e

Zóó ontstond door hun inspanning het genootschap, dat reeds dadelijk het 18
eeuwsche eenigszins aanmatigende opschrift: ‘Felix Meritis’ boven zijn gevel beitelde.
Het geheel der inrichting werd gesplitst in evenredige afdeelingen, die, te zamen
verbonden, haar kracht op al de leden der vereeniging zouden uitoefenen. De
afdeelingen natuurkunde, algemeene wetenschap, letterkunde, koophandel, muziek,
en teeken- of schilderkunst gaven elkander hier de hand. Wekelijkswerden in al die
afdeelingen vergaderingen en voordrachten gehouden. Het werd en bedoelde te
zijn een stevige bundel van lichtstralen op elk gebied van wetenschap en kunst.
Aldus heeft het een kleine eeuw bestaan. Allengs veranderde: eenigszins de kleur
en stemming der leden. Toen het koningschap der Oranjes werd ingesteld,
verflauwde geheel en al de patriotsche zuurdeesem. De meer deftige coterieën, die
zich eerst ter zijde hadden gehouden bij de oprichting, dongen en verkregen het
lidmaatschap. De koningen, wanneerzij hun vóórjaars-bezoek aan de hoofdstad
brachten, reserveerden zich altijd één avond om het muziek-concert van ‘Felix
Meritis’ bij te wonen. Het genootschap werd uiterlijk zeer deftig. Maar de innerlijke
vooruitgang ging hiermede niet hand aan hand. Al de verschillende afdeelingen
verslapten in haar werk en ontwikkeling, naarmate de kringen, waar zij zich op
toelegden, meer en meer zich specialiseerden. Voor natuurkunde was allengs iets
anders noodig dan het in zijn tijd uitmuntende, doch kleine kabinet.
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De teeken- en schilderkunst verlangde breeder ontplooiing dan de artistieke pogingen
die ‘Felix’ zich kon veroorloven. De wetenschappelijke drang kwam maar een enkelen
keer tot uiting, wanneer een redenaar of hoogleeraar aan het woord wilde komen.
De afdeeling koophandel kon slechts sporadisch, zij 't dan voortreffelijk, invloed
oefenen. De afdeeling der muziek vermocht, nú het orkest van lieverlede talrijker
moest worden, zich niet te handhaven. En de afdeeling letterkunde verloor haar
‘prestige’, dat nog een enkelen keer door begaafde sprekers als Beets werd
opgehouden. Mijn vriend van Hall en ik beproefden die laatste afdeeling tot meer
bloei te brengen, door haar beschikbaar te stellen ook voor buitenlandsche talenten,
en zóó kwamen o.a. François Coppée, later Francisque Sarcey hier te Amsterdam
- men denke aan zijn bespreking van den ‘Polyeucte’ van Corneille - hun voordracht
houden. Doch dit alles hielp in geenen deele om het encyclopedisch karakter der
inrichting van ‘Felix Meritis’ te behouden en te handhaven. Toen het bestuur zich
goed daarvan bewust werd, ontbond het 't genootschap. De financieele liquidatie
liep ordelijk af, dank zij het beleid van den toenmaligen jongen secretaris, den lateren
bij uitstek wakkeren veerkrachtigen burgemeester van Amsterdam, mr. W.F. van
Leeuwen. De nog overige gelden werden aan instellingen gegeven, die in verband
stonden met het oude karakter van ‘Felix Meritis’. Het was voor Amsterdam een
verlies. Doch de specialiseering zette zich voort, en gaf aan Amsterdam (wat de
muziek betreft) een schitterende vergoeding in de stichting van het concertgebouw.
Het oude ging voorbij, het nieuwe kwam nog niet dadelijk op. Toch werd allengs
merkbaar zekere voeling in Amsterdam en in geheel het vaderland, dat er - nú het
staatkundig evenwicht sinds den oorlog van 1870 in Europa verbroken was - voor
ons land behoefte ontstond, om het onderpand van zijn nationaliteit te versterken
en zoo mogelijk te vergrooten. Dat onderpand kon geen ander zijn dan o n z e t a a l .
Er was misschien een houvast, om de levens-kracht van die taal iets meer te
bevestigen. Dat houvast werd aangeboden door Zuid-Afrika. Aldaar was tot op het
jaar 1806 (het jaar der capitulatie van de Kaapkolonie aan Engeland) de Hollandsche
taal - sinds de kolonie was gesticht - de éénige officieele mededingster der Engelsche
spraak. De Fransche taal der Hugenoten, die trouwens meerendeels met Hollandsche
vrouwen aldaar huwden, telde haast niet mede. Toen de capitulatie van het jaar
1806 tot stand kwam, werd in artikel 8 bepaald: ‘de burgers en ingezete-
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nen zullen al de rechten en vrijheden, welke zij tot hiertoe hebben genoten,
behouden.’ Eén dezer vrijheden was natuurlijk het recht om met hun regeering in
hun eigen taal te correspondeeren, en die taal te gebruiken vóór rechters, in
burgerraden en andere vertegenwoordigende lichamen. Doch de nieuwe Engelsche
regeering der Kaapkolonie was daarmede niet gediend. Dadelijk in 1813 werd een
verordening gemaakt, dat voor alle ambtenaren de kennis der Engelsche taal een
onontbeerlijk vereischte was. Spoedig daarop volgde een kennisgeving, dat alle
aan de regeering gerichte geschriften in de Engelsche taal moesten gesteld zijn of
vergezeld moesten wezen van een Engelsche vertaling. Straks werd verordend,
dat van Januari 1827 af de Engelsche taal uitsluitend zou gebruikt worden in alle
justitieele acten en verrichtingen, hetzij in de hoogere of lagere gerechtshoven der
kolonie. In 1832 werd de Engelsche taal als éénig geoorloofde taal definitief in de
gerechtshoven ingevoerd. En toen de Kaapkolonie in 1853 een constitutie kreeg,
werd bepaald, dat niet anders dan Engelsch in het parlement zou mogen gebezigd
worden. Een laatste stap was, dat in 1865 - in de onderwijs-wet van dat jaar uitdrukkelijk werd bepaald, dat de Engelsche taal uitsluitend als medium van
onderwijs zou gebezigd worden in alle door den staat gesubsidieerde scholen. Op
deze wijze werd, tegen de bedoeling in der capitulatie van het jaar 1806, de
Hollandsche taal in de Kaap-kolonie onderdrukt en geweerd uit den ambtelijken
dienst, uit de rechtbanken en uit de gesubsidieerde scholen. Toch was het element
der Hollandsche taal krachtig genoeg, om, ten spijt van dat alles, zich in Zuid-Afrika
te handhaven. De herwinningsperiode begon in 1878, waaraan de naam van Hofmeyr
is verbonden. Resoluties werden door afdeelingen van den bond, die later den naam
van Afrikaanschen bond zou verkrijgen, genomen, ten gunste van de Hollandsche
taal. In 1881 werd een voorstel bij het parlement ingediend, met het oogmerk dat
het den leden zou vrijstaan zich van die taal te bedienen; en werkelijk werd dat
voorstel in 1882 aangenomen. In datzelfde jaar werd aan de beoordeeling van
schoolcommissies overgelaten, om toe te staan, of het Hollandsch weder in
gesubsidieerde scholen kon worden gebruikt. In 1884 werd het Hollandsch in de
gerechtshoven weder toegelaten. Ook voor het dienst-examen in
ambtenaarsbetrekkingen kwam die taal weder tot haar recht. Dit alles was natuurlijk
een weêrslag van wat in den onaf hankelijken staat van den Transvaal geschiedde.
Aldaar dacht het Hol-
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landsch element zich een stevig bolwerk te verzekeren, vooral toen na 1881 de
Transvalers zich voor goed vrij hadden gemaakt van de Engelsche overheersching.
Dat oud-Hollandsch element dacht zich te consolideeren door een spoorweg - den
Zuid-Afrikaanschen spoorweg - te doen construeeren, die de hoofdstad van den
Transvaal met het Oosten en Zuiden zou verbinden. De onderhandelingen over
dien spoorweg brachten ons land weder samen met de oude stamgenooten. Het
volks-geweten in ons land begon te beseffen, welk een fout onze vaderen en wij
zelven begaan hadden, door alle verbindingen met onze stoere en ruige
stamverwanten in Afrika op geestelijk en stoffelijk gebied te laten varen. Het bleek
in 1875, toen de toenmalige president van den Transvaal, de heer Burgers, zich
naar Nederland begaf om de concessie voor dien spoorweg te bevorderen.
Allerwegen in ons land, ook in Utrecht, waar ik toen nog professor was, werd Burgers
met uitbundige liefde ontvangen. De Utrechtsche hoogeschool benoemde hem, ook
door mijn initiatief, tot eere-doctor in het Romeinsch recht. Men jubelde intusschen
wat al te voorbarig. Mij heugt nog een feestelijk diner dier dagen in het Amstel-Hotel
te Amsterdam, waar wij allen, die geloof in de toekomst van een grooter Nederland
hadden, samenzaten en onze feestdronken instelden op den voorzitter der tafel,
Burgers. Helaas, het bleken nog illusies. Doch in 1883, toen de staats-president
Kruger met Du Toit en Smit weder voor ditzelfde doel in ons land kwamen, werden
de banden steviger gespannen. De spoorweg kwam tot stand. Op 1 Januari 1893
reden de locomotieven van Pretoria naar Kaapstad. Engeland keek alles jaloersch
aan. Toen kwam tegelijkertijd de ontdekking der rijkste goudmijnen der wereld op
den Witwatersrand, en de daardoor ongehoord snelle ontwikkeling van
Johannesburg. Engeland begreep dat het uit moest zijn met dien Hollandschen
opbloei in den Transvaal. De oorlog barstte in het jaar 1900 van-zelf los. Het einde
was spoedig nabij.
Ik heb in ons land den droom van het Grooter-Nederland, door het samengaan
met den Transvaal, mede-gedroomd. In Amsterdam had zich gevestigd de
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, die alle belangen, waar het haar
mogelijk was, in den Transvaal zou behartigen. In Mei 1891 werd ik lid van het
hoofdbestuur, in 1897 tijdelijk, in Mei 1898 definitief voorzitter daarvan, welke
betrekking ik in Mei 1899 aan den heer Middelberg (later lid der Tweede Kamer van
onze Staten-Generaal) overdroeg, toen hij uit Zuid-
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Afrika herwaarts kwam. In Mei 1901, tijdens en na den wanhopigen oorlog met
Engeland, stelde het geheele hoofdbestuur en bloc zijn mandaten ter beschikking
der leden, en ik liet mij na den kommervollen krijg niet meer herkiezen. In dien
tusschentijd was ik lid, weldra president der directie van een ‘Voorschotbank voor
Zuid-Afrika’, welke bank zich voornamelijk ten doel stelde eerlijke betrouwbare
knappe handwerks-lieden en vrouwelijke dienstboden naar Zuid-Afrika te doen
emigreeren. Ook dáár nam ik na den oorlog mijn ontslag.
Wij lieten de illusie van Grooter Nederland in Afrika voorloopig varen. Het was
hard de zege van macht over recht te aanschouwen. Het was bitter droevig, den
ouden dooden Kruger later terug te zien voeren naar het land dat zijn land niet meer
was. Toch was het ons allen, ter wille van de hoogere belangen van ons land, plicht
om te zwijgen. Denken kon men er altijd over, spreken niet meer. Want het voor de
hand liggend doelwit van alle afstammelingen dier Hollandsche kolonisten in
Zuid-Afrika was nú - nadat de Transvaal en de Oranje-Vrijstaat door Engeland waren
geannexeerd - de erkenning van beide talen, zoowel het Hollandsch als het Engelsch,
tot officieele talen in Zuid-Afrika te verkrijgen. Geheel Zuid-Afrika moest niet enkel
in beginsel, zooals de parlementaire commissie over het gebruik van de Hollandsche
taal in 1906 uitsprak, maar ook in de toepassing, een tweetalig land zijn, en beide
talen moesten voortaan op gelijken voet staan, niet enkel in de
volksvertegenwoordiging maar ook in den ambtelijken dienst, vóór de rechters en
in de scholen. Men moest, met andere woorden, in dit opzicht het voorbeeld der
Vlamingen in België volgen. De toekomst zou dàn later het gepleegd onrecht wel
1)
herstellen .

II.
Met de Vlamingen had ik allerlei relaties. Natuurlijk door mijn betrekking als lid der
redactie van het tijdschrift ‘de Gids’. Maar de vriendschaps-banderi dagteekenden
reeds van-ouds. Op de schoolbanken te Baarn zat ik naast jongens Eyben, volle
neven van mijn besten vriend August Zimmerman. Hun ouders verhuisden later
naar Gent: een enkele werd student en vriend van Julius Vuylsteke. Met hem, den
kloeken denker en stouten spreker, trad ik door dien Eyben in aanraking. Wanneer
ik een enkele maal

1)

Vergelijk thans Mr. J.A. van Hamel ‘Uit het Zuid-Afrikaansch Gemeenebest’, 1913, pag. 14-21
en 74 en 104.
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als Amsterdamsch aankomend student in Gent kwam, leidde hij mij in bij zijn
studenten-gezelschap: ‘'t Zal wel gaan,’ en ik verkwikte mij aan hun woorden en
liederen over den ouden Vlaamschen Leeuw. Het was mij alles zoo huiselijk, zoo
innig warm in den Vlaamschen kring. Terwijl ik in mijn Holland bij feesten altijd en
altijd toasten moest hooren of zelf uitspreken, klonk hier het gezang: ‘Des winters
als 't regent enz. enz.’, door den één aangeheven, door de anderen uit volle borst
in koor begeleid. Het was mij altijd zoo wèl te moede in die kringen vol levensblijheid,
waar de taal vaak frisscher klonk dan bij ons. Later leven en latere bezigheden
brachten mij in Brussel. Ik ontmoette er den beroemden Quételet en ook den
vermaarden hoogleeraar uit Gent Laurent, en verwonderde mij telkens, dat zij het
woord der Vlamingen als buiten hun kring banden. Toen ik nog later Emile de
Laveleye leerde kennen, mocht ik voor het eerst weder volle waardeering van het
Vlaamsche element in België vernemen. Hij had in alle opzichten open oog voor de
geestelijke schatten, die het volk in zijn taal bergde, en was in den vollen zin van
het woord, hij, de socioloog bij uitnemendheid, een warm vaderlander in zijn eigen
land. Trouwens hij was de geliefde meester van Paul Fredericq. En ziedaar nu de
aanleiding, dat ik meer dan ooit mij in de Vlaamsche beweging begon te mengen.
Men schreef het jaar 1886, en men stelde zich in sommige onzer kringen voor, een
feest te bieden aan den Nederlandschen zeventig-jarigen dichter Hofdijk. Hij was
wel geen dichter van den hoogsten rang, maar hij was zulk een eigenaardige,
knoestige, door-en-door eerlijke natuur, dat een ieder - die hem in zijn jeugd
bewonderd had als den dichter van Kennemerland - gaarne deelnam, om hem op
't laatst van zijn leven een zonnigen dag op Santpoort te bereiden. Als oud-leerling
van Hofdijk op het gymnasium deed ik daaraan mede. Het was een vroolijk, weinig
conventioneel middagmaal, dat wij allen te zamen genoten. Haverschmidt, de
beeldenaar van Piet Paaltjens, liet op onnavolgbare wijze een van geest tintelenden
feestdronk hooren. Velen of allen volgden met hun toespraken tot den dichter, die
soms knorrig werd, als de lofrede te banaal werd. Daar klonk eensklaps een lied!
Was het niet de wijs van het ‘Visschertje’, zoo als ik dat ééns in Gent had genoten?
Waarlijk, het was een Gentenaar, de Vlaamsche zanger der taai-congressen, zooals
men hem glimlachend noemde, het was professor Paul Fredericq, die zich liet
hooren. Sinds dien middag zijn wij
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innige vrienden geworden. Geen gebeurtenis van belang in ons beider leven
geschiedde, of wij maakten elkander bekend met wat ons gemoed dan raakte. De
trouw sprak uit zijn oogen, klemde in zijn stevigen handdruk, ademde in al zijn
woorden. Het was voor mijn vrouw en mij altijd een feest, wanneer hij in ons huis
wilde komen. Wij op onzen beurt gingen van tijd tot tijd naar Gent, om hem en zijn
goede zusters, die met hem samenwoonden, te ontmoeten.
De feestmaaltijd van Hofdijk had intusschen voor mij nog belangrijker gevolgen.
Na-tafel sprekende over belangen, die Noord- en Zuid-Nederland als 't ware konden
vereenigen, kwam van-zelf ter sprake de questie der taal-congressen. In de laatste
jaren waren zij niet meer gehouden. Toch scheen het zoo noodig, bij den nieuwen
stand dien Europa's staatkundig evenwicht ging innemen, dat onze Nederlandsche
stam, als compacte éénheid, zijn recht van bestaan, wortelend in zijn taal, zou doen
hooren. Ik wenschte natuurlijk in geenen deele een ingrijpen in de staatkundige
zijde der Vlaamsche beweging, beaamde volkomen dat de staatkundige éénheid
van het Belgisch vaderland aan alle Noord-Nederlanders heilig moest zijn, maar
meende, dat wij Hollanders een steun konden geven en vragen aan de Vlamingen,
die, bij den strijd dien zij voor het recht van hun taalwetten voerden, onze
gezamenlijke spraak - denk slechts aan Guido Gezelle - steeds eenvoudiger, trouwer,
fierder en tegelijk teerder, ontwikkelden. Over en weêr zouden wij ons hier elkander
de hand kunnen bieden. Paul Fredericq en ik werden het spoedig samen hierover
ééns. En ik beloofde, daar ook mijn vriend van Hall mij steunde, mijn best te doen,
weder zulk een taal-congres te helpen organiseeren, en, wanneer het bleek in
Amsterdam te kunnen plaats hebben, als voorzitter, indien men het wenschte, op
te treden.
den

Inderdaad heeft dat congres den 16 September 1887 te Amsterdam plaats
gehad, in de zalen van het nog niet ontbonden ‘Felix Meritis’.
Ik hield dáár een openings-rede over ‘de Macht der Taal’.
De strekking was natuurlijk om op te wekken de Nederlandsche taal als een
bezielde, levende, groeiende, wordende schepping te doen beschouwen, en
voorloopig onze kracht te concentreeren tot het bevestigen van het groote
Woordenboek dier taal, dat de congressen in het leven hadden geroepen, e'n dat
de schatten van die taal zou omvatten.
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‘Trouwens in onze taal - zóó sprak ik - ligt scheppend vermogen. Een
natuurlijke scheppings-kracht, die sterker werkt dan berekening of overleg
van kamergeleerden. Zeer zeker, de taal is een historisch gewrocht en
ondergaat de invloeden der tijden. Verouderde en verkalkte vormen laat
zij achter zich. Doch het heden wortelt in het verleden en wordt eerst door
vroegere lotgevallen duidelijk. Maar de vormende kracht, die in haar is
besloten, drijft de taal vooruit. Het wordt een levende, voorwaarts
spoedende stroom, een immer vlietende bron eener levende volks-spraak,
waaruit een ieder zich laaft. En de veerkracht van die taal draagt het volk,
en kan de natie opheffen. Ziet dat volk dàn om zich heên, wil het een
oogenblik nadenken, dan bespeurt het, welk een rijkdom het bezit in al
zijn woorden en vormen en zegs-wijzen. Het zijn wel geen tastbare
voorwerpen, die vluchtige klanken, maar desniettemin beelden van een
onstoffelijken geest, en wel levende beelden. Zij zouden in een galerij
zijn op te nemen. En die wensch, eerst haast onmerkbaar gevoeld, wordt
sterker en sterker. Wij allen hebben dat verlangen gekend. Wij wilden
onzen rijkdom weten en waardeeren. Wij wilden bezitten een schatkamer
van onze taal.
Dàt hebben onze congressen begrepen, en als hoogste, schoonste taak
gesteld, den stoot te geven aan het tot stand brengen van een
Woordenboek der Nederlandsche taal.
Als zulk een wetenschappelijk Woordenboek gereed was gekomen, zou
eerst recht zichtbaar en voelbaar wezen, welk een rijken schat ons volk
in zijn Nederlandsche taal bezat. Een museum zou zijn opgebouwd van
even groote waarde als het tooverachtig Rijks-Museum te Amsterdam,
de

waarin onze schilderwerken der 17 eeuw, onze Rembrandt met al zijn
evenknieën, zijn geplaatst. In de galerijen van dit taaimuseum zouden
als dierbaarst kleinood, dat onze natie bezit, de kunst-stukken onzer
taalvormen worden tentoongesteld. Ieder leergierige kon zich dàn te goed
doen aan het bezichtigen en genieten van dien rijkdom van kunstgenot.
Ieder kleine burger zou dus het bewustzijn verkrijgen, dat hij van goeden
huize was, en dies met wat meer fierheid zijn weg gaan. Gij wildet - zeide
ik tot mijn hoorders - dat die schatkamers werden in orde gebracht. Gij
zaagt rond, of niet één uit uw midden de geestkracht en den moed zou
hebben, om voor u allen het werk te doen. Velen boden zich aan om in
commissiën werkzaam te zijn; ieder wilde wel een klein fragment
bearbeiden. Maar gij zaagt uit naar den éénen man, die hier zou bevelen,
die voor allen zou optreden.
En ziet een man werd gevonden, die uw aller opdracht ging volvoeren,
en reeds een deel van dat werk, van dien bouw van het taaimuseum heeft
volbracht. Wij buigen voor hem het hoofd. Het is onze Matthijs de Vries.
Eerbiedig begroeten wij hem. Terwijl wij allen redeneerden, en onder het
genot van een roemer wijn feestdronken instelden, en juichten en
krakeelden, en wenschten en betoogden - deed hij het werk,
eenvoudigweg, als een gewoon lid in onze burger-maatschappij, die het
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hem opgelegde werk volbrengt, zonder om te zien. Hij gaf het voorbeeld
1)
en torste den last. Toch is hij in geheel zijn wezen en omgang een der
onzen. Hij plaatst zich niet ter zijde, maar hij is in waarheid een dier
poorters, van wie Pieter Corneliszoon Hooft in zijn glansrijke geschiedenis
spreekt, geen “edelboortige of riddermaatighe” mannen, maar in het
algemeen “klein achtbare” personen, met burgerlijke zeden en gewoonten,
doch die, zoodra het noodig was, het musket grepen en hun leven stelden
in dienst van het land. Trots allerlei tegenwerking eener in ons land in dit
opzicht zoo kortzichtige staatkunde, heeft hij het werk kloekmoedig
begonnen: de grondslagen en muren van het gebouw verrijzen reeds
boven den grond, en één eerste machtige zaal staat reeds in al haar
luister gereed en schittert ons in de oogen. Gij houdt niet op hem aan te
moedigen, hem aan te vuren, en uwe staatslieden te overreden, hem het
werk gemakkelijker te maken. Want wat hij- dáár bij elkander brengt is
de ziel der natie, is de natie zelve. De natie zelve, in al wat zij gedacht,
gepeinsd, gedroomd, gevoeld, gebeefd, gezucht, gewanhoopt, gejuicht
en gejubeld heeft. Het gansche innerlijke leven van onze volken, zooals
zij dat in de taal hebben uitgedrukt, gaat tusschen de kolommen van het
Woordenboek ons voorbij. Het geeft geen regels, maar slechts vormen.
Het zegt slechts bij uitzondering: zóó moet het zijn. Maar gewoonlijk
vermeld het: zóó was het, zóó is het, voor de toekomst vertrouwe men
op het scheppings-vermogen der taal zelve, die even als de natuur blijft
groeien, die, als men haar laat begaan, willekeur en grillen uitsluit. Van
een wetboek van afgepaste vormen en klanken, van afgesloten regels zooals onze Fransche naburen dat in den “Dictionnaire de l'Académie”
bezitten - is dus geen sprake. Onze taal draagt haar wetten in eigen
boezem, en verruimt of krimpt de banden in wanneer
levens-omstandigheden zich wijzigen. Zij zet zich uit, zij laat nieuwe
verbindingen toe, verdelgt nu en dan wat verdord of zonder gehalte schijnt,
zij strooit nieuwe levens-kiemen, zij weeft altijd voort. Zij heeft groeikracht.
Altijd zijn er in ons land wellende bronnen, die de taal telkens verfrisschen.
Teeder en met liefde zien wij haar zóó aan het werk. Met dankbaren
eerbied treden wij haar te gemoet; wij noemen haar met den schoonsten
naam dien wij kennen: Moedertaal. En die moedertaal is de uitdrukking
en het onderpand onzer nationaliteit. Wat ons Vlamingen en Hollanders,
als twee zonen van één stam, doet erkennen, dat is de moedertaal. En
voor gansch Europa, voor geheel de geleerde wereld, willen wij het weten,
dat wij broeders zijn.’
Terwijl ik die rede uitsprak, kwam op het juiste oogen-

1)

Het contract voor de uitgave van dit woordenboek tusschen de H.H. da Vries en te
Winkel en de uitgevers Nijhoff, Sijthoff en Thieme werd 18 Januari 1864 geteekend.
Toen het werk stagneerde nam het congres van Mechelen, in 1879 gehouden, het
besluit: een adres tot de Nederlandsche en Belgische regeeringen te richten om de
uitgave te verzekeren en te bespoedigen.

H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913

421
blik, toen de woorden klonken: “en ziet, een man werd gevonden, die uw aller
opdracht ging volvoeren”, de hoogleeraar Matthijs de Vries, die in zijn komst
vertraagd was door iets te laten trein-loop, binnen in de zaal. Een jubelend
handgeklap begroette hem. Het gaf mij den spoorslag, te volharden in wat ik van
plan was te doen besluiten door de vergadering der Noord- en Zuid-Nederlandsche
congresleden, te weten: het samenstellen eener “Commissie van Bijstand” uit
Nederlanders en Belgen, om dat Woordenboek door vaste subsidies der twee
Nederlandsche staten stevig op pooten te zetten, te organiseeren en te doen
voortschrijden.
Aldus geschiedde. Het besluit van het Amsterdamsche congres werd in dien zin
genomen. Op Zondag 13 November 1887 zaten de leden van zulk een Commissie
1)
van Bijstand te Leiden op de bekende studeerkamer van Prof. M. de Vries ,
studeerkamer die thans de werkkamer der redactie van het Woordenboek is. Van
Noord-Nederlanders waren aanwezig de heeren J.A. Alberdingk Thijm, Jan ten
Brink, H. de Veer, E. Laurillard, A.C. Wertheim en mijn persoon; van
Zuid-Nederlanders waren tegenwoordig de heeren Paul Fredericq en Max Rooses,
terwijl van die zijde de heeren Jan van Beers, Désiré Delcroix, P.C.H. Willems en
Julius Obrie wèl hun instemming hadden gegeven om lid van onze commissie te
worden, maar door omstandigheden belet werden om juist 13 November zich te
Leiden te bevinden. Ik droeg toen het plan van een taak der Commissie van Bijstand
voor het Woordenboek, en het verkrijgen van oogenblikkelijke financieele hulp, voor.
Ik schetste in breede trekken den financieelen toestand van dat Woordenboek, dat
werkelijk op het punt was zijn loop te staken, daar prof. de Vries, de
wetenschappelijke leider, alléén werd gelaten, en natuurlijk niet in staat was geheel
de financieele zwaarte der zaak verder te dragen. Men moest dus een vaste redactie
onder het toezicht van prof. de Vries benoemen, een redactie die haar bezoldiging
zou moeten verkrijgen uit regelmatige subsidies der twee staten: Nederland en
België. Om tot dien toestand te geraken, moest men echter eerst gelden zoeken te
verkrijgen voor een overgangstoestand van drie jaren. Twaalf duizend gulden waren
daarvoor noodig. Zij zouden bijééngebracht moeten worden

1)

Zie de studeerkamer beschreven door prof. J.W. Muller, in het Leidsche, Jaarboekje voor
1910, pag. 22 der studie over prof. M. de Vries, en zie ook prof. B.H. Pekelharing in zijn artikel
van December 1909 uit de Vragen des Tijds: “Het Woordenboek der Nederlandsche Taal,”
pag. 29.
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door contributies van vereenigingen, of door bijdragen à ƒ 100 's jaars van
particulieren. Kwam dat geld binnen, dan zou men een zedelijk lichaam constitueeren,
dat alle geldelijke zorgen voor het Woordenboek van professor de Vries overnam.
Men zou dàn mede-arbeiders of liever redacteuren aanstellen, die gedurende den
overgangs-tijd een vast salaris van ƒ 2500 zouden genieten, doch die, na dien
overgangs-tijd, hun honorarium zouden bekomen uit de subsidies der twee
regeeringen en de bijdrage der uitgevers, met dien verstande dat elk redacteur,
wanneer hij bijv. één en een halve aflevering per jaar afwerkte, ongeveer ƒ 2550
zou verdienen, of in gelijke verhouding meer als hij meer kon gereed maken. De
redacteuren zouden het voordeel hebben, dat zij door professor de Vries zelven als
het ware voor hun taak werden geïnstrueerd. Dit plan werd goedgekeurd. Men
benoemde mij tot voorzitter dier Commissie van Bijstand, den heer Laurillard tot
secretaris en den heer A.C. Wertheim tot penningmeester. Voorloopig werden de
heeren dr. A. Kluyver, dr. A. Beets en dr. J.W. Muller tot redacteuren onder professor
de Vries aangewezen.
Het plan vond bijval bij het Nederlandsche volk. De statuten van de Commissie
werden vastgesteld. De gelden voor den overgangs-tijd werden bijééngebracht.
Professor de Vries droeg het apparaat van zijn werk, dat reeds door vele deskundigen
was opgemaakt, aan de Commissie over. Het werk der Commissie was nú met de
regeeringen van Nederland en België te onderhandelen, om vaste subsidies voor
elke verschenen aflevering te verkrijgen. Nederland zou duizend gulden voor zulk
een aflevering geven, België duizend francs, daar slechts de helft van het land
Vlaamsch sprak. Ook dit gelukte. Eerst slechts gedeeltelijk. Doch langzamerhand,
toen het werk vorderde, werden de regeeringen, gedrongen door de
volks-vertegenwoordigingen, milder. Op subsidies voor minstens zes afleveringen
per jaar konden wij na het jaar 1910 rekenen. Aanhoudend is ons vertoog doende
geweest, om de beide regeeringen van Noord- en Zuid-Nederland te overtuigen
van het gewicht van haar hulp. Wij hebben ons best gedaan, door persoonlijke
bezoeken en vele schrifturen, den Belgischen staat tot bondgenoot te bekomen.
Daarom deden wij telkens moeite, zoo mogelijk één der redacteuren later uit België
te verkrijgen. Wij benoemden eerst dr. Willem de Vreese, later dr. A. Lodewijckx,
die beiden echter na zekeren tijd ons verlieten, om een positie aan hoogescholen:
de eerste in Gent, de tweede in ZuidAfrika, aan te nemen. De heer Beets bleef ons
getrouw,
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doch de heer J.W. Muller werd in December 1901 beneemd tot hoogleeraar te
Utrecht. Ook de heer Uhlenbeck die een tijdlang redacteur van ons Woordenboek
was, verliet ons, toen hij het hoogleeraarschap eerst te Amsterdam, weldra te Leiden
verkreeg. En - last not least - werd de heer Kluyver in September 1911 geroepen
tot hoogleeraar te Groningen. Dit verlaten van redacteuren was voor ons telkens
een financieel verlies, omdat de nieuw aangestelden eerst een leerling-tijd van één
of anderhalf jaar moesten doorloopen, en in dien tijd door ons moesten worden
bezoldigd, daar zij zelven geen aflevering nog konden bewerken en daaruit hun
honorarium konden verdienen Voorts moesten wij zorgen voor assistenten, die het
voorbereidend en min of meer machinaal werk voor de redacteuren konden doen,
en die ook natuurlijk aanspraak maakten op een steeds onder alle omstandigheden
doorgaande betaling. Voorts hadden wij van tijd tot tijd te bezoldigen hen, die
geregeld excerpten maken uit de door de redactie hun aangewezen auteurs. Wij
kwamen echter van lieverlede al die geldelijke bezwaren te boven, vooral toen het
staatsbestuur van den Transvaal in Zuid-Afrika ons - tot op den smartelijken afloop
van den oorlog met Engeland - een jaarlijksche geldelijke bijdrage zond. Daar die
bijdrage spoedig ophield, moesten wij nog ééns een beroep doen (door circulaires)
op geldelijken steun van het publiek, die het ons gaf. Allengs organiseerde zich
intusschen meer blijvend onze redactie. Wij wisten zelfs een uitnemende localiteit
voor haar te verkrijgen in het door de regeering aangekochte huis van professor M.
de Vries. In 1908 hadden wij vijf redacteuren: de heeren Kluyver, Beets,
Boekenoogen, Heinsius en Knuttel, en drie vaste assistenten. De afleveringen van
het Woordenboek volgden elkander geregeld op. Wij naderden bijkans tot aan de
helft van het geraamde werk. Het uitzicht was, dat vijf à zes afleveringen zonder
twijfel jaarlijks konden worden gereed gemaakt. Toen deden wij het voorstel aan
ons land en aan België, om de subsidies, die de twee staten ons voor elke aflevering
gaven, te verhoogen. Nederland zou dan 1500 gulden per aflevering, België 1500
francs per aflevering geven. Na zeer langdurig geschrijf en herhaald bezoek bij de
regeeringen en regeerings-ambtenaren kwam eindelijk in April 1908 zulk een
afspraak tot stand. De ministers van binnenlandsche zaken van beide landen: de
heeren P. Rink voor ons land en baron Descamps David voor België, gaven ons
voor zulk een schikking hun eere-woord, en wisten de gelden van de
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lands-vertegenwoordigingen te verkrijgen. En zóó schrijdt het Woordenboek met
rustigen, gestadigen gang voort, niet zoo vlug misschien als haastig-gebakerden
zouden verlangen, maar zeker zóó vlug, als de degelijke, gewetens-volle arbeid,
waarvan elke aflevering getuigt, maar eenigszins toelaat. Vijf-en-dertig jaren geleden
schreef de heer J.A. Alberdingk Thijm in een ‘Gids’-opstel over dat Woordenboek:
‘het is een boek voor iedereen die goed Hollandsch lezen kan en nog het beter wil
leeren.’ Hij had vertrouwen in den aangevangen arbeid en dat vertrouwen is, dunkt
mij, niet beschaamd. Met de grootste liefde blijf ik mijn schouders onder dat werk
plaatsen.
Helaas! ik ben van de Noord-Nederlanders de éénig overgeblevene uit de in het
jaar 1887 saâmgestelde Commissie van Bijstand. De Belgische afdeeling telt nog
twee leden uit die dagen: de heeren Paul Fredericq en Julius Obrie. Al de overigen
zijn reeds overleden: Max Rooses, de Vlaming bij uitnemendheid, ontviel ons Juli
1914. Maar mogen de personen wijken, het monumentale werk rijst op.
Een letterkundige - zooals Potgieter dat bedoelde - heb ik niet kunnen zijn. Het
beeldend vermogen was niet mijn deel op het terrein der letteren. In waarachtige
vormbeheersching, grondige woordkunst was ik geen meester. Wat klank, rythmus
en kleurschakeering betreft behoorde ik tot een oudere school. Tijdschriften hebben,
wanneer ik mijn sociale opstellen niet medereken, slechts mijn levensberichten
ontvangen van afgestorven vrienden of bekenden. Zóó leverde ik, indien ik de orde
mijner levens-jaren volg, vijftien portretten of schetsen naar het leven: van Martinus
des Amorie van der Hoeven, J. de Bosch Kemper, G. de Clercq, G. de Vries Az.,
k

d

H . Jacobi, J.T. Buys, C . Busken Huet, professor Vreede, mevrouw
Bosboom-Toussaint, J.A. Alberdingk Thijm, F. s' Jacob, Joh. C. Zimmerman, J.H.
Hooyer, A.C. Wertheim, J.F.B. Baert en J.A. Sillem. Dit was al wat ik zelfstandig
bewerkte. Geen schrijvers-loopbaan was mij beschoren. Dit was boven mijn kracht.
Geen enkel type heb ik zelf kunnen vormen. Wel heb ik in die letterkundige
afbeeldingen tevens mijn eigen emoties en gewaarwordingen neêrgelegd. Ik was
‘aux écoutes’ onzer maatschappij, bij die figuren, welke in zekeren zin
beweegkrachten onzer wegtrekkende samenleving waren geweest. Ik trachtte niet
enkel hun voorbijgaan te volgen, maar durfde ook eerbiedig het wezen hunner ziel
naderen. Dit was alles wat ik als letterkundig schrijver kon geven. Doch ik heb ge-
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meend, dat ik, als dienaar, aan de schrijvers van onze taal eenige diensten heb
kunnen bewijzen, door trouw de helpende hand te bieden aan de samenstellers van
het groote boek, waarvan ik het eind niet zal zien, maar waarin volgende geslachten,
als het volledig is afgewerkt, de rijke oogst, de zwellende vruchten, het geurig sap
onzer spraak zullen vinden en genieten.
Die volgende geslachten zullen ons, leden der Commissie van Bijstand, die niet
anders deden dan het steigerwerk van het gebouw saâm te stellen, te-recht vergeten,
maar zij zullen gedenken de redactie zelve van het werk, en onder hen allereerst
den tactvollen en beleidvollen leider dr. A. Kluyver, die in zekeren zin de taak van
prof. de Vries, toen deze 9 Augustus 1892 stierf, persoonlijk overnam. In Augustus
1911, eenige maanden vóórdat hij het Woordenboek verliet, herdacht hij, dat hij 25
jaren daaraan verbonden was geweest. Hij is het type van den meest onzelfzuchtigen
beoefenaar der wetenschap, dien ik in mijn leven heb ontmoet. De bespreking van
zijn talenten kan ik veilig nalaten: zijn werk spreekt voor hem. Een opsomming zijner
veelzijdige bekwaamheden werd zelfs door zijn vrienden altijd overbodig geacht.
Eén van zijn liefste vrienden, wien ik daarover raadpleegde, antwoordde mij het
volgende: ‘Zulk een uitstalling van de door hem beoefende wetenschappen zou
anders belangwekkend genoeg wezen. Het zou vrij wel een internationale
tentoonstelling gelijken, waarin Frankrijk schitterend zou zijn vertegenwoordigd, een
Oostersche afdeeling niet zou ontbreken, en die zelfs door dieven en Zigeuners zou
worden opgeluisterd. Doch het mooiste van die bonte expositie zou toch wezen,
dat de eigenaar van dat alles, ondanks zijn omzwervingen onder allerlei volken,
niets hoegenaamd heeft gekregen van een cosmopoliet, dat hij steeds door-en-door
Nederlander, ja, een oprecht Zaankanter is gebleven. Dat geeft de beste getuigenis
van de vastheid van zijn geest en de onafhankelijkheid van zijn kritisch denken’.
Inderdaad, onder zijn doodgewoon gelaat vermoedt niemand, bij den eersten aanblik,
zijn wetenschappelijke superioriteit. Toewijding en eenvoud zijn daarvan de
karakter-trekken. Zóó zal deze stille werker, die zonder ophef zijn weg blijft wandelen,
door alle ‘kenners’ worden gewaardeerd.

III.
Eénzelfden bescheiden ondergeschikten dienst, als ik aan de letteren van mijn land
poogde te bewijzen, heb ik trach-
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ten te leveren aan den kring van de beeldende kunst.
Men herinnert zich wellicht uit mijn eerste herinneringen mijn eerbied en liefde
voor de Hollandsche schilders, vooral voor Bosboom en Israëls. Die liefde bleef mij
mijn gansche leven bij. Misschien had ik daaraan te danken, dat ik, na mijn terugkeer
in Amsterdam, vrij spoedig tot lid der Commissie van Toezicht op de Rijks-Akademie
den

van Beeldende Kunsten werd benoemd. Den 2 Juli 1888 benoemde men mij tot
voorzitter dier Commissie, een betrekking die ik twintig jaren heb vervuld. Het was
een mijner liefste werkkringen. De omgang in 't midden van die Kunst-school was
mijn lust en mijn vreugde. Ik spreek nu niet over de vergaderingen met mijn vier
collega's in dat bestuur, doch heb bijna enkel het oog op den directeur dier Akademie,
den heer A u g u s t A l l e b é , die bijna gelijktijdig met mij aftrad. Ik vond hem reeds
als directeur, en was dus dadelijk in de gelegenheid zijn kunde en beleid op te
merken. Daar ik mijn betrekking beschouwde en toepaste als die van een
presidentcurator aan een der universiteiten van ons land, meende ik, dat ik mij niet
dan in de uiterste noodzakelijkheid met den geest en inhoud van het onderwijs zelf
mocht bemoeien. Slechts was het mijn taak de inrichting en hulpmiddelen van dat
onderwijs voor den directeur en de hoogleeraren te verschaffen of te
vergemakkelijken. In dien zin besprak ik wekelijks de kunst-academische voorvallen
en omstandigheden met den directeur, en droeg ik op de maandelijksche
vergaderingen der Commissie van Toezicht -welke de directeur bijwoonde - de
voorstellen of wijzigingen betreffende de gevolgde methode voor. Met de regeling
der jaarlijksche prijskampen, met de plaats die de bouwkunst in de rij der schoone
kunsten moest innemen, met de benoeming van nieuwe hoogleeraren, als de oude
stierven of aftraden, met het voorbereiden van een nieuw regeerings-reglement
voor de werkzaamheden onzer Academie, met het aantoonen dat ons gebouw
bijster ongeschikt was, zelfs uit het oogpunt der verzameling onzer pleisterbeelden,
hielden wij ons voortdurend doende.
Hoofdzaak bleef voor mij echter daarvoor de omgang met Allebé. Ik onderging
zeer bijzonder zijn invloed. Hij was bezig een jonge Amsterdamsche school van
schilders en teekenaars te vormen - evenwijdig zich bewegende naast de
kunstenaars der Haagsche schilderschool - en ik trachtte hem op alle wijzen te
steunen. Want van tijd tot tijd scheen hij te aarzelen. Dit aarzelen was slechts
schijnbaar. Een uiting, een trek, die hem als 't ware al te schielijk van de lippen of
vingers was gegleden, nam hij voorzichtig dan
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terug. Hij corrigeerde al peinzend voortdurend zich-zelf: zich inhoudend, zich
intoomend, zich te-recht wijzend, speelde hij haast een drama in eigen boezem af.
Hij deed zoo als hij soms gaande op straat was te zien, drie passen vóóruit, en dan
weder, opkijkend, en in zich-zelf zacht sprekend, één pas achterwaarts tredend. Hij
vreesde altijd, dat zijn fijn gevoel, zijn oorspronkelijkheid, zijn rijk beschaafde geest,
hem soms parten konden spelen en doen glijden op een weg dien hij niet verkoos.
Hij gaf dus zich zelf niet vol-uit, maar om zoo te zeggen, steeds fragmentarisch. Zijn
kunstenaarsopvoeding had hij voor een deel in Parijs ontvangen, werwaarts hij in
1857 ging om op steen te leeren teekenen bij Mouilleron, en nam dáár in 't teekenen
en schilderen lessen aan de ‘École des Beaux Arts’. Later ging hij naar Antwerpen,
waar hij veel verkeerde met Tadema en de Haas. Daarna toonde hij allengs aan
zijn vaderland op tentoonstellingen wat hij waard was, en werd eerst hoogleeraar,
weldra, in 1880, directeur der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten. Toen hield
hij echter met schilderen op, tot grievend leed van al degenen, op wie zijn
kabinetstukken en zijn diep doordachte portretten, schilderijen zóó krachtig van
kleur, zoo fijn van opmerking, sterken indruk hadden gemaakt. Hij bepaalde zich
voortaan tot het teekenen van studiën, veelal van dieren. Voorts ging hij geheel en
al op in zijn onderricht op de Academie. Dat onderricht scheen mij voortreffelijk.
Allebé's les-geven was het onverpoosd uitoefenen van scherpzinnige kritiek. Al
produceerde hij zelf niet meer, zoo bleef hij in den geest hard en aanhoudend
werkzaam, om zijn leerlingen te doen bereiken wat zij vermochten. Zijn oordeel was
streng, omdat hij zich-zelf de strengste eischen stelde. Treffende opmerkingen en
bezielende wenken gingen telkens van hem uit. Deze zeer bedeesd en voorzichtig
voortgaande, uiterlijk niet al te krachtige, figuur kreeg voor zijn leerlingen, als hij de
teekenzaal binnentrad, groote vaste evenredigheden: zijn les had de uitwerking van
een stevige bries. Voeg nú hierbij, dat hij telkens nieuw flikkerend licht op allerlei
standen en groepen en tafereelen wist te werpen; dat hij een literatuurkennis en
geheugen bezat die allerlei geleerden hem konden benijden - wilde het toeval dat
gij u in zijn bijzijn een gezegde uit Goethe's ‘Wahlverwantschaften’ herinnerde, hij
wist dadelijk het vervolg u te citeeren - dat hij altijd een nieuwen draai, een nieuwe
wending aan het oude wist te geven, - en men zal zich kunnen voorstellen, hoe hij
zelfs werkte op niet-kunstenaars, zoo als de leden der Commissie van Toezicht
waren die hem omgaven, voor wie Allebé zelf
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een model - talent en karakter - bij uitnemendheid werd: Allebé die met zijn fijn
verstand steeds zocht en zocht, zich-zelven hard viel, haast tot zelfkwelling soms
naderde, en die van niemand ter wereld de ‘dupe’ wilde zijn. En toch was die
sceptische of liever scherp wikkende en wegende neiging bij hem niet
overheerschend. Want al leefde hij als een kluizenaar, al wilde hij liefst met rust
gelaten worden, zijn hart klopte zoo warm voor zijn leerlingen. Het kostte hem moeite
en zelf-overwinning streng te wezen, maar hij deed het. Hij had zijn leerlingen - ik
noem Van Looy, Veth, Haverman, Van der Waay, Witkamp en sla alle anderen over
- lief met een warmte, zooals ons dat bij de wijsgeeren in de oudheid wordt
geschilderd. Hij kende ze allen, volgde hen op hun levensweg, bepleitte altijd hun
belangen. Waren er onder de leerlingen enkelen arm, hij gaf het weinige dat hij
bezat. Toch bleef er iets droevigs in zijn uitdrukkings-volle trekken over. Hij voelde
zich krank. Voor ons, die hem omringden, was hij het op de wijze van een schelp,
die een parel draagt. Hij stelde zijn ideaal zóó hoog, dat het soms leek, alsof hij in
den droom der kunst het leed van het leven zocht te vergeten. Hij was en bleef van
het ras dergenen, van wie La Fontaine zegt:
Les délicats sont malheureux,
Rien ne saurait les satisfaire.

Als voorzitter der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten werd ik natuurlijk door
de kunstvrienden telkens vooruitgeschoven, waar het gold, de in ons midden levende
en werkende helden der schilder-kunst te eeren. Ik herinner mij zóó mijn toespraken
aan mijn ouden vriend Israëls in October en December 1895, mijn rede te 's-Hage
den 27 Januari 1904 tot dienzelfden Israëls namens Amsterdam gericht. Doch
bovenal teeken ik op, als glanspunt van mijn leven, dat, toen in Juni 1904 op het
stadhuis te Amsterdam - onder leiding van den burgemeester van Leeuwen - een
Algemeene Commissie werd bijééngeroepen, om in Juli 1906 waardig den
driehonderdjarigen geboorte-dag van Rembrandt te Amsterdam te herdenken,
datiktoen als voorzittervan die Commissie mocht worden gekozen. Ik zal niet in
herinnering brengen wat door die Commissie - altijd voorgelicht door een uitvoerend
Comité, waartoe de knapste kunstenaars en letterkundigen van ons land behoorden
- is verricht. Slechts constateer ik, dat onder de negen posten van uitgaaf dier
Commissie zes posten voorkomen, die een blijvend doel helpen verwezenlijken, en
die dus een langer leven waar-
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borgen dan de tijdelijke glansrijk bedoelde feestviering. Het zijn de gelden besteed
voor aankoop van Rembrandt's woning in de Jodenbreestraat, voor een medaille,
voor het doen bewerken van Rembrandt's biografie door dr. Jan Veth, voor het tot
stand komen van den Rembrandt-bijbel, zooals deze werd saâmgesteld door dr. C.
Hofstede de Groot, voor het aanbrengen van gedenkteekens aan het huis op de
gedempte Rozengracht waar Rembrandt gestorven is, en in de Westerkerk waar
hij begraven ligt.
Bij het hangen van een schild aan een pilaar dier kerk hield ik - als begin van ons
den

feest - den 16

Juli 1906 de rede, die ik hier opneem.

Rembrandt.
Rede in de Westerkerk.
In diepe ontroering staan wij heden op deze plaats.
Wij komen immers om te gedenken den 300-jarigen geboortedag van
Rembrandt, en hangen aan den pilaar dáár ginds het schild op,
vermeldende het jaar van zijn geboorte en van dat, toen hij gestorven en
alhier begraven is.
En wij achten het een waardig begin van onze herdenking dat wij in deze
kerk nu samenkomen.
Want in deze kerk - waarop de blik van Rembrandt tijdens zijn leven zoo
dikwijls moet zijn gevestigd - mogen wij als vanzelf dadelijk den nadruk
er op leggen, dat Rembrandt's kunst in haar diepste wezen en kern van
mystieken aanleg en beweging is.
Mystiek - niet omdat zijn schilder-, ets- en teekenwerk voor een goed deel
aanleiding en stof vond in zijn lectuur en overpeinzing van den bijbel hoe talrijk en heerlijk de beelden ook zijn die hij daaraan ontleende -:
neen, niet enkel dit, maar geheel zijn kunst kwam van boven.
Het licht, dat hij laat vallen op of laat stralen uit zijn schilderij, is 't licht dat
verwant is aan het licht boven ons.
Het werkt uit een eerbiedige stilte.
De ware mystieken leeren ons, dat het allerbeste, het alleredelste, waartoe
men in dit leven komen kan, is het zwijgen, en God daarbinnen te laten
spreken.
Midden in 't zwijgen - zóó zegt Meister Eckhart - werd mij het verborgen
woord gesproken. ‘Ik ontdekte iets’ - zóó zegt Augustinus - ‘dat zingt in
mijn ziel, en aan mijn ziel vooruitzweeft; zou dit het eeuwige leven zijn?’
En toen zij in diepe stilte die ontdekking gedaan hadden, gaven zij daaraan
uiting.
Aldus onze Rembrandt. Hij greep zijn penseel of etsnaald. Hij beeldde
uit, wat hij inwendig had gevoeld. Hij mengde het licht van boven onder
de verven van zijn palet. En de verrukkende gloed openbaarde zich aan
allen.
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Men heeft, wanneer men van wijsgeeren spreekt, den mystieken wijze
genoemd: den filosoof voortschrijdend met bliksemlicht: ‘filosofus per
fulmen’.
Welnu, Rembrandt gaat zóó op deze wijze voort. Hij is de pictor per
fulmen', als met bliksemlicht.
Hij plaatst den Christus, zoo even neêrgedaald van het kruis, nog omwuifd
door den adem der eeuwigheid, tegen het vallen van den avond in den
herberg der Emmausgangers, rustig zich mengend in hun gesprekken
van den dag, tot op het oogenblik dat zij Hem in Zijn licht herkennen.
Te midden van het gewone alledaagsche zijn, te midden van het kleurige
of donkere leven, laat hij het licht uitstralen.
Dat licht is de kern van zijn levens-bedoeling.
Het wordt allengs - als hij ouder wordt - een vuur dat haast minder naar
buiten vlamt, om van binnen des te warmer te gloeien.
Het is een verborgenheid, die onmerkbaar doch vast nadert tot de uiterlijke
voorvallen van ons bestaan.
Het is de uitdrukking van zijn ziele-leven, en dat leven trilt mede in ons.
Hij wordt voor ons de geweldige, naar 't bekende woord: het zijn de
geweldenaars, die het Koninkrijk der Hemelen aandurven.
Het mysterieuze, diepzinnige van zijn visie grijpt ons aan. Het doet ons
soms beven. Wij voelen, wanneer wij voor zijn schilderij staan, iets van
het bestaan van onbekende verschijnselen, van hoogere machten.
Hij-zelf intusschen gaat als in tragische eenzaamheid voorbij, in zijn
binnenwaarts gekeerd leven, met den meditatieven trek op 't gelaat. Soms
vermoeden wij een titanische kracht, die waarheid en schoonheid innig
zoekt te vereenigen; wij staren en staren, wij onderstellen een worsteling,
en ziet, plotseling openbaart zich in zijn schilderij een stuk als van een
verborgen hemel: het latente vuur.
Met ontzag zien wij 't aan.
Het is een stuk uit de eeuwigheid.
Iets wat door Rembrandt gezien is ‘sub quadam specie aeternitatis’, zooals
Spinoza zou zeggen.
En het aanschouwen daarvan geeft ons een verheffing, een vatbaarheid
om op onze beurt achter het geheim der dingen te komen. Wij worden
opgevoerd door heilige geestdrift, ook in ons wordt wakker het vuur dat
geheel de ziel van Rembrandt doorgloeit. Een extase grijpt ons aan. Met
devotie treden wij in de sfeer van het mysterieuze diepzinnige der visies
van onzen Rembrandt Wij naderen tot de diepste heimelijkheden van het
leven. Wij worden door hem gevangen, gevangen, maar om in volle
heerlijkheid in het leven bevrijd ons te voelen. Wij merken geen druk,
geen benauwing meer. Ook wij hebben deel aan het bevrijdende licht,
aan Rembrandt's vizioenen-rijke ziel.
En deze in dien zin mystieke schilder is tegelijk een vol-
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maakte realist. Hij heeft lief het aardsche, maar om het op te stooten tot
het goddelijke.
Hij is thuis in de meest ordinaire omgeving, in de volle drukke straat waar
hij woont. Zijn huisgenooten waren zijn modellen, de voorbijgangers
leverden hem types. De beweging en het gewoel der menigte trokken
hem aan. Met zijn etsnaald vooral fixeerde hij de trekken van zulke
groepen. Heeft wel iemand het mouvement van een ‘foule’ zóó
weêrgegeven als de etser van den ‘Ecce Homo’? Is er in de kunstwereld
veel, dat op één lijn kan worden gezet met de honderdguldens-prent van
Rembrandt, waar Christus wordt voorgesteld de zieken genezende, die
van alle kanten hem worden vóórgebracht? En al die figuren of figuurtjes
zijn de lieden van zijn wijk, allereerst zijn naaste buren, de Joden, die nog
in hun oostersche kleederdracht, soms schel van kleur, ongestoord er
rondliepen. Ze zijn allen bezig: koophandel drijvend, hun beroep
uitoefenend, rekenend, schacherend, of met elkander overleggend.
Rembrandt observeert hen, den één na den ander. Hij laat in zijn ets
slechts de diepere realiteit opmerken, dat wat achter het platte en het
oppervlakkige verborgen ligt. Hij geeft het karakter van den geneesheer,
die daar de trap afgaat, nadat hij den zieke heeft bezocht; den trots van
den kunstenaar-schrijfmeester in zijn werkkamer, nadat zijn pen zóó
vaardig van een dorre koopmans-balans een artistiek meesterstuk heeft
weten te maken; het peinzen van den burgemeester, die met den rug
leunende tegen het vensterkozijn, terwijl het volle licht valt op zijn in de
hand gehouden staatspapier, zijn gedachten laat gaan ‘ter oirbaar van
de stad.’ Daar etst hij de frissche bewegelijkheid der kabbelende golven
van het water; de droomerige rust van den polder met zijn slechts even
door den wind gerimpelden plas en zijn met biezen omzoomde sloten;
de in wazig heet zonlicht badende wei; de schaduwplek der drie stevige
boomen. En alles staat zóó vast voor u, alles leeft: door de scherpte der
lijnen, door het spel der schaduwen voelt men den pols-slag van het leven.
Men ziet de kern der dingen. Wat hij levert is monumentaal realisme. Zijn
taak was niet om te oordeelen, te weten, te argumenteeren: hij kan 't
doen, maar zijn eigenlijke taak is te zien en te voelen. Hij is niet enkel de
denker, de pelgrim dwalende door de smarte-stad (la cità dolente), ook
niet een haast bovenmenschelijk wezen, neen, hij is een der onzen, hij
staat midden in onzen levens-kamp, hij heeft zijn tragische uren, maar
ook uren van hoop en verwachting, hij is kalm in zijn kracht, en hij ziet.
Ook in de letterlijke beteekenis van 't woord is hij ziener.
En wat hij zag, daarop sloeg hij zijn leeuwenklauw, en gaf het ons te zien,
zoo als hij het had aanschouwd. Hij gaf dat verschijnsel als in golvende
ontwikkeling. Het moment dat hij toont is de afsluiting van een aantal
evoluties, die hij in zijn kunst op doorzichtige wijze laat opmerken. Men
ziet het wat en hoe. Men heeft daarom gezegd, dat elk zijner schilderijen
als 't ware de slot-acte van een drama is. Inderdaad is zijn kunst haast
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dramatisch. Men ziet het drama in al zijn schilderijen, in zijn Saskia, in
zijn Hendrikje Stoffels, in zijn Titus van Rijn, ook in zijn zelf-portretten. En
dat zoo hoogstaand realisme, waarvan al zijn werk getuigt, heeft iets
verwants aan Shakespeare. Zeker is hij de gelijke van Shakespeare
daarin, dat hij, na de zeer scherpe observatie van de werkelijkheid, op
zijn beurt leven creëert. Het zijn geen afbeeldingen meer, het zijn creaties
voor altijd. Let op de ‘Nachtwacht’. Banning Cock en zijn luitenant stappen
voort naar ons toe. In ons korter of langer leven komen wij telkens vóór
die gestalten, gelijk onze vaderen gedaan hebben, gelijk onze grootvaders
en overgrootvaders pleegden te doen. Wij nu wisselen van plaats, zoeken
onzen weg, maken dan ruimte voor anderen, die gelijk wij, weder
verdwijnen. Zij blijven in hun volle realiteit. Niet zij maar wij zijn de
schimmen.
Realist, in den hoogsten zin van 't woord, is Rembrandt gebleven. Enkelen
weten geen woorden genoeg te vinden om zijn hooge oorspronkelijkheid
te roemen; anderen waardeeren 't meest de concentratie en innigheid in
zijn verschillende composities - haast nergens is zóó teeder de blik van
de moeder op 't kind en de kus van 't kind aan de moeder weêrgegeven,
als op de schilderijen die men ‘het huishouden van den schrijnwerker’ en
‘het houthakkers-gezin’ noemt; - de meesten verkwikken zich aan den
lichtgloed die van zijn schilderijen uitstraalt; - maar uitgangs-punt is zijn
‘zien’ van de wereld.
Zijn gedachten-wereld, waarvan wij zooeven spraken, veréénzelvigde
zich volkomen met het wonderlijk kleurige leven der maatschappij en der
natuur, dat zich voor zijn blikken uitspreidde. Hij zag daarin dat wat bleef,
zóó volkomen, dat het ons soms is, alsof hij nog onze tijdgenoot is.
Trouwens, de zeer hooge kunstenaars worden daaraan gekend. Een
Shakespeare en, om een schilder te noemen, een Velasquez, hebben
dit met elkander gemeen. Hun tijd is de ware, zij staan boven den tijd.
Onze vliedende tijd wordt daarin opgenomen. Maar daarom zijn
meesterstukken van muziek, poëzie of beeldende kunst het meest reëele
wat er op aarde is. Te-recht schreef Caroline Schlegel aan haar
echtgenoot: ‘O, mijn vriend, laat het u toch onophoudelijk in de ooren
klinken, hoe kort het leven is, en dat niets zóó waarachtig leeft als een
kunstwerk. Kritiek gaat weg, gedachten vergaan, stelsels wisselen
elkander af, maar wanneer de wereld éénmaal zal wegbranden als een
papieren strook, dan zullen de kunstwerken de laatste levende vonken
zijn, die het Gods-huis ingaan: - dàn eerst komt duisternis.’ Kunstwerken
als van Rembrandt zijn voor een goed deel onze adelbrieven op aarde.
Is de kunstenaar, zooals Rembrandt, een geweldig hoog realist, dan gaat
't bij hem om de ziel van het volk. Heeft hij de leiding van die ziel? dat is
de vraag, waar het op aankomt. Het is dàn bij hem geen inschakelen van
een oogenblikkelijk tijdelijken vorm eener beweging in de groote beweging
der historie, neen, hij geeft het leven van het leven ‘life of life’, zooals
Shelley in zijn Prometheus zegt. Maar het
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menschelijk leven, voor de ééne helft uit raadselen, voor de andere uit
teleurstellingen geweven, komt toch zóó eerst tot zijn recht. Rembrandt
zag de omhoog rijzende armen, maar tegelijk den voet die zoo vast zich
klemt aan den grond. Misschien prevelde hij soms wel eens stil voor zich
een sneldicht van den met hem eenigermate bevrienden tijdgenoot
Huygens:
Van stomme schepselen en weet ick geen' als Boomen,
Die onze biddende gedaente naerder komen:
Wij strecken even soo ons' handen Hemelwaerd.
Maer onze wortelen zijn machtigh vast in d'Aerd.

In zulk een stemming denken wij hem ons in Amsterdam, waar hij 't
grootste deel van zijn leven heeft vertoefd, waar hij in volle levens-vreugde,
in diepe smart en in al de weelde van zijn scheppende kracht heeft
gewoond, waar hij in deze kerk stil begraven is. Dat Amsterdam was het
Amsterdam der zeventiende eeuw, het hart van het toenmalig
zegevierende, in vrijheid triomfeerende, Holland. In uiterlijk verschilde dat
Amsterdam, in zijn groote trekken, niet zoozeer van het halve cirkelvlak
der stad, zooals wij dat thans nog zien en waardeeren. De gordels der
grachten, de als stralen getrokken lijnen der straten, de domineerende
plaats van het raadhuis, nú paleis, de positie der kerken, zij waren dezelfde
als thans. Één zaak was anders. Men leefde in jeugdiger kracht. Het was
het blijde, sterk levende Amsterdam, waar alle economische
productie-krachten wakker waren geworden. Rembrandt zag die bloeiende
stad, vol ranke torens wijzend naar boven, aan den buitenkant omgeven
door woelend water, waar de aankomende kielen zich samendrongen,
terwijl van binnen een burgerij zich spoedde ‘als walgde 't rap geslacht
van rust’. Er was overal gedrang, want Roemer Visscher had 't gezegd,
‘diegeen die koopmanschap wil doen, die moet hem, wil hij rijck worden,
in 't gewoel begeven’. Er was vaart en beweging. De burgerij werkte zich
op tot ruimer zwaai en krachtsinspanning. Kloeke burgers, in de kleeding
der Staalmeesters, repten zich naar het stadhuis op den Dam of naar de
huizen der Oost- en West-Indische Compagnie; zij wezen met den vinger,
aan Holland en aan de Zeven Provinciën, den weg over de golven naar
de verre gewestën aan de andere zijde van den Oceaan. En in hun
vergaderzaal gekomen, vernamen zij't woord van hun vertegenwoordiger
Jan Pieterszoon Coen: ‘Als uw beleid zoo goed en nobel wordt als dat
behoort, en de Gentrale Compagnie zeer wel vermag, wie zal de
Vereenigde Nederlanden alsdan niet eeren, om gerust en veilig onder
haar vleugelen te schuilen, zweven ende leven? Wie zal haar tegenstaan,
om verslagen te worden of in miserie te kwijnen? Ik zweer u bij den
Allerhoogste, dat de Generale Compagnie geen vijanden heeft, die haar
meer schade doen, dan de onwetendheid en de onbedachtzaamheid die
verstandigen overstemt.’ Dàn zonden zij hun
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vloten onder een De Ruyter den vijanden te gemoet. Amsterdam gaf 't
geld en 't wachtwoord aan het land...
Onder zulke omstandigheden leefde Rembrandt. Amsterdam beleefde
zijn glorie-tijd; en terzelfder tijd getuigden Rembrandt's schilderijen van
onze hoogste intensieve kracht, van ons diepst voel-vermogen. Uit de
diepte van zijn kunstenaars-ziel schiep de schilder zijn wonderwerken.
Rembrandt en Amsterdam behoorden bij elkander. In het hart van Holland
was besloten de grootste schat van Holland.
Het is daarom alleszins gewettigd dat wij in deze kerk, waar zijn stoffelijk
overschot rust, ginds aan dien pilaar het schild opheffen, waarop zijn
naam en de jaartallen van zijn geboorte en overlijden zijn vermeld. Wij
hieven dat schild hoog op gelijk Rembrandt zelf éénzelfde schild ons laat
zien in zijn schilderij ‘de Nachtwacht’; wij hebben zelfs dat schild uit ‘de
Nachtwacht’ met angstvallige zorg laten nabootsen; waarlijk niet als
antiquarische lief hebberij, maar omdat dat schild moet spreken als uit
onze zeventiende eeuw, herinnering ja, maar opstootend tot actualiteit,
niet pralend maar prikkelend. Want onze plicht is toch te toonen wat het
land aan Rembrandt verschuldigd is. De naam op dat schild mane ons,
de taak in 't leven hoog op tevatten. Het leere ons niet toe te geven aan
doffe ontevredenheid of neêrdrukkende machteloosheid, kwalen onzer
dagen, maar, in eerbied neêrgebogen, de stem der Godheid in ons zelven
te hooren en te volgen, zooals Rembrandt deed. Het leere ons in kunst
en wetenschap niet het velerlei te zoeken, maar het ééne. Niet 't rumoer
en geraas om ons heên, maar de inkeer in onszelf, de blik in de
eeuwigheid geeft de ware kracht: het beste wat wij kunnen groeit uit de
stilte. Het leere ons niet toe te geven aan de verleiding, om, in een soort
van internationalisme, de kunst van alle landen te willen zoeken en
nabootsen. Rembrandt ging zelfs de grenzen van ons land niet over,
bewoog zich niet in Italië of in andere beschavingen, maar hij heeft
gemaakt dat geheel Europa tot ons komt ter wille van zijn kunst. Hij gaf
opzijn gebied het parool voor Holland. Is het tegenwoordig niet onze
schoonste aanbeveling als wij in den vreemde komen: ‘Ik ben uit 't land
van Rembrandt.’
Dit is dan ook ons uitgangs-punt en onze conclusie: dat denkers, dichters
en kunstenaars de waarachtige leiders der volken zijn. Hooge kunstenaars
vooral behoort men te bejegenen met den eerbied, verschuldigd aan
menschen die den Hemel hebben aanschouwd. Zij hebben 't leven
begrepen, 't ware leven. Helaas, leven heeft voor de menigte soms slechts
de beteekenis niet dood te gaan. Van het volle actieve leven, genieten,
denken, willen, is bij de meesten, onder 't slaafsch werken voor den kost,
haast geen sprake. Doch de mannen der kunst hebben den blik in de
wezenlijke realiteit en dus het vizioen van wat werkelijk is en komen zal.
Zij zijn de ware profeten. Men acht hen droomers en zij geven juist de
stuwkracht tot daden, want
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zij zijn de zieners. Zij getuigen dat het leven een weldaad is. Terwijl voor
ons alledaagsche menschen een voortgaan in 't leven telkens als een
vernauwing of inkrimping van den horizont is, spreken zij van bevrijding
en verlossing. Zelfs waar het bestaan zeer leelijk is, waar vulgariteit en
laagheid 't gelaat bezoedelen, daar laten zij een straal van goddelijk
medelijden op de trekken vallen, die 't aangezicht veredelen. Zij kunnen
het doen, want zij zijn de van God wetenden in de wereld van
vergankelijkheid en ellende. Zij zijn de schouwenden, de ‘viri
contemplativi’. Zij voelen het goddelijke in zich zelven en staan niet verre
van het Koninkrijk Gods. Zij openen onze oogen. Zij doen als Eliza in het
verhaal van het Oude Testament (2 Koningen VI). De koning van Israël
was in strijd met dien van Aram, en de Arameeërs hadden in hinderlaag
zich gesteld. Een heir van paarden en wagens omsingelde het kamp der
Israëlieten. En de knecht van Eliza, met zijn meester op 't gebergte
staande, verbleekte toen hij 't ontwaarde, hij spelde reeds de neêrlaag
van Israël in zijn verbeelding. Doch Eliza bad en zeide: ‘Jahve, open zijn
oogen, opdat hij zie’. En Jahve opende - zóó gaat de gewijde Schrift voort
- de oogen van den knecht, zoodat hij zag hoe daar het gebergte wemelde
vol paarden en wagenen van vuur rondom Eliza. Israël werd gered. Gelijk
Eliza zien kunstenaars als Rembrandt de hoogere orde der dingen. Zij
hebben hun ziel gelijk gestemd met de ziel van het Heelal. Zij zeggen als
Dante, aan het slot van zijn Paradijs:
Mijn begeerte en willen werd bewogen
Gelijk een rad in effen omzwaai, door
De liefde die beweegt èn zon èn sterren.

Maar daarom alléén, wanneer zij dat sterk voelen, zijn zij bewust van de
kracht uit den Hooge, overwinnend de macht der duisternis. En daarom
kunnen zij op hun beurt den weg wijzen. Zij geven de ware bezieling. Zij
zeggen ons ernstig, dat niet de doode materie de basis der wereld is,
maar de levende liefde. De wereld is geen kantoor, is geen fabriek, ook
geen kampplaats van strijd en geweld. Zij is het terrein der broederschap.
De denkers, de dichters, de kunstenaars, voelen dit voluit. Zij wekken
daartoe de geestelijke levens-kracht in het volk. Zij geven de heilige
vreugde. Onder velerlei talen brengen zij één blijde boodschap. Zij durven,
waar anderen zich terugtrekken. Te midden van maatschappelijke
troebelen komen zij met het machtige woord dat de Geest spreekt. Zij
lossen de dissonanten op in hoogere harmonie.
Tot de groep, de keurbende, van superieure mannen, van heroën, die de
hoogere orde der dingen zien, welke slechts met een door God geopend
oog kan worden waargenomen, behoort Rembrandt.
Wij brengen heden eerbiedig aan zijn gedachtenis onze hulde.
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Gelijk in de Nieuwe Kerk op den Dam op een der pilaren de naam vermeld
staat van onzen grootsten dichter, Vondel, zóó hebben wij gemeend dat
hier in de Westerkerk tegen een der zuilen het schild mocht worden
opgeheven, waarop de naam van onzen machtigen schilder, van
Rembrandt, mocht stralen. Vondel en Rembrandt, zij zijn - en het zal in
den loop der eeuwen meer en meer blijken - de dragers niet enkel van
onzen roem, maar van onze beteekenis als natie. Zij hebben uitgesproken,
wat in de diepte van het Hollandsche hart sluimerde. Hun vlammend
schrift, hun lichtend beeld hebben geopenbaard het binnenwaartsche
leven, de intensiteit van wezen, van ons volk. Zij hebben luister gegeven
aan den tijd. Zij schiepen vreugde. En Rembrandt blijkt de meerdere
daarin, dat hij door de gansche wereld dadelijk wordt verstaan. Het is een
feit waarmede wij rekening moeten houden, dat onze groote dichter, onze
Vondel, geheel en al Hollandsch is gebleven en geen beheerschende
plaats in de Europeesche letterkunde heeft verkregen. Waaruit dit te
verklaren is, kunnen wij thans niet uitéénzetten. Wij stippen slechts aan.
Doch luide constateeren wij dat Rembrandt, onze Schilder, niet enkel de
Schilder van Holland, maar van de geheele wereld is geworden. Geheel
de wereld juicht in zijn blijheid.
Straks zal gewoel en gedruisch zijn naam in onze stad Amsterdam luide
doen klinken. Men zal zingen op de oude grachten en straten, de
burgwallen en de nieuwe buurten. De menigte zal zich uitdossen en
feesten. In bont gedrang zal men jubelen.
Wij versmaden het niet. Maar het begin van ons feest moet zijn stilte,
innige devotie in deze kerk, waar hij begraven is.
Dit hebben wij in eerbied gedaan.
Het feest, aan Rembrandt's herinnering gewijd, was voor mij en anderen de
aanleiding tot het vestigen van een stichting, om het huis in de Jodenbreêstraat,
waarin de groote kunstenaar gedurende de middenperiode van zijn leven gewoond
had, voor verderen ondergang te behoeden. Op verzoek en door steun der
Commissie tot Herdenking van Rembrandt's geboortedag had de stad Amsterdam
het pand aangekocht, met de bedoeling het in denzelfden toestand te handhaven.
De nog mooie gevel scheen hiermede voor verderen ondergang aanvankelijk gered,
maar het was duidelijk, dat daarmede geen bevredigend eind-resultaat was bereikt.
Niet alléén zou het reeds zeer uitgewoonde huis toch vroeger of later blijken
herstellingen of veranderingen te behoeven, maar de staat zelf waarin het pand
zich toen bevond, strookte al te weinig met den eerbied, dien men aan de plaats,
waar zulke kunst in het leven was geroepen,
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verschuldigd is. Van een deel zelfs was die toestand met zulk een eerbied vierkant
in strijd. Weliswaar was, terwijl ongeveer alle huizen dáár in de buurt algeheele
vervorming hadden ondergaan, de voorgevel van dit zeventiendeeeuwsche gebouw
in hoofdzaak bewaard gebleven, maar wie er binnentrad, vermocht van de
oorspronkelijke voornaamheid geen spoor terug te vinden. Reeds dadelijk, nadat
Rembrandt in 1658 deze woning verliet, was het pand in tweeën gesplitst, en in
verloop van tijd was er daarna zooveel aan vertimmerd en verknoeid, dat er zelfs
van de oude indeeling niet dan met groote moeite iets meer te herkennen viel.
Van de hokken, krotten en kelders, waarin het perceel allengs verdeeld was, werd
een gedeelte verhuurd aan een antiquaar, en de Amsterdam bezoekende
vreemdelingen, die dáár hun rariteiten kochten, kwamen er allicht in den waan, dat
ze een reliquie uit Rembrandt's huis verwierven. Hoe dit zij, van Rembrandt zelf en
van Rembrandt's kunst was in het aan kleine praktijken overgelaten pand niets meer
te ontdekken.
Deze toestand was reeds lang door velen met leede oogen aangezien en betreurd.
Terwijl ik peinsde om daarin verbetering te brengen, kwam op een lente-morgen
van het jaar 1907, jhr. P. Hartsen, mijn oude ridderlijke vriend, mij reeds bekend uit
de dagen van Frans van Heukelom, wiens volle neef hij was - mij bezoeken, en
deelde hij mij mede, dat hij bereid zou zijn, als herinnering aan het vele goede dat
hij aan Amsterdam, had te danken, de gelden beschikbaar te stellen, om het
Rembrandt-huis van de gemeente Amsterdam over te nemen, en er een waar
Rembrandthuis van te maken. Hij vroeg mij een commissie te vormen, waarvan ik
voorzitter kon zijn, die de vervorming der oude woning moest verwerkelijken, en het
doel daarvan moest vaststellen. Die commissie werd spoedig door mij benoemd,
zij bestond weldra uit de H.H.A. Bredius, J. Veth, C.G. 't Hooft, H.J. de Marez Oyens
en jhr. mr. J.F. Backer. Statuten der stichting werden ontworpen en door de regeering
goedgekeurd, en tot architect, die het huis zou inrichten, werd de omzichtige,
smaakvolle heer de Bazel geroepen. Toen de hand aan het werk werd geslagen,
werd in een circulaire van Augustus 1908 ons voornemen der inrichting van het huis
uitééngezet. In de verste verte, zóó spraken wij, mocht, bij die inrichting van het
huis, niet aan neiging tot namaak worden toegegeven. Rembrandt zelf moest hier
in zijn kunst tot ons spreken. Daar het
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natuurlijk de meer aangewezen roeping onzer, over ruimte en licht beschikkende,
musea bleef, de kostbare schilderijen van den grooten meester te verzamelen, was
het, volgens ons, een vóór-de-hand liggende en dankbare taak in dit huis over te
gaan tot het bijéénbrengen van het tweede deel van 's meesters werken, wij bedoelen
de e t s e n , waaraan zich dàn konden toevoegen teekeningen van Rembrandt. Het
kwam ons voor, dat wij op die wijze een plicht zouden kunnen betrachten, wier
onvoldoende en slechts gedeeltelijke vervulling dikwijls werd betreurd. Een hooge
kunstgenieting - het zich op intieme wijze te zien manifesteeren der etsen en
teekeningen van Rembrandt langs de wanden van het eigen huis, waar zij voor het
meerendeel waren ontstaan - zou nú kunnen worden bevredigd. Men zou die werken
permanent aan het daglicht kunnen brengen, en voor ieder bezoeker in een rustige
passende omgeving ten toon stellen. Voorts zou het huis nog kunnen bevatten een
archief van bescheiden betreffende den meester, lectuur van zijn werk, en wat verder
zou strekken om zijn beeld te doen herleven. Hij, die uit de drukte der straat in dit
huis trad moest dadelijk in de stemming komen, om Rembrandt's mystiek-realistische
kunst in zich op te nemen. Midden in het gewoel der zeer bezige wijk, waar nog
altijd op straat de afstammelingen der Joodsche bevolking uit Rembrandt's tijd
toeven, koophandel drijvend, rekenend, ventend, met elkander overleggend schilderachtige rumoerige menigte, waaruit, zoo als Jozef Israëls zegt, de warme
tronies met hun grauw-grijze baarden, de vrouwen met het rosachtig hoofdhaar, de
karren vol visch, fruit en allerlei koopwaren opdoeken - Rembrandt's eigen modellen
- zou dàn dit stille, van toevallige en willekeurige rompslomp bevrijde huis openstaan
voor een ieder, voorzoover hij zich voorbereiden wil om zich te verdiepen in de
levensopenbaringen van den Schilder, die in het zichtbare het onzienlijke, in het
scherp geduide het bovenzinnelijke heeft vertolkt, die het aardsche lief had maar
om het op te heffen tot het goddelijke.
Na zeer uitvoerige bestudeering der ruimten met het oorspronkelijke balkgestel,
na herziening van den voorgevel die in beide richtingen loodrecht moest worden
geplaatst, en dus stuksgewijze werd weggenomen, om met dezelfde steenen opnieuw
te worden gemetseld, werd de indeeling hersteld volgens den bekenden inventaris.
Het werk vorderde uit den aard der zaak langzaam, doch gereed gekomen loonde
en prees het als het ware al de moeite, die de
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uitnemende architect de Bazel daaraan had gewijd. Het was een kostbaar kleinood
voor Amsterdam. Toen alles in het huis geordend, en wij in bruikleen etsen hadden
verkregen van het Rijks-prenten-kabinet, van de firma Frederik Muller & Co., en last
not least - van den heer dr. Jan Veth (uit zijn verzameling Lebret-Veth), terwijl dr.
Hofstede de Groot ons toestond Rembrandt's teekeningen, uit zijn bijna éénige
collectie, (achteréénvolgens naar door hem te bepalen reeksen) aan de wanden
van ons Huis te bevestigen, konden wij overgaan tot een opening voor het publiek
en

van het Rembrandt-Huis. Den 10 Juni 1911 voldeed onze koningin aan onzen
eerbiedigen wensch om dat Huis te openen. Met een zeer gewaardeerde rede sprak
zij Haar dank uit voor hetgeen door de mildheid van een medeburger van Amsterdam
was tot stand gebracht. Zij gewaagde van de ‘bekoring, moeilijk in woorden uit te
drukken, die van de woning, van de vertrekken, die een groot man hebben
huisgevest, steeds uitging.’ ‘In zulk een atmosfeer - zóó vervolgde Zij - is men
geneigd te wanen, dat de geest van hem, die dáár leefde en streed, nog altijd
rondwaarde.’ Zij liet zich alles verklaren, stond bij de meeste etsen en teekeningen
vol aandacht stil, en onderhield zich op haar eigen beminnelijke wijze met den ouden
Jozef Israëls, den éénigen schilder, dien wij bij deze opening in het huis hadden
uitgenoodigd; hij, die door zijn woord den stoot vroeger tot dit alles had gegeven.
Zij werd niet moede later het Huis te prijzen, en had de goedheid zelf in persoon
den president der Fransche republiek Fallières, bij diens bezoek aan ons land, op
1 Juli 1911, als liefdevolle gastvrouw, in de nieuwe stichting rond te leiden.

IV.
De stichting van het Rembrandt-Huis was de laatste zoogenaamde openbare
handeling waaraan ik deelnam. Trouwens als het uurwerk van het leven begint af
te loopen, schijnt het alsof alles u toewenkt, allengs eenigszins buiten het gewoel
en gedruisch der maatschappelijke beweging zich te houden. Men krijgt soms den
indruk alsof men zijn levens-boek langzamerhand gaat sluiten. Trouwens het wordt
stil en stiller om ons heên. De oude vrienden met wie men juichend het leven heeft
begonnen, met wie men vroeger berg-opwaarts toog, zij die dagelijks u kwamen
opzoeken, sterven achter elkander. Zij omzweven ons nog als intieme
droomgestalten, op straat, op onze werkkamer, doch als
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wij hun hand willen vatten, vervluchtigt hun ijle gedaante. Zij zijn er niet meer, en
laten den verder nog levenden en werkzamen vriend vrij éénzaam achter.
Ik denk daarbij aan Eduard Rahusen, het oud-lid der Eerste Kamer der
Staten-Generaal, die 15 April 1913 overleed. Door zijn opmerkelijk beminnelijk talent,
door zijn eenvoud, door zijn volmaakte trouw, was hij tot aan zijn dood, op 82-jarigen
leeftijd, een onzer liefste huisvrienden, deelgenoot van al onze kleine huiselijke
feesten. Hij leefde, (hij was ongehuwd) bescheiden, ingetogen, met een glimlach
op het gelaat voor ieder, als in zachte sereniteit, met strenge plichtsbetrachting en
blijmoedigen ernst. Land en stad kozen hem in allerlei betrekkingen. Daar hij veel
gezien en veel beleefd had, steeds op internationale congressen het woord voerde,
was hij een soort van Nestor, naar wiens woorden en opmerkingen bejaarden en
kinderen gaarne luisterden. Hij had in dien zin een gelukkigen levensavond, en
daarbij een kort, benijdbaar kort, ziekbed. Ouderwetsch, zonder zweem van weelde,
stil en rustig ging hij zóó zijn weg, zijn werk doende zoolang het voor hem dag was.
Hem boeide boven alles de zee, en wat daarmee samenhing: Kweekschool voor
Zeevaart, het werk der zeevisscherijen, enz. In de richting der ‘gemeenschap’ was
hij de stichter van het Hospitaal-kerkschip ‘de Hoop’, de Nederlandsche Vereeniging
sten

ten behoeve van Zeelieden van elke Nationaliteit. Den 28
Maart 1913 leidde hij
de laatste jaarlijksche vergadering van die Vereeniging. Het oude zeilschip was toen
door een motorschip vervangen, waardoor het mogelijk was, als er zieken in een
op eenigen afstand liggend vaartuig aanwezig waren, die door middel van seinen
hulp verlangden, dáár die hulp snel te brengen in volle zee, meestal in de Noord-Zee.
Een vaste medicus en een predikant waren steeds op het schip aanwezig. Het schip
zelf lag als een zwaan in wit kleed te water. In het in Maart in 1912 afgeloopen jaar
waren op het nieuwe schip 281 zieken behandeld, waarvan 238 Hollanders, 41
Duitschers, 1 Engelschman en 1 Deen. Zij dankten Holland en Rahusen. Ik vergeet
hem niet licht. Hij was de man - hoe conservatief hij ook zich soms voordeed - van
wien ik op bladzijde 254 van dit boek verhaalde, dat hij door zijn hooggewaardeerde
Engelsche relaties mij de boeken van de heftigste Engelsche anti-kapitalisten wist
te bezorgen.
Nevens hem roep ik met aandoening op het beeld van jhr. P. Hartsen, die 23
September 1913 op 80-jarigen ouderdom stierf. Door onze nauwe betrekking tot
het Rembrandt-
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Huis zag ik hem dikwijls, soms dagelijks bij mij aan huis. Hij was de jongere broeder
van den door mij op pag. 77/78 geschetsten jhr. C. Hartsen, een tijdlang minister
van buitenlandsche zaken. Vroeger - zie pag. 405 - heb ik wel eens de
onderscheiding van Izoulet gewaagd uit te spreken tusschen de ‘élite’ en de ‘foule’.
Welnu, jhr. P. Hartsen behoorde geheel en al tot die ‘élite’. Hij was de volkomenste
uitdrukking van die keur der vroegere Amsterdamsche bevolking. Hij was inderdaad
op en top Amsterdammer. Langs de vriendelijke grachten van Amsterdam, als in
de lente of in den vóórzomer de zon het zachte groen der iepen beschijnt en verlicht,
kon men hem, genietend van die stadsgezichten, met een lichten glimlach om de
lippen, den hoed eenigszins schuin op het hoofd geplaatst, min of meer haast
drentelend bijna dagelijks tegenkomen en zijn hoofschen groet ontvangen. Hij toonde
in zijn elegant correct optreden den stempel der ouderwetsche traditie. Hij wist
hoffelijk voor anderen zijn toenemende gehoorzwakte te maskeeren. In zijn mooi
profiel, in zijn slanken eenigszins achteloozen gang - tijdens zijn jeugd was hij een
uitstekend stout ruiter geweest - in den toon van zijn omgang, stak, waar hij
binnentrad, zekere aangeboren ‘courtoisie’. Hij was niet kwistig met zijn sympathieën,
eer terughoudend voor hen, die lof of ruchtbaarheid aan enkele zijner goede daden
wilden geven. Hoewel bij uitstek beleefd was zekere reserve hem als aangeboren,
men voelde dit, als men met hem sprak, in zijn oog-opslag, in zijn keuze van het
rechte woord, in zijn dikwijls fijne ironie, in zijn scherpzinnige vraag, in zijn vastheid
van oordeel. Hij was schrander en eerlijk, hechtend aan fatsoen, daarbij volstrekt
milddadig, mijdend echter alle uitersten. In de wereld van zaken, waarin hij zich,
meest in den kring der Handelmaatschappij, bewoog, was hij in alle opzichten een
edelman. Edelman waar hij gesteld bleef op uiterlijke vormen: edelman bovenal,
waar hij de kunst, vooral de schilderkunst liefhad, en aan Amsterdam, dat dit, (o,
jammer) niet genoeg waardeerde, als edele gift het Rembrandt-Huis schonk. Maar
al ging stad en overheid het veelal voorbij, de koningin voelde diep de waarde van
dit geschenk, en droeg mij op, toen hij stervend ter neder lag, haar laatsten groet
en dank hem over te brengen. Men begroef hem, naast zijn afgestorvene
echtgenoote, te Hilversum. Het opschietend gras omgeeft en bedekt haast den
grafsteen, en de regenvlagen zullen allengs zijn naam, daarop gegrift, uitwisschen.
Maar niet licht vergeten zal worden in kleineren kring de indruk van zijn
gedistingeerde houding, en het nobel gebaar waar-
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mede zijn fijngevormde hand wees naar de oude sterk vervallende woning van
Rembrandt en Saskia.
Doch van de vrienden herdenk ik vooral Alexander Sillem, die op het einde van
April 1912-71 jaar oud - overleed. Zijn beeld wil ik trachten iets uitvoeriger te
schetsen, daar hij met mr. J.N. van Hall mij opwekte deze ‘Herinneringen’ neêr te
schrijven, en zich de moeite gaf, toen zij in 1907 en 1910 voor het eerst verschenen,
ze in druk na te zien en te verbeteren, Maar bovenal wil ik hem teekenen, omdat hij
zulk een eigenaardige, oorspronkelijke figuur van het vroegere Amsterdam was,
een type dat allengs in de hoofdstad verdwijnt, een soort van aristocraat met
democratische opvattingen, die tegelijk altijd op het tegenwoordige en op de toekomst
1)
het oog richtte . Man van hooge beschaving en wereldwijze manieren, die met
zekere gratie zijn taak op aarde volvoerde. Een der weinigen, die altijd, onder
hoffelijke vormen, prikkelende korrels zout aanbood aan de soms wel wat doffe en
monotone samenleving onzer bezige en uitgaande wereld. Zijn uitgangspunt, tegelijk
zijn eigenlijke atmosfeer, was de kring der Hope's en der Borski's, dus der rijkste
geslachten der stad. Laat mij pogen dien kring even te herdenken. Het is haast een
bladzijde uit de kroniek van d'ouden tijd der hoofdstad. Zijn vader was lange jaren
de chef van Hope, het oudste en machtigste bankiers-huis van Amsterdam. De
zusters van dien vader waren er gehuwd, ééne met den heer Jan Borski, de andere
met den heer Melvil, schoonvader van den minister en vriend van koning Willem III,
graaf R.J. Schimmelpenninck. In die omgeving, een zeer aanzienlijke omgeving in
onze burgerlijke stad, werd hij opgevoed. De vader had een der deftigste woningen
in de bocht der Heerengracht en woonde zomers op het aanzienlijk buitengoed
‘Watervliet’, thans door het kanaal Holland op zijn Smalst verzwolgen. Het kantoor
der Hope's had zijn vaste relaties met het Russisch keizershuis, dat de grootvorsten
van tijd tot tijd bezochten, en waar alle buitenlandsche bankiers en vreemdelingen
de

van naam hun opwachting deden: zooals Swedenborg, in de 18 eeuw, er zijn
geldzaken afwikkelde tijdens zijn eenigszins langdurig verblijf in Amsterdam in 1768
en 1769. De oude heer Sillem had zelfs - zóó luidde het gerucht - evenals onze
minister van buitenlandsche zaken, een vast tafelgeld van het kantoor, om al

1)

Ik ontleen hier enkele bladzijden aan mijn artikel over Sillem in ‘de Gids’ van Juni 1912.
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de gasten op hoffelijke wijze behoorlijk te ontvangen. De Borski's, het rijke geslacht
dat nù uitgestorven is, waren verwant aan allerlei buitenlandsche huizen van naam.
Bij mevrouw Melvil ontmoette men steeds verwanten uit Parijs. Wij noemen de
Cavaignac's, de Benouville's. Ook Paul Dubois, de groote beeldhouwer, en tot aan
zijn dood in 1905 directeur der Parijsche Academie van Beeldende Kunsten, was
door de Cavaignac's - daar een zijner zoons met de dochter van Cavaignac huwde
- een goede bekende, en zond op ‘Bloemenheuvel’, het bevallige buiten van mevrouw
Melvil, bij Haarlem, jaarlijks kennissen en schilders uit Parijs, onder wie Emile Michel
het meest aantrok. Kortom men leefde in dien kring grootsteedsch, min of meer
internationaal, in een atmosfeer van goeden toon en smaak. Bij mevrouw Melvil
ging de dagelijksche samenspraak bijna altijd in het Fransch over. Bij mijn vriend
Alexander aan huis was de toon meer Duitsch. Zijn moeder was een Russin uit
Lijfland, een eenigszins strenge, niet altijd toeschietelijke vrouw, die met groote orde
en vastheid het drukke huishouden bestierde. Zij zat, als er gasten kwamen, statig,
niet al te spraakzaam, aan het hoofd der tafel. Het ging alles bij haar op de klok. 's
Ochtends vroeg zat zij aan het ontbijt, en liet zij zich bedienen, al was geen der
kinderen of der logés verschenen. De ontbijt-tafel bleef den ochtend staan, voor de
komende en gaande familie-leden of huisgenooten. Dat herhaalde zich 's middags
en bij het diner. De moeder zat altijd recht-op in haar vasten stoel.
Van haar drie zonen kwam de oudste, John, in het kantoor der Hope's, dat achter
het woonhuis der Sillem's - gescheiden door een grooten tuin - gevestigd was. De
tweede zoon, Alexander, zou studeeren. Hij was met zorg onderwezen op de
bekende school van Noordhey bij Voorburg, en behield van daaruit zijn oude
vrienden, vooral den heer Harinxma thoe Sloten, den bekenden oud-commissaris
der koningin in Friesland. In zijn studenten-tijd bewoog hij zich in allerlei kringen,
los, gemakkelijk, hoffelijk. Altijd half en half voornaam. Hij werkte goed en grondig.
Zijn meester, tot wien hij eerbiedig opzag, was in den eersten tijd Martinus des
Amorie van der Hoeven. Overigens was hij, wel niet luidruchtig, maar onder goede
vormen bij uitstek vroolijk, met lichte tint van humor. Hij werd een strict dienaar der
strenge wetenschap, vooral op historisch terrein, doch toonde zich dadelijk tegelijk
een vriend der Muzen: een scholier der Muzen-kunst. Hij teekende veel, speelde
goed klavier, en danste uitnemend. Dit
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alles ging gepaard met groote heerschappij over zich-zelf en met volmaakte orde
en regel in zijn werk. De formeel kerkelijke tint van zijn Luthersche moeder had hij
niet overgenomen, maar een religieuze drang bleef hem altijd bezielen: hij schertste
nooit over het Heilige, en toen hij stierf handelden zijn achtergebleven zuster en
nichten in zijn geest, toen zij - terwijl zijn baar naar het kerkhof werd gebracht - het
hoofdstuk van Paulus 1 Corinthe 13 zich lieten voorlezen. Weldadigheid voor armen,
chariteit, was trouwens regel in het huis zijner ouders, weldadigheid, die door den
oudsten zoon als tot den hoogsten trap werd opgevoerd. Overigens week in
Alexander's studenten-tijd de lach niet van zijn lippen. Hij richtte zelfs met de anderen
een lustig studenten-muziekgezelschap op: het bekende Tadderasjing. Trouwens
zorgen kende hij niet. Zijn vader was juist overleden, toen hij zijn studie-tijd
aanvaardde. Hij was dus in zekeren zin dadelijk zijn eigen meester. Een kring van
zeer goede vrienden uit allerlei omgeving drong zich om hem heên. Zelf kende ik
in den aanvang hem weinig. Ik was op het einde van mijn studie-tijd, hij aan het
begin. Toch leerden wij elkander, ik weet niet hoe, allengs vrij-goed kennen. Toen
de jongere studenten uit Amsterdam, als in groep, naar een maskerade-feest te
Leiden togen - het was in het jaar 1860 - ging ik met hen allen mede, wandelde met
allen, na een zeer uitbundig feestgewoel, van uit Leiden des nachts naar
Scheveningen, om daar ‘quasi’ de zon te zien opkomen, en hechtte mij toen in het
bijzonder aan Alexander Sillem. Zijn uit- en invallen op den door maan en sterren
beschenen donkeren weg naar den Haag flikkerden mij als vonken van vuurwerk.
Toen ik in 1861 secretaris der Kamer van Koophandel in Amsterdam was geworden,
leerde ik hem van den besten kant kennen in het huis van mijn vriend Buys, die
destijds hoogleeraar te Amsterdam was geworden, en die van al zijn Amsterdamsche
leerlingen Sillem het hoogst stelde. Ik had later het voorrecht hem op Gogel te
wijzen, als waardig onderwerp van een dissertatie, en woonde zijn promotiefeest
in het Keizershof in den Haag bij, toen ik in dien tusschentijd secretaris der
Staatsspoorwegen-Maatschappij was geworden. Dat feest (23 April 1864) was het
vroolijksteen uitbundigste van dien aard wat ik ooit heb bijgewoond. Tegelijk het
eerlijkste feest, want men zeide elkander schertsend, joelend, scherp de volle
waarheid. Mijn oudere vriend Nicolaas den Tex - die toen juist bezig was, om voor
het volk van Amsterdam het Vondelpark te creëeren - (zie
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pag. 35) logeerde voor dat feest op mijn kamers te 's Hage. Jubelend traden wij
allen het leven in. Buys, de promotor van Sillem, hield een van zijn pittigste
tafel-redenen, waarin hij ons zelfs toeriep onze beginselen boven nationaliteit of
vaderlands-liefde te stellen, en allen meenden wij, dat nú het begin van een nieuwe
wereld in aantocht was. Wij dweepten met vrijheid en hadden broederschap op den
tong. Met zeker ontzag zagen wij intusschen, dat de oude heeren Borski en Melvil,
die mede aan tafel zaten, een extratrein, voor zich alléén, deden rijden naar hun
voorname buitenplaatsen boven Haarlem. Wat zou de meer dan eenvoudige
revolutionnair Gogel wel gedacht hebben van zulk een weelde. Waar bleef de
gelijkheid op aarde....
Thuis gekomen in het ouderlijk huis te Amsterdam bakende Alexander zijn
levens-weg voor zich zelven af. Hij was geen redenaar, sprak zelfs, als hij wat langer
zijn volzinnen moest doen hooren, eenigszins hortend en stootend. Hij had geen
redenaars-klank in zijn stem. Hij begreep dus geen advocaat te moeten worden. Hij
ging thuis studeeren en werken. Zijn studiën namen vooral den historischen loop.
In geleerde kringen werd hij bekend als de biograaf van Gogel, van Valckenaer en
van Dirk van Hogendorp. De redactie van ‘de Gids’ nam hem spoedig onder haar
medeleden op, en in het tijdschrift zelf schreef hij voortaan altijd opgemerkte
geschiedkundige artikelen. De volmaakte onpartijdigheid van zijn vertoogen werd
overal geprezen. Zijn natuurlijke aanleg, zijn zin voor humor, zijn losse wereldwijze
manieren, kwamen in den kring van de toen min of meer doctrinaire ‘Gids’-redactie
tot volle ontplooiing. Zijn model was bij die historische onderzoekingen steeds Robert
Fruin. Al die studiën brachten hem in de Academie van Wetenschappen. Een
professoraat te Leiden sloeg hij af; wél was hij jaren lang lid der Staats-Commissie
die diplomaten van ons land moest aanwijzen. - Maar behalve in het gareel der
strenge wetenschap stelde Sillem zich ook in den zachten dienst der Muzen. In
tweederlei opzicht toonde hij zich aldus. Vooreerst als lid, later als voorzitter der
Commissie van de Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar hij
in voortdurend contact bleef met de jonge schilders en beeldhouwers, door die
school gekweekt. Ten andere in de stichting van het Amsterdamsche concertgebouw,
waarvoor hij allerlei offers zich getroostte, en in den heer Mengelberg den
voortreffelijken en genialen leider of bezieler vond van het zeer talrijk
concert-personeel.
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De indrukken van het ouderlijk gezin in het ouderwetsche patricische huis, zijn
wetenschappelijke kennis, zijn dienst der Muzen, waren intusschen voor hem het
geleidelijk voertuig, neen, de uitdrukking van zijn menschen-liefde. Hij kon zich zijn
taak op aarde niet anders denken dan in een vaste geregelde werkzaamheid, om
ook voor de minder bedeelden onzer maatschappij in persoon te arbeiden. Hij zou
het nooit bij woorden laten. Zijn oudste broeder was in dit opzicht zijn voorbeeld.
Nimmer zou ook hij zich op den vóórgrond stellen, doch altijd stil onafgebroken in
die richting dienend zich inspannen, als ware het dagelijksch werk. Eéns toonde hij
zich in volle kracht. Het was, toen hij onder en met dr. Berns in Amsterdam hielp
oprichten het zoogenaamde ‘Burgerziekenhuis’ aan de Linnaeusstraat, dat 18 Maart
1891 voor de zieken-verpleging werd opengesteld. Het had één millioen gulden
gekost: monument van het doorzettings-vermogen van Berns, doch ook van de
beproefde handelende daad van Sillem.
Hij werd in Amsterdam een figuur van beteekenis, zijn kleine gestalte kreeg een
onmiskenbaar reliëf. Jong en oud kende zijn silhouet hij was een man, niet alléén
gezien in allerlei kringen, ook in de uitgaande wereld, ‘la vie mondaine’, maar tevens
een ernstig raadgever, tot wien een ieder, die hetzij in wetenschappelijk, hetzij in
kunst-opzicht, hetzij in werken van barmhartigheid, steun wilde hebben, van-zelf
dàn ook kwam.
Amsterdam koos hem tot lid van den gemeente-raad, straks tot lid der Provinciale
Staten, waarna die Staten hem een plaats gaven in het college van Gedeputeerde
Staten.
Gemakkelijk en met zekere distinctie bewoog hij zich in alle vormen onzer
Amsterdamsche samenleving. Zijn bloedverwanten droegen hem als op de handen.
Edele vriendinnen stelden het op prijs, hem, die ongehuwd was gebleven, het leven
van de zachtste zijde te doen bezien. Hij was van natuur vroolijk. Hij verwerkelijkte
in zijn omgang het gezegde van die al te bekende dame uit de zeventiende eeuw:
‘la gaieté de l'esprit prouve sa force’.
Voor mij was de totaal-indruk van zijn bedrijf een leven van plichtgevoel op deze
aarde. Hij was correct in den hoogsten graad. Voorbeeld van onzelfzuchtigheid en
onbaatzuchtigheid. Veel illusiën had hij niet. Trouwens die illusiën zijn dikwijls het
kleed van ons verdriet of van onzen spijt. Men wil dàn loopen naar het geluk dat
ons ontvlucht, niet bedenkend dat dit geluk in ons eigen hart
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reeds is vastgelegd. Hij voor zich genoot van de minste kleine offers die hij kon
aanbieden of ontvangen, want in die offers was liefde besloten. Een zeldzame
bekoring ging uit van zijn persoon. Hij adapteerde zich gemakkelijk aan allerlei
groepen, die zich anders nog al spoedig voor anderen sloten. Een ontmoeting en
gesprek met hem sloeg dadelijk vriendelijk aan. Men zag, in zijn omgeving, slechts
met bekommering, dat de vallende ouderdom aan zijn kleine lenige gestalte iets
van haar vlugheid in het loopen en wandelen ontnam; een vlugheid van beweging
waarin hij vroeger zoozeer uitmuntte. Hij stierf plotseling, stil en eenzaam. Niet
onvoorbereid. Want in zijn hart, dat bezweek, leefde de zachte herinnering aan de
eeuwigheid, uit welke wij allen voortkomen, tot welke wij allen weder ingaan.
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Slot-hoofdstuk.
Ik zou, wanneer het niet zóó hoog en zóó zwaar klonk, aan dit hoofdstuk het opschrift
hebben willen geven van het bekende woord uit Spinoza's Ethica (Pars II, 44, Corr.
2) Sub quadam specie aeternitatis (in het licht der eeuwigheid). Maar zulk een bijna
vermetele titel, al is hij in den diepsten grond waarachtig, schijnt mij in den vorm
niet evenredig aan mijn niet zeer merkwaardige, meer alledaagsche auto-biografie.
Ik durf dus, zelfs niet fluisterend, die woorden op mijn lippen nemen. Toch is, wat
ik in dit boek mijner ‘Herinneringen’ heb geschreven en neêrgelegd, wèl allereerst
een opteekening en verhaal van mijn voorvallen, gedachten en gevoelens in een
tijdperk van tachtig jaren, maar inderdaad een soort van biecht van het door mij
doorleefde leven. Waar een herinnering sluimerde heb ik die opgewekt; waar een
zacht geluid van overéénstemming met mijn denkbeelden zich slechts even deed
hooren, heb ik met eerbiedigen schroom daarbij stil gedaan, vol aandacht geluisterd
en den klank helpen versterken. Maar ik bracht dit alles op mij-zelven terug: op mijn
idealen, op mijn telkens bedwongen zucht naar het contemplatieve leven, op mijn
opvatting van het begrip van het eeuwige, eeuwig, niet in den zin van zeer langdurig,
maar in den zin van boven de categorie van den tijd: in den geest der uiting van
den Prediker (Hoofdstuk III, vers 11): ‘God heeft den menschen-kinderen de
eeuwigheid in het hart gegeven’. Mijn veelal vruchtelooze stappen, mijn fouten en
te-kort-komingen, mijn onvolkomenheden heb ik niet verzwegen. De barsten van
mijn karakter heb ik niet gladgestreken. Dat mijn leven, met al zijn gebreken, niet
heeft beantwoord aan mijn eigen matige niet al te stoute verwachtingen weet ik
maar al te goed. Trouwens wat komt in de korte spanne van een menschen-leeftijd
tot volle afwikkeling of besluit? In de wisseling en deining der tijdelijke levensvormen
is alles slechts episode. Smartelijk herdacht ik dit alles, toen ik in
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de eerste weken van het jaar 1909 - na een pijnlijke operatie - glipte en oplook uit
den greep van den dood.
Ik voeg er niets aan toe. Ik wensch voortaan liefst te zwijgen, eerbiedig, als het
kan, op te zien naar de hoogte, en te blijven vereeren wat teêr is en heilig. De
zichtbare vrede der samenleving is er in dezen mijn tijd in de verste verte niet, maar
boven de zichtbare staat, zij het in een floers, de verborgen harmonie, het rijk van
den Heiligen Geest, waarvan ik in mijn studententijd droomde, toen ik het ‘Eeuwig
Evangelie’ van den abt Joachim leerde kennen. Voor mij was dat eeuwig evangelie
het rijk van het licht dat tegen de duisternis kampte. Een rijk, waarin, naast het weten
of ware zien, het begrip der liefdo, der broederschap, der chariteit, zooals Pascal
het noemde, tot verwerkelijking zou komen. De menschheid zou in dat rijk haar taak
1)
vervullen. De Bergrede van Christus zou voor dat rijk de grondwet zijn.
Slechts ééne uitweiding zij mij nog veroorloofd. Zij, die een min of meer openlijke
leeken-biecht aflegden - ik denk bij voorbeeld aan de Saint-Simonisten - waren
gewoon hun belijdenis te eindigen met woorden en gedachten van voorgangers,
waarnaar zij hun gedrag hadden pogen te regelen. Zóó sluit ik ook deze biecht, en
dus mijn geschrift, met het aanhalen van eenige bladzijden van mijn meester Martinus
des Amorie van der Hoeven, naar wiens gedachten ik mijn ziele-leven, hoe gebrekkig
dan ook, en wel zeer op een afstand, uit wijd verwijderde verte, heb getracht in te
richten.
Die bladzijden behooren tot het boekje ‘Over het wezen der godsdienst’, dat sinds
1854 altijd op mijn lessenaar naast mij ligt. Zij hebben mij den dienst gedaan van
het beschreven blad (‘mémorial’) van 23 November 1654, dat Pascal op zijn borst
droeg. Zij waren steeds als vlammend schrift voor mij, een ‘Mene Tekel’ (‘tel en
weeg’) uit Daniëls boek.
Zeker, die bladzijden zijn geschreven als met de pen van een Meister Eckhart,
moeten dus liefdevol en eerbiedig worden gelezen en begrepen. Maar zij behelzen,
naar mijn inzicht, een der diepste religieuze opvattingen, welke in mijn tijd in ons
land zijn gevoeld; opvattingen, die ik, trots veel struikelen en vallen, telkens weder
heb aangegrepen en vastgehouden.
Zij luiden aldus:

1)

Zie het einde van mijn artikel over Maurice in mijn ‘Studiën op sociaal gebied,’ 1876, p. 180.
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‘Dat werk van God noemde Christus: de verandering der menschelijke maatschappij
in een Koningrijk der hemelen.
Wat verstond Hij onder die benaming?
Het Koningrijk der hemelen is, volgens Zijne leer, in de eerste plaats een rijk van
geesten. Het woord geest heeft in den Bijbel eene zeer verhevene beteekenis.
Volgens de gewone voorstelling is het, om den mensch een geest te doen worden,
genoeg dat hij zijn ligchaam aflegge. Volgens het spraakgebruik des Bijbels worden
wij daardoor slechts zielen, van het ligchaam ontbloot en ontkleed, maar geenszins
geesten: zoo als het van de andere zijde, naar de Bijbelsche leer, niet noodig is het
ligchaam te ontvlieden, om reeds aanvankelijk te worden opgenomen in het
geestenrijk. Geest is (wijsgeerig uitgedrukt) een wezen, welks zijn volkomen
opgenomen is in het licht van het bewustzijn, zoodat er niets reëels in gevonden
wordt dat niet tevens ideëel is, en omgekeerd: - of, zoo als de Bijbel het noemt,
“waarin een licht is zonder duisternis.” Nog behoort tot het begrip van geest
volkomene vrijheid, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid, absoluut eigen leven,
zoodat de geest niet een werktuig is in de hand van een ander (want dit is juist het
begrip van ligchaam en van stof), maar het beginsel van al zijn doen en laten in zich
zelven draagt. Ook tot alles buiten hem, waarmede de geest in aanraking komt,
staat hij in werkzame, niet in lijdende, verhouding; hij heeft het opgenomen in zijn
eigen weten, wil het metzijn eigen wil, hervormt en herschept het door zijne eigene
werkzaamheid.
Het Koningrijk der hemelen is in de tweede plaats één gemeenschappelijk rijk
der geesten. De burgers van dat rijk zijn tot één organisch geestelijk ligchaam
vereenigd en zaamgegroeid. Zij hebben en bezitten zichzelven niet als afzonderlijke
individuen, ieder voor zich; maar zij zijn ware individua (a non dividendo),
onafscheidbare deelen van het geheel. Er bestaat tusschen hen volstrekte
gemeenschap, - volkomen doorzigtigheid van den een' voor den ander, - absolute
zamenwerking, zoodat ieders wil, gedachte en werkzaamheid slechts factor is in
het gemeenschappelijke facit van den éénen algemeenen wil, de ééne algemeene
wetenschap, de ééne algemeene daad. Dit alles wordt ons in de Schrift duidelijk
geleerd onder de beelden van het ééne Koningrijk, van het ligchaam der gemeente,
en van den éénen hemelschen wijnstok. Het is waar dat onze tijd, die verzonken is
in de vergoding van de subjectieve sentimenten van het individu, moeite heeft om
zich in die voorstellingen te verplaatsen.
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Eindelijk is het Koningrijk der hemelen een rijk van God. De leden van dit Koningrijk
hebben geen anderen wil, dan den wil van het Hoogste wezen, dat de oorsprong
is van al het bestaande. Zij dienen den Vader als vrije, zelfstandige en mondige
zonen.
Elke handeling die wij verrigten met het oog op dit groote werk van God, ons
zelven klaar en helder bewust van den zamenhang waarin die enkele handeling
staat tof het plan van den ganschen arbeid, is heilig en zalig. Elke handeling die wij
volbrengen zonder dien zamenhang te kennen, of vrij en zelfstandig te willen, is
zonde, ellende en dood. Zij mag geene handeling heeten: zij is eene verrigting
zonder zin en zonder doel, een schermen in de lucht. Wel dienen wij, ook zonder
het te weten, het plan der Godheid. Maar zij gebruikt ons dan als blinde werktuigen:
de wereldgeest leidt ons waarheen Hij wil, zonder ons te verwaardigen met eene
toespraak of de redenen te openbaren van hetgeen met ons en door ons geschiedt.
Wij leven niet in dergelijke oogenblikken, maar wij worden geleefd. Wij zijn dan
geene geesten, maar bloote zielen.
J.G. Fichte was gewoon te zeggen, dat iedere onzer daden moet gelegen zijn in
eene regte lijn, die, verlengd zijnde, uitloopt in de volstrekte vernietiging van het
niet-ik door het ik. Voor de formule van zijn stelsel de veel heerlijker uitdrukking in
de plaats stellende, die Jezus gebezigd heeft, komen wij tot den canon, dat elke
onzer daden zich moet bewegen in eene regte lijn, die, verlengd zijnde, uitkomt in
de volkomene vestiging van het Koningrijk der hemelen.
Wij zijn op deze aarde geplaatst om opgevoed te worden en anderen op te voeden
tot vrijheid en zelfstandigheid, tot absolute “Geistigkeit,” tot volkomene gemeenschap
onder elkander en eenswillendheid met God. Om ons daartoe op te wekken pleegt
God ons (als ik mij met schroom die uitdrukking mag veroorloven) als ware het te
lacesseren en te irriteren. Hij stelt ons in eene zinnelijke schepping die ons
aanvankelijk overheerscht en magtiger is dan wij. Maar een onverdelgbaar gevoel
van meerderheid boven haar is geplant in onze borst. Als wij haar aanzien en
aandurven, dan wijkt zij, en plooit zich naar onze hand, en hervormt zich onder den
blik en voor het aangezigt van den mensch. Alles rondom ons, dat ons in den
aanvang loodzwaar drukt en beklemt, moeten wij revolutioneren, omwentelen,
omzetten, en beter zetten. De schepping van God is bestemd om door den mensch
vernietigd te worden, en te worden veranderd in de eigen schepping des menschen.
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“Die in mij gelooft,” (sprak Christus) “de werken die ik doe zal hij ook doen, en zal
meerder doen dan deze.” Alles wat ons omringt, is materiaal voor onzen pligt: dit is
het gansche wezen der zinnelijke wereld, buiten dat is zij niets. Het is alles massa,
door ons te organiseeren. Ook de menschelijke maatschappij, in den aanvang meer
natuurgewrocht dan ons eigen kunstwerk, moet op dezelfde wijze herschapen en
omgewerkt worden. Want eerst dan zullen wij geesten zijn, wanneer al wat ons
omgeeft ons eigen werk is, dragende onzen stempel en muntslag. Wij moeten echter
dien arbeid volbrengen in volkomene gemeenschap met elkander, en volkomene
gehoorzaamheid aan God. Vooreerst moeten wij dus slechts dat deel van het
algemeene werk der menschheid werken, waartoe God ieder onzer in het bijzonder
roept. En in de tweede plaats moeten wij alle die revolutiën, waarvan ik zoo even
gewaagde, tot stand brengen op anti-revolutionaire wijze, door ons met eerbied en
ootmoed aan te sluiten aan het bestaande, door de gedachten Gods op te sporen
die de grondslag van het geschapene zijn, en die gedachten vervolgens afwerkende,
de schepping als uit Zijne hand over te nemen en voort te zetten. Naturae parendo
imperamus. Deo obsequendo similitudinem Dei consequimur. - Aan die taak der
menschheid te arbeiden met onafgebroken ijver en inspanning van alle krachten, daaraan lijf en leven, ziel en zinnen te zetten, - dat te doen in eenvoud, nederigheid
en kinderzin, niet onzen eigen wil volbrengende, maar het werk en den wil onzes
Vaders, - dat te doen in gemeenschap met de broeders, zoodat ons eigen hooger
leven ons niet dierbaar is, indien zij er niet in deelen, en wij niet zoozeer onzen eigen
geestelijken wasdom wenschen, maar de ontwikkeling der geheele menschheid te
zamen: - dát is godsdienst, en dát is zaligheid: dát is het allerheiligst Christelijk
geloof, hetgeen ook het mijne is. Ik althans ken geen ander geluk: ja, ik houd
diegenen voor verzonken in volstrekte nietigheid en waan, die meenen dat er buiten
deze zaligheid nog eene andere te vinden is, waarvan zij zich meester zouden
kunnen maken, en die zij magtig zouden kunnen worden.’
Het begrip der ‘gemeenschap,’ dat ik in mijn leven gepoogd heb te helpen
verspreiden, ligt in kiem en knop besloten tusschen deze bladen van mijn meester.
Aan het ontplooien daarvan heb ik als trouw dienaar en leerling trachten te werken.
Hiertoe al de activiteit van mijn ziel pogen in te spannen, geen onthouding toegelaten.
Ik heb den
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standaard, waarop die leuze der ‘gemeenschap’ blonk, soms haast krampachtig,
in vreeze en veelal in bittere bekommering over mijn weinigen geloofsmoed en
tallooze grievende struikelingen, toch - als idealist, mij bewust van de realiteit - met
de vingeren omklemd en meenen vóóruit te dragen. Doch mijn hand wordt onvast.
Ik moet - als weleer geschiedde op het Atheensche feest der ‘lampada-phorieën’ den staf aan jongere, achter of naast mij rijdende, vrienden overgeven. Doch geen
nood. De toekomst behoort aan die gedachte. Zij leeft bewust in het gevoel der
reinen van harten, die God zien - denk aan den heiligen Franciscus van Assisi - zij
ademt in het hart der dichters, kunstenaars en wijzen, vóórdat zij nog oprijst in de
historie. Naar die heiligen, dichters, kunstenaars en wijzen moet en zal men hooren,
opdat er weder rust en vrede in onze maatschappij zal komen, naar het woord van
den Evangelist: ‘het koningrijk Gods is binnen u lieden’. De herleving van ons
werelddeel is tot dien prijs. Thans wordt door den vlammenden hartstocht der politiek
het uitzicht wanhopend. Op 't oogenblik is het een ontzettend lijden in de
Europeesche maatschappij, lijden voor allen door de zelfzucht der staten om het
zeerst aangeblazen. In plaats van gemeenschap wordt onuitwischbare onderlinge
verbittering gekweekt. De gedachte aan een Koningrijk der hemelen schijnt een
wreede ironie. Doch de ‘herstelling’ zal en moet er komen. Wij moeten volgens den
wenk van den Apostel der heidenen nú slechts hopen tegen hoop in. Is lijden de
gang van opklimming der menschheid, zoo is gezamenlijk mede-lijden richtsnoer
voor allen. Aldus alléén kan worden in toepassing gebracht het begrip van Christus
door Johannes, den liefsten discipel, ons overgeleverd: te weten de gedachte der
‘Wedergeboorte’, waarop de idealistische socialist en wijsgeer Johann Gottlieb
Fichte in de zesde voorlezing van zijn boek: ‘Die Anweisung zum seligen Leben’,
bij den aanvang der negentiende eeuw vurig zijn volk wees. Wij blijven bewaren in
ons hart het woord uit de Heilige Schrift (zie Romeinen XII vers 19): ‘A a n M ij d e
w r a a k , I k z a l v e r g e l d e n , z e g t d e H e e r ’.
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Register.
A.

Aa, C.P.E. Robidé van der, Ned. letterkundige, 1791-1851, 61.
Aa, P.J.B.C. Robidé van der, Ned. letterkundige, geb. 1832, 61, 62, 63, 123.
Aalst, C.J.K. van, pres. Ned. Handelmaatschappij, 301.
Ackersdyk, J., prof. staathuishoudkunde te Utrecht, 1790-1861, 274.
Affire, D.A., aartsbisschop van Parijs, 1793-1848, 366.
Agoult, M.C.S. de Flavigny, gravin d', Fransche schrijfster onder den naam
van Daniel Stern, 62.
Albert, ‘l'ouvrier’, 11.
Albert, prins, gemaal van kon. Victoria, 1819-61, 219.
Allebë, August, Ned. kunstschilder, 426-428.
Alopëus, Alexandrine, 382.
Alphen, D.F. van, Ned. Kamerlid, 292.
Alting Mees, Mr. F., pres. Ned. Handelmaatschappij, 293, 294.
Ameshof, Mr. H., pres. Ned. Rijnspoor, 303.
Arkwright, R., uitvinder van den spinmolen, 1732-92, 159.
Asch van Wijck, van, gehuwd met prof. de Geer, 149.
Asser, T.M.C., jur. prof. Amst., 36, 351, 362.
Augustinus, Aurelius, Kerkvader en wijsgeerig schrijver, 354-430, 429.
Aulnis de Bourouill, J. baron d', prof. te Utrecht, 276.

B.
Backer, Jhr. Mr. J.F., 437.
Baert, Mr. J.F.B., agent der Ned. Bank te Utrecht, 60, 276, 277, 424.
Bagehot, Walter, Eng. staathuishoudkundige, 1826-77, 288.
Bake, J., lit. prof. Leiden, 1787-1844 14.
Bake, J.W., 121.
Bake, Rudolf, dir. Z. Afr. spoor, 408.
Bake, H.A. van den Wall, muntmeester 107, 114, 115, 131. 118.
Bakounin, M., Russ. anarchist, 1814-1876, 231, 232, 254, 367, 369 noot.
Balzac, Honoré de, Fr. romanschrijver, 1799-1850, 21, 238.
Barbès, Armand, leider der Fr. socialisten, 1810-70, 133, 134, 135, 136, 160.
Barbey d'Aurevilly, Jules, Fr. schrijver, 334.
Barboux, lid van de Académie française, 394.
Bastiat, Frédéric, Fr. staathuishoudkundige, 1803-50, 35, 140, 396.
Baud, J.C., lid der Tweede Kamer, 291.
Baudriliart, H.J.L., prof. staathuishoudkunde te Parijs, geb. 1821, 55.
Baumhauer, M.M. von, referendaris der statistiek, 60.
Bazaine, F.A., Fr. maarschalk, 175.
Bazel, K.P.C. de, architect, 437.
Beaufort, K.A. Godin de, Ned. mimister, 306, 308.
Beaufort, W.H. de, Ned. geschiedschrijver, 202.
Beaujon, A., jur. prof. Amst., 348, 350.
1)

Het hier afgedrukte Register is van de hand van den heer J. de Hoop Scheffer. die ook het
Register van het werk over de Socialisten uitnemend heeft samengesteld. De lezers, evenals
de schrijver, zullen hem den versctmldigden dank, ook thans weder, gaarne toebrengen.
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Beaulieu, Anatole Leroy, Fr. schrijver, 410 noot.
Beers, Jan van, Belgisch dichter, 421.
Beets, A., red. Woordenboek der Ned. taal, 422, 423.
Beets, Nicolaas, prof., Ned. letterkundige, 1814-1903. 199-201, 214, 237, 413.
Belder, rederijker te Amst., 16.
Bellers, John, Eng. kwaker, 376.
Berg, van den, ingenieur S.S., 189.
Berg, N.P. van den, pres. Java Bank en Ned. Bank, 283, 285, 287.
Berger, L., ijzerfabrikant te Witten, 93, 94.
Bernard, de heilige, abt van Clairvaux, 22.
Berns, Dr., oprichter van het ‘Burger-ziekenhuis’ te Amst., 446.
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