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Over het begrip der gemeenschap.
Afscheidsrede bij het neêrleggen van het hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 25 Juni
1894.
Nu ik, om allerlei persoonlijke redenen, mij genoopt gevoel het buitengewoon
hoogleeraarschap, vóór negen jaren aanvaard, neêr te leggen, zij het mij veroorloofd
nog op mijn laatste les te spreken over het begrip, dat ik altijd-door op mijn
economische colleges poogde te ontwikkelen, het begrip der Gemeenschap.
Laat mij u nog ééns en nu voor het laatst uitéénzetten, dat dit begrip der
gemeenschap uitgangspunt van het economisch onderzoek is, dat het tevens object
en doel dier wetenschap blijft, en in de praktijk leidt en aandringt tot wat wij noemen
sociale politiek.

I.
Er was een tijd - het einde der achttiende en het begin der negentiende eeuw - toen
men als uitgangspunt der economische wetenschap uitsluitend het individu aannam.
Men isoleerde den mensch, zoover dat mogelijk was, uit den toestand van
maatschappij en staat. Men bestudeerde enkel het individu, het individu en zijn arbeid,
het individu en zijn door hem-zelven getrokken kring. Men zette op den voorgrond
de leus: ieder voor zich. Men nam als vaststaand feit aan, en prees het, dat de
verschillende menschen in het werkzaam leven elk hun eigen weg gingen,
onafhankelijk van elkander, zonder zich te bekommeren om wat anderen besloten
of deden. De individueele energie was de veer, die het gansche maatschappelijk
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raderwerk in beweging heette te zetten. Direct moest ieder zijn eigen belang najagen,
indirect zou dit wel ten goede komen aan de maatschappij. Economie werd voor een
ieder de kunst om zelf tot welvaart te komen, of daarin te blijven. Uit 't oogpunt van
het individueel voordeel werd alles beoordeeld. De mensch is in zijn leven en arbeid
- zoo sprak men - op zich zelven aangewezen. ‘Help u zelf’ is zijn programma. Ieder
vroeg dan ook slechts voor zich zelven ruime baan. Met den elleboog duwde men
desnoods den buurman op zijde, men wrong zich naar voren, om de beste plaats te
bekomen. Het leven was voor ieder een worsteling, waar men zich door heen moest
slaan: ‘the struggle for life’. Men erkende dat het leven een harde school was. Maar
men staalde zich. Men hamerde er op los. Van de zelfzucht maakte men een deugd:
slechts noemde men het dan wèlbegrepen eigenbelang. Als levensvoorwaarde maakte
men aanspraak op dit ééne: ‘laat mij begaan, hinder mij niet’: ik zal al mijn energie
aanwenden, al mijn kracht tot het uiterste inspannen: ik zal er wèl komen. In de
praktijk noemde men dit alles vrijheid van handelen, die men voor 't individu vorderde.
In 't bijzonder eischte men vrijheid van contract. De staat had er zich niet mede te
moeien, of de partijen, die zulk een overeenkomst sloten, waarlijk zelfstandig genoeg
waren om zulk een contract aan te gaan. Neen, men eischte slechts van den staat
handhaving van dit contract, onder welke omstandigheden ook gesloten. Voorts werd
geheel het leven dan opgevat als een onderlinge wedstrijd der individuën, als een
mededinging, en de welvaart in het leven was de prijs van dien tot het uiterste
volgehouden wedloop.
Zóó leefde en werkte men. En de oppervlakte der maatschappij begon nu - toen
die theorie in de negentiende eeuw werkelijkheid werd - op een onderlingen krijg
der individuën te gelijken. Een eerste blik gaf dan ook den indruk van een gedrang,
van iets verwarrends, iets tegenstrijdigs. Het volle menschen-leven en bedrijf scheen
het beeld eener krioelende wanorde. Men zag een gewoel van menschen, die elk voor
zich bezig waren allereerst naar zich toe te halen, naar zich toe te rekenen. Zij wierpen
afgunstige blikken op elkander: verstoord zagen zij elkander aan. Al liepen zij
schouder aan schouder, zij waren in den geest mijlen ver van elkander
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verwijderd. Het was een naast elkaâr leven van geïsoleerde personen. Veel rust was
er overigens niet in die maatschappij. Allen waren bezig. Elk deed wat - iets anders,
iets groots of iets kleins, iets goeds of iets kwaads - maar met 't oog op zich zelven.
Ongelijkheid en verdeeldheid schenen karaktertrekken der samenleving. De
onderwerping aan één wil was schaarsch: men zag slechts een mozaïek van allerlei
individueele overeenkomsten. Het onsamenhangende van elementen en richtingen
scheen een onafwijsbare levenswet. Het toeval speelde bij dit alles een groote rol.
Er ontstond een oneindige bijna grillige verscheidenheid van levens-uitingen en
daden, een weelderige groei van verkeers-aanrakingen, vooral van
verkeers-afscheidingen. De maatschappelijke arbeid der velen heette ook in de theorie
arbeidsverdeeling.
Wat dus vooral trof, wanneer men den blik liet gaan over die maatschappij der
negentiende eeuw, was in de eerste plaats verbrokkeling en antagonisme: gevolgen
van een streng doorgevoerd individualisme.
Toch trok het allengs de aandacht, dat er in die waarneming veel onvolledigs was.
Het werd van lieverlede meer en meer duidelijk, dat men, dien eersten oogopslag
vertrouwende, gevaar liep zich te veel te hechten aan de oppervlakte der maatschappij.
Wie dieper met zijn blikken doordrong en scherper opmerkte, zag wel degelijk, in
die woelende dwarreling van tegen elkander dringende en strijdende figuren en
elementen, koorden (zij het nog bleek van kleur) van samenhang: in dien kamp en
mengeling der fragmenten hier en daar strepen van orde: in dat rijk der eigenliefde
regelen van vereeniging: in dien chaos van egoïstische lijnen een doorschemerende
trek der gemeenschap.
Laat ons op enkele in het bonte, schreeuwende weefsel onzer maatschappij
voorkomende zilveren draden dier gemeenschap het oog vestigen.
Plaatst u daarvoor niet bij voorkeur op een der kalme grachten onzer stad, waar
men elkander hoffelijk groet, bij wijlen samen dineert, en eigenlijk elkander niet veel
kent: maar begeeft u in een der volksbuurten, een nauwe straat vol rumoer en geraas.
Er wordt in een dier huizen met nauwe trappen en smalle vensters een werkman
thuisgebracht, wien een ongeluk is overkomen. De gansche straat of steeg neemt
deel aan het
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geval. Straks als 't gezin van dien arbeider kwijnt, wijl de verdienste van den
kostwinner heeft opgehouden, helpt elk wat naar zijn geringe krachten. De buren
zorgen voor elkaâr. De buurvrouw is in de weer voor de anderen. Hier in die
onaanzienlijke wijk klinkt alles luid hard-op: de kleuren zijn forsch getint: maar men
ziet dan ook die onderling verstrekte hulp. Zij vertoont zich voor 't bloote oog. Elders,
naarmate de kringen deftiger worden, zijn de kleuren meer verbleekt. Maar het bestaan
van het verband, het samenleven van de groep, is er wel degelijk.
Trouwens hoe kan 't anders? Het huisgezin is de grondslag onzer maatschappij,
en in dat huisgezin werkt de zorg voor elkander, toonen zich drijfveeren die aan
zelf-opoffering en zelfverloochening verwant zijn. De atmosfeer van den familiekring
heeft in elks hart kiemen gekweekt van ontzag en van broederschap. Van onze
kindsheid af worden wij in het huisgezin gewend en vertrouwd met
gemeenschapsvormen, die wij later onwillekeurig elders toepassen en uitzetten. De
warmte van het ouderlijk huis blijft ons bij op onzen tocht door de wereld. Straks
bouwen wij zelf een eigen huis, warmen ons aan eigen haard, en vormen op onze
beurt een levenskring, waarin wij niet in de eerste plaats onafhankelijke
zelfstandigheid maar innigheid van samenleven waardeeren en toepassen. Zonder
dat wij ons volkomen bewust zijn van die strekking, verbreeden wij slechts in het
leven de vormen van dat huiselijk leven, volgen wij verder en verder het beginsel
dat wij menschen niet afgesloten zelfstandige wezens zijn maar deelen van een
grootere éénheid. Hoe streng wij ons leven zouden willen isoleeren, wij vinden ons
des-ondanks geplaatst in allerlei groepen en groepeeringen: verbanden van allerlei
aard, die ons herinneren dat het leven een samenleven is. De theorie van het
individualisme heeft den menschen willen beduiden dat die verbindingen
uitzonderingen zijn, een middel om datgene te doen, wat men alléén en op zichzelf
niet zou kunnen tot stand brengen. Doch wij ondervinden dat dit niet de waarheid
is. Wij worden ons bewust van den samenhang door onze afhankelijkheid.
Het sterkst voelen wij dit in den arbeid. Door de in 't groot over de geheele
maatschappij toegepaste arbeidsverdeeling wordt er immers door één individu of
zelfs door één bepaalde cate-
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gorie van werklieden zelden een product volledig afgewerkt. Integendeel, allen zijn
bezig aan een fragment van een zeker werk: allen werken aan stadiën, aan trappen
van een werk. Nog sterker. Het groote werk splitst zich niet in productieafdelingen,
die na elkander, het ééne deel na het andere, worden afgewerkt: neen, aan alle
fragmenten van het werk wordt gelijktijdig gearbeid. Het aan elkander passen en
voegen van die afgewerkte fragmenten is weder de zorg van anderen. Zoo bestaat er
- zonder dat hiertoe bepaald overleg wordt gepleegd - een groote gemeenschap van
arbeid. Allen zijn bezig als aan een zekere functie, een soort van ambtsplicht, schakel
van het geheel. Wel is waar oefenen alle personen die functie uit in hun eigen
voordeel: blijft het privaat-belang overheerschend: is het ‘ieder voor zich’ regel:
werkt de één zonder te weten hoe de ander besluit en beslist: verbergen zij voor
elkander liefst het eigenlijk doen en verrichten als ware het een geheim: doch
niettemin is de feitelijke toestand deze, dat er aan één groote taak gearbeid wordt
door allen. Ieders werk wacht op het werk van anderen: elk product vraagt
completeering door den arbeid van anderen. - En datzelfde begrip van gemeenschap
treedt nu, zonder dat men met bewustzijn dit bedoelt, van-zelf op bij de verdeeling
van het afgewerkte. Het individualistisch element doet zich hier wel is waar 't eerst
gelden, daar iedere persoon, of iedere categorie van personen individueel loon naar
werk vraagt: maar van den éénen kant valt slechts het kleinste deel der productie
telkens in de eigenlijke verdeeling, terwijl het grootste deel als voorafgedane arbeid
de verdere productie der gemeenschap blijft stijven en voeden: en ten andere komt
van dat fragment, dat verdeeld wordt, een belangrijk stuk toe aan staat of gemeente,
die natuurlijk belasting vragen, en een tweede groot deel aan verder staande kringen,
aan geleerden en kunstenaars, die als 't ware slechts indirect aan de productie hebben
deelgenomen. De zilveren draad der gemeenschap glanst hier vrij sterk.
Let echter wel op, dat die draden door onze tot in de nieren toe individualistische
maatschappij niet als zoodanig worden erkend: of liever, dat al die koorden en lijnen,
die wij als gemeenschapsdraden aanmerken, hun uitgangspunt en aanknoopingspunt
hebben in het individueel motief. Men wil het wel
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met den naam van gemeenschap noemen, maar voor zich zelven beschouwt men al
datgene, dat aan de anderen toevalt van het eigen werk, als een soort van
verzekeringspremie, om zelf het resultaat der eigen productie rustiger te kunnen
genieten. Men spreekt van het gemeenschappelijke als van iets wat men afneemt van
het individueele. Met zulk een étiket zijn in het leven getreden de ‘tantièmes’, die
de ondernemer van zijn overwinst aan de loon-arbeiders soms deed toekomen: onder
den indruk van zulke beschouwingen zijn voor de loon-arbeiders ondersteuningskassen
bij ziekte en ongeluk, pensioenkassen voor den ouden dag, opgericht. Doch stoort u
niet aan het schoorvoetend optreden van dergelijke maatregelen en verschijnselen:
ergert er u niet aan, dat, wanneer één stap vooruit werd gezet, dadelijk een halve stap
werd teruggenomen: verblijdt u dat de verplichting (hoe dan ook) wordt gevoeld: en
dat geen naamlooze vennootschap - die uitstekende gemeenschaps-organisatie van
het kapitaal - wordt opgericht, zonder het tribuut dat onze tijd vordert voor de
arbeiders.
Inderdaad, overal, in het mozaiek onzer maatschappij, flikkeren reeds even de
gemeenschapslijnen, zij het met niet al te scherp licht. Hoe egoïstisch de verschillende
personen ook handelen, er zijn meer algemeene aandoeningen en drijfkrachten in de
maatschappij, die de personen dwingen en leiden. Men meent te draaien om eigen
as, en men wentelt reeds rondom de spil van het algemeen belang. Doch dit alles
geschiedt bij de meesten nog als het ware onbewust. Zij denken nog aan kleine
middelen en ondertusschen heeft de vaart der eeuw hen al opgenomen. Zij meenen
de sociale vraag nog te kunnen oplossen door soep-uitdeelingen, en voelen nog niet
de electrieke schok die dwingt tot het vestigen van een nieuwe broederschap onder
de menschen. Op 't oogenblik aarzelen overal de meer bezittende klassen. Zij willen
blijven zitten, zij versmaden de toenadering. Doch zij moeten oppassen. Zij konden
de leiding wel eens verliezen. Zij moeten denken aan het lot van den monnik
Augustinus, uit Rome op het einde der zesde eeuw naar Engeland gezonden, om het
zuivere catholieke systeem dáár te verbreiden. De oude Britsche geestelijken sloegen
niet toe. Daar stelde Augustinus voor, den uitslag van de aanneming of verwerping
van Rome's voorstellen te doen afhangen van een wonderwerk. Het wonder werd
door hem gedaan: een
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blinde trad op en herkreeg het gezicht. Doch het wonder maakte niet den minsten
indruk op de ‘verharde’ Britten. Zij vroegen een andere bijeenkomst, en besloten het
Christendom der vreemden aan een eigenaardige, aan een zedelijke proef te
onderwerpen. ‘Het ware Christendom - zeiden zij - is zacht en nederig van hart: aldus
moet deze man (Augustinus) zijn, als hij een man Gods is. Wanneer hij hoogmoedig
en afstootend is, dan is hij niet uit God, en mogen wij zijn woorden wantrouwen.
Laat dus de Roomsche Christenen het eerst op de plaats der bijeenkomst verschijnen.
Zoo hij bij onze nadering van zijn zetel oprijst, om ons met zachtheid en nederigheid
te ontvangen, dan is hij de dienaar van Christus en wij zullen hem gehoorzamen.
Zoo hij ons veracht en zitten blijft, dan zullen wij hem minachten.’ Augustinus bleef
zitten, toen zij aankwamen, in onbuigzaam waardegevoel, en de Britten weigerden
dadelijk zijn bevelen te gehoorzamen.
Het zij te wenschen dat de bezittende klassen - zoo sprak ik op mijn college - niet
blijven zitten!

II.
Onderstelt echter eens, dat er een omkeer in de zienswijze der menschen kwam op
het einde der wegvliegende negentiende eeuw: een wending of wenteling, waarbij
men niet fragmentarisch het beginsel der gemeenschap als het ware te midden van
allerlei haar bedekkende en bedelvende blokken even zag doorbreken, maar waardoor
men bewust die gedachte der gemeenschap zelf ging verwezenlijken: welk een
anderen aanblik zou dan onze economische maatschappij aanbieden!
Ik heb op mijn colleges u steeds er op gewezen dat die volle gemeenschap het
object onzer wetenschap was. Tegenover het gedisciplineerde egoïsme onzer reëel
bestaande maatschappij stelde ik als ideaal steeds de innige samenleving eener groote
bedrijvige gemeente. Een grootsche en toch zoo eenvoudige samenwerking! Want
het spreekt van zelf, dat dan de maatschappij opgevat zou worden als een
werk-inrichting in het groot, die dus regelen zou volgen, welke in 't algemeen voor
werk-inrichtingen gelden. In zulk een verband moest een ieder dan praesteeren. Ieder
moest werken. Ieder moest door
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arbeid, al was die arbeid op verschillende trappen verschillend, zijn plaats in de
maatschappij verdienen. Niemand mocht werkeloos zijn. Want was men werkeloos,
dan leefde men toch eigenlijk van den arbeid van anderen. Ieder moest in zulk een
maatschappij de volle gelegenheid hebben tot ontwikkeling van al zijn krachten en
gaven. De levensvoorwaarden der maatschappij behoefden daarin wel niet geplooid
te worden in de richting der gelijkheid, maar moesten aan een ieder een goede kans
in het leven geven. De samenwerking, die wij op 't oog hebben, zou een type kunnen
vinden in de hooggezinde samenwerking van arbeiders, gezellen, meesters en
kunstenaars in de middeleeuwen, die te-zamen een dom te Straatsburg gingen
oprichten. Ieder werkte op zijn plaats, aan een klein onderdeel, maar met het beeld
van het geheel in het brein. Een harmonieuse gemeenschapskunst doordrong zulke
scharen. In broederlijke bezieling werkten zij zonder gejaagdheid, in rustige kalme
bedrijvigheid. Middelpunt en omtrek waren steeds in samenhang.
Gij glimlacht, Mijne Heeren. Gij wijst mij op droombeelden die reeds te lang edele
en minder edele geesten hebben bekoord: gij spelt 't woord utopie, en herinnert mij
aan de fraaie verzen van Rückert:
Eine (neue) Stadt möcht' ich erbauen
Unter Himmel, einem ewig blauen,
Rings von einem Frühlingshain umschlossen,
Und von einem stillen Strom beflossen:
Mittelpunkt von einem weiten Reiche,
Nabe eines Rads von mancher Speiche,
Sonnenbrennpunkt, welcher seine Strahle
Lebensregung strömt' in alle Thale.
Alles Leben seinen Kreislauf haltend,
Planetarisch ruhig sich entfaltend,
Auss der Mitte nach dem Umkreis fliessend,
Aus dem Umkreis sich zur Mitt' ergiessend.
Rings im Lande müszte Friede wohnen,
In der Hauptstadt Fürst, der höchste, thronen,
In sich dar des Volkes Spitze stellend,
Sich die besten seines Volks gesellend,
Wachend, dasz vom groszen, bis zum kleinen,
Jedes leb' im g r o s z e n A l l g e m e i n e n ,
Jedes Glied sich freudig schliesz' ans Ganze,
Jedes stolz sich fühl' ein Blatt im Kranze....
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en wat er verder volgt, totdat de dichter aan het slot de verzuchting slaakt:
Jetzo,
Wo das Reich liegt und die Stadt, nicht wissend,
Hab' ich einsam, was ich schrieb', geschrieben,
Für mich selbst und wen'ge, die mich lieben.

Toch, Mijne Heeren, niettegenstaande de fijne ironie, die uit de laatste regelen spreekt,
is het de taak der wetenschap op de mogelijkheid en bereikbaarheid dezer idieëele
stad te wijzen. Die stad of staat m o e t er komen. Het is de moderne ‘Civitas Dei’
die wij willen vestigen. Het is het rijk der zelfbewuste gemeenschap.
Meermalen heb ik u over den man gesproken, die in onzen tijd dit alles zoo luid
mogelijk heeft verkondigd en wiens geschriften het begrip dier gemeenschap, als
grondbeginsel der maatschappij, het scherpst omlijnen. Laat mij heden, nu ik voor
het laatst tot u spreek, het beeld van dien man nog eens voor u oproepen. Ik bedoel
R o d b e r t u s , den landedelman uit Pommeren, die in het jaar 1875, zeventig jaar
oud, op zijn landgoed Jagetzow is overleden.
Hij was in de verste verte geen volksbeweger: geen vriend van rumoerige
propaganda: integendeel, een eenigzins éénzelvig karakter, hoog ontwikkeld door
aanleg en studie, voornaam in vormen en omgang: een man die zich bezig hield zijn
mooi goed, bij Jarmen in Vóór-Pommeren, met de statige beukenlanen, schoone
rozenperken, vruchtbare akkers en grazige weiden, flink en zorgvol te administreeren,
en die, na het dagelijksche toezicht op zijn gronden, zijn bibliotheek opzocht, om
zich de historische ontwikkeling der maatschappij duidelijk te maken. Wel werd hij
een korte poos in de jaren 1848 tot 1850 door de vaart der politiek opgenomen, was
hij lid der volksvertegenwoordiging, en zelfs een oogenblik minister van eeredienst
te Berlijn; doch dit duurde niet lang: het was een voorbijgaand tijdstip, en weldra
was hij weder te Jagetzow, reed hij te paard zijn goederen rond, en zat hij 's middags
te peinzen en te schrijven in zijn studeervertrek. Van tijd tot tijd verschenen van zijn
hand brochures, artikelen en boeken, die wel niet dadelijk een publiek vonden, niet
onmiddellijk pakten, doch die ideeën strooiden, door de beste hoofden in
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Duitschland opgevangen, aanvaard en getoetst. De vorm waarin hij zijn denkbeelden
inkleedde was daarbij zeer opmerkelijk. Hij schreef een eigenaardigen
oorspronkelijken stijl: sappig Duitsch, dat aan groene eikentakken en eikenloof deed
denken. De inhoud was altijd zwaar doordacht, doch de vorm kenmerkte zich dikwijls
door puntigheid van uitdrukking; en daar dezelfde gedachte, anders voorgesteld,
telkens in de verschillende werken voorkwam, werd de eerst afschrikkende
oogenschijnlijke duisterheid der kort in één gedrongen zinnen langzamerhand voor
gezette lezers helder en klaar.
Het is hier de plaats niet de reeks van zijn geschriften te ontleden, of zelfs de titels
daarvan op te noemen. Voor mijn doel is het thans voldoende, wanneer ik herinner
aan zijn allereerste opstel, welks inhoud in zijn latere hoofdwerken, vooral de ‘Sociale
Brieven’, slechts uitvoeriger werd ontwikkeld. Van uit zijn landgoed Jagetzow zond
hij namelijk, reeds in 1837, een eenigszins lang artikel aan de Augsburger Allgemeine
Zeitung, onder den titel van ‘Die Forderungen der arbeitenden klassen’, welk artikel
echter door de redactie niet geplaatst werd. In dat opstel liet hij dadelijk zien welk
een geest hem, den ‘contemplativen Robinson’, zoo als hij zich ergens noemt, den
buiten het verkeer staanden waarnemer en beschouwer, bezielt. Hij was - let wel, 't
is veel meer dan een halve eeuw geleden - aangegrepen door het lot der arbeidende
klassen in Europa. Op zijn landgoed in Noord-Duitschland vertoevende, hoorde hij
de gesmoorde en gedempte kreten der arbeiders in Europa: en hij stelde zich naar
aanleiding dier klachten deze drie vragen: wat willen zij toch? kunnen de andere
klassen der maatschappij haar onthouden wat zij vragen? zal datgene wat zij willen
het graf der moderne beschaving zijn? - Uit de gedachte nu der gemeenschap worden
die drie vragen en vooral de beide laatsten door hem beantwoord. Laat mij enkele
punten uit die opmerkelijke beantwoording en uitéenzetting mogen aanhalen.
Oogenschijnlijk - zoo 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, 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 ontwikkelingsbeweging van onzen tijd, meer aandeel in
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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 gevoelen 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. - Tegenover dien aandrang hebben de andere bezittende
klassen der maatschappij niets weten te stellen dan politie en kanonnen, en, als men
wil, de economische vertelsels van mejuffrouw Martineau. Dit alles baat echter niet
veel. Het bezigen van staatsgeweld kan slechts een uitzondering zijn: en
staathuishoudkundige novellen kunnen den honger niet wegpraten of paaien. Iets
anders is dus noodig. Hetgeen toch de maatschappij te-zamen-houdt 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 individuën te plooien en te voegen aan de beweging der maatschappij.
De middeleeuwen
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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 quasi 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 der 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
volkshuishoudkunde, 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 krijgswezen dier
anderen: - een nieuwe dreigende volks-drom 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, tegen de burgerijen der middelklasse zijn politie en
kanonnen dikwijls met goeden uitslag gebruikt, maar dan 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 vergete 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
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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 staathuishoudkunde. 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 rentegevend eigendom, namelijk van dat eigendom, dat 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 verwerfsvrijheid van Adam Smith, moet dus tot zijn vaderen worden
vergaderd. Een nieuw systeem, dat der staatsleiding, moet de macht overnemen. De
gemeenschap zelve moet 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 kapitaalbezit, 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.
Dit alles is in 1837 gedacht en geschreven. Rodbertus stelde zich dadelijk tegenover
de gangbare wetenschap van zijn tijd. Hij wilde dat de staat zich tot middelpunt
maakte voor de bevrediging der behoeften die het volk gevoelt: hij stelde op den
voorgrond, dat het huishouden der maatschappij van uit één hand, die van den staat,
zijn impulsie zou krijgen: en hij vorderde die taak voor den staat, omdat de staat het
orgaan der gemeenschap is.
Want om het eerbiedigen en het doen erkennen van die gemeenschap was het hem
te doen. Dit is de grondtoon der beroemde of befaamde ‘Sociale Brieven’ die na
1850 door hem zijn bewerkt: vooral van den vierden brief, die onder den titel van
‘das Kapital’ in 1884 uit zijn nalatenschap in het licht is
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gegeven. Had Rodbertus in zijn tweeden brief zich vooral gericht tegen de
zoogenaamde theorie der natuurlijke wetten van het verkeer, en opgemerkt, dat men
zoodoende slechts consolideerde bestaande feiten, waarbij, onder den invloed en
werking van het privaat-eigendom aan grond en kapitaal, de machtigste fractie haar
positie steeds kon handhaven en de arbeidsklasse belet werd haar deel te krijgen van
de stijging der productiviteit der maatschappij: - in den vierden brief ging hij het
begrip der gemeenschap volledig behandelen. Het is (als gij wilt) een ideëel stuk, te
vergelijken bij Plato's Republiek of Fichte's ‘Geschlossener Handelstaat’: met
goddelijke stoutheid ontworpen: een zeer gewaagde schilderij: doch gij moogt het
ook slechts als een postulaat der toekomst beschouwen, en gij weet dat de postulaten
der wijsgeeren de krachtigste hefboomen der intelligentie van de menschheid zijn
geweest.
Wij verlaten hier Rodbertus waar hij zijn vlucht naar de wolken neemt. Wij willen
op vasten grond, in onze maatschappij, blijven staan. Slechts willen wij ééne groote
evolutie helpen verwerkelijken. De opvatting namelijk, dat men niet beter voor 't
algemeen kan zorgen dan door het eigenbelang op den voorgrond te zetten, moet
plaats maken voor de overtuiging, dat slechts datgene ten slotte aan de individuën
ten goede komt, hetgeen met het oog op de gemeenschap geschiedt. Wij willen niets
meer, maar ook niets minder.
Zeker zal er dan armoede blijven in onze maatschappij. Maar armoede op zich
zelf heeft niets onteerends. De edelsten van ons geslacht hebben die armoede vrijwillig
aanvaard: een heilige Franciscus van Assisi huwde haar, volgens de schoone
uitdrukking van Dante, en een ruw maar onbedorven socialist als Proudhon heeft,
na al zijn leven met haar verkeerd te hebben, de schoonste lofrede op haar geschreven.
Doch wèl moet dan verdwijnen de bezoedelende en verontreinigende misérie, het
vernederend zwoegen, de ellende der menschen die in onze maatschappij geen werk
kunnen vinden.
Niets is er dat hart-aangrijpender is dan de werkloosheid onzer dagen.
Tegenwoordig, onder de werking onzer geprezen natuurlijke wetten van het verkeer,
volstaat het toch niet, of de arbeid al bereid is te werken: indien het kapitaal zich
onttrekt dan is
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het arbeidsvermogen buiten staat iets uit te richten. Let wel op het onzinnige van dit
in onze maatschappij dood-gewone feit: de arbeider moet het verlof vragen om te
mogen werken: hij is gereed, hij wil niets liever dan werken voor vrouw en kinderen:
maar de conjunctuur der tijden wacht op verbetering van winst: het kapitaal der
individuën trekt zich terug: voor den arbeid is alles nu gedoemd tot stilstand. De
arbeid moet afwachten de toestemming der bezitters. En die bezitters denken onder
de heerschappij van het vrije verkeer allereerst om het bezit. De hoogste economische
waarde, de arbeid, wordt aldus periodiek tot waardeloosheid veroordeeld. Toevallige
omstandigheden beslissen soms of er weder gewerkt kan worden.
De gemeenschap moet hier (dunkt mij) orde op stellen. Onder een of anderen vorm
moet de kern van wat men nu eenmaal noemt het ‘recht op arbeid’ worden erkend.
Recht op arbeid als noodzakelijke consequentie van plicht tot arbeid. De leden van
dit dilemma moeten niet gescheiden kunnen worden. Ten tijde der Fransche Revolutie,
toen alle ideeën aan het gisten waren, doordrong dit denkbeeld de edelste hoofden.
Bladerend in de ‘cahiers’ dier revolutie, dat testament van het Frankrijk van 't ancien
régime, viel mijn oog ook op de cahiers van het bailliage de Riom, een stuk dat
opgesteld is door den monarchalen afgevaardigde Malouet, een steunpilaar der
conservatieven in de Nationale Vergadering van 1789. Onder de wenschen die hij
opnoemt, als instructie voor de afgevaardigden van den derden stand van Riom, komt
ook het volgende voor dat ik onvertaald meedeel: ‘Que la mendicité soit abolie et
qu'il soit établi une loi de secours pour prévenir la misère, en assurant du travail à
tous les pauvres valides, des moyens de soulagement aux infirmes et des emprunts
faciles aux laboureurs et aux artisans qui manqueut d'ustensiles pour travailler. Qu'il
soit représenté aux Etats-Généraux, que les pauvres appartiennent à la société comme
les riches: il est temps qu'ils recueillent quelques avantages de la force commune.
L'instruction publique étant plus avancée qu'elle ne l'a jamais été, la législation ne
peut plus livrer uniquement à la charité des riches la subsistance des pauvres.’
Misschien klinkt dat alles nog aan enkelen onzer vaag en vreemd in de ooren. Toch
heeft bijna honderd jaren later - den 9den Mei 1884 - Bismarck, de stoere man der
reali-
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teit, hetzelfde eens betoogd in antwoord op minachtende uitingen over het ‘recht op
arbeid’ door den frasenheld van het ‘laisser-faire,’ den type-vertegenwoordiger van
het vulgaire bourgeois-liberalisme in Duitschland, Eugen Richter: ‘Ik wil - zoo sprak
Bismarck - allereerst de gewichtigste vraag beantwoorden, die Richter heeft
aangeroerd, namelijk het recht op arbeid. Ja, ik neem zonder eenig voorbehoud het
recht op arbeid aan, en sta daarvoor in, zoolang ik op deze plaats zijn zal. Ik bevind
mij zoodoende niet op het terrein van het socialisme, maar sta op den grond van het
Pruisische landrecht. Mag ik u de daarop betrekkelijke §§ voorlezen.’ - Bismarck
doet dit - ‘Welaan, Mijne Heeren, waar blijven uw ongearticuleerde hoon-kreten,
waarmede gij mij zoo even liet begroeten? Is niet het ‘recht op arbeid’ ten tijde der
uitvaardiging van Pruisen's Landrecht openlijk geproclameerd? Stemt het niet
volkomen overeen met al onze zedelijke verhoudingen, dat de man, die voor zijn
medeburgers treedt en zegt: ik ben gezond, bereid om te werken, vindt echter geen
arbeid: dat hij gerechtigd is te zeggen: geef mij arbeid! en dat de staat verplicht is
hem arbeid te geven. De heer Richter heeft gezegd, de staat wordt dus gedwongen
groote ondernemingen te volvoeren. Ja, dat heeft hij reeds gedaan in jaren van nood
en ellende, zooals in 1848, waarin tengevolge van de overstrooming der
‘Fortschritts’-beweging de werkloosheid en het geldgebrek groot waren. Toen heeft
de staat het voor zijn plicht gehouden deze lieden - zij waren grootendeels leegloopers
en dagdieven (Bummler), maar er waren ook eerlijke lieden onder, die inderdaad
niet wisten, waarvan zij konden leven - arbeid te verschaffen. Wanneer soortgelijke
misstanden voorkomen, dan geloof ik, dat de staat nog heden daartoe verplicht is;
en de staat heeft zulke een vérreikende taak, dat hij deze zijne verplichting om
werklooze burgers, die geen arbeid kunnen vinden, werk te doen toekomen, wel
vervullen kan. Hij moet dan werken laten volvoeren, die anders uit financieele
bezwaren niet aangepakt worden: bij voorbeeld het graven van groote kanalen of
dergelijke werken.’ Tot dusverre Bismarck in het jaar 1884.
Wat in hem sprak was het verlangen naar een edeler volksbestaan, dan waarvan
de liberale mannen van het individualisme droomden. De geschiedenis trouwens is
een vereenigings-
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proces. De samenleving moet vooruitgaan in volheid en éénheid Het begrip der
solidariteit - allen voor één, en één voor allen - moet sterker worden doorgevoerd.
Levendiger moet gevoeld worden dat er één maatschappelijke wil is, die aan alles
de richting kan geven. Er mag zeer zeker aan een toekomst gedacht worden, waarin
vanwege de gemeenschap zekere leiding aan de productie gegeven wordt; gelijk nu
het kapitaal uit zuiver baatzuchtige oogpunten - ik noem slechts de onderhandelingen
van Rockefeller over het groote petroleum-monopolie dezer dagen - zich allerwege
vereenigt om zoogenaamde trusts en cartels te vormen. Niet ondenkbaar is 't, dat de
bezitters of beschikkers van groot kapitaalvermogen zich na verloop van zekeren
tijd - stel een eeuw - gaan beschouwen of moeten gaan beschouwen als erfelijke
rentmeesters van hun vermogen, erfelijke beambten der maatschappij. Het hebben
van eigendom zou dan gelijk staan met het volvoeren van een functie. Thans volvoeren
kapitalisten die functie geheel en al voor hun eigen voordeel: elk privaat persoon
werkt in zijn eigen voordeel, en het werk van allen gelijkt op een soort van
samenzwering tegen elkander. Later zal een geest van broederschap moeten heerschen:
rust en tevredenheid zullen weder komen. Men zal op elkander kunnen rekenen.
In het oude Testament, in het boek der Koningen, is dit eens zoo schoon geteekend,
een profetie der toekomst wellicht. Ik doel op het verhaal van Elisa den profeet met
d e S u n a m i t i e s c h e v r o u w . De profeet, uit Israel komende en 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 't midden mijns volks.’
Wanneer dit antwoord stil onwillekeurig uit ieders borst kon opwellen: - wanneer
het hoog en luid 't wachtwoord van allen kon zijn: het argument dat men bij alle
twijfelingen in eigen boezem kon gebruiken: het parool dat men aan spotters of
ongeloovige vreemdelingen zou voorhouden: 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 veer-
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kracht gaf, dat men ten allen tijde zich als gedragen voelde door een steunende en
schragende macht: gedragen door het bewustzijn, mij kan niets onwaardigs bejegenen,
want ik woon in 't midden mijns volks!....
Ja, dan was het rijk der Gemeenschap dáár.
Dan zou men waarachtig bestand zijn tegen de a n a r c h i e . Tegen de anarchie
onder al haar vormen. Want let wel, dat de anarchie, waarvoor thans de maatschappij
beeft omdat zij bommen werpt, voor een deel de afgrijselijke en grijnzende caricatuur
is der denkbeelden van het individualisme: caricatuur is der denkbeelden van het
individualisme: caricatuur opgevat volgens het voorschrift van Gavarni: overdrijf
tot de uiterste grens den hoofdtrek en vul de rest in zoo als gij wilt. De anarchisten
gebruiken op hunne ergerlijke wijze, ter vernietiging der maatschappij, het middel
dat de mannen der absolute ecomische vrijheid, als fatsoenlijke mannen van zaken,
ter ontwikkeling van het volk willen aanwenden. Het individu is de maat aller dingen,
zoo leeren beide richtingen. ‘Ieder voor zich’ is de leus bij beiden. Geen meester dan
het eigen ik: geen band dan het door ons zelven aangegane contract: zoo spreekt de
school van beiden. Max Stirner reikt de hand aan den Manchester-man,
‘go-ahead’-type en ‘struggler for life.’ Hij en zijn leerlingen Bakounin en Kropotkin
volgen misschien het consequentst de lijn dezer gedachten. Om een idylle der
toekomst te verwerkelijken, passen zij in onze orde van zaken ‘den krijg van allen
tegen allen’ toe, laten zij alles ontploffen. Onze gevestigde orde echter verdedigt
zich te-recht tegen de Anarchisten, en .... hakt hun het hoofd af. Zoo is in de vorige
maand onder de bijl der guillotine te Parijs gevallen een jonkman Emile Henry. Toen
dat hoofd op dien vroegen Meimorgen van 1894 van den romp werd afgesneden, en
in de mand viel, was er intusschen in veel gemoederen een duister, huiveringwekkend
gevoel alsof er iets niet in orde was. Zeker, de persoon van Emile Henry, die geen
medelijden had gehad met anderen, vroeg voor zich geen medelijden. Maar de
denkbeelden - die hij vertegenwoordigde - zijn (dit begreep men) met zijn dood niet
gedood. Hij had den 28en April aan de Jury een manifest voorgelezen, waarin hij de
ontwikkeling zijner denkbeelden had geschetst. Laat mij u enkele zinsneden uit dat
stuk voorlezen, om u te doen begrij-
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pen wat ik meen: en wilt daarbij vooral acht geven op zijn beoordeeling van het
socialisme:
‘Je suis - zoo zeide Emile Henry - anarchiste depuis peu de temps. Ce n'est guère
que vers le milieu de l'année 1891 que je me suis lancé dans le mouvement
révolutionnaire. Auparavant j'avais vécu dans des milieux entièrement imbus de la
morale actuelle. J'avais été habitué à respecter et même à aimer les principes de patrie,
de familie, d'autorité et de propriété. Mais les éducateurs de la génération actuelle
oublient trop fréquemment une chose, c'est que la vie avec ses luttes et ses deboires,
avec ses injustices et ses iniquités, se charge bien, l'indiscrète, dé dessiller les yeux
des ignorants et de les ouvrir à la réalité. C'est ce qui m' arriva, comme il arrive à
tous. On m' avait dit que cette vie était facile et largement ouverte aux intelligents
et aux énergiques, et l'expérience me montra que seuls les cyniques et les rampants
peuvent se faire bonne place au banquet....
Je devins l'ennemi d'une société que je jugeais criminelle....
Un moment attiré par le socialisme, je ne tardai pas à m'éloigner de ce parti. J'avais
trop d'amour de la liberté, trop de respect de l'initiative individuelle, trop de
répugnance à l'incorporation, pour prendre un numéro dans l'armée matriculée du
quatrième état. D'ailleurs, je vis qu' au fond le socialisme ne change rien à l'ordre
actuel. Il maintient le principe autoritaire, et ce principe, malgré ce qu' en peuvent
dire de prétendus libre-penseurs, n'est qu'un vieux reste de la foi en une puissance
supérieure....
Aujourdhui le champ est à l'action sans faiblesse et sans reculade. Alexandre
Herzen, le révolutionnaire russe, l'a dit: ‘de deux choses l'une, ou justicier et marcher
en avant, ou gracier et trébucher à moitié route.’ Nous ne voulons ni gracier, ni
trébucher....
Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne
demandons aucune pitié. Nous donnons la mort; nous saurons la subir....
Mais ce que vous ne pourrez jamais détruire c'est l'anarchie. Les racines sont trop
profondes. Elle est née au sein d'une société pourrie qui se disloque, elle est une
réaction violente contre l'ordre établi. Elle représente les aspirations égalitaires et
libertaires qui viennent battre en bréche l'autorité actuelle. Elle est partout, ce qui la
rend insaisissable. Elle finira par vous tuer.’
Arme verdwaasde gevaarlijke duivels! De maatschappij moet zich wel tegenover u,
opstandelingen, die met bommen haar bestookt, te weer stellen. Er moet orde en
recht heerschen: de maatschappij moet vergelding eischen voor het gestorte bloed:
het bloed nu weder van den smetteloos reinen eersten dienaar der Fransche Republiek,
Carnot, vermoord door den dolk van Caserio. Doch dit is zaak van 't oogenblik. Op
den
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duur kan en mag een maatschappij niet aan wraak, maar moet zij aan redding denken.
Tegenover de anarchie in elken vorm kan nu slechts als redmiddel dienen het begrip
der gemeenschap: wanneer het volgens een hooggestemd plan wordt verwerkelijkt.
Want die gemeenschap gebruikt en organiseert dan alle krachten der maatschappij.
Zij handelt als de Catholieke kerk. Geheel het stelsel dier kerk - het is meermalen
opgemerkt - is gebouwd op een zeer juiste en nauwkeurige kennis van het menschelijk
hart. Geen enkel gevoel, in dat hart opkomend, wordt door die kerk verloochend of
afgestooten, maar elke aandoening wordt geregeld, gevormd, geleid en tot hooger
doel aangewend. Voor den krijgsman schiep zij het beeld van den ridder, voor het
teeder-vrouwelijke in het hardste hart dichtte zij haar Maria-dienst. Welnu, ook de
gemeenschap verwaarloost niets in de maatschappij. Zij komt er openlijk voor uit,
dat de samenleving niet te veel heeft zelfs aan de hartstochten der maatschappij. De
maatschappij kan eigenlijk niets missen: ook niet het hoofd van Emile Henry.
Gaarne geef ik toe, dat dit denkbeeld der gemeenschap vrijwel een ideëel begrip
is. Toen ik het op mijn colleges zoo dikwijls verkondigde, heb ik misschien de
aanduiding van idealist te zijn niet ontgaan. Maar voor mij zelven heb ik dat woord
zonder schroom aanvaard. Ik blijf gelooven, dat alles gedragen wordt op vleugelen
van het ongeziene: ik doe mijn best naar boven te zien: ik ben vast overtuigd, dat het
leven gesteund wordt niet door achterwaarts den blik te werpen, niet door spijt over
het verledene, maar door hoop op de toekomst. Tegenover de harde en verhardende
leer van het egoïsme om ons heen, tegenover den onmanlijken dienst van het gouden
kalf, heb ik steeds voor u opgeroepen en laten lichten het ideaal van een onzelfzuchtig
zedelijk leven der gemeenschap. Ik blijf gelooven dat de gemeenschap, die 't
individualisme te niet doet, juist de individualiteit verhoogt. Wij zijn wezens van
één dag. Wat blijft er van al ons streven over, als wij niet aan een idee ons vast
hechten? En de gemeenschap is zulk een idee. Is het dwaas te denken, dat onze
vrijheid bestaat in het zelfstandig zich voegen naar een algemeene wil? Het is waar,
de menschen onzer eeuw schijnen huiverig en beschroomd om bewust dat denkbeeld
te verwerkelijken. De menschheid is bang: kinderen als men ze in het donker laat
gaan, vol-

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

21
wassen lieden wanneer men ze tot het licht brengt. U echter, Mijne heeren studenten,
ontbreekt het nooit aan moed! Gij laat u van-zelf aantrekken tot den gloed van den
gedachtenstrijd! Gij snuift den wind op, die forsch en frisch gaat blazen over het
woud der samenleving: het groene hout verkwikt, de dorre takken krakend doet
afvallen. En juist daarom valt er in onzen tijd zooveel dood ter neder, omdat er
zooveel leven is.

III.
Het begrip der gemeenschap leidt nu in de praktijk al dadelijk tot wat wij noemen
sociale politiek.
De gemeenschap, die gelegenheid geeft dat elke persoonlijkheid tot haar volle
waarde kan komen, die den compleeten mensch, van wien Goethe spreekt, - hij
ontdoet zich van alle halfheid, leeft resoluut ‘im Ganzen, Guten, Schönen’ - mogelijk
maakt: die gemeenschap moet van den anderen kant zorgen voor de zwakken en
onterfden in haar midden.
Het orgaan der gemeenschap in dit laatste opzicht kan niet anders wezen dan de
staat. De staat knoopt vast aan het bestaande en bepaalt de regelen, welke de vrijheid
der enkelen bestaanbaar doen zijn met het belang van allen. De rechtsinhoud in het
menschelijk huishouden, vroeger hoofdzakelijk door contracten der individuën
bepaald, wordt nu voor een groot deel door de wet vastgesteld. En de staat doet dit
als machthebbende. Hij laat niet toe dat het individu zegt: ik, individu, ben de maat
aller dingen. Hij verzet zich dat de samenleving wordt een rijk van wrerkende of
contracteerende egïsten. Hij dwingt de enkelen het belang der velen te eerbiedigen.
Hij stuurt en leidt in een richting, die verband houdt met de zedelijkheidsbegrippen
der gemeenschap. Let wel daarop, dat de staat aldus vastgehecht blijft aan de
maatschappij, en dat de fout der doctrinaire liberale partij wordt vermeden, die den
staat - door hem geheel negatief op te vatten - feitelijk losmaakte van de maatschappij.
Neen, de staat is wel degelijk een positieve constructieve macht. Hij regelt alle
levende krachten: hij zet het geheel van het samenstel der maatschappij als
rechts-organisatie in elkander. Hij geeft den vasten rechtsvorm, waardoor al de
verschillende elementen, belangen,
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krachten, vermogens van een volk een bepaalde richting verkrijgen.
Hij begint met maatregelen tegen het ontstaan en voortwoekeren van kiemen, die
den gemeenschapsband willen verstoren. Hij kant zich in dat opzicht tegen de
overmaat van kracht, die het individu in zijn egoïsme ten zijnen eigen voordeele
tegenover minder bevoorrechten zou willen ontvouwen. Een deel der menschelijke
ellende van de negentiende eeuw hangt met dit euvel samen. Toen de moderne
economie doordrong, onderwees zij den ondernemer de onrijpe arbeidskrachten van
kinderen en vrouwen aan het rad der machine te klinken: leerde zij de wet van vraag
en aanbod in volle kracht op den arbeid toe te passen: en vestigde zij de routine om
den werkman niet als mede-arbeider maar louter als werkkracht te beschouwen.
Vrijheid, de vrijheid van het contract, werd alzoo in de praktijk omgezet in
dienstbaarheid van velen. De sterke ondernemer behoefde weinig te ontzien en kon
alles gebruiken, allereerst zijn armere medemenschen. Tegen deze vormen van
exploitatie van medemenschen, uitloopende op afbeuling en uitmergeling, is het
geweten van ‘het geheel’ gaan protesteeren. De staat treedt op en verbiedt dit uit
naam der gemeenschap. Wij hebben bij dit alles niet stil te staan. De staten van
Europa zijn allen bezig aan dit werk. Elk dagblad brengt iederen morgen of avond
tijdingen van voorstellen, ontwerpen of maatregelen in dien geest. Zelfs zij, die bittere
noodkreten vroeger deden hooren, omdat zij meenden, dat de staten bezig waren op
die wijze het terrein der vrijheid van het individu in te krimpen, beginnen te begrijpen,
dat door dergelijke wettelijke regelingen - wet die zich in de plaats stelt van het
contract - juist de vrijheid in de maatschappelijke verhoudingen kan worden verzekerd.
Men heeft allengs de leegheid van het bergip der formeele vrijheid leeren doorzien.
De keerzijde van die formeele vrijheid was veelal materieele onvrijheid.
Staatsbemoeiing, men erkent het, kan inkrimping der vrijheid van enkelen zijn, doch
inderdaad de vrijheid der velen verzekeren. Op die wijze effent dan de staat het
terrein, en veegt hij met den bezem alle belemmeringen weg, die het tot stand komen
van den gemeenschapsband belemmeren.
De staat, het orgaan der gemeenschap, gaat nu een stap verder dan deze nog
voorbereidende maatregelen.
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In de eerste plaats breidt de staat overal uit het eigen arbeidsveld van staat en
gemeente. Naast de sinds jaren bestaande staats-exploitatie van de post, de telegrafie,
het loodswezen enz., ziet men aan de orde stellen staats- of gemeenteexploitatie van
spoor en tramwegen, van waterleidingen, van gas- of electrisch licht gevende
fabrieken, van telefonen enz. enz. Het vóór en tegen van dergelijke staats- of
gemeenteorganisaties wordt overal besproken. Wat den doorslag geeft, is niet meer
een zoogenaamde doctrine of beginsel, maar de overweging hoe het algemeen belang,
dat is de gemeenschap, het best practisch wordt gediend. Het zijn meestal de duidelijk
gevoelde nadeelen van monopolies der particulieren, die tot eigen beheer van staat
of gemeente dringen. Men zorgt dan slechts, bij het overnemen in eigen beheer door
staat of gemeente, om met het eenvoudigste te beginnen, om later, zoo noodig het
meer saâmgestelde ter hand te nemen.
In de tweede plaats streeft dan de staat naar betere, positieve regeling der
privaat-rechtelijke verhouding onder de mede-burgers. De groote wensch is eene
hervorming van het privaatrecht. Onze wetgevingen hebben in dit opzicht tot nog
toe zich neergelegd en berust bij een sanctioneeren van regels uit een individualistisch
verleden. Eerst langzamerhand wordt nu het begrip wakker, dat de staat hier uit eigen
oogen moet gaan zien, voor nieuwe behoeften nieuwe bevrediging moet aanbieden,
m.a.w. dat het uitgangspunt ook van het privaatrecht niet het individu maar de
gemeenschap moet zijn. De burgerlijke wetten in de verschillende staten - wij wijzen
op Duitschland - worden in dat opzicht herzien. Zelfzucht en het belang van den
bezitter liggen tot dusverre ten grondslag aan het burgerlijk rechts-stelsel der
negentiende eeuw. Het is een wijding der rechten van hen die iets bezitten. Het is
geschreven door en voor conservatieven. Het bekommert zich weinig om wordende
elementen, maar maakt slechts de reeds geconsolideerde vermogens krachtiger. Het
beschermt en versterkt voortdurend de stelling van den sterkere tegenover den
niet-bezittende. Het dwingt den rechter soms tot het uitspreken van vonnissen, die
slechts formeel recht, doch materieel de grootst mogelijke onbillijkheid inhouden.
Het sterkst komt dat wel uit - zooals wij vroeger reeds opmerkten - bij de leer van
de contracts-vrijheid, het plechtanker (volgens de conser-
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vatieven) van maatschappelijke orde en welvaart. Wat de burgers met elkaar afspreken
- zoo luidt de oude leer - dat moet de staat eerbiedigen, dat is recht. De nieuwe
beschouwing leert daarentegen, dat ook dit recht voldoen moet aan de ethische eischen
en in overeenstemming zijn met de behoeften der gemeenschap. De staat (zoo spreekt
de nieuwe leer) doet onrecht, indien hij, op grond der wet, door zijn organen aan een
uitzuiger de uitvoering verzekert van een overeenkomst, de nakoming van een
verbintenis, welke deze ten gevolge van misbruik van macht heeft gesloten. Aan
zulke overeenkomsten moet door den staat rechtskracht worden geweigerd. In dien
geest moet het arbeidscontract, en de overeenkomst van het loon worden herzien.
Naast het arbeidscontract ligt dan het pachtscontract aan de beurt eener revisie. Dáár
wil de gemeenschap, dat niet slechts met het opbrengstvermogen van den grond
rekening wordt gehouden, maar ook met het belang van den bewerker: de grond mag
niet enkel beleggings-object voor het groot-kapitaal wezen. Wij kunnen natuurlijk
het onderwerp van geheel het burgerlijk recht hier zelfs in hoofdpunten niet volledig
aangeven. Wij zouden ook kunnen noemen een betere regeling van het ouderlijk
gezag. Wij wijzen enkel nog op 't erfrecht. De stemmen worden allerwege krachtiger,
die ook hier 't recht der gemeenschap bepleiten. Trouwens een zeer sterk
individualistisch erfopvolgingsrecht - zooals dat thans in zwang is - roept zelfs
personen tot de erfenis, die er waarlijk geen de allerminste aanspraak op hebben.
Is dat alles opgemerkt en verwerkt, dan rijzen in de derde plaats nieuwe vragen.
Kan de staat treden op het groote gebied der maatregelen die de productie beter
regelen en haar aan de consumptie aanpassen? Kan de staat invloed gaan oefenen
op de verdeeling van den rijkdom? - Wij kunnen hier natuurlijk slechts aanstippen,
slechts even het motief aangeven. Duidelijk is het echter, dat zeer veel questies, die
wij tijdvragen noemen, met de beantwoording der eerste vraag samenhangen. In de
oude tijden hadden de gilden op hun manier, met de gebrekkige gegevens die zij
bezaten, haar eenigermate pogen op te lossen. De moderne enomie heeft zich nooit
met het vraagstuk het hoofd gebroken, heeft op den producent als zoodanig niet gelet,
en het afgewerkte product als op avontuur zijn tocht door de wereld, à la recherche
van een con-
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sument, doen ondernemen. Men werkt niet voor het verbruik maar voor den ruil, zoo
heette het in de leerboeken. Het is waar, het product werd op die wijze goedkoop.
Maar het kwam der maatschappij, der gemeenschap, zoo ontzettend duur te staan,
dat de arbeid zoo goedkoop was. Sinds dien tijd is het onderzoek dieper opgevat, en
zijn voorstellen omtrent een normaal-arbeidsdag, omtrent arbeidsbeurzen, omtrent
arbeidsraden, omtrent bepaling van minimum van loon en maximum van werkttijd
in arbeidsbestekken, omtrent staatszorg voor den landbouw en tuinbouw, omtrent
subsidiën voor ontginning en bebossching, omtrent doortastender toepassing van het
coöperatie-stelsel, omtrent verbreeding van het eigen nationale industrieele
arbeidsveld, aan de orde. - En wat het tweede punt betreft, de invloed dien de staat
kan doen gelden bij de verdeeling van den rijkdom, wien ontgaat het, dat deze vraag
machtiger steeds zich doet gelden bij het vestigen der belastingen, waarbij progressie
haast regel wordt: bij het organiseeren der armenzorg: en eindelijk bij 't uitvaardigen
van bepalingen omtrent onteigening ten algemeene nutte? Trouwens geheel de leer
van den eigendom zal allengs worden herzien. Niemand denkt in ernst, dat het
Romeinsch leerstuk van den eigendom, bijv. op den grond, zooals wij dat in onze
wetboeken hebben omschreven, vast zal blijven staan als een rots. Tot nu toe heerscht
het beginsel, dat eigendom het recht verleent om van een zaak vrij genot te hebben,
daarover op de volstrektste wijze te beschikken, mits men er slechts geen gebruik
van make strijdend tegen de wet. Dit bijna absolute karakter moet - zoo erkennen
reeds vele juristen - omgezet worden in een behoorlijk begrensd recht. Bij de bepaling
dier grenzen gaat men dan uit van het beginsel, dat de uitoefening van het recht van
eigendom aan de gemeenschap niet schaden mag.
Dit alles te zamen genomen vormt het breede terrein waarop de sociale politiek
onzer dagen experimenteert.
Alles gaat hier uit van samenhang en bedoelt het bewustzijn te versterken der
éénheid van de maatschappij.
Het begrip der gemeenschap is hier de groote drijver. Met zijn prikkelende
opwekking houdt die drijver niet op. Heden wijst hij op invoering van schoolplicht
en leerplicht: morgen hooren wij hem spreken over schoolbaden of voeding van
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schoolkinderen. Straks voert hij een geregeld leerlingstelsel in bij het ambacht en
geheel de nijverheid. Nu organiseert hij verzekeringswetten, toe te passen bij ziekte,
bij ongeluksgevallen of bij den ouden dag der werklieden: dan betoogt hij, zooals in
Zwitserland de noodzakelijkheid dierzelfde verzekeringsmaatregelen voor de arbeiders
tegen de gevolgen van werkloosheid. Hij wil zondagsrust. Hij bepleit verbetering en
verruiming onzer woningtoestanden. Hij stelt dringend aan de orde de positie der
vrouw in onze samenleving en vooral hare rechten als kostwinster in het huishouden.
Hij doet gelden de eischen der natuurlijke kinderen, en dringt aan op het erkennen
van den plicht van het onderzoek naar het vaderschap. Hij wil gelegenheid geven de
in dienstbaarheid sluimerende intelligenties zich te ontplooien. Van hem gaat de
geest uit die leidt tot vervorming der maatschappij. Hij zoekt van den chaos een
‘kosmos’ te maken. Bekrompen zij, die angstig in al deze ter sprake gebrachte
maatregelen slechts uitingen zien van een bedwelmend socialisme. Neen: veel is
juist het gevolg van het fiasco der economie, voorzoover zij in de eenzijdigheid der
zoogenaamde Manchester-leer zich een tijd lang opsloot. Twee feiten moeten daarbij
ook alle conservatieven tot nadenken dwingen: te weten dat het met de maatschappij
niet goed gesteld is, wanneer zoo talloos veel leden mier-arm van de hand in den
tand leven: en ten andere dat het redmiddel van politie en soldaten slechts van
betrekkelijk korten duur kan zijn. Men kan alles met de bajonetten doen, behalve er
op gaan zitten.
Shakspere heeft eens gewaagd van het mysterie in de ziel van den staat. Ik geloof
vast aan die mystieke drijvende kracht der gemeenschap, die in de twintigste eeuw
tot nieuwe broederschap de menschen zal oproepen. Heft, Mijne Heeren studenten,
het blanke schild dier ridderschap op. Waar gij, na een wijl in de diepten des levens
met den blik te hebben gepeild, droefgeestig en bekommerd ter neder mocht zitten,
daar zal dat schild, in de hoogte gehouden, het licht weder opvangen en de blijde
zonnestralen terugkaatsen.

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

27

De ideeën van den heer Jean Izoulet.
I.
Op den 16den December 1897 hield de ongeveer veertigjarige Jean Izoulet, als nieuw
benoemd hoogleeraar, zijn intreêrede aan het Collège de France te Parijs. Er was met
toestemming van de Kamers door den Minister van Onderwijs een nieuwe leerstoel
dáár gevestigd, en wèl voor de bestudeering der sociale wetenschappen. De officieele
naam zou zijn ‘chaire de philosophie sociale’. Het zou, in de bedoeling der stichters,
wezen een laboratorium van een wetenschap, die nog in haar vormingsperiode was:
een wetenschap, die niet in afgepaste lijnen kant en klaar aan leergierigen kon worden
medegedeeld en overgedragen, maar die als 't ware nog in wordingstoestand zich
bevond. Izoulet, van wien hooge verwachtingen werden gekoesterd, was uitgekozen,
om als woordvoerder en leider van die wijsgeerige studie der maatschappij daar 't
eerst op te treden. In tegenwoordigheid van allerlei officieele vertegenwoordigers
sprak hij zijn eerste voordracht uit, over ‘de vier sociale vraagstukken’. Hij
ontwikkelde in zijn rede ‘dat de Fransche groote Revolutie slechts één treffend
gezichtspunt en één geweldige episode was der moderne Europeesche evolutie. Die
evolutie, in haar breeden omvang en in haar diepte doorzien, streefde naar niets
minder dan naar een algeheele vervorming der maatschappij, en bevatte eigenlijk
vier speciale revoluties. In de algemeene maatschappij toch kon men onderscheiden:
de godsdienstige, de staatkundige, de economische en de huiselijke maatschappij.
Die vier maatschappijen waren vier verhoudingen, elke van twee termen: God en de
natuur, den vorst en het volk, den patroon en
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den werkman, den man en de vrouw in het huisgezin. Welnu, de onbewuste evolutie
van het moderne Europa was niet anders dan een langzame en onder gedempt geruisch
volvoerde transformatie van die vierledige verhouding.’
Izoulet ging nu in zijn rede na, in hoeverre men kon waarnemen, dat die vierderlei
maatschappijen in haar wezen en vormen, onder onze oogen, zich wijzigden. Hij
kwam tot de slotsom ‘dat door de kracht der religieuse evolutie de natuur deel nam
aan de Godheid: dat tengevolge der politieke evolutie de naties deel kregen aan de
souvereiniteit: dat tengevolge der economische wenteling de onterfden zouden
deelnemen aan het eigendom:.... dat eindelijk de positie der vrouw een andere zou
worden, in zooverre een verhooging van het geweten bij de vrouw noodwendiger
wijze een verhooging van haar recht zou medebrengen.’ Hij resumeerde zijn slotsom
aldus: ‘dat de vier sociale contracten, die tot nu toe unilateraal waren, streefden om
bilateraal te worden.’ De stoot aan de groote beweging was, volgens Izoulet, door
de Fransche Revolutie van 1789 gegeven, ‘De evolutie zelve voltrok zich door de
werking der zeden op de instellingen en door de reactie der instellingen op de zeden.
Zeden en instellingen rustten op haar beurt op sentimenten en ideeën. Maar die
sentimenten en ideeën waren in een toestand van eeuwige wording. Door een daad
van elk oogenblik wijzigden de geleerden van elken rang als 't ware in het geheim
onze plooi van de wereld te begrijpen: door een daad van elk oogenblik wijzigden
de dichters van elken rang in het geheim onze manier van het leven te voelen. Vandaar
een dof gedruisch van altijddurende vervorming van geesten en harten!’ Die stille
moleculaire beweging der hersens wenschte Izoulet nu met zijn leerlingen te
doorzoeken en te doorgronden. ‘Hij zou geen generalisaties geven, maar aanvangen
met geduld-vorderende grondige monografieën. Daarvoor zou hij niet enkel op
didactische, stelselmatige schrijvers wijzen, die het bekende hadden geclassificeerd,
maar ook en vooral op geniale en intuïtieve geesten, op ontdekkers en openbaarders
van het onbekende.’ Hij zou daarvoor beginnen met Jean Jacques Rousseau: ‘vooral
ook omdat deze man het gewaagd had te raken aan de vier machtigste zaken hier
beneden: de liefde, het geld, de wet en het geloof.’

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

29
Deze redevoering1) van Izoulet, in eigenaardige puntige taal voorgedragen, werd met
aandacht aangehoord. Doch toen in de daarop volgende dagen de eigenlijke lessen
begonnen, werd zeker rumoer merkbaar. Dat rumoer werd mompelen, straks een
in-de-rede-vallen, vermengd met lawaai, gegil en gefluit. Het bleek, dat door de breed
openstaande vóórdeur van het Collège de France vele personen waren binnengegaan,
wien het nu juist niet om het zoeken van de waarheid te doen was, maar om den
persoon van den spreker. Allerlei opiniën over den nieuwen hoogleeraar bleken onder
het publiek, dat voor sociale questies hart heeft, gangbaar. Een fractie der betoogers
hield vol dat Izoulet een aristocraat in zijn hart was; een tweede deel der opposanten
sprak van zijn miskenning van het socialisme; enkelen wezen op zijn verheerlijking
van het egoïsme; weder anderen gewaagden van zijn bewondering voor Napoleon.
Men zag in hem een vijand der vrijheid, een belager der gelijkheid, een aan de
beginselen der revolutie tegenoverstaanden gladiator, die zich echter nog
voorzichtigheidshalve met de plooien van een deftige sociale toga bemantelde. Hij
werd een oogenblik allerwege in Parijs een onderwerp van allerlei gesprekken. De
kranten bemoeiden er zich mede. In het ‘Journal’ van Zaterdag 1 Januari 1898 gaf
Maurice Barrès een luidklinkend verdedigend artikel over hem. Andere bladen
repliceerden daarop....
Nu het gedruisch allengs verstomt, schijnt het niet oneigenaardig zijn denkbeelden
eens te gaan preciseeren. Zij zijn vervat in een groot stevig boek ‘La Cité Moderne,
metaphysique de la sociologie,’ dat reeds verscheiden drukken heeft beleefd2). Het
is een fraai werk vol lichtgolving en schaduwspreiding.

II.
De kern van het boek van Izoulet was een sociale leer,

1) De redevoering ‘Les quatre problèmes sociaux’ werd het eerst uitgegeven in de ‘Revue
Bleue’ van 8 Janvier 1898, pg. 39-46. Sinds is zij apart uitgekomen, Paris, Armand Colin et
Co., éditeurs.
2) Wij gebruiken van ‘La Cité Moderne, metaphysique de la Sociologie’ den vierden druk, in
1897 bij Félix Alcan verschenen. Het is een boekdeel van 691 bladzijden. - Over den
persoonlijken indruk van Izoulet zie men het artikel van den Figaro van Maandag 22 Augustus
1898. ‘Três élégant, très disert, très spirituel .... toujours à l'avant-garde.’
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een leer der maatschappij, rustende op de ontdekkingen door de natuur-onderzoekers
der negentiende eeuw gedaan in de wetenschap der biologie. In de verte, doch zeer
in de verte, doet dan ook het boek van Izoulet denken aan de vier breede en uitvoerige
deelen van Schäffle, die deze voor 't eerst in 1875 uitgaf, te weten ‘Bau und Leben
des socialen Körpers, encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie
und Psychologie der menschlichen Geselschaft mit besonderer Rücksicht auf die
Volkswirthschaft als socialen Stoffwechsel.’ Maar gelijk reeds de titels verschillen,
blijkt er ook een groot onderscheid in de voordracht zelve van de twee geschriften.
Zoo ruim, omvangrijk, veelzijdig, woordenrijk, onbeholpen, slecht geschreven als
het boek van den Duitschen geleerde er uitziet: zoo knap, puntig en boeiend schijnt
ons het meêgedeelde van den Franschman. Hij weet een boek te maken, dat, in
weerwil van den niet altijd aantrekkelijken inhoud, zich licht en gemakkelijk laat
lezen. Over de deelen van het Duitsche werk van Schäffle hebben wij indertijd dagen
en nachten gezwoegd, en eerst met de grootste inspanning sloegen wij er ons door
heen. Het boek van Izoulet tintelt soms als een kunstwerk.
Of al hetgeen Izoulet verhaalt van de wonderbare uitkomsten der natuurwetenschap,
en in 't bijzonder van de wetenschap der biologie, de volle waarheid is, kunnen wij
niet beoordeelen. Wij zijn daartoe ten éénemale onbevoegd. Wij staan er dom
tegenover. Wij nemen dus alles voetstoots aan als beweringen die geen bewijs noodig
hebben. Wij beginnen, terwijl wij als oningewijden in de natuurkunde Izoulets boek
gaan lezen, met vast in Izoulet te gelooven. Hij gaat uit van de stelling, dat er (volgens
de natuurkunde) eenvoudige dingen zijn - denk aan tot in 't oneindige gesplitste
atomen en monaden - welke eenvoudige dingen de strekking hebben om zich te
vereenigen. Dit is de wet der a s s o c i a t i e . Zulk een associatie veroorzaakt nu echter
tegelijk iets geheel nieuws. Door de vereeniging van al die eenvoudige wezentjes
komt er onder hen een geheel, een systeem, een drama, een wil. De associatie toch
is iets geheel anders dan een simpele nevens-elkander-plaatsing. De wezentjes, die
zich hebben saâmgesteld tot een grooter iets, beginnen op elkander in te werken. De
toenadering was in den aanvang misschien iets uitwendigs, doch allengs komt er
samenhang en orde in de tot stand gebrachte samenstelling.
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Er is door de associatie een inwendig leven gewekt. Een creatie heeft daardoor plaats
gehad. In de chemie was dit alles (volgens Izoulet) lang bekend. Bij elke chemische
combinatie van stoffen ontstaat iets nieuws: niet slechts de vorm verandert, maar
ook het wezen. Het is niet langer een mengsel, waar de eenvoudige stoffen haar aard
en eigenschappen behouden: neen, de chemische synthese wijst telkens op geboorten
van nieuwe dingen. - Die wording der associatie is nu (volgens Izoulet) door de
biologie ook aangetoond in de dierlijke wereld. Hier is een gansche omkeer door de
natuurwetenschap tot stand gebracht. De wetenschap heeft ontdekt de zeer kleine
levende dierlijke wezentjes: de onmetelijke wereld der wemelende ‘protozoairen’,
stof en gelei van wezentjes. Dat leeft, voedt zich, vloeit weg, beweegt zich ter
nauwernood, heeft in den aanvang geen gespecialiseerde organen, is slechts vatbaar
voor zekere indrukken, bezit prikkelbaarheid of irritabiliteit, doch nadert tot elkander,
vereenigt zich, en komt, na eeuwen en nog eens eeuwen, door de associatie tot een
zelfstandig individueel bestaan. Men noemt dat in de wetenschap de leer der cellen.
De geïsoleerde cel voegt zich met andere samen tot een associatie van cellen. Elk
dier, dat wij zien, is nu niet anders dan een overgroot aggregaat van cellen. Door de
associatie wordt elke cel als 't ware gewijzigd en vervormd: die cel krijgt nieuwe
geschiktheid, hooger en dieper leven. En dat gebeurt, omdat, tegelijk met de associatie,
in dat groote aggregaat van cellen, een nieuwe kracht als van zelf ontwaakt, de kracht
der a r b e i d s v e r d e e l i n g . De wet, die Adam Smith in den aanvang van zijn boek
voor de staathuishoudkunde in het licht stelde, is tevens de regel der natuur. Of liever
de natuur heeft steeds de arbeidsverdeeling toegepast, eeuwen en eeuwen lang,
vóórdat de industrie daaraan dacht. Wat Adam Smith in zijn speldenfabriek opmerkte,
is altijddoor de weg der natuur geweest. Als de cellen zich associeeren komt er
tusschen de aangesloten cellen onderlinge afhankelijkheid (‘interdépendance’); er
ontstaat solidariteit tusschen alle wezentjes die tot elkander naderen; allengs splitsen
zich in die samenstelling enkele cellen tot bepaalde groepen met een bepaalde
werkzaamheid; er vertoont zich specialisatie van arbeid; in het agregaat der cellen
worden enkele cellen als 't ware besturend, andere daarentegen worden bestuurd.
Lang-
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zaam en langzaam vormen zich in het agregaat hersens of hoofd. De hersens zijn
weldra op hun beurt een wereld van cellen, een groep van gespecialiseerde cellen in
de functies van informatie, impulsie of directie. Maar de éénheid is nu in 't agregaat
tot stand gebracht: al de cellen die zich hebben geassocieerd doen elk voortaan een
deel van 't werk: daardoor is een verbazende werking en werkzaamheid in geheel
het wezen gebracht: de associatie heeft werkelijk een meerleven geschapen, een
intelligentie, zij het dan ook een dierlijke intelligentie En de ontwikkeling gaat steeds
verder. Reeds teekenen zich lijnen van sociologie. Want onder enkele soorten van
dieren ziju waarlijk reeds maatschappijen te onderscheiden. De mieren, de bijen, de
bevers vormen een zeer eigenaardig gemeenebest, overeenkomstig regelen van
samenhang, ondergeschiktheid en verdeeling van den arbeid. Een ware samenleving
ontstaat.
De ontdekking der biologie is nu geweest den mensch te plaatsen in die groote
voortgaande aanéénschakeling en ontwikkeling der levende wereld. Aan het einde
toch der reeks van die door associatie der cellen geworden en gevormde dierlijke
wezens staat de mensch. Hij staat niet tegenover het dier, zoo als de wetenschap vóór
de negentiende eeuw meende, neen, in den mensch zelven ziet men het dier. De
vroegere tegenstelling tusschen ons en de dierenwereld is door de moderne biologie
opgeheven. Dat was een geweldige revolutie, een weergalooze omkeer in inzicht en
gedachtenkring. De mensch werd in zijn rang geclasseerd, boven de dieren, maar
toch slechts als een meer volkomen exemplaar. Zijn zintuigen, organen en vermogens
zijn slechts meer gespecialiseerd1). Mensch en dier kwamen elkander naderbij. Er
was nu een hierarchie van drie trappen: de protozoairen, de dieren, de menschen. De
middel-

1) Verrassend is het hoe Izoulet hier nadert tot Charles Fourier. Wat heeft men gelachen om
Fourier's zesde zintuig: ‘le sixième sens’! Hoe werd Victor Considérant altijd in alle
caricaturen afgebeeld met een staart aan welks einde een oog zich bevond! Lees nu Izoulet
pag. 103: ‘En effet, la substancc vivante, le protoplasme primitif, le sarcode originel, sont
irritables, c'est à dire sensibles à ces divers agents qu' on appelle les forces cosmiques,
sensibles à la lumière, sensibles à l'électricité etc. Or, de cette diffuse et confuse sensibilité
à la lumière est né un sens, l'oeil. Pourquoi de la sensibilité à l'électricité ne nâitrait-il pas un
autre sens?’
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eeuwsche beschouwing had ook van zulk een hierarchie gedroomd, en had gesproken
van de drie op elkander volgende stijgende gelederen van dieren, menschen en
engelen. Maar de moderne wetenschap veranderde de optiek: de engel werd tot het
rijk der fantasie verwezen, en de mensch werd tot de dieren en protozoairen
neêrgebogen.
Maar er is meer bij op te merken. De wetenschap breidt zich uit. Vasthoudende
aan den hefboom der associatie, die, door middel van de arbeidsverdeeling en de
specialisatie, de levende wereld heeft gevormd en steeds vervormt, neemt nu de
moderne beschouwing niet den afzonderlijken of geïsoleerden mensch als voorwerp
van studie of ontleding, neen, zij kent alleen den mensch in de samenleving. Men
verkrijgt dan een structuur als 't ware van drie verdiepingen of verheffingen. Beneden
zijn de cellen: dan komen de dieren, die elk voor zich een vereeniging van cellen
zijn: en eindelijk de maatschappijen der menschen, de door de vereeniging der
menschen geworden gemeenten. Zulk een gemeente, stad of staat drukt Izoulet uit
door het woord ‘c i t é ’, dat uit de antieke wereld is overgeleverd. Wij zouden het
door s t a a t kunnen weergeven, wanneer men slechts oplet dat elke politieke of
maatschappelijke éénheid (stad, dorp, gemeente, enz.) er onder valt. Die politieke
instelling is wel degelijk ook een biologische bouw of groei: een hoofdstuk van een
geschiedenis der natuur, een fase der schepping die de natuur voor ons ontrolt.
Aanvang was hier de troep, de ongeordende samenscholing of bijéénvoeging. Maar
door de werking der arbeidsverdeeling - zooals een Plato die in zijn Republiek
uitéénzette - kwam nu uit dien wanordelijken hoop van samendringende individuën
het schoone kunstwerk van den staat aan 't licht. Politieke geschiedenis is dus ook
iets dat zich ontwikkelt: de creatie heeft ook daarin altijd-door plaats. Bij den mensch
is het voortdurend ‘une cité qui se fait, une cité en train de se faire.’ In de natuur bij
het dier ziet men een vereeniging van cellen die af is, ‘une cité faite’: een hond
bijvoorbeeld is een overgroote tot stand gebrachte associatie van cellen, een
uitgebreide vereeniging, een menigte cellen bediend door een gecompliceerde
administratie die geheel volledig is. Bij der menschen vereeniging is nog alles in
wording en voortgang. Geschiedenis is de ontwikkeling der ‘cité’. De eerste lijnen
van dien staat moet
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men zoeken bij de primitieve volken, dan bij de wilden, om langzamerhand te naderen
tot de beschaafde naties. Het is een onafgebroken weefsel. De menschelijke
beschaving is een hoofdstuk der natuurlijke geschiedenis, en deze een hoofdstuk der
cosmische evolutie. Het spreekt van zelf, dat in dat groeiend weefsel niet alles
evenredig in tijd of met een rechte lijn voortgaat. Neen, nergens is dit mathematisch
afgepaste waar te nemen. Integendeel, het geheel doet zich aan ons vóór als een
oerwoud: hooge en lage stammen rijzen op, struiken en heesters verdringen zich
tusschen 't geboomte, aan den voet schuilen in het mos varens en kruiden van allerlei
soort, en langs de stronken winden zich slingerplanten naar boven. Het is overal een
dicht opschietende wassende wording.
Wil men nu het uitgangspunt weten van de onderscheiding tusschen de menschheid
en het dier-zijn, dan komt men tot een eenvoudig feit, waaruit alles moet worden
verklaard. Dat feit is de omstandigheid, dat het dier van roof leeft, steeds de
bezorgdheid met zich omdraagt om zich te voeden. Dit verpletterend noodlot, die
ontzettende slavernij heeft het menschelijk wezen weten te bezweren. Terwijl het
doel der gansche dierenwereld is te eten, is voor de menschheid dit doel geworden,
of wordt het, tot een middel. Daardoor heeft de mensch vrijen tijd en gelegenheid
gevonden, om te denken en te gevoelen, aan wetenschap en kunst zich te wijden.
Het lichaam werd voor den mensch middel. Hij kende niet meer den materieelen
honger, of mocht dien niet langer kennen, maar enkel den heerlijken geestelijken
honger. Zóó ontwikkelde langzaam zich de mensch tot het contemplatieve leven.
Zijn superioriteit boven het dier bevestigde zich. Beschaving van den geest is dochter
van den vrijen tijd, die zoon is van den overvloed, wanneer werktuigen en machines
den moeitevollen zwoegenden arbeid gaan verrichten, een toestand gewrocht door
de wetenschap, die op haar beurt dochter is der arbeidsverdeeling, dat is van de
associatie of van den staat der menschen. In dien staat doorloopt de mensch als 't
ware een oneindig zich naar de hoogte verheffende spiraal; met den cirkelgang der
dieren, die slechts zich voeden om te leven en leven om te eten, is het gedaan; de
menschen bevinden zich in een hierarchie van graden, een opklimming, die van tijd
tot tijd nederdaling is, maar dan slechts zinkt
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om weder hooger zich te verheffen. Wij zijn nu, in dezen tijd, midden in het wentelen
der spiraal. Nog altijd blijft er wanorde. De waarachtige staat, de ‘cité’, is nog niet
geconstitueerd. Haar orgaan, de ‘élite’, is in zijn betrekkingen en verhoudingen niet
goed afgebakend tegenover de groote menigte in dien staat, de ‘foule’. Nog vele
rondtastingen en proefnemingen blijken noodig. Veel vazen van den pottenbakker
zullen nog breken. Wij bewegen ons thans in een richting, die de ‘foule’ van de ‘élite’
scheidt: en in dien zin rukken wij voort op een weg van ongelijkheid. De rede komt
nog niet tot haar recht. De natuurlijke selectie of keuze heeft in den staat nog niet
haar vaststaande en soliede organisatie gevonden. Slechts door bliksemstralen verlicht
soms de rede: het vaste licht is er nog niet. Doch dat duurzame schoone licht moet
de georganiseerde ‘élite’ van morgen ons leveren in den modernen staat.

III.
Wij hopen en vertrouwen nu slechts, dat alles, hetgeen Izoulet ons van de leer der
biologie verteld heeft, volkomen waar is. Hij gaat thans verder. Want hij onderneemt
het die opvatting der evolutie van alles wat leeft en samenleeft - die biosociale
hypothese, zooals hij ze noemt - thans over te brengen eerst op het gebied der
psychologie, waar hij het conflict van instinct en rede daarmede wil oplossen: daarna
op het gebied der zedenleer, waar hij daarmede den strijd van macht en recht wil
verzoenen.
Het p s y c h o l o g i s c h p r o b l e e m stelt ons voor het vraagstuk van mensch en
dier. De vraag is: wat is de verhouding van de menschelijke soort tegenover de andere
dierenwezens? Welke zijn de verhoudingen van de menschelijke en de dierlijke
mentaliteit? Het wordt dus een vergelijking tusschen instinct en rede; altijd wanneer
men die woorden breed opvat, want rede beteekent dan ook aspiratie, vrijheid en
spraak, terwijl instinct dan tevens begeerte, impulsie en kreet in zich sluit. Ten
opzichte van dat psychologisch probleem zijn er twee oplossingen, die van het
materialisme en die van het spiritualisme. Voor het materialisme is de mensch
eenvoudig een dier: menschelijke en dierlijke mentaliteit zijn in die opvatting van
dezelfde orde, al verschillen de graden: het is
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een monisme. Voor het spiritualisme is de mensch het tegenovergestelde van het
dier: in het dier is volgens die leer slechts ééne natuur, de stoffelijke, in den mensch
zijn twee domeinen, een stoffelijk en een onstoffelijk gebied, radicaal van elkander
gescheiden: het is een dualisme. De stelling van het materialisme ziet in de gedachte
van den mensch dezelfde werking van de hersens als bij 't dier: neemt slechts aan
een verschil in graad bij de functie van het brein. Izoulet kan op dit punt niet met de
materialisten medegaan: er zijn volgens hem wel degelijk tweederlei gedachten, lage
of dierlijke en hoogere: voor de dierlijke is noodig geweest de constitutie der vele
cellen tot één dierlijk lichaam: voor de hoogere menschelijke gedachte moet nog een
andere oorzaak daarbij komen. De veréénzelving van de menschelijke en dierlijke
mentaliteit is volgens hem niet juist, is een ongerechtvaardigde reductie van de rede
tot het instinct, een ‘monisme d'en bas’. Is dan de stelling van het spiritualisme
volgens Izoulet juist? Het spiritualisme zoekt de oorzaak der hoogere menschelijke
gedachte in de ziel: creëert zóó een dubbel mensch, een mensch met twee gescheiden
naturen, met ziel en lichaam. Het spiritualisme ziet zeer goed in, dat het materialisme
te veel identifieert, maar begaat (volgens Izoulet) nu de dwaling een abstractie te
stellen en die abstractie als ziel aan te kleeden. Het wemelt in die voorstelling van
tegenstrijdigheden. Hoe komt de ziel in 't lichaam, hoe werkt de ziel daarop, hoe gaat
zij er uit? Dit zijn slechts enkele vragen die dan een antwoord wachten. Izoulet
verwerpt dus zoowel de oplossing van het spiritualisme als die van het materialisme.
Zoekende naar een andere solutie vraagt hij, waarom de vooruitgang van instinct
tot rede niet gaan zou langs dezelfde methode, als vroeger de overgang van irritabiliteit
tot instinct, namelijk door associatie en arbeidsverdeeling. Bij het dier vereenigden
zich de cellen. De menschen zelven vereenigen zich tot een samenleving, een staat.
In dit geval zou het instinct toeschijnen als het product van een associatie in den
eersten graad, de rede als het product van een associatie in den tweeden graad. Het
instinct is dan de mentaliteit van het dierlijk organisme gecondenseerd in de hersens;
de rede zou dan zijn de mentaliteit van het sociale organisme gecondenseerd in de
‘élite’. Het denken (zoo zegt Izoulet) heeft niet
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altijd bestaan. De mensch is niet als denkend en sprekend wezen geboren. Neen, de
primitieve mensch was werkelijk een dier. Men moet de traditie omkeeren: de mensch
is niet een ‘dieu déchu’ maar een ‘animal arrivé’1). De mensch was in 't begin een
anthropoïde; de gedachte is de late bloem der sociale evolutie. De mensch was
waarlijk in 't begin geen Robinson Crusoë, met een vol hoofd en leêge handen; neen,
alles, hoofd en handen, moest zich nog bij hem ontwikkelen. De psychologische
evolutie ging gelijktijdig en evenwijdig met de economische wenteling. In 't begin
had de mensch noch producten, noch werktuigen. Hij moest nog zijn hersens
ontwikkelen. Eerst zeer langzaam komt dan van binnen uit de gedachten de beschaving
naar buiten. Hoe geschiedt dat? De psyche komt, volgens Izoulet, als de mensch niet
langer geïsoleerd, maar geässocieerd gaat leven. Associatie is de veer, die alles doet
ontspringen. Door de associatie wordt de anthropoïde mensch. De ziel is de dochter
der samenleving. ‘L ' â m e e s t f i l l e d e l a c i t é .’ De materialistische en
spiritualistische opvatting waren beiden éénzijdig. Men moet ze tot een synthese
verbinden. Haar strijd was een misverstand; zij waren bezig te twisten over de kleuren
van een vaandel, of die kleur rood dan wel wit was, en zij hadden er niet op gelet,
dat het vaandel aan de ééne zijde rood, aan de andere zijde wit was geverfd. De
dierlijke gedachte staat tot het physieke lichaam of tot de hersens, als de menschelijke
gedachte tot het politieke lichaam of den staat. Rede en vrijheid worden door Izoulet
niet verklaard uit het lichaam of uit een abstractie: neen, hij verklaart ze door een
hoogere realiteit, door een ruimer en hooger organisme, te weten: de menschelijke
associatie, de burgerlijke maatschappij, de sociale samenleving, het politieke lichaam,
de ‘élite’, den staat. De geschiedenis

1) Bij het schetsen der aarzeling, welke der twee opvattingen de ware is, haalt Izoulet pag. 146
de schoone formuleering van Lamartine over den mensch aan, uit het tweede gedicht der
‘Premières Méditations’:
Borné dans sa nature, infini dans ses voeux,
L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux:
Soit que, déshérité de son antique gloire,
De ses destins perdus il garde la mémoire:
Soit que de ses désirs l'immense profondeur
Lui présage de loin sa future grandeur.
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is de wording van den staat, en de wording van den staat is de wording van de ziel.
‘Ja, Psyché, kuische dochter van God, - zoo roept Izoulet uit - gij zijt het zelve die
tot hooger bestaan u in 't leven roept, door den heiligen staat (‘cité sainte’) te
construeeren, dwars door dien ontzettenden baaierd van vuur en bloed, dien men
geschiedenis noemt...’
De staat (‘la cité’) vervormt nu het individu. Wat de cellen zijn in het dier, zijn de
menschelijke individuën voor den staat. En die staat bouwt zich nu op met materialen,
die hij, o wonder, zelf transformeert tot waarachtige personen. Het individu begrijpt
dat meestal niet: keert zich zelfs soms tegen zijn eigen moeder, de staatsgemeenschap:
gelooft dat de beschaving iets uiterlijks voor hem is dat hij moet veroveren: - neen,
juist de beschaving door de gemeenschap verkregen is zijn ziel; de mensch verliest
alles wanneer hij de beschaving zou verliezen; de associatie der menschen creëerde
waarlijk niet enkel de menschelijke industrie, maar in de eerste plaats de menschelijke
ziel: met den val van den staat valt ook de ziel. Hoe nu de eerste overgang van instinct
tot rede plaats had, is de groote vraag. De oudheid en de middeleeuwen hebben dit
vraagstuk reeds doorpeinsd, maar te vergeefs. Eerst sinds de ontdekkingen van
Lamarck is het begrip van overgang van instinct tot rede helderder geworden. Men
heeft 't begrepen, dat geheel de levende wereld overlegt om te blijven leven, om in
't leven stand te houden. Voor de planten heeft men dit aangetoond. Door
menigvuldige fijne proeven heeft men weten vast te stellen, dat elke plant zich
adapteert naar zijn ‘milieu’1). Ook bij de dieren heeft men het waargenomen. Natuurlijk
is alles bij 't dier reeds ingewikkelder. Doch in zijn zucht om te blijven leven, adapteert
zich ook 't instinct van het dier naar de omstandigheden. Zijn instincten worden
gewoonten, dat is verstandige besluiten om zich te schikken naar elke omgeving.
Daar het dier nog slechts een klein getal handelingen verricht, zich als 't ware binnen
een nauwen cirkel beweegt, worden zijn beperkte instinctieve daden steeds zekerder
en vaster. Eerst bij den mensch wordt alles wijder

1) Aardig voor ons Hollanders is het, dat Izoulet hier wijst - pag. 173 - op de onderzoekingen
en proeven van professor N.W.P. Rauwenhoff te Utrecht.
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en breeder. Doch dat alles is langzamerhand, van lieverlede geworden. Eerst zeer
langzaam is het instinct tot rede overgegaan: altijd voortbouwende op dien éénen
grondslag, dat al wat leeft de strekking heeft om in het leven te volharden, dat het
‘zijn’ altijd-door wil blijven zijn. Te zijn beteekent nu te bestaan en te handelen.
Daarvoor moet men dat bestaan verdedigen, daarvoor is noodig intelligentie. Die
intelligentie is dus noodzakelijkerwijze even universeel als het instinct van behoud.
Men kan slechts zijn onder zekere voorwaarden; ‘zijn’ en omgeving of ‘natuur’ staan
tegenover elkander; elk wezen kijkt dus naar zijn behoud in die omgeving, richt zijn
gedrag daarnaar in, en orienteert het gedrag naar zijn intelligentie. Die intelligentie
is wel is waar universeel, maar ongelijk. Allen hebben ze, maar niet in dezelfde mate.
Wat is nu intelligentie? vraagt Izoulet. Zit zij ergens plaatselijk in de hersens? Neen,
het is een faculteit bij dier en mensch: bij dieren heet het instinct, bij menschen rede:
het is de som, de resultante van alle beelden en voorstellingen ontsproten uit de
waarneming der zinnen: het is de schat der ideeën. Schat beteekent echter ophooping,
en zoo is ook die schat der ideeën steeds vermeerderend. Reeds de cel had iets, hoe
zwak dan ook, daarvan: alle verdere trappen bij het wezen hebben dien schat slechts
vergroot. De tijd was de groote factor dier ophooping. Van het oneindig kleine kwam
men, door evolutie, tot het groote. Langs een hellend opgaand vlak kwam de dierlijke
mentaliteit tot de menschelijke: het instinct tot de rede. Door de associatie der
menschen kwam die rede tot haar recht en tot haar kracht.
In die intelligentie, in dien rijkdom der ideeën, gaat nu Izoulet verschillende
schatten aanwijzen. Hij analyseert die elementen, en verplaatst de abstracte rede in
de realiteit van het leven, in de sociale en historische teel-aarde. Daarvoor wijst hij
achtereenvolgens op de wording van den socialen zin, van den wetenschappelijken
zin, van den industrieelen zin en van den idieëelen zin. De hoofdstukken, waarin
Izoulet achtereenvolgens die vier elementen der menschelijke intelligentie beschrijft,
behooren tot de fraaiste van het boek. Wij moeten den lezer, die belang stelt in deze
problemen, daarnaar verwijzen. Wij kunnen dat alles in 't kort hier niet weergeven.
Wij kunnen slechts enkele punten even aanstippen.
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Bij de behandeling van het eerste punt, de wording van den socialen zin, wordt vooral
nadruk er op gelegd, dat de staat (la cité) een levend gebouw is, dat in zich zelf draagt
het beginsel van beweging en orde, noodig voor zijn oprijzen. Het is een constructie
der natuur, en de kunst der natuur is de kunst die van binnen-uit werkt. Van tweeërlei
kant wordt die bouw bezien. Uit 't oogpunt der nevens en onder elkander plaatsing.
De samenvoeging is aanleiding om geheel de arbeidsvereeniging of arbeidsverdeeling
en den ruilhandel te bespreken: de markt eener kleine stad1), de economische
levenswijze van een dorp uit Quercy - de geboortestreek van Izoulet - te beschrijven.
De subordinatie geeft een ongezochte gelegenheid om er op te wijzen, dat het zich
stellen en voegen op een ondergeschikte plaats alléén daaruit kan voortvloeien, dat
men het geheel steeds voor oogen heeft, zooals de Engelsche speler in het
‘footbal’-spel niet om zich zelf mag denken, maar om het geheel van zijn partij. Het
zich zelf rangschikken in de groote solidariteit wordt dus de karaktertrek. Uit dat
inzicht worden de begrippen van ‘politesse’ en van ‘civilité’ bekeken, en in 't algemeen
de sociale deugden ontvouwd. De intelligentie is in dat opzicht steeds als in wording.
Een keurbende wordt gevormd. De rede, opgevat als sociale zin, construeert den
staat, en de staat construeert dan weder op zijn beurt hier de rede. De rede is dan
tegelijk de moeder en de dochter van den staat.
Ontvouwende het tweede punt, de wording van den wetenschappelijken zin, staat
Izoulet stil bij de vatbaarheid tot

1) Geestig is - zie pag. 197 - Izoulet's teekening van de markt, bijv. te Stratford-on-Avon, de
geboorteplaats van Shakspere: ‘Je me souviendrai toujours, à cet égard, de notre entrée dans
cette petite ville du Warwicshire. Il y avait foire, ce jour là. Aussi, pendant qu'une théorie
de cosmopolites en pélerinage défilait dans les deux maisons de Shakspeare, un tout autre
courant circulait, celui des fermiers des environs pour la foire. Je vois encore un bon gros
fermier portant avec lui dans sa carriole découverte un cochon qu' il allait vendre. Je fus
stupéfait. Quoi de plus simple pourtant? C'est que je pensais à Ophélie, à Desdémone, et
surtout à Cordélia. Ce fermier et son cochon m'avaient surpris. Mais, à y réfléchir, il me parut
que c'était bien. Le contraste même m'avait fait vivement saisir une vérité précieuse: c'est
que si le philosophe doit s'intéresser au rêve des poètes, il ne peut pas se désintéresser du
trafic des éleveurs, d'autant que ceci, au fond, à y bien regarder, est la condition de cela.’
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attentie: attentie, die de verstandelijke vermogens altijd-door doet strekken tot datgene
wat men wenscht te kennen. Wilden en kinderen hebben die applicatie niet. Hun
achtgeven gelijkt op een vluchtig fladderen. Maar de menschheid, wil zij
wetenschappelijk vooruitkomen, moet zich daarin oefenen. Het is de voorwaarde
van den wetenschappelijken zin. De groote menigte kan dat niet: maar de keurbende
doet het. Geweldig is zoo de kracht der attentie geweest bij Napoleon, bij Goethe en
Newton. ‘Hoe kwaamt ge tot uw ontdekking der zwaartekracht,’ vroeg men aan den
laatste. ‘Door er altijd aan te denken,’ was het antwoord. Het verkrijgen van den
wetenschappelijken zin sluit in zich het verkrijgen dezer ideeën: type, wet, vervorming
en evolutie. Die ideeën zijn geen primitieve ideeën, ze zijn eerst moeitevol, zeer laat,
als 't ware uit het duister veroverd. Uiterst opmerkelijk is al hetgeen Izoulet hier over
die vier ideeën te berde brengt. Wij wijzen slechts op zijn tegenstelling van 't abstracte
type tegenover het bloeiende leven - het type is volgens hem slechts een skelet - en
zijn heenwijzen naar de realiteit van het leven als het doel der wetenschap.
Wetenschap is nooit doel maar slechts middel. Het kennen van 't leven is 't doel, en
in dat leven hangt alles aan alles. Kent men ééne zaak door-en-door, dan kent men
alles1). In die richting moet de geestes-ontwikkeling voortschrijden, moet de opvoeding
der kinderen, moet vooral het onderwijs der menigte door de keurbende geschieden.
- Naast het idee type wordt dan door Izoulet geplaatst het idee wet. Wet beteekent
regelmaat, orde; het idee daarvan ontwikkelde zich bij den mensch, toen hij den loop
des levens, den gang der jaargetijden, de beweging der natuur begon op te merken.
De landman of boer, die altijd samen is met de natuur, is dan ook het meest
doordrongen van dat begrip van wet. Een industrieel werkman maakt toch eigenlijk
slechts doode zaken, een boer helpt altijd leven produceeren. De

1) Izoulet haalt hier aan de zes diepe versregels van Tennyson:
Flower, in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower - but if I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.
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dichters, als Lamartine en Pierre Dupont, hebben dat 't best begrepen. - Overgaande
tot de denkbeelden van universeele vormverandering en van evolutie, constateert
Izoulet nog eens uitvoerig, dat niets geschapen wordt uit 't niet, maar ook niets
vernietigd wordt. Ook onze daden en handelingen blijven niet op zich zelf staan. Zij
hebben op ons en op anderen onberekenbare gevolgen. Wij worden in dien zin
gevangenen van ons zelven: ons verleden ketent ons altijd. Er zijn er - Izoulet denkt
hier aan Maeterlinck - die daardoor haast bang worden iets in beweging te brengen.
Doch de ‘élite’, die de leer der algemeene transformatie begrijpt, zal het durven: zal
bij de evolutie in aanmerking nemen den ingewikkelden bouw der dingen, de trage
en langzame formatie. De besten onder ons beginnen te begrijpen dat eigenlijk niets
eenvoudig is, en vooral dat alles niet snel in zijn werk gaat. De natuur gaat niet voort
als een mathematisch voorstel. Zij die alles zoo glashelder willen zien, blijven te
dikwijls aan de oppervlakte hangen. Fontenelle, die altijd helder was, was niet
‘lumineus’. Vooral in de politiek is dit op te merken. De politieke geometrie leidde
in de Fransche revolutie tot de politieke guillotine. Tegen dien drang der menigte,
om te willen verhaasten de naar haar inzicht te langzame ontwikkeling van den tijd,
treedt de ‘élite’ op. Die ‘élite’ wil niets weten van revolutie of staatsgreep; zij begrijpt,
dat in de staatkunde het verhitte brein van het volk noodig heeft de verkoeling der
bio-sociale wetenschap.
Wat de wording betreft van den industrieelen zin, zoo toont zich ook hier volgens
Izoulet, de superioriteit van de menschelijke maatschappij boven de andere dierlijke
maatschappijen, daarin, dat de menschheid heeft weten te vormen een ‘corps de
savants’, een corporatie van zoekers, van specialisten. Daardoor kon de mensch, het
dier dat het meest ‘s'ingénie et s'évertue’, vooruitgaan in de menschelijke industrie,
ook waar hij niet altijd gedreven werd door de noodzakelijkheid. Kennen werd voor
den mensch allengs gelijkbeteekenend met kunnen. Het keerpunt op dit gebied is
voor den mensch geweest het toepassen van de stoomkracht door de machines. Vóór
dien tijd leefde de menschheid op een ‘fonds’ van aloude nijverheid. Onbekende
uitvinders hadden in de stilte der duistere tijden verbazingwekkende ontdekkingen
gedaan. Zij hadden verstaan
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om den tijd te meten: zij hadden bedacht om den dood te bedwingen, door het schrift.
Zij hadden al het handwerk en al de ambachten ontdekt en verder onderwezen. Stille
weldoeners der menschheid, waren zij steeds in specialisatie van waarneming en
kennis vooruit gegaan. Zij hadden begrepen, dat de bron van alle kwalen en van het
kwaad bestaat in de luiheid van den geest, den slaap die slechts nu en dan verbroken
wordt door geweldig ontwaken. Hun voorbeeld is nu gevolgd door de
wetenschappelijke industrie van onze eeuw. De industrieele zin heeft de categorieën
van stof en ruimte overwonnen. Hij heeft aan zich onderworpen de machines, de
ontelbare en onvermoeid zwoegende ijzeren slaven. Het kwaad dat die ijzeren slaven
doen - waarop de socialisten wijzen - is slechts tijdelijk, is slechts een aanhangsel
van den overgangstijd. Inderdaad nemen die machines de plaats in der slaven van
de oudheid: zij zijn - en hoeveel talrijker! - de ‘lastdienaren’ der wereld. Doch let
op, dat hun wezen bedacht is door de verstandigste ondernemers en leiders. De
industrie is wel degelijk ook een product der ‘élite.’ Meestal waren het de stillen in
den lande die hier den stoot gaven.
In de vierde en laatste plaats bespreekt Izoulet de wording van den ideëelen zin.
Hij gaat die ontwikkeling na onder drie gezichtspunten en behandelt achtereenvolgens
den esthétischen, den contemplatieven en den religieusen zin. - Het eerste
gezichtspunt, dat der esthetica, behandelt hij niet methodiek. Hij doet slechts grepen.
Hij spreekt van ‘choses vues et senties.’ Allereerst wijst hij op den zin der kleuren:
hoe 't oog van, den schilder frischheid en fijnheid krijgt, en in telkens nieuwe visie
nieuwe harmonie van kleuren - soms in één toon - weet te ontdekken. De rijke vibratie
van zijn delicaat netvlies wordt steeds ontvankelijker voor de kleur: de colorist weet
voortdurend nieuwe schakeeringen ons te openbaren. Maar let wel, wat hij ons laat
zien is zijn eigen wezen: ‘le spectacle c'est le spectateur.’ Evenredig met dien zin
voor kleuren ontwikkelt zich de zin der vormen. Izoulet scheidt hier de architectuur
af van de sculptuur. Architectuur doet volgens hem denken aan geometrie van kristal,
sculptuur aan iets dat leeft en zich beweegt. Bijzonder opmerkelijk is nu bij de
menschen de ontplooiing en vooruitgang in de kunst van te bouwen. Welk een edele
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zaak - zoo roept hij uit - is een schoon gebouw, hetzij men aan het Parthenon te
Athene, aan de Alhambra te Grenada, of aan de Hradshin te Praag denkt. Uit welk
een langzame ontwikkeling is dat alles ontstaan. Welk een voorafgaande opvoeding
bij de menschheid onderstelt het bouwen van een Griekschen tempel, met zijn
samenhang van zedelijke en geometrische verhoudingen: een tempel waar de
begrippen van evenredigheid, orde en evenwicht parallel loopen met de ideeën van
waarheid, recht en deugd.1) Alles wijst hier op zelfbewuste rust. De sculptuur
daarentegen heeft de beweging op 't oog. Trouwens gratie vloeit voort uit beweging.
Elk levend wezen is op zichzelf een gebouw van levenden. De vorm is nooit iets
uiterlijks. Hij komt langzaam uit de wetten van het wezen en uit het binnenste der
dingen. De vorm komt uit den inhoud. Maar daar het leven essentieel een adaptatie
van het wezen aan het ‘milieu’ is, zoo moet, wanneer dat midden verandert, ook de
functie, het orgaan en dus ook de vorm veranderen. Vandaar de overtalrijke rijkdom,
verscheidenheid en afwisseling dier vormen. Het mysterie van het leven zelf moet
dus bestudeerd worden om den vorm te begrijpen. De vorm is niet anders dan de
waargenomen, betrapte en gefixeerde daad: de bekentenis der pogingen van het
wezen dat wil wezen: hij is de projectie in de ruimte van het instinct van behoud.
Men begrijpt dat de vorm dus ontstaat uit arbeidsverdeeling: - en voorts dat men
altijd spreken moet van levende vormen. Vormen evolueeren met de tijdvakken.
Grieksche tempels zijn een kalme glimlach: kathedralen zijn versteende zuchten. Dit
geldt van de vormen der voorwerpen en wezens die men ziet; doch nog schooner
dan de omtrekken der lichamen zijn de omtrekken der zielen. Izoulet ontvouwt dit
in een paar rijke bladzijden over portretschilders, waar hij een meesterlijke studie
levert over twee vrouwen-portretten van Herkomer: de vrouw in 't wit en de vrouw
in 't zwart. Uit den blik der oogen poogt hij de

1) Denk aan de verzen van Victor Hugo over den tempel van Ephesus. De tempel spreekt:
Ma symétrie auguste est soeur de la vertu....
Le peuple en me voyant comprend l'ordre et s'apaise....
Mon austère equilibre enseigne la justice; Je suis la vérité bâtie en marbre blanc.
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bestemming van 't leven dier figuren te bepalen. Na den zin voor kleur en vormen
bespreekt hij nog den zin van de passie. Pascal zeide dat er slechts twee groote
hartstochten waren, liefde en eerzucht. Welnu, Izoulet poogt aan te toonen dat die
twee hartstochten sociale producten zijn. Ook in de liefde is ontwikkeling. Die zeer
hoog staan vinden moeilijk eene ziel om lief te hebben. Altijd-door zoeken zij zoo
als Alfred de Musset zegt:
....la pâle fiancée
Dont l'ange du désir est l'éternel amant.
N'est ce pas l'Idéal, cette amour insensée
Qui sur tous les amours plane éternellement!

Samenvattend het esthétisch oogpunt meent Izoulet te kunnen constateeren, dat de
zin voor 't ideaal zich van lieverlede ontplooit. Het is de ‘élite’ der kunstenaars die
den weg wijst, de kunstenaars met hun diepe, sterke, volle liefde voor 't zijn. Maar
ook zij moesten wachten op voorafgegane ontwikkeling. Om de ziel in de oogen te
lezen, moet er eerst een ziel zijn. De gedachte moet op het bleeke voorhoofd zich
hebben uitgespreid. De ‘cité’ moet er eerst bestaan. ‘L'art - zoo zegt Izoulet - c'est
la fleur capiteuse de la cité.’
Bij 't oogpunt van de ontwikkeling van den contemplatieven zin, moeten wij
opletten, dat Izoulet hiermede aanduidt de opperste geschiktheid, die de macht verleent
(‘l'aptitude suprême qui confère le pouvoir’). Macht is het prerogatief van hen, die
de missie hebben het menschdom te leiden. Macht splitst zich zoo in een geestelijke
en wereldlijke macht, De geestelijke macht zijn de groote dichters en groote wijzen,
of in één woord de filosofen: de tijdelijke of wereldlijke macht is in handen der groote
wetgevers en der groote administrateurs, of in één woord in handen der politieken.
Filosofen en politici vormen te zamen de sociale macht of de sociale hersens. De
eersten staan het hoogst. De wijzen hebben den cosmischen zin: zij zien door de
diepe perspectieven van tijd en ruimte het onmetelijke der eeuwigheid: zij zien
voortdurend de nieuwe vormverwisselingen en nieuwe openbaringen: voor hen zijn
al de telkens opkomende vormen sneeuwvlokken die onder 't vallen reeds smelten:
zij zijn de vaders der melancholie. De dichters daarentegen zijn de vaders der
dronkenschap: zij heb-
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ben den goddelijken zin; in het onbepaalde van ruimte en tijd roepen zij op de
oneindigheid der vrijheid en der liefde.1) Voegt men de werkzaamheid der wijzen en
der dichters bijeen, dan kan men zeggen, dat de filosofie de interpretatie is der hoogste
wetenschap door de hoogste poëzie. De ware staatkundigen zijn ook contemplatieve
geesten; zij wonen op de toppen van de menschheid: zij dragen - hoe eenzaam zij
schijnen - de ziel van het volk in hun handen. Door hun wetten en decreten
verwerkelijken zij het ideaal der filosofen. Het abstracte woord ‘macht’ beteekent
dus een kleine groep van menschen: zij vormen een keurbende, zij zijn de organen
der rede, die eerst tot stand komt als de ‘cité’ zich ontwikkelt. Zij moeten leiden. Stel
u een armen jood op straat voor, die den ganschen dag zijn chinaasappelen al gillend
uitvent. Hoe wil de geest van dien man, die, alle dagen van 't jaar zijn kar met fruit
duwend, slechts op appelen en centen heeft te letten, ooit de gedachte van een Hegel
of van een Shelley vatten? Maar de schreeuwende zoon van Israël behoort ook niet
tot de leidende ‘élite.’ Geen grootere dwaasheid of hersenschim dan de gelijkheid
der intelligenties. Integendeel: de mentale ongelijkheden onder de menschen zijn
nog belangrijker dau de ongelijkheid der spieren. Het massieve der hersenen van een
Napoleon is slechts het voorrecht van enkele uitverkorenen.
Eindelijk bespreekt Izoulet het oogpunt van den religieusen zin. Ook hier wil hij
opmerken, dat het Gods-idee onder de menschen geen primitief idee is, maar zich
met de eeuwen heeft ontwikkeld, te zamen met de geestes-evolutie der menschheid.
Inderdaad is, volgens Izoulet, de vorming van het begrip van God een zeer
samengestelde werkzaamheid van de menschelijke intelligentie. Men is niet op
eenvoudigen weg gekomen tot het begrip substantie, als eerste oorzaak en laatste
doel. Het idee van God is een geweldige en steile mentale constructie, die op een
onmetelijke evolutie der menschheid wijst. Denk slechts aan het anthropomorfisch
idee van God. God is, naar die gewone voorstelling, een projectie van de menschelijke
persoon, een verbreed ‘ik’: maar zelfs

1) Izoulet citeert hier de fraaie uitspraak van Ravaisson: ‘l'indéfini nous épouvante, mais l'infini
nous rassure.’
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dat menschelijk ‘ik’ is nog altijd bezig zich te construeeren, de mensch zelf is nog
niet klaar en af in zijn ontwikkeling. De God zelf, die door den mensch naar zijn
beeld wordt gemaakt - in tegenstelling van wat het eerste hoofdstuk van Genesis
leerde - is dan ook nog niet een geheel afgeronde voorstelling. Trouwens de schrijvers,
die een min of meer duidelijke uiteenzetting in die richting hebben willen geven van
het bestuur der wereld door God, hebben telkens - zoo als Bossuet en Herder - iets
zeer onvolledigs geleverd. Het Hooge bestuur onderstelt een zeer ingewikkelde
geavanceerde maatschappelijke organisatie, en juist die organisatie der wereld blijkt
nog in haar eerste stadiën te zijn.
Zoo is dan, volgens onzen schrijver, de rede in elk van deze vier aspecten - den
socialen zin, den wetenschappelijken zin, den economischen zin en den ideëelen zin
- telkens een sociaal product: een wordende vrucht der menschelijke aanéénsluiting
tot een geheel: een gevolg van wat Izoulet noemt de ‘cité,’ dat is de staat of de
gemeente.
Zeker, Izoulet loochent niet de beteekenis en de waarde van de liefde voor zich-zelf.
Het individu zoekt 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 supérieure natuur, ‘qui dépasse en l'enveloppant sa nature
inférieure.’ Maar juist die welbegrepen liefde voor zich-zelf drijft 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 dan een functie der sociale evolutie. Want het groote doel, werwaarts
wij allen stevenen, is de s o c i a l i s a t i e v a n h e t i d e e v a n 't i k . 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
wijsbe-
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geerte 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 levensontwikkeling. En gelijk de politieke organisatie
- de ‘cité’ - hooger 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 opgevoed in de individualistische theorie der
economisten en liberalen. Wij zijn allen opgeleid in het denkbeeld, dat men slechts
iets van beteekenis kan worden of volbrengen, wanneer men, goeden aanleg hebbende,
geheel aan zich-zelf, 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 mal à votre poitrine’, die
Madame de Sévigné aan haar kranke 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 tegelijk een samenhang met het
verleden. Door de toevloeiing der eeuwen is hij wat hij is. Naast elken ploegenden
landbouwer wandelt onzichtbaar de schim van hem die den ploeg uitvond. De
individueele ziel, die ziel op zich-zelf, wordt zoo vervangen door de sociale groep,
door de ‘élite’ of den staat. Het nivelleerende gelijkheidsbegrip van het individualisme
zou ons dooden.
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IV.
Na aldus zijn opvatting der evolutie van al wat leeft - zijn bio-sociale stelling - op
het gebied der psychologie te hebben ontvouwd, gaat Izoulet haar thans toetsen op
het terrein der zedenleer.
Wij krijgen dus hier te doen met een b i o - s o c i a l e m o r a a l . Het zedelijk
vraagstuk wordt nu in overweging genomen. Maar let wel, het probleem wordt niet
individueel gesteld; wij krijgen niet te doen met de begrippen van individueelen
plicht, volmaaktheid of geluk: neen, de questie beweegt zich niet daarin om een edele
eerzucht in het individu op te wekken: maar om van het ééne individu tot het andere,
in plaats van gevoelens van antagonisme, betrekkingen van associatie en van
vriendschap te vestigen. Vrede of oorlog onder de individuën, ziedaar de vraag. Breed
opgevat is het dus het probleem der verhouding van recht en macht. Macht of kracht
is, in die richting, de gedragslijn van het dier, recht moet worden de gedragslijn van
den mensch. Macht loopt dan evenwijdig met instinct, recht met rede of intelligentie.
De groote gangbare richtingen, over welke wij in onze voorgaande bladzijden hebben
gesproken, het materialisme en het spiritualisme, hebben beiden over dat vraagstuk
haar eigenaardige meening. Voor het materialisme is het recht een hersenschim, voor
het spiritualisme is macht of kracht een nachtmerrie. Materialisme vereenzelvigt zich
dan met de kracht die losgelaten wordt: spiritualisme kent slechts de kracht die men
inhoudt. Beide richtingen - wij spreken natuurlijk enkel van het gangbare vulgaire
gewone materialisme en spiritualisme - rusten dan op het denkbeeld, dat die elementen
of begrippen van recht en macht aan elkander tegenstrijdig zijn. Het materialisme
neemt als eerste levenswet, in het eeuwig worden der wezens, slechts aan de
meedoogenlooze wet van den honger, waaraan het dan als tweede levenswet toevoegt
de altijd-durende worsteling, het ontzettend slagveld waar de selectie in den strijd
haar weg baant. In geheel het leven van menschen en dieren woedt volgens dat
materialisme de honger. Even als alle dieren wenscht de mensch voort te bestaan.
Hij moet worstelen om te eten.
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Dit is zijn belang. De verhouding van dier tot dier, in dit opzicht, brengt de
materialistische beschouwing over op den mensch, niet bedenkende, dat hier de aard
van mensch en dier verschilt, wijl het dier slechts leeft van roof, terwijl de mensch
vatbaar is voor productie. Het gangbare spiritualisme protesteert dan ook tegen die
ontkenning van het recht. Doch het zoekt nu het karakter van het recht te verklaren
door een abstractie, door een dualisme. Tegenover het begrip van belang, zooals het
materialisme dat voor de menschen teekent en beschrijft, stelt het spiritualisme bij
de menschen het ideëele begrip van belangeloosheid en vestigt daarop de zedenleer.
Neen, zegt Izoulet, ook die verklaring gaat niet op. Eigenliefde, eigenbelang, egoïsme
is de spil van alles: de veiligheidshaak waaraan het heelal hangt. Alles in het heelal
wil wezen en in zijn wezen standhouden. Een belangeloos wezen zou een wezen
zijn, dat niet zou willen bestaan. Het willen zijn, en het willen voortduren in dat zijn,
is de grondwet, waarop de schepping rust1). Izoulet verwerpt dus beide richtingen,
zoekt naar de synthese, waarin op het gebied der moraal recht en macht te zamen
kunnen worden toegelaten.
Hij vindt die synthese in de gegevens van zijn bio-sociale psychologie. Aldaar
had hij aangetoond, dat de ziel een product, een toewas, een beneficie was,
voortgekomen en te danken aan de associatie, de maatschappij, den staat, ‘la cité’.
De ziel was de functie van die ‘cité’. Maar het duurt langen tijd om die ‘cité’ te
bouwen. Langen tijd duurt het dus ook om de ziel te constitueeren. Wat is het nu,
dat die associatie of

1) Zie Izoulet ‘la Cité Moderne’ pag. 397: ‘Rien ne saurait prévaloir contre l'axiome spinosiste;
tout être tend à persévérer dans son être. Le vouloir être, en effet, est le fait fondamental sur
lequel toute la création repose. Sans cet obstiné amour de l'existence, quelle créature pourrait
durer? La vie, disait Bichat, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Otez l'égoïsme
essentiel des individus et des espèces, tout croule. L'egoïsme n'est pas seulement le ressort
de l'univers, il en est aussi le cran de sûreté. L'egoïsme, c'est l'universel et éternel effort qui,
seul, élance et soutient l'être au-dessus des gouffres du néant. Tout être veut être. L'existence
implique la volonté de l'existence. Un être désintéressé, au contraire, c'est un être qui ne
voudrait pas être. C'est un vouloir qui serait un non-vouloir. Tranchons le mot: c'est une
conception contradictoire, une pure absurdité.’
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die ‘cité’ sticht? Het is een overeenkomst, hard-op of stilzwijgend aangegaan, met
andere woorden een wederkeerigheid van rechten en plichten, een zin van
rechtvaardigheid, dus een moraal. Een eerste schets van een moraal heeft reeds een
schets van den staat gegeven, die op haar beurt een schets van een ziel heeft in 't
leven geroepen. De geheele voltooide zedenleer zal eene volledige ‘cité’ geven, die
een volledige ziel zal brengen. De moraal is, anders uitgedrukt, de aspiratie naar de
volmaakte, ‘cité’. Zij die aan de rechtvaardigheid denken creëeren haar. De moralisten
zijn op hun beurt stichters van den staat. Inderdaad gaat dus de moraal vóóraf aan
de psychologie. Vóór en na de associatie: dit is de demarcatie-lijn. Bij het physieke
dier ontstaat de constructie van het dier uit de associatie van cellen; bij het politieke
wezen (dat is het volk, de natie, de staat) is het een associatie telkens van menschen,
die te zamen rechtvaardigheid willen. Neemt men dit alles in acht, dan verkrijgt men
voor elk dezer twee organismen, het dier en de ‘cité’, een dubbele wet, een inwendige
en een uitwendige. Binnen het dier in het samenstel van cellen, binnen de ‘cité’ in
de samenvoeging dergenen die zich hebben vereenigd, heerscht de wederkeerigheid
van rechten en plichten, in één woord de rechtvaardigheid. Maar van dier tot dier,
van staat tot staat, is oorlog aannemelijk. Binnen is de sfeer van het recht: naar buiten
geldt kracht en macht. De fout van het gangbare materialisme is nu ook daarbinnen
kracht en macht als regel te stellen: neen, de kring der worsteling (van het darwinisme
zooals de populaire term luidt) moet naar buiten verplaatst worden. De dwaling van
het spiritualisme was een geheele ontkenning van macht en kracht in de economie
der schepping; integendeel, de rol van die kracht is groot - maar naar buiten. Men
moet slechts de binnenlandsche en buitenlandsche politiek niet verwarren en dooréén
haspelen. De Staat rust dus op recht van binnen en op macht naar buiten, onder
voorbehoud van de questie, of niet eens, in de toekomst, alle menschen zullen kunnen
gerangschikt worden en deel kunnen hebben aan ééne en dezelfde ‘cité’.
In 't algemeen moet men zich, volgens Izoulet, wachten voor de gangbare
voorstelling die kracht wil veréénzelvigen met geweld, belang en egoïsme, en recht
wil laten steunen op altruïsme en belangeloosheid. Maar, volgens Izoulet, is dat
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begrip van belangeloosheid, zooals wij reeds boven zagen, een geheel tegenstrijdig
begrip. Er is volgens hem geen belangeloosheid, er zijn slechts rechten en plichten.
De verhouding van rechten en plichten is zeer eenvoudig: zij stemmen altijd samen.
Recht en plicht is één zelfde zaak, slechts van een ander oogpunt bezien. Want de
associatie der menschen is toch eigenlijk een contract, en een contract beteekent
wederzijdsche eerbied. Een conflict tusschen plicht en belang is slechts schijnbaar.
Het is mijn belang, dat ook het belang der anderen wordt gehandhaafd. Het is tegen
mijn belang dat het belang van mijn buurman wordt geschonden. Het is mijn belang
en mijn plicht het fortuin van dien buurman te eerbiedigen. Zeer zeker, er is tweeërlei
belang: het dierlijk belang en het sociaal belang. Leef ik een dierlijk leven, ja, dan
heb ik er belang bij mijn mededingers, de andere individuen, geweld aan te doen.
Maar leef ik het menschelijk leven, het voortbrengende en samenwerkende leven,
dan heb ik er belang bij mijn ‘associés’ als zoodanig te erkennen en te achten. In de
sfeer van het dierlijk antagonisme is het verzwakken van mijn mededingers het
versterken van mij zelven: in de sfeer der associatie is het verzwakken van mijn
‘associé’ het verzwakken van mijn eigen persoon. Wat men in het dagelijksch leven
offer noemt, is dan ook een verward en verwarrend begrip. Welke beteekenis kan
men er aan hechten, wanneer men het als plicht voorschrijft? Moet ieder zich dan
voor een ander opofferen, ik voor u en gij voor mij? Dan zou het resultaat 't zelfde
zijn, als wanneer ieder voor zich zelf zorgde. Neen, het schijnt een dwaasheid van
plicht te maken een ontkennen van het belang. Zelfs het opofferen van een particulier
belang aan een algemeen belang gaat, wanneer men diep doordenkt, niet op. Indien
toch een deel der maatschappij lijdt, lijdt daardoor het geheele maatschappelijk
lichaam. Er zijn slechts twee mogelijkheden: allereerst het opofferen van een
schijnbaar belang aan een werkelijk belang, in de tweede plaats het opofferen van
een minder belang aan een grooter belang: beide gevallen komen echter neer op het
volgen van een hooger belang. Het eerste gelijkt op het gedwongen langzaam,
eenigszins traag stijgend voortstappen bij het beklimmen der bergen, waardoor men
't lang kan uithouden, of op het willig opbrengen van gelden voor wetenschappelijke
doeleinden,
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die niet dadelijk een resultaat aantoonen. De vulgaire menigte, de ‘foule’ begrijpt
dit niet, is altijd de speelbal van het schijnbaar belang, wil gezwind ras klimmen en
geen geld geven als men niet een practisch nut ziet. Maar de besten, de keurbende,
moeten hier voorgaan. Zij doorgronden ook het tweede geval, te weten dat het
opofferen van een kleiner belang voor een grooter toch altijd het volgen van belang
is. Heroïsme is geen belangeloosheid. Integendeel. De heroën, zooals een Napoleon,
volgen steeds hun belang, maar 't is een hooger belang, soms de hoogste graad van
belang. Vreugdevol gaan zij er op in. Hun verdienste is daarom niet des te geringer.
Belang en zelf-affirmatie, egoïsme zoo men dit woord wil gebruiken, is de drijfkracht
van het universeele leven: belangeloosheid beteekent abdicatie, verval, ondergang
en sterven.
Ziet men dit alles in, dan is er een oplossing gevonden voor den strijd, dien men
stelt tusschen belang en recht. Rechtvaardigheid is dan het accoord der belangen. De
hoofdquestie tusschen de menschen was vroeger de tegenstelling tusschen ‘ik en
gij’. De vraag was steeds, hoe staan wij tegenover elkander? Is er liefde of haat?
Behoort mijn buurman tot de categorie der mij nuttige of mij schadelijke wezens?
De associatie heeft dit vraagstuk echter geheel en al gewijzigd. De geïsoleerde mensch
zou te niet gaan: door de associatie komt de psychologische en economische
omwenteling: associatie beteekent nu allereerst wederzijdsche eerbied voor ieders
leven, bezittingen en eer, en daarna een verdeeling van het werk en der producten
van den arbeid onder elkander, overeenkomstig ieders capaciteit. Mijn plichten jegens
den naaste zijn dus plichten jegens mij zelven. Plicht is waarlijk geen begrenzing.
Er is identiteit tusschen rechtvaardigheid en belang. Rechtvaardigheid is het hoogste,
het opperste belang. Door de associatie winnen alle partijen. Natuurlijk gebeurt dit
slechts, wanneer alles loyaal in 't werk gaat. Anders ziet men weder opkomen het
gebruiken van zijn medemensch, de exploitatie van anderen, straks de anarchie. Maar
wordt alles goed opgevat, dan wint ieder en verliest niemand. Het geldt dan niet het
vraagstuk om bestaande rijkdommen dom te verdeelen, maar om te samen niet
bestaande en onbegrensde rijkdommen te verwerven.

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

54
Tegelijkertijd wordt dan veroordeeling uitgesproken over de oude theorie van de
belooning der goeden en bestraffing der boozen. Is toch de maatschappij een associatie
en een arbeidsverdeeling, dan worden de goeden niet alleen beloond in zooverre als
het door hen gewrochte goed hun zelven ten voordeel komt, maar hun inspanning
strekt ook tot nut der andere associés. En op hun beurt worden zij ook gestraft door
den onwil, den ondienst, de onwaardigheid van dengene, die illoyaal zijn
samenwerking opvat of miskent. Er is hier altijd solidariteit. Men vaart te zamen wèl
of men gaat te zamen te gronde. De uit de oudheid ons geprezen brave, die hooghartig
in zijn deugd zich drapeerde, is een anachronisme. Ook de questie der chariteit wordt
anders gesteld. Het wordt nu de vraag, of ik iemand kan laten omkomen, die mij met
zichzelven in het verderf stort. De zedeleer verandert dus van spil. Het volks-instinct
verheft zich: het ‘chacun pour soi’ der regeering van Louis Philippe wordt het ‘tous
pour un et un pour tous’ der tijden van 1848. Men kan beweren, dat de kennis der
biologie tot die positieve solidariteit de menschen heeft opgewekt. Het physieke
lichaam is nu een moraal in actie, en het politieke lichaam een moraal in macht. De
solidariteit der deelen is wel degelijk een moraal, de sociale moraal: het geheel heeft
pijn aan zijn leden, als zij lijden1). Die solidariteit is al dadelijk een solidariteit in den
tijd. De arme Lodewijk XVI begreep waarlijk niet, waarom zijn persoon ter dood
werd veroordeeld: maar de geschiedenis wijst aan, hoe de zonde der voorvaders in
hem werd gestraft. Er is hier altijd samenhang. Niets wordt verloren. Het menschelijke
geslacht schrijdt voort, beladen met de misdaden der voorgangers maar ook verfrischt
door hun deugden. Vervloekingen en zegeningen zijn steeds immanent bij een volk.
Maar bovenal is die solidariteit er ééne in de ruimte. Ik meen een vrij man te zijn,
onafhankelijk, op mij zelf staande en zelfstandig. Ach! ik hang van allen en alles af.
In mijn kamer, stil peinzende en studeerende, word ik gehinderd door 't hamergeklop
van mijn buurman. Een muschje wekte de verwondering van Luther,

1) Zie Izoulet ‘La Cité Moderne’, pag. 439. Als Franschman voegt hij er bij: ‘Ne peut-on dire
que la France a parfois mal .... au pays minier, et toujours mal .... à la terre d'Alsace?’
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daar de kleine vogel rustig op een tak van den voor zijn ramen staanden boom ging
slapen, te midden van een atmosfeer vol stormen en beroering. De vogel kon 't doen,
want hij wist van niets af. Wij echter weten van alles af, voelen alles aankomen. Zijn
wij kalm, het is een ‘calme anxieux.’ Individueele ongelukken hebben dan ook steeds
een sociale strekking. Een leidekker valt van 't dak, en zijn arm gezin valt ons voor
onderhoud in den schoot. De dronken man is tot last en schade van ons allen. Dat
begrip nu van samenhang en van solidariteit is de spil waarom de zedeleer draait.
Blinddoeken wij daarvoor onze oogen, of nemen wij 't woord van solidariteit op de
lippen en niet in 't hart, dan rijzen plotseling op bloedige dagen, waarin 't volk zich
stelt tegenover een zelfbehagelijke en al te voldane burgerij....1)
Moraal hangt dus, volgens Izoulet, geheel en al samen met associatie. Zoo gij wilt
gelukkig zijn, aldus redeneert hij, dan moet gij leven in de maatschappij, en wanneer
gij in een maatschappij wilt leven moet gij de plichten waarnemen, welke die
samenleving u oplegt. Het individu wortelt in de ‘cité.’ Van een cathegorischen plicht
voor 't individu, zooals Kant dien leerde, wil Izoulet niets weten. Plicht is wat men
moet doen om het geluk in de maatschappij te bereiken, en naar dat geluk jaagt alles.
Het willen ontbreekt voor 't meerendeel niet, maar wel het kennen. Elke ondeugd is
eigenlijk onwetendheid. Verlicht de lieden, opdat zij niet in de modderkuilen van
den hobbeligen weg van het leven vallen. Wel is waar kan ondeugd ook soms daaruit
ontstaan, dat men den moed laat zinken, dat men de armen laat hangen, dat men
onverschillig wordt. Maar daartegen moeten dan profeten en tribunen waken. Zij
moeten de menschen wakker schudden: toornen en woeden tegen de lauwen en
lafhartigen, aarzelenden en weifelenden. Voorts is dan de wet daarvoor noodig. De
wet, die de voogdij der ‘élite’ op de ‘foule’ is. In 't algemeen vloeit uit dat alles voort
de noodzakelijkheid der maatschap-

1) Zie Izoulet ‘la Cité Moderne’, pag. 446: ‘La société humaine avec une élite dédaigneuse de
la foule, c'est un animal gigantesque dont la tête se dirait: que m'importe que mes pieds, mes
jambes et mon buste même croupissent et pourissent dans l'ordure? Moi, tête, ne suis-je pas
hors du cloaque? Telle est la sagesse d'une partie de la bourgeoisie. Et Pon s'étonne du profond
malaise social!’
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pelijke opvoeding. Doch die opvoeding ga altijd uit van de stelling der identiteit van
moraliteit en socialiteit. De oudheid begreep dat zoo goed, en vereenzelvigde den
mensch met den burger. Doch het Christendom - en Izoulet acht dit als een groote
fout - splitste weder mensch en burger, en nam dus als uitgangspunt van het
menschelijk leven een zuiver dualisme. De mensch werd afgescheiden van zijn
omgeving. De ware Christen trilde van vreugde, wijl hij zich niet meer gebonden
achtte aan de zaken, aan de menschen, aan de gebeurtenissen. Hij wilde - en dat is
wellicht 't sterkst uitgedrukt in de Imitatio Christi - slechts te doen hebben met God
zelven, rechtstreeks aangeroepen. Het individu stelde zich van aangezicht tot
aangezicht alléén met God. Dit was de groote dwaling, waardoor nog altijd de
ontwikkeling der menschheid schade lijdt. Het is de verkeerde optica, waardoor men
de dingen scheef en verwrongen ziet. Het is de oorsprong van alle dualismen, van
alle splitsingen. Het is de averechtsche plooi, die telkens oppositie werkt waar slechts
hierarchie moest wezen, die het dier afscheidt van den mensch, die recht en macht
tegenover elkander stelt. Neen: wij moeten, volgens Izoulet, hier weder den draad
der antieke wereld opnemen. Wij moeten begrijpen, dat de mensch niet een geheel
op zich zelf, maar slechts een deel is. Slechts de ‘cité’ is een geheel. Daarom moet
er zijn een ‘culte de la cité’ of anders uitgedrukt een sociale religie. Wij moeten niet
aandringen op een vereering van het vaderland, zooals Michelet wilde, of op een
vereering der menschheid, zooals Auguste Comte leerde, maar op een vereering van
den staat. Want de staat is in zijn essentie rechtvaardigheid. Dat nu moet de opvoeding
in ons werken. Onderwijs is niet genoeg. Men moet het karakter, niet enkel het
verstand, vormen. Wat helpt het, of men al goed verstandelijk onderwezen is, en men
toch het ware inzicht in den samenhang der maatschappij mist? Lezen en schrijven
zou men desnoods kunnen ontberen, maar het begrip der éénheid der belangen kan
niet gemist worden. Geef mij desnoods - zoo zegt Izoulet - onwetende ‘associés’,
maar nooit en nimmer déloyale ‘associés.’ Het is, volgens onzen schrijver, de groote
fout der derde fransche republiek, dat zij, veel voor 't onderwijs doende, de opvoeding
in de positieve theorie der solidariteit geheel heeft verwaarloosd. Handleidingen te
over
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zijn voor lager en middelbaar onderwijs in Frankrijk geschreven, maar wat noodig
was is achtergebleven. In de praktijk bleef dus de ontwikkeling van alles gebaseerd
op een soort van worsteling onder elkander. In plaats van associatie, van het zich
deel voelen van het geheel, ziet men nog steeds - en sinds Darwin's ontdekkingen
schijnt dat een soort van geloof - burger tegen burger wedijveren en kampen. De
gemeenschapszin kan niet opkomen. Er is overal antagonisme, en tal van groot en
klein kwaad. Men leeft in een atmosfeer van onrecht en bedrog.1) Daardoor echter
gaat een natie te gronde. Een samenwerking met lieden die zich steeds tegen elkander
verzetten levert niets op. De keurbende (‘élite’), die den toon moest geven, speelt
een heroïeke doch tragisch-lijdende rol.
Dit alles leidt tot den dood. Dood is de decompositie. Voor den mensch is die dood
een tweeledige zaak. Er is uitéénvalling als het physieke lichaam zijn cohesie heeft
verloren: doch als de organisatie van het politieke lichaam, gecondenseerd in den
staat, zijn kracht verliest, gaat een hoogere ziel voor 't oogenblik verloren. Wel is
waar is er geen absoluut sterven. Alles in het groote heelal is onvernietigbaar. De
‘eenvoudige’ dingen stellen zich weder anders te samen, als zij uit elkander zijn
geraakt. In dien zin kan men spreken van een fontein van eeuwige jeugd. Alles begint
weder, bloeit weder op. Liefde en vrijheid zijn de leuzen der natuur. Van het verleden
blijven over plooien en indrukken. Het doffe gedruisch dier herinneringen begeleidt
het nieuwe leven2) en welgemoed gaat men weder vooruit.

1) Zie Izoulet ‘la Cité Moderne’ pag. 480/481: ‘Et, sans parler des grands cyniques, de ceux
qui, ostensiblement, ne font rien, ne produisent rien, mais vont cherchant, quêtant, flairant
les coups à tenter ou les pièges à tendre, et mènent au grand jour leur vie de proie: politiciens
tarés, financiers louches, banqueroutiers frauduleux, agioteurs, agents de chantage etc.,
croit-on que la masse en général, moins forte et moins hardie certes, par conséquent hypocrite
et sournoise, croit-on que cette masse, démoralisée d'ailleurs quotidiennement par l'exemple
des grands prédateurs, ne soit pas, elle aussi, toujours à l'affût de quelque prédation possible?
Et ces milliards de menues fraudes quotidiennes, croit-on qu'elles ne fassent pas autant et
plus peut-être pour ruiner le pacte social que les vastes escroqueries intermittentes des larrons
de haut vol! C'est par cette multitude de petites et grandes iniquités que la société, rongée et
minée sans relâche, toujours s'éboule et croule intérieurement.’
2) Zie de fraaie omschrijving bij Izoulet ‘la Cité Moderne,’ pag. 492/493: ‘Tout acte laisse un
pli qui peut reparaître, qui tend à reparaître. Notre âme fourmille sourdement de ces souvenirs,
de ces habitudes contractées au cours des âges. Aux profondeurs de notre être ondoient en
foule des ‘manières d'être’ abolies, fantastiques survivances d'un passé insondable, nocturnes
et dansants feux follets du cimetière intérieur, phosphorescence de ce qui fut, fuyantes nappes
d'éclairs au ciel orageux de l'âme, révélant la plénitude du vide et la terrible vie latente de
ce qui paraît mort, pullulement de larves, ‘revue de minuit,’ prestigieuse évocation de
l'immense armée spectrale, échos de jadis, bruissements innombrables de l'autrefois, murmure
infini de la forêt de l'être, rumeur lointaine et profonde de la conque marine où l'océan
convulsif a laissé l'éternel orage de ses soupirs et de ses sanglots....’
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In den meest volstrekten zin is te veroordeelen het pessimisme. Trouwens dit
pessimisme hangt geheel en al samen met het individualistisch standpunt. 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, er van? Is hij zeker er van 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 worse’. Het individu is op aarde niet
‘solitaire’ maar ‘solidaire’. Wat deed dus die rechtvaardige met zijn klacht? Hij
handelde alsof in een muziekkwartet de violoncel alleen 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 éénemale betreurenswaardig. Stel
u een leger voor, waarin een soldaat zou zeggen:
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‘ik heb mijn plicht gedaan, het kan zijn dat de anderen dien plicht verwaarloosden,
dat het bevel onsamenhangend was, dat de intendanten zich hebben laten verrassen,
en dat de ‘éclaireurs’ onvoldoende inlichtingen hebben verschaft, dat de pontoniers
hun booten niet stevig genoeg aan elkander hebben gelegd, dat de artillerie slecht
bespannen was, 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 individuën 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 moeitevolle wording opteekenen. Het verbitterde
egotisme, 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. Het is zoo juist uitgedrukt in
de regelen van Goethe's Faust:
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.

De regel voor het heelal is een bloedige opklimming (‘l'ascension sanglante’), en uit
dat zwoegen, uit die smart ontspruiten juist de vreugde en het geluk. De wet is streng
en hard. Maar de cosmische God is streng. Is Victor Hugo's woord juist: ‘God is
geen ziel maar een hart’, dan kunnen wij er, volgens Izoulet, bijvoegen: een
‘Leeuwenhart’.
Dwaas is het dus zich over te geven aan een zoogenaamd aardsch pessimisme, en
te meenen, dat er een wan-accoord is tusschen de stem van het geweten en het
schouwspel der maatschappij. Neen, de fout ligt hier geheel aan ons zelven. Nog
onzinniger is het, in den geest zich te verzetten niet alleen tegen de maatschappij,
maar tegen het algeheele bestaan der
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natuur: als 't ware in opstand te komen tegen het heelal, omdat men er nergens
belooning of ‘sanctie’ ziet. Voelt men dan niet, hoezeer dit universeele pessimisme
een toppunt van belachelijkheid is? ‘De mensch, een mier vastgehecht aan de schors
van een planeet, die met zoovele andere planeten opgehangen is aan een zon, welke
op haar beurt heenvaart naar verre middelpunten van aantrekking, die weder verloren
zijn in oneindige menigten van stergewemel: die mensch stelt zich aan om de volgende
monoloog te houden: de wetten der natuur zijn verfoeilijk, maar ik, ik weet van een
bewonderingswaardige en aanbiddelijke zedelijke wet.’ Neen, het moet gedaan zijn
met die antithese tusschen mensch en natuur. De dwaze monoloog moet een einde
hebben. De tegenstelling tegen de natuur moet weder veranderen in een volgen der
natuur. Want de natuur is de bron van alles. Al haar scheppingen, met haar wetten,
stapelen en rangschikken zich in een oneindige hierarchie. Elk der wetten van de
hierarchie is goed en zedelijk. Alles is op zijn plaats. Het dualisme, waaraan de
menschen sinds het Christendom hebben toegegeven, moet weder plaats maken voor
een absoluut monisme. De éénheid in het heelal moet begrepen worden. Geest en
materie zijn slechts twee aspecten van dezelfde substantie. Wij moeten echter niet
spreken van materie maar van materialen, die overeenkomstig een organisatorische
wet van associatie zich samenvoegen. Alles is actief in dat wordend geheel, vindt de
beginselen van beweging in zich zelf, komt zóó tot orde. ‘Tout aspire et conspire.’
Die leer der éénheid van het leven is de nieuwe leer, die ook de zedeleer vernieuwt.
In het bewustzijn dier opvatting reikt, over de middeleeuwen heen, het Westen de
hand aan de overlevering der oudheid.

V.
Of nu deze op zuiver naturalistischen weg verkregen evolutie-leer van Izoulet - die
altijd sterk doet denken aan een Saint-Simonistischen grondslag - allen of velen zal
bevredigen, meen ik te mogen betwijfelen. Een ieder denkt daarvan het zijne. De
biologisch-sociologische wetenschap komt ons nog niet zóóver gevorderd voor, als
Izoulet ons wil beduiden. De stellingen van zijn sociale ethiek gelijken ons soms het
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tegenovergestelde van muurvastheid te bezitten. In het algemeen schijnen ons de
metafysische grondslagen van vroeger haar waarde nog niet te hebben verloren. Zij,
die de sociale wetten uit den gang der natuur pogen te verklaren, zijn maar al te zeer
geneigd tot allerlei gissingen en min of meer willekeurige analogiën de toevlucht te
nemen. Hun pogingen blijken, evenals soms die van Izoulet, meer curieus dan stevig
betrouwbaar. Hun denkbeelden geven verrassende en allermerkwaardigste
perspectieven, spiegelingen en lucht-trillingen: maar rustige helderheid is er nog niet.
Hoe dit zij: mij trok in het fraai gestileerde boek eigenlijk hoofdzakelijk aan de
constructie van het begrip der g e m e e n s c h a p . Zelden zag ik dat leerstuk zoo
scherp geslepen, gewet en gepunt. Nergens werd zoo duidelijk voor mij uitééngezet,
dat het niet enkel de individuën zijn die de maatschappij constitueeren, maar dat het
de maatschappij is die de individuën constitueert. Door gemeenschapszin vormt zich
onder de menschen de staat (‘la cité’), en die staat doordringt en vernieuwt dan de
individuën, geeft hun de eigenlijke ziel, die de ziel van de gemeenschap is.
Inderdaad doet Izoulet hier niet anders, dan op zijn wijze een uitbreiding en
gevolgtrekking geven aan de woorden uit het Contrat social van Jean Jacques
Rousseau, die eens mijn meester Martinus des Amorie van der Hoeven zoozeer
hadden getroffen1). Laat mij die woorden van Rousseau, die Izoulet ook (op pag. 584
van zijn boek) overschrijft, hier nog eens aanhalen:
‘Le passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très
remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses
actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que, la voix
du devoir succédant à l'impulsion physique, et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque
là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de
consulter sa raison avant d'écouter ses penchans. Quoiqu' il se prive dans cet état de
plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés
s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentimens s'ennoblissent, son
âme tout entière s'élève à un tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne
le dégradaient souvent au dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse
l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui d'un anìmal stupide et borné fit
un être intelligent et un homme.’

1) Zie M. des Amorie van der Hoeven ‘Over het wezen der godsdienst’, 1854, pag. 29.
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Al die gedachten, zeide Martinus van der Hoeven, hangen met den godsdienst nauwer
te samen, dan men oppervlakkig zou meenen.... ‘De heerlijkheid van het staatsleven
wordt - zoo vervolgde Martinus - in onzen tijd slechts gebrekkig begrepen. Wij zijn
gewoon den staat te beschouwen als een middel tot handhaving en bescherming van
de belangen en rechten der individueele burgers. Die voorstelling is een uitvloeisel
van het egoïsme en individualisme dat ons beheerscht, en van ons volslagen gebrek
aan gemeenschaps-gevoel. 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 daartoe 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 elkander afgezonderde, separatistische individuën. 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’1).
In dienzelfden zin sprak Izoulet telkens in zijn boek van de ziel van den Staat.
Juist dat opgaan in het gemeenschapsleven maakte nu echter, volgens Izoulet, den
mensch krachtig. Men moet niet wanen, dat door dien toestand de zelfwerkzaamheid
van den enkelen mensch, als drijfkracht in de maatschappij, zou verloren gaan.
Integendeel. Juist de gemeenschap

1) Martinus v.d.H. haalde hierbij aan deze uitspraak van Niebühr (uit zijn ‘Geschichte des
Zeitalters der Revolution’): ‘Der Staat ist nothwendig um die Einzelnheit und die zeitliche
Vergänglichkeit des Menschen aufzuheben, um eine menschliche Thätigkeit darzustellen,
wozu weder das Vermögen des Einzelnen zureicht, noch die vorübergehende Verabredung
mehrerer Stoff and Mittel besitzt. Sein Zwcck ist dass ein Volk dastehe wie ein Mann, mit
einem Willen und einem Gedanken. Er ist nothwendig damit die Willkühr und der Eigenwille
gezügelt und erstickt werden, damit Gesetzlichkeit und aufopfernde Liebe erweckt und gehegt
werden; nothwendig durch das was er selbst gewährt und das was nur in ihm sich bilden und
festsetzen kann. Sein Zweck ist Kraft, Geist, Weisheit, Tugend und Gerechtigkeit. Die Einheit
in ihm ist das Herrschende, und dieses verhält sich zu den Bürgern wie die S e e l e zu dem
Körper.’
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spant en zet onze krachten uit tot een vroeger niet gekende hoogte. Men verwarre
slechts niet individualisme met individualiteit. De gemeenschap verzet zich tegen
het individualisme, doch doet onze individualeit nog meer tot haar recht komen. Zij
breekt niet het gevoel onzer sterkte, zij kortwiekt niet de vleugelen van onze vaart:
het omgekeerde is waar: 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 zelve. Het denkbeeld, dat men in den regel iets van beteekenis enkel
kan volbrengen door een goeden aanleg, die nagenoeg geheel aan zich-zelf wordt
overgelaten, is een hooghartige fiere dwaling, maar een dwaling. De geesten, die
daarop vertrouwden, gaan ten langen leste onder in zelfverbrijzeling of scepticisme.
Neen, het individueele werken van een ieder, de dagtaak die aan ieder is opgelegd,
zal eerst dàn de geheel bevredigende uitkomst hebben, wanneer de arbeid zich uitstrekt
in de richting der gemeenschap. Steeds moet het oog hierop gevestigd worden, dat
dáár, waar de gemeenschap niet als zoodanig wordt geëerbiedigd, de maatschappelijke
bodem onrein en slecht beploegd is, zoodat het onkruid welig opschiet en de tarwe
verstikt. En waar dit zoo is, hebben de individuën hun geluk toch niet in eigen hand:
hun zelfherziening wordt door de omstandigheden dan buitengewoon en geheel
onnoodig bemoeielijkt.
Dit nu drukt Izoulet uit door zijn formule dat het ‘ik’ gesocialiseerd moet worden.
Op te merken is de geheel eigenaardige methode, die onze schrijver aanwendt bij
zijn constructie der gemeenschap.
De meesten, die thans de communauteits-leer zijn toegedaan, hebben haar pogen
te doen rusten op begrippen van zelfverloochening en van verzaking. In plaats van
het zelf genieten, het eigen belang, wordt nadruk gelegd op het leven en werken voor
het geluk van anderen. Men moet afstand weten te doen van eigen voordeel,
offervaardigheid willen betrachten. De school van Aug. Comte had voor die richting
ten bate van anderen aangenomen het woord ‘altruïsme,’ en op dat altruïsme werd
nu door wijsgeerige koppen het gebouw der gemeenschap geconstrueerd. Izoulet,
steunende op de lessen der biologie, wil hier echter niets van weten. Hij heeft in de
wording van het leven, in de worsteling en selectie der levenskiemen ner-
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gens dit idee van belangeloosheid of van verzaking ontdekt. Integendeel. Het egoïsme
schijnt hem de spil van alles. Doch, ziedaar het groote onderscheid dat hem scheidt
van de leer der economisten en liberalen, hij erkent, en wil ook voor de maatschappij,
een egoïsme van ‘associés.’ Te samen, door samenwerken en op elkander te leunen,
verkrijgt men voorspoed. Te samen gaat men te gronde, wanneer men elkander niet
helpt. Het wordt dus bij hem een egoïsme uit solidariteit. Het individu gevoelt zich
niet als een geheel, maar als deel van een geheel, en werkt nu om dat deel, dat hem
is beschoren, tot den grootsten welstand te brengen. Daardoor vloeit de liefde voor
zich-zelf op natuurlijken weg samen met de liefde voor den naaste. Het is een synthese
van twee uiterste polen. In de groote maatschappij werkt een ieder op zijn post,
staande in een hierarchie, als een militair in een leger. Die soldaat werkt voor 't
geheel, doch allereerst door voor zich zelven te zorgen.
Er is meer. Zij, die tot nu toe in theorie de leer der gemeenschap hebben uitééngezet
en verdedigd, waren gewoon op den voorgrond te stellen het begrip der gelijkheid
van alle menschen, het begrip, 't welk de Fransche Revolutie als tweede leus in de
trits van vrijheid, gelijkheid en broederschap plaatste. Zonder nu zóóver te gaan als
Chamfort, die dat begrip gelijkheid in die trias kenschetste, als een droom geplaatst
tusschen twee leugens (‘songe entre deux mensonges’), wil echter ook Izoulet van
een natuurlijke strooming der maatschappij in de richting der gelijkheid niet veel
weten. Juist het omgekeerde wordt door hem uit de lessen der biologie afgeleid. Er
is volgens hem overal een ontwikkeling in de richting der ongelijkheid. Luide spreekt
hij 't uit, dat het egalitarisme, dat geen rekening houdt met de reëele toestanden der
maatschappij, ons doodt. Er is een groote onloochenbare verscheidenheid onder de
menschen. Niet allen kunnen zelfs in de verste verte de gedachte van een Hegel, of
de naar 't oneindige zich opheffende kronkelende kringen van een droom van Shelley
volgen. ‘Men zal mij zeggen (spreekt Izoulet in zijn boek op blz. 298), door het idee
der gelijkheid hopen wij het proletariaat te ontrukken aan de verlagende knelling van
het schamele dagelijksch stuk brood, waarop niet eens altijd kan gerekend worden:
hopen wij de proletariërs het levensonder-
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houd wat gemakkelijker te doen verdienen, door den arbeidsdag te verkorten: hopen
wij derhalve voor hen, tegelijk met een voldoend vast dagloon, een weinig vrijen
tijd te veroveren, om hun geestes-eigenschappen wat te kunnen opvoeden, die tot nu
toe vastgevroren en als verstijfd worden. Het zij zoo. Maar zoudt gij dan bij geval
de illusie willen koesteren der gelijkheid van alle intelligenties? Zoudt gij willen
gelooven, dat de geesten slechts verschillen door het feit, dat zij al of niet cultuur
hebben verkregen? Ik heb zeer gecultiveerde lieden gekend, die soms vertrouwelijk
aan hun vrienden de vraag waagden te stellen: maar wat is dan toch eigenlijk zoo
merkwaardig aan Shakspere? De waarheid is, dat de geestesongelijkheden onder de
menschen nog veel belangrijker zijn dan de ongelijkheid der spieren. Er zijn rompen
van een athleet. Maar er zijn ook en vooral hersens van een athleet. De hersenmassa
van Napoleon was compacter en dichter, dan dat de armen van onze kermisworstelaars
hard en knoestig zijn. Hoe zou het mogelijk wezen met de platte menigte op één lijn
te stellen de machtige genieën, die de moderne opvatting van het heelal hebben
opgebouwd, en die met stouten zwaai, ver achter onze effen horizont, het vóórportaal
der cosmische gedachte hebben geopend!’ - Juist, omdat hij dit gelijkheidsidee in
zijn nivelleering bestrijdt, is Izoulet maar een matig bewonderaar van het socialisme.
Zeer zeker: ook volgens hem moet men tegenover het standpunt van het economisme
doen gelden de rechten der solidariteit. Trouwens, daar het eigendomsrecht voortvloeit
uit het begrip van het ‘ik,’ en juist dat ‘ik’ niet uit de lucht is komen vallen maar een
sociaal product is, moet tegelijk met den persoon ook de vermogensfeer, d.i. de
rijkdom of het bezit van dien persoon, worden gesocialiseerd.1) De nieuwe theorie
over de menschelijke persoonlijkheid houdt in zich en omvat een reorganisatie van
de menschelijke werkplaats. Voor verschillende gevolgtrekkingen van het socialisme
deinst dus Izoulet niet terug. Maar tegenover

1) Zijn formule over den eigendom, den 23sten April 1898 met instemming aangehaald door
den toenmaligen Franschen minister van Binnenlandsche Zaken, den heer Barthou, in zijn
rede vóór zijn kiezers - zie het dagblad ‘Le Temps’ van 25 April 1898 - zegt dan ook, dat
hier het doel is: ‘non à exproprier ceux qui possèdent, mais à approprier ceux qui ne possèdent
pas.’
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dat socialisme blijft hij verdedigen de gedachte der vrijheid van den persoon. Het
absolute egalitarisme van het socialisme is, naar zijn inzicht, geheel verkeerd. De
nivellements-strekking is tegenstrijdig aan de natuur, zooals de wetenschap ons die
heeft verklaard. In tegenoverstelling van die gelijkheidszucht zijn, als springveeren
van den vooruitgang, juist noodig arbeidsverdeeling en hierarchie. Izoulet dringt dus
aan op een vereeniging van solidariteit en vrijheid, en zou niet zoo ver afstaan van
een richting die tot leus aannam: libertaire solidariteit.
Wat ons ten slotte, in de derde plaats, opvalt bij zijn constructie van het idee der
gemeenschap, is de geringschatting, die hij daarbij laat blijken ten opzichte van het
Christelijk idee. Zeker, ook hij begrijpt, dat een politieke wenteling der dingen noodig
heeft en eischt een religieuse evolutie. Hij stevent zelfs naar een min of meer
getransformeerd Spinozistisch pantheïsme. Hij neemt als beste definitie der
menschelijke ziel de formuleering over van Lamartine:
...... Une claire étincelle
D'âme distincte au sein de l'âme universelle.

Hij ziet, op het einde der 19e eeuw, overal het Godsbegrip machtiger en sterker
worden. Hij zegt het kort en bondig (pag. 635) ‘au lieu d'être décidément chassé de
tout, Dieu décidément envahit tout.’ Maar het is niet de God der Christenen voor
wien hij zijn knie buigt. De christen plaatste zich, volgens hem, in het leven telkens
als buiten den staat, liet zich niet doordringen door de ziel van den staat, maar bleef
staan in zijn ‘sécessionisme dolent.’ De mystieke dialoog, die in de Imitatio Christi
de ziel hield met haar Schepper, is voor Izoulet de sleutel der christelijke
levensbeschouwing. Dat gesprek onderstelde een individu, dat zich los voelde van
de geheele wereld en van het zijn, en zich zalig prees als het alléén met zijn God kon
wezen. De mensch in die sfeer deed, alsof hij niet op zijns gelijken behoefde te letten
en slechts alleen met zijn God moest te doen hebben, God, op rechtstreeksche wijze
door hem aangeroepen. De menschen zijn in die opvatting verticale draden, geïsoleerd
van elkander, doch allen convergeerende naar één aanknoopingspunt, God. Er zijn
geen horizontale draden: geen wezenlijke banden tusschen de menschen onderling.
Er zijn slechts verbindingen tusschen
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elken mensch op zich zelf en de Godheid. De individuën zijn los van elkander,
onafhankelijk. Doch moraliteit, zegt Izoulet, beteekent juist socialiteit en onderlinge
afhankelijkheid, is een netwerk van gekruiste verticale en horizontale draden, een
solied doorééngevlochten koordenraam. Nog daargelaten, dat die individueele ziel
in de Imitatio telkens van Christus haar mystieke belooning vraagt en wacht. Die
belooning is daar niet een wijding (sanctie) der daad, die als vrucht van den boom
zich afwikkelt, maar is een min of meer kunstmatig aangebrachte toewijzing, een
‘apport étranger.’ Inderdaad is in dat stelsel, in dien gedachte-kring der Imitatio, het
Godsbegrip alles en de mensch niets. Het is het woord van den Schepper aan zijn
schepsel: ‘Je te suis nécessaire, et tu m'es inutile....’ In zijn diepste wezen symboliseert
zich het Christendom, volgens Izoulet, in den vorm van het offer. De mensch offert
zich op aan de Godheid, stelt zich zelf tot een offerande. En dat begrip van offer wil
de ware Christen overbrengen op geheel de plichtenleer tegenover de andere
menschen. De mensch moet niet aan zich zelven, maar allereerst aan den medemensch
denken. Dit nu is - Izoulet heeft het boven betoogd - een dwaasheid. De associatie,
die hij als grondslag van alles aanneemt, vordert een andere gedragslijn. Izoulet
meent ten slotte dat het Christendom de richting der dualiteit is. Het Christendom
heeft de begrippen van geest en materie scherp tegenover elkander gezet. Het heeft
later in de geschiedenis altijd die twee-heid bevorderd. Het heeft gesproken van ziel
en lichaam, van God en den keizer, van kerk en staat, van het geestelijk en wereldlijk
gezag, van troon en altaar, van den mensch en den burger, en heeft onder twintig en
meer formules van 't zelfde allooi, gedurende nu bijna twee duizend jaren daarmede
de Europeesche denkwijze en de Europeesche politiek geheel bedorven. Wil men
weder komen tot de gedachte der éénheid van het heelal en van God, tot het monisme,
waarin een vaste richting is, en dat men dus ook kan aanduiden door het woord
‘finalisme’: wil men goed inzien dat materie en geest slechts de twee aspecten van
hetzelfde zijn: wil men begrijpen dat het éénige onderscheid ligt in ons zelven, in
zooverre de substantie aller dingen hetzij van buiten, hetzij van binnen door ons kan
worden waargenomen: dan heeft men slechts weder te luisteren naar de
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stem der antieke wereld en der antieke gedachte. De stem van Marcus Aurelius is
voor Izoulet nog altijd van hooge beteekenis. Met diens klanken spelt hij zijn woord
der gemeenschap....
Het is, zooals wij zeiden, zeer eigenaardig: maar wij zijn het in geen enkel opzicht
met hem eens. Zoo sterk als wij het begrip der gemeenschap in onze tijden op den
voorgrond willen plaatsen, tegenover het voortwoekerend individualisme, zoo innig
gevoelen wij, dat voor 't wezen der gemeenschap geen dieper grond is te vinden, dan
den inhoud der eenvoudige en verheven uitspraken in de evangeliën vervat. Al de
kunstige en scherpzinnige betoogen van Izoulet over de associatie, al die met zooveel
zorg uit de biologische wetenschap afgeleide denkbeelden over het vormen van
groepen, geheel de uitéénzetting der transformatie van de verschillende impulsies
van het leven, al die betoogen dat de individueele éénheid noodzakelijkerwijze
vervangen moet worden door de sociale groep, staat of keurbende, geheel de
gecompliceerde voorstelling der wisselwerking van allerlei natuurlijke motieven op
elkander, wegen niet op tegen het eenvoudig en voor ieder begrijpelijk woord, dat
Christus als regel en beginsel voor de samenleving uitsprak: ‘Ik ben in het midden
van u als een die dient’ (Lucas 22 vers 27). Al de voorschriften die Izoulet wil putten
uit de solidariteit der menschen, uit het eeuwige worden en uit de eeuwige inspanning
van al wat leeft, al de lessen die hij ontleent aan de door hem waargenomen
wederkeerigheid van rechten en plichten en uit de aspiratie naar den volmaakten
staat, al de gevolgtrekkingen die hij doet voortvloeien uit den plicht der zelf-affirmatie
van al wat leeft, al de exaltatie die hij verlangt van den in samenhang met het geheel
levenden mensch, schijnen ons den flikkerglans van heen en weer tintelende
electrische vonken te bezitten, verrassend, verblindend en verwarrend, wanneer wij
ze vergelijken met de in haar stille verhevenheid zoo kalm en vast lichtende blanke
sterre1) der ‘Bergrede’ van Christus.

1) Denk aan Potgieters vers over Da Costa:
Hem boeit voor der Bergrede lieflijke sterre
Der Apocalypsis verterende vuur!
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VI.
Wat intusschen in het boek van Izoulet - hoe wij ook oordeelen over zijn constructie
van het begrip der gemeenschap - het meest zal boeien is het stellen van het probleem
der d e m o c r a t i e . 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
arbeidsverdeeling tusschen hoogere en lagere organen toch eigenlijk niet behartigd
wordt. Zoo komt hij tot het schoone hoofdstuk, dat hij als ‘inleiding’ voor 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 geschiedenis. ‘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 tot
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 berusting 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 - zoo vervolgt Izoulet - ik kan mijn oogen bijna niet afwenden van die
onrustbarende donkere streep, die den gezichtseinder begint af te sluiten, en die niet
anders is dan de opkomende zwellende vloed der menigte, bekwaam 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
weerwraak 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 nu een
oogenblik om er op te wijzen, hoe men, terwijl men volhardt bij de loyale en hartelijke
opneming van de menigte in den
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staat, de misdaad der uitwerping van de keurbende kan bezweren.’ ‘De tijd, waarin
wij leven, schijnt, volgens Izoulet, met betrekking tot dat vraagstuk, van het ééne
uiterste tot het andere over te slaan. Let, in de wijsbegeerte van Duitschland en
Rusland, op Nietzsche en Tolstoï. Tolstoï werpt zich met open armen in de menigte.
Nietzsche grijpt beslist en heftig naar den kant der keurbende. En diezelfde dobbering
heeft men vroeger in de geschiedenis gezien. De antieke (Grieksch-Latijnsche) staat
werd gesticht. Allengs vervalschten zich zijn grondslagen, en het resultaat was: de
groote verhuizing naar binnen, de groote mystieke afscheiding, die men Christendom
noemt. Daarna werd de moderne (Romaansch-Germaansche) staat gegrondvest. Ook
die verslimmerde: en het resultaat was de groote terugeisching en terugvordering,
welke men Revolutie heet. Intusschen is in beide deze gevallen de oorzaak van de
ramp dezelfde geweest, al was het resultaat verschillend. In beide die gevallen had
de keurbende min of meer de massa buiten de wet gesteld. En het misnoegen der
massa deed dan den staat uit elkander vallen. In de antieke tijden zag de massa zich
haar plaats in den staat ontzeggen door de keurbende. Het Christendom kwam op,
en beloofde haar die plaats, maar .... in den hemelschen staat. In de moderne tijden
ziet de menigte zich wederom haar plaats ontzeggen in den staat. De Revolutie barst
nu uit, die haar die plaats belooft, maar ditmaal in den aardschen staat. In beide
gevallen is het geneesmiddel anders, maar de kwaal dezelfde. Het was altijd het
ostracisme voor de menigte. Heidendom en Ancien Régime beteekenen het recht der
keurbende. Christendom en Revolutie beteekenen het recht der scharen.’ - ‘Mijn hart
is voor die menigte,’ zegt Izoulet. Men behoeft er niet aan te twijfelen: de menigte
zal haar vrijmaking erlangen en wel door de wetenschap, die de materie, door middel
der machines, dienstbaar aan den mensch heeft gesteld. Maar men zij voorzichtig.
De menigte zal in 't eerst ruw te werk gaan. Het probleem moet zijn: de menigte in
den staat te laten binnentreden zonder de ‘élite’ er uit te doen gaan.
Het doel is dus - zegt Izoulet - een vredelievende toelating der ‘foule’ in de ‘cité.’
De opneming wordt tot stand gebracht in tijdvakken die langs de eeuwen
aanééngeschakeld zijn. Allereerst proclameerde het Christendom het zedelijk recht
of ideëel
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recht der massa, terzelfder tijd echter de toepassing daarvan verschuivende tot aan
de andere zijde van het graf. Toen dit zedelijk recht behoorlijk erkend en bekrachtigd
was door vijftig generaties, verklaarde in de tweede plaats de Revolutie dat recht
plotseling geldend voor hier beneden: een gansch onverwachte omdraai en
rechts-omkeert, een beslissende crisis, voorbereid door een geruischlooze broeiing
van achttien eeuwen, die nu het zedelijk recht vervormde tot stellig recht of met
andere woorden tot politiek recht. Na dien stap wordt de ontknooping verhaast. De
twintigste eeuw zal uit het politiek recht de toepassing trekken die er in is besloten,
te weten: het economisch recht.
Het middel om dit alles op vredelievende wijze te doen geschieden is - wij volgen
nu slechts de redeneering van Izoulet - duidelijk. Opdat de massa (de ‘foule’) in
dronken opgetogenheid over de volle verkrijging van recht - de reus zal wel wat
lastig zijn, want hij is zoo langen, langen tijd geketend geweest - zich niet laat
verleiden om het recht der keurbende (der ‘élite’) te ontkennen, moet één overtuiging
worden gewekt. En wel deze, dat men voor ieders oogen, met een evidentie als van
het zonlicht, de wettigheid van het recht dier keurbende vast stelle. Met andere
woorden, men moet enkele misverstanden wegnemen, die nog schuilen in het woord
‘gelijkheid.’ Zoowel het Christendom als de Revolutie zijn te ver gegaan, hebben,
bij hun opkomst, het doel voorbijgestreefd. De democratische richting is soms
demagogische dwaling geworden. Een nivellements-strekking werd opgewekt. Er is
op het weten, op het bezit, op de burgerlijke en staatkundige organisatie, op de grooten
en machtigen, door het Christendom een schaduw geworpen. En de Revolutie heeft
miskend en geloochend het gouvernementeele prerogatief. Een beroep op rede en
wetenschap is derhalve noodig. En, volgens Izoulet, zijn die rede en wetenschap
essentieel conservatieve krachten, in den goeden wettigen zin van het woord, omdat
zij, in plaats van het nivellement, ‘de hierarchie’ onderwijzen. De filosofie der 18e
eeuw, die bij monde van Jean Jacques Rousseau erkende, dat de menigte blind is en
leidslieden noodig heeft, gaf theoretische lessen over de waarde der keurbende. De
verklaring der rechten van den mensch, in de Fransche Revolutie opgesteld, teekende
(zie art. 6) voor de praktijk op het onderscheid der
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menschen naar gelang van hun deugden en talenten. Allengs werd nu voelbaar de
dubbelzinnigheid van den term ‘gelijkheid.’ Het werd duidelijk, dat dit begrip van
gelijkheid beteekende 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 hierarchie zich vestigen. De waarachtig goede keuze der ‘waardigen’ kon
weder geschieden. Napoleon deed dat op energieke wijze. Hij sprak het uit, dat de
‘carrière’ voortaan open stond 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 heen te dringen,
om, de oogen van Napoleon treffend, zijn belooning te verkrijgen. Overal gistte het
dus binnen de grenzen van het keizerrijk. ‘De minste apothekers-leerling - zoo zegt
Stendhal - arbeidend in het achterkamertje van den winkel van zijn patroon, werd
zenuwachtig door het denkbeeld, dat hij, zoo hij een chemische ontdekking deed,
het eerekruis zou krijgen en graaf kon worden.’ Aldus werkte Napoleon op de
menschen. Vergelijk dat eens met de regeeringstactiek 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 neer, niet op een nivelleerenden gelijkheidszin, 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
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en het ‘Contrat-social’ opgekomen tegen de kunstmatige ongelijkheid, doch even
vast vóór de natuurlijke en wettige hierarchie. De maatschappij is een organisme. In
de ‘cité’ (den staat) is volmaakte solidariteit, maar ook hierarchie. 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 die democratie het éénige behoud
en heil. De groote menigte (de ‘foule’) is traag en blind: zij zou zelfs, als men haar
liet begaan; de geheel 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 de handvol zich
onderscheidenden, de 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 h e r o ï s m e van een keurbende, die van den leider der werklieden tot het
staatshoofd zich uitstrekt. De oppervlakkigen van onzen tijd prevelen altijd de oude
spreuk: het menschdom leeft voor een klein getal (“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 néérwerping, beknelling of onderdrukking, maar, juist omge-
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keerd een beginsel van levenswekking en van exaltatie. Ongelukkigerwijze is de zin
van al die woorden: aristocratie, autoriteit, hierarchie, leidende klasse enz. zoo
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. ‘Zoo
is de autoriteit die neerdrukt 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 eenige 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 der beschermwacht
der legers. De commissie der begrooting, der in- en uitvoerende rechten, de raad van
beheer van het openbaar onderwijs, die van de eerediensten, niet minder dan de
commissie 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 onweerstaanbaar, 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 middelmatige personen toevertrouwt, vermoordt
zich zelf.’

VII.
Begrijpt thans de lezer, die tot nu toe goedgunstig mij gevolgd heeft, waarom er
onrust was in de zaal, toen Izoulet in het Collège de France zijn ideeën voordroeg?
De eigenlijke beoefenaars in Frankrijk der sociologie, die
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van de oprichting van dezen nieuwen leerstoel voor sociale wetenschappen, naast
het professoraat van den strengen Comtiaan, Pierre Laffitte1), zeer veel meenden te
mogen verwachten, waren niet geheel tevreden gesteld, toen, door de keuze van twee
overigens in de practische politiek min of meer van elkander verschillende ministers,
de heeren Bourgeois en Poincaré, Jean Izoulet, tot nu toe verbonden aan het
middelbaar onderwijs, daarvoor werd benoemd. Zij, die voor de sociologie wilden
blijven hechten aan minutieuse geschiedkundige studiën van den vóórtijd, vonden
Izoulet te veel idealist voor zulk een positief-wetenschappelijk instituut als het Collège
de France. Doch de lawaaimakers op de lessen waren natuurlijk niet de
wetenschappelijke tegenstanders, neen, de aanval kwam van een anderen kant. De
obstructie ging uit van de zijde der socialisten. Het waren vooral de collectivisten,
die recht meenden te hebben om zich te verzetten tegen Izoulet. Zij oordeelden dat
Izoulet's benoeming en voordrachten meer bepaald tegen hen gericht waren.
Zij dwalen grootelijks, wanneer zij aan opzet of toeleg denken. Slechts in één zaak
hebben zij gelijk, dat Izoulet's denkbeelden niets te maken hebben met de alledaagsche
partijleuzen en etiketten van hun socialistische scholen. Wat Izoulet voordraagt komt
slechts zeer ter zijde in het voordeel van hun aspiraties. Dat intusschen de vulgaire
politieke tinnegieters zich verbazen en ontstellen, wanneer zij soms hooren van de
uitéénzettingen van Izoulet, dit kan ons in Frankrijk allerminst verwonderen. Wat
beteekent het, zeggen zij, dat op het einde der negentiende eeuw, nadat op het
voetspoor der groote Fransche Revolutie overal het begrip van gelijkheid zooveel
mogelijk wordt doorgevoerd, dat dáár juist te Parijs, op den leerstoel van de eerste
wetenschappelijke instelling, de ongelijkheid weder als dogma wordt geleerd, nog
wel als uitvloeisel der studie van de natuur? Gaat het aan, meenen zij, tot

1) Pierre Laffitte is in Januari 1892 professor geworden aan het Collège de France ‘à la chaire
d'histoire générale des sciences’: den leerstoel, dien Guizot in 1833 aan Auguste Comte
weigerde. Zie over Laffitte mijn derde deel van ‘de Socialisten’, pag. 474. Vergelijk ook in
het nummer van 15 Januari 1898 der Revue des deux Mondes het artikel ‘le centenaire
d'Auguste Comte.’
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dergelijk een splitsing over te hellen, als die Izoulet aanduidt door zijn indeeling van
‘foule’ en ‘élite’? Is het geen wonderlijke gevolgtrekking, eerst de eigenlijke ziel
van een volk te doen kweeken door de mystieke gemeenschap van den Staat, en dan
door middel van een kunstige arbeidsverdeeling de directie van die ziel toe te
vertrouwen aan een zeer kleine kern of keurbende? Bevordert men in het Frankrijk
van het heden, dat een republiek heet, en dat consequente koppen willen vervormen
tot een volledig sociale republiek, niet het opkomen van een gansch andere politieke
richting, die, als de omstandigheden het veroorloven, weder zou kunnen leiden tot
het in het leven roepen van een nieuwen keizer, van een anderen Napoleon?
Wat zullen wij tot dit alles zeggen?
Ja, inderdaad, wij zijn van oordeel, dat de misselijke resultaten der parlementen
allerwege, in hun holheid en vooruitgangswaan ijverig gesteund door de toenemende
vulgariteit der dagbladen - ach, hoevelen hunner redacteurs zijn geworden
tafelschuimende dienknechten van financiers en mannen ‘van zaken’! - overal in
allerlei breinen zekere geneigdheid doen opkomen, om aan het recht van bestaan van
‘superieure’ personen, van helden, te gaan gelooven, aan wie de leiding der
menschheid liever moest worden overgelaten. Sinds Thomas Carlyle in 1840 zijn
beroemde lezingen ‘on Heroes, hero-worship and the heroïc in history’ hield, heeft
dit denkbeeld zeer vele geesten en harten bezig gehouden. Het erkennen van het goed
recht der aristocratie, in de diepere beteekenis van het woord, gaat met zulk een
heldenvereering samen, al wordt dan de eisch minder steil en scherp voorgedragen.
Het zoo even verschenen opmerkelijke boek van W.H. Mallock ‘Aristocracy and
evolution, a study of the rights, the origin, and the social functions of the wealthier
classes’ is slechts weder een teeken van die richting der geesten. En Izoulet is niet
geheel vreemd aan die strooming van den tijd.
Doch met dit groote voorbehoud: dat Izoulet, min of meer in den geest van
Saint-Simon, de leiding bij het werk der statenvorming en volksverheffing vooral
geeft aan de filosofen en poëeten.
Zij, zij alleen, hebben, volgens hem, het vizoen van hetgeen
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werkelijk komen zal, of liever den blik in de wezenlijke realiteit. ‘Gelijk het nestje
in profiel zich teekent in den droom van den vogel, vóórdat 't in de dichtheid der
twijgen wordt saamgevoegd: zóó, op dezelfde wijze, schetst zich de “cité” - zegt
Izoulet - in de overpeinzing der dichters en wijzen, vóórdat zij opgebouwd wordt in
de historie.’
‘Toch is de “conceptie” van dien staat nog altijd gebrekkig geweest, wijl de in
praktijk brenging steeds is mislukt. De Republiek van Plato, de Politiek van
Aristoteles, de Staat Gods van den heiligen Augustinus, de Zonnestaat van
Campanella, de Leviathan van Hobbes, de Utopia van Thomas Morus, de Oceana
van Harrington, het Salente van Fénélon, het “Contrat Social” van Jean Jacques
Rousseau, de Icarie van Cabet, het Groote Wezen van Auguste Comte, het
Hyperorganisme van Herbert Spencer enz. enz.: het zijn altemaal logische, mystieke,
juridieke, biologische concepties, voorgesteld door de machtigste genieën aan de
rondtasting der volken! Te-vergeefs. De pogingen der natiën en der rassen zijn niet
tot een goed resultaat gekomen. En de “cité”, hoewel zij telkens weder wordt
opgebouwd, valt telkens weder inéén. Het ligt daaraan, dat de “cité” altijd twee
soorten van vijanden heeft, de delicaten en de brutalen, de mystieken die zich
verwijderen en de cynieken die er op los storten .... Men moet dus de “cité” verdedigen
tezelfdertijd tegen de partij der doleerend zich afscheidenden en tegen het bloedig
antagonisme ....’
De beste bondgenooten blijven intusschen, volgens Izoulet, voor de vorming der
gemeenschap en van den waren staat, de denkers en dichters. Hij meent, dat de
sociologie tot nu toe altijd hen heeft miskend. Een Plato en een Jean Jacques Rousseau
zijn nog altijd niet op hun waarde geschat. Men achtte hen droomers, en zij gaven
juist de stuwkracht tot daden. Vooral de dichters nemen de leiding, natuurlijk de
poëeten van het licht, de werkelijke zieners. Het boek van Izoulet is vol van uitspraken
dier dichters, edele munten die hij rondstrooit. Op twee onder hen pleegt hij vooral
zich te beroepen, wanneer hij de constructie van den staat bespreekt. Vooreerst op
Shelley, wiens ‘Prometheus unbound’ een profetie is van verre toekomst-idealen.
Maar even hooge plaats wordt door hem gegeven aan Shakspere. Trouwens het
gansche
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boek van Izoulet is niet anders dan een uitbreiding en wetenschappelijke verklaring
der verzen, die Ulysses in het derde bedrijf van Shakspere's drama Troïlus en Cressida
uitspreekt:
There is a mystery (with whom relation
Durst never meddle) in t h e s o u l o f S t a t e ,
Which hath an operation more divine
Than breath or pen can give expressure to.
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Adolf Kolping.
Menig tiental jaren is voorbijgegaan, sinds ik voor het eerst den naam van Adolf
Kolping mocht vernemen. Het was in het jaar 1864. Met alle aandacht las ik het,
door mijn meester de Bosch Kemper mij geleende, toen onlangs uitgekomen, boek
van den vrijheer von Ketteler, bisschop van Mainz, dat tot titel droeg: ‘Die
Arbeiterfrage und das Christenthum.’ Onder de middelen, die de kerkvoogd in zijn
zevende hoofdstuk opnoemde, waardoor naar zijn inzien de arbeiders-stand in
waarheid praktisch kon worden geholpen, vermeldde hij de
‘G e z e l l e n -vereenigingen’. ‘Daar zij - zoo liet von Ketteler zich uit - hoofdzakelijk
op Catholiek gebied zijn ontstaan, kunnen wij ze met volle recht een C a t h o l i e k e
bijdrage ter oplossing der arbeidersquestie noemen. Reeds het tegenwoordige resultaat
overtreft elke verwachting, en toont ons tevens aan, wat uit deze
gezellen-vereenigingen worden kan, wanneer haar algeheele ontwikkeling tot
volkomenheid wordt gebracht. God heeft zich van een gezel bediend, om dit werk
aan te grijpen, en nadat Hij hem tot den priesterstand heeft opgeheven, heeft Hij den
hoogeerwaardigen heer Kolping, dien ouden gezel, tot een waren vader van den stand
der gezellen gemaakt. Moge God hem voortaan als werktuig blijven gebruiken om
dit werk te bevestigen! Dit zal meer en meer het geval zijn, wanneer het
genootschappelijke beginsel, door den geest van het Christendom gedragen, zich
steeds in deze vereenigingen ontvouwt en ze allen tot levende leden van één lichaam
maakt.’
Het ‘genootschappelijk beginsel!’ Maar dit was hetzelfde beginsel, dat juist in die
dagen Ferdinand Lassalle op socialistischen trant aanwendde, Schulze-Delitsch
volgens economische recepten zocht te kneden, Victor Aimé Huber op sociale wijze
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trachtte te verwerkelijken. Hier had men een Catholiek priester, die datzelfde beginsel
vóórstond, en vast en innig wilde verbinden met den godsdienst. Het scheen de moeite
te loonen, die poging uit de verte na te oogen. Doch de loopbaan van dien Kolping
was al spoedig geëindigd. De kranten van December 1865 deelden mede, dat op den
vierden van die maand de rector der Minderbroederenkerk te Keulen, Adolf Kolping,
aldaar in twee en vijftig-jarigen leeftijd was overleden.
De persoon maakte dus, wat onze spiedende belangstelling betrof, spoedig plaats
voor anderen. Doch intusschen wies in Duitschland zijn werk: het getal der
gezellen-vereenigingen, die zich op hem beriepen, groeide van jaar tot jaar aan. In
verschillende landen buiten Duitschland verrezen en bloeiden vertakkingen dier
Catholieke genootschappen. En toen de dagbladen in het begin van Januari 1893 het
25-jarig bestaan der St. Jozefs-Gezellen-Vereeniging te Amsterdam mededeelden,
werd van zelf ook in ons land, bij die feestviering, aan de herinnering van den stichter
van den bond van al die Gezellen-vereenigingen, aan ‘pastoor Kolping’ de
verschuldigde eer bewezen.
In de sociale beweging en vervorming onzer eeuw beslaat inderdaad Kolping een
bijzondere plaats, en het zou onvergeeflijk wezen, zoo wij zijn edele poging niet
herdachten. Tegen de godsdienstige, zedelijke en economische verwaarloozing der
jonge arbeiders heeft ook hij een dam willen opwerpen. In een tijdvak, toen men in
den arbeid de jonge lieden aan zich zelven overliet, toen men ook op dat gebied alles
liet begaan, heeft hij een beroep daarvoor gedaan op het begrip der broederschap.
Christen in den goeden zin van het woord had hij het geloof en het vertrouwen.
Daarom kon hij iets doen. De pessimisten richten niets uit. Zij kunnen slechts
schouderophalend toezien: zij zijn de stuurlui aan wal.
Adolf Kolping zag den 8sten December 1813 het levenslicht te Kerpen, een kleine
plaats dicht bij Harrem, op den weg tusschen Keulen en Aken.1) Hij was de jongste
zoon uit een

1) Wij volgen hier hoofdzakelijk het boek van Dom Laurent Janssens, Bénédietin de Maredsous:
‘Adolphe Kolping, l'apôtre des artisans.’ Lille 1891.
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gezin van een armen veld-arbeider. De oudere jongens moesten al vroeg met den
vader medewerken, maar dit kind was zwak, bleef langer op school en kreeg dus
beter onderricht. Hij werd, ook omdat hij niet sterk was, opgeleid voor het meer
zittend schoenmakersvak. In dat vak bekwaamde hij zich zoo goed als hij kon, en in
Kerpen, Sindorf en Düren bracht hij zijn leerjaren daarvoor door, zoodat hij een goed
‘gezel’ in dat ambacht werd. Vrijgesteld van den krijgsdienst, en recht eenzaam zich
gevoelende na den dood van zijn brave, goede moeder, die 4 Juli 1833 overleed, trok
hij naar Keulen, om in de werkplaats van een meester-schoenmaker den kost te
verdienen. Ook dáár arbeidde hij flink. De patroon was goed en diens gezin hem
genegen, maar toch voelde de twintigjarige gezel zich onvoldaan. Het zittend leven
van zijn bedrijf had den fijneren aanleg van zijn geest ontwikkeld. Hij las veel,
beproefde ook in zijn ledige uren te schrijven, en kweekte al de meer edele aspiraties
van zijn geest. Daarbij kwam, dat hij te Keulen voor 't eerst het leven der jonge
arbeidersgezellen in een groote stad leerde kennen. En de blik op dat leven was
troosteloos. Zij waren aan zich zelven overgelaten: verlaten en verwilderd. Onder 't
werk hoorde men van hen slechts gemeene-praat en vuiligheid, uitingen van bedorven
zeden: na de dagtaak holden de meesten, als zij wat geld hadden, naar kroegen en
danshuizen. Bittere deernis had hij met elken jongen 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 dwong hem een levenspad 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 arbeidsgezellen.
Op zijn 23ste jaar besloot hij dus p r i e s t e r te worden. Het was een zeer
bezwaarlijke zaak op zijn leeftijd, bij volstrekt gemis aan eenige geldelijke inkomsten.
Hij vroeg enkele geestelijken om hulp, doch het voor hem vooral zeer eigenaardige
‘schoenmaker blijf bij uw leest’ klonk hem soms hard toe. Wie echter op aarde iets
sterk wil, vindt wel de middelen. De pastoor te Kerpen leerde hem zooveel latijn,
dat hij op het gymnasium te Keulen kon komen, en nu zou hij zich wel
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redden. Hij werkte zeer hard, gaf lessen, repeteerde met hen die achterlijk waren, en
ontwoekerde aan den slaap de uren om zijn taak te volbrengen. Zoo studeerde hij
voort. En ondertusschen verloor hij niet uit 't oog die gezellen, voorzoovelen hij ze
kende, te wier wille hij zich al deze verstandsinspanning nu getroostte. Als een dier
vroegere vrienden uit de werkplaats krank was, zat hij aan zijn ziekbed en paste hem
op. Aldus verpleegde hij een gezel die de pokken had. Kolping werd nu door diezelfde
zware ziekte ter neder geworpen, en droeg geheel zijn leven de sporen daarvan op 't
gelaat. Maar niets brak zijn taaien moed. Na drie en een half jaar op het gymnasium
te hebben vertoefd, kon hij naar de universiteit trekken. Geholpen door een geldelijke
toelage van iemand uit zijn geboorteplaats, ging hij in Mei 1841 naar de hoogeschool
te München. Zijn theologische studiën zette hij dáár met ijver voort. Hoogleeraren
als Görres en Windischmann wezen hem den weg. Vooral de mystiek van Görres
had een overweldigenden invloed op hem. Hij bepeinsde zonder ophouden de
leeringen der Catholieke godgeleerdheid. Doch geen oogenblik vergat hij zijn
vrienden, de gezellen. Hij schaamde zich zijn eigen vroeger ambacht niet. Voor een
student, met wien hij een voetreis in Tyrol deed, maakte hij zelf een goed paar
schoenen. Na te München aldus zijn studiën te hebben volbracht, trok hij naar de
hoogeschool der Rijnlanden, naar Bonn. Aldaar werkte hij tot Paschen 1844, vooral
onder de professoren Clemens en Dieringer. Toen kon hij het seminarium te Keulen
betrekken, en met Pinksteren 1845 werd hem in de Minderbroederenkerk te Keulen
de priesterlijke wijding verleend. Zijn eerste standplaats als vicaris zou Elberfeld
wezen.
Zóó kon hij op zijn 32ste jaar gaan volvoeren wat hij zich had voorgesteld: als priester
werken aan de veredeling van den arbeiders-stand.
Toen hij zich - nadat hij eenige maanden in zijn gemeente E l b e r f e l d den
toestand der werklieden had nagegaan - het vraagstuk in zijn vollen omvang voor
den geest stelde: begon hij te voelen, dat de eigenlijke ontbinding van de
handwerkstoestanden dagteekende uit de tijden der eerste Fransche revolutie en der
opkomst van de staathuishoudkunde, toen, onder de schoonklinkende leuze van den
arbeid vrij te maken, de
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corporatieve vormen zooveel mogelijk (allereerst in Frankrijk) werden verbroken en
losgemaakt. Die gilden-vormen hadden tweederlei bedoeling gehad. Vooreerst
beoogden zij een organisatie der productie: maar ten andere bedoelden zij een
zorgende opleiding aan den jongen arbeider te geven in het door hem te aanvaarden
handwerk. De grondslag van alles was het begrip der gemeenschappelijke belangen
der arbeiders. Dit alles zou nu na de revolutie verkeeren. Het bedrijfsleven zou
voortaan rusten, niet meer op het begrip der gemeenschap, maar op het zuiver
individualisme. Ieder voor zich werd de leus. De arbeiders zouden op zich-zelf staan,
zoogenaamd vrij zijn. Het gevolg was, dat de patroon niet meer verbindingen van
arbeiders zou hebben te eerbiedigen, maar met een hoop geïsoleerde werkkrachten
zou te doen hebben, die machteloos tegenover hem stonden. En wat de opvoedende
elementen betreft, die in de oude gilden waren besloten, deze werden bijna overal
overboord geworpen. De krullejongen, die in een timmermanswinkel werd
opgenomen, moest zelf maar zien hoe hij het werk leerde. Met een vloek wees een
oudere hem terecht. Van opvoeding en opleiding geen sprake. Onthouding was de
leus. Hier beteekende ‘opheffing der gilden’ in werkelijkheid hetzelfde als
verwaarloozing der opgroeiende arbeiders. Niemand keek zorgend naar hen om. Zij
moesten zelven maar zien hoe zij er kwamen. Liep het één hunner mede, dan duwde
hij de anderen op zijde en boomde zich naar voren: was het lot hem niet gunstig, dan
bleef hij achter op het terrein. Want onderlinge strijd en kamp, de noodzakelijkheid
om elkander de loef af te steken, scheen voor allen de eerste plicht. De liberale
staathuishoudkunde bouwde op dien grondslag zelfs haar wreed arbeids-stelsel.
Kolping zou nu daarentegen zijn best doen, de corporatieve verbindingen in anderen
vorm ten bate der jonge arbeiders (de gezellen) te doen herleven. Op deze wijze dacht
hij 't best voor de opleiding tot den arbeid te kunnen zorgen.
Hij deed het natuurlijk uit het Christelijk Catholiek oogpunt.
Trapsgewijze vond hij vormen voor zijn denkbeeld. Er was reeds in 1844 in
Elberfeld een soort van jongelingsvereeniging gesticht, waar, onder de hoede van de
kerk, aankomende jongelieden uit den handwerksstand tot een soort van broederschap
zich verbonden. Die jongelingsvereeniging, welke in een
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eigen lokaal vergaderde, te zamen de kerkelijke plechtigheden bijwoonde, in het lied
zich oefende, werd het aanknoopingspunt van zijn streven. Uit die
jongelingsvereeniging kwam weldra - dank zij de zorgen van den onderwijzer Breuer
- het ‘Junggesellen-Verein’ voort. En in Mei 1847 nu werd Kolping, die zich aan dat
‘Verein’ had aangesloten, tot president van die jonggezellen-vereeniging gekozen.
Toen kon Kolping zijn werk beginnen.
Het was in het jaar 1848, dat hij zijn instelling, het ‘Gesellen-Verein’, op vaste
grondslagen en in streng afgepasten bouw vestigde. In dat jaar, toen alles wankelde,
arbeidde hij rustig aan een stichting der toekomst, die het begrip van duurzame orde
zou verwerkelijken. Hoe hij zijn ‘Verein’ organiseerde, wordt het best uit de in die
dagen door hem uitgegeven brochure ‘Das Gesellen-Verein’ gekend. Nadat hij een
schildering had gegeven der treurige toestanden van de leerlingen in eenig ambacht,
die in de werkplaatsen kwamen, werkplaatsen, die poelen of riolen bleken, waar de
deugd onderging en slechts bandelooze lichtzinnigheid boven dreef, waar men eerder
slecht te leven dan goed te werken leerde: - vroeg Kolping zich af, wat noodig was
om die jonge lieden voor het vallen te behoeden. Zes zaken waren volgens hem een
dringende eisch. 1o. Allereerst een zedelijk leidsel en gareel, stevig genoeg om hen
in toom te houden, en tevens een welwillende hand, waarvan zij de leiding zouden
aannemen, omdat zij wisten dat het beginsel van zelfopoffering die hand bestuurde;
- 2o. een middel, om na de vermoeienissen van den arbeid te kunnen uitrusten in een
geschikt lokaal, vooral bij de lange winteravonden; - 3o. een gelegenheid, om zich
in het handwerk, dat men beoefende, te kunnen ontwikkelen en volmaken; - 4o. een
ordentelijke, fatsoenlijke en aangename ontspanning, die de herbergen en publieke
vermakelijkheden niet konden geven; - 5o. een regel, om zich te sterken in
godsdienstige gevoelens door steviger en hartiger onderwijs en door een stipte
uitoefening van plichten; - 6o. een richting, om godsvrucht te voeden door werken
van liefde en barmhartigheid.
Dit was het doel. Men moest de gezellen der stad vereenigen en hun een gebouw
verschaffen met leeskamer, boekerij, zaal voor zangoefeningen, enz. In dat gebouw
moest dan de Vereeniging dier jonge gezellen haar ‘te-huis’ vinden. De priester
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moest de leiding in dat huis hebben: want de priester was de geboren opvoeder van
het volk, en mocht die taak niet aan anderen overlaten. Hadden de priesters dat altijd
begrepen, dan zou de rol der volksverleiders niet zóó groot zijn geworden. Een groep
van burgers, knappe mannen van zaken of meesters in ambachten, moest telkens in
het huis raad kunnen geven. Want arbeid en ontwikkeling in arbeid was voor de
gezellen hoofdzaak. Maar voorts moesten zij zich gewennen gemeenschappelijk te
leven. Instellingen van onderlinge hulp en bijstand moesten, als zoovele uitingen
van liefde, van-zelf uit hun midden opkomen. Men moest in dat gebouw en in dien
kring een frisch niet-vormelijk leven leiden. Kolping ontwierp hiervoor statuten, die
de dagteekening dragen van 9 October 1848 en voegde aan die statuten een soort
van manifest aan de gezellen toe, waaraan wij het volgende ontleenen: ‘Ieder mensch
is de bouwheer van zijn eigen fortuin, zegt het spreekwoord: en wat men zaait in zijn
jeugd zal men maaien in rijperen leeftijd, zegt een andere kernspreuk. Dus, aan het
werk! Arbeiden wij aan ons geluk met wel overdachte vlijt, met een vroolijk vuur!
Gij zijt nu in den overgangstijd tot het werkelijk arbeidersleven. Wilt gij eens in de
toekomst knappe meesters en goede huisvaders worden, zoo moet gij reeds nu
uitnemende gezellen, uitnemende arbeiders zijn in dat vak, waarheen uw keus of de
goddelijke leiding u dreef. U voor te bereiden tot die toekomst, u helder voor oogen
te stellen het doel van uw leven, u in de mate van uw krachten naar dien eindpaal te
brengen, u de waarde van uw jonge jaren te leeren, en de vaart daarvan te prikkelen,
ziedaar wat wij op 't oog hadden, toen wij deze vereeniging gingen stichten. Wat te
bezwaarlijk is voor een enkelen op zich zelven, of wat soms moedeloosheid dien
éénen doet opgeven, gelukt zonder moeite, zoodra de krachten van velen zich
vereenigen en elkander bijstaan om het gemeenschappelijk doel te bereiken ..... Gij
moet u wennen aan ernst, aan orde, aan omzichtigheid, aan zuinigheid. Gij moet uw
beroep leeren liefhebben, en alle zorg besteden om het flink en tot in alle onderdeden
en kleinigheden te kennen..... En nú nog een vriendenwoord. In onze vereeniging
hebt gij elkander ontmoet als zoovele broeders, in eensgezindheid samenwerkende
voor een aardsch doel, gelijk gij te samen den Heer dient in de belijdenis van hetzelfde
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geloof. De gemeenschap van neigingen en drijfveeren verbindt natuurlijk de harten:
daarom treedt uw broederschap door daden in 't leven. Maar de liefde (chariteit), die
ziel der éénheid, is hetgeen de mensch het meest vrij, en derhalve het meest verheven
bezit. Dus hebben wij die liefde niet willen formuleeren door eenig statuut, noch in
haar betrekkingen tot God, noch in haar zoo nuttige en geschakeerde vormen onder
u zelven. Uw taak is het te zorgen, dat er op die wijze geen leemte in onze stichting
blijke. Uw werk is het, verder nog te gaan dan al onze wenschen, met een ijver, dien
de Hemel zal zegenen. Staat elkander dus als broeders bij in den dienst van den
Zondag: nadert als broeders gezamenlijk tot de tafel des Heeren: behoedt elkander
als broeders onderling tegen elken slechten invloed: wekt als broeders elkander op
ten goede. Overvalt ziekte één uwer, laat dan uw liefde hem ter hulp komen: sterft
één uwer, vergezelt hem dan als broeders naar het graf: en wilt daarna zijn ziel
gedenken in uw gebeden. Dat al uw vreugde zoo mogelijk een gemeenschappelijke
vreugde zij! Dat uw smarten een weerklank vinden in 't hart van u allen! Dat daarbij
een frissche, hartelijke, rondborstige vroolijkheid het sieraad van geheel uw leven
zij, zoowel van uw godsdienstig als van uw arbeidend leven. Vroolijkheid is een
teeken van gezondheid, niet alleen van 't lichaam, maar vooral van de ziel. Een vrome,
vroolijke, frissche, wakkere jeugd, die het hart rein, het hoofd vrij laat, en aan den
rijperen leeftijd herinneringen zonder smet of zelfverwijt kan overdragen, is de
zekerste, zoo niet de éénige waarborg van geluk voor geheel het volgend bestaan.
Het is de edelste bloem aan den boom des levens.’
Het werk van Kolping te Elberfeld droeg vruchten. Het ‘Gesellen-Verein’, door hem
aldaar gekweekt, werd een gezonde kern voor den arbeidersstand. Ruim 250 leden
telde het weldra. Maar juist daardoor kwam de gedachte bij hem op, ook in de andere
plaatsen aan den Rijn en elders zulke ‘Vereine’ op te richten. Zij konden dan met
elkander in een vast verband staan. De heen- en wedertrekkende gezellen vonden
dan, in elke stad waar zij kwamen, een vaste wijkplaats en een veilige haven. Op die
wijze zouden overal de Duitsche gezellen tot een vaste corporatie kunnen behooren.
Het plaatselijke van
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elke vereeniging trad dan op den achtergrond, week voor het meer algemeen beginsel
eener sociale restauratie, te beginnen bij de jonge arbeiders.
Uit éen groote stad moest dan echter die geheele organisatie bestuurd worden.
Elberfeld was daarvoor niet de meest aangewezen plaats. Als van-zelf dacht Kolping
die taak te geven aan K e u l e n , de machtige, volkrijke stad aan den Rijn. Om dat
doel echter te bereiken, moest hij zelf eerst een priesterbetrekking te Keulen
bekleeden. Hij deed daarvoor moeite en werd den 15den Maart 1849 tot vicaris der
Domkerk aangesteld.
Hij verplaatste dus, op 36-jarigen leeftijd, derwaarts zijn werkzaamheid, en heeft
nu, zestien jaren lang, tot zijn dood aldaar gearbeid. Van uit Keulen organiseerde hij
het groote netwerk der gezellen-vereenigingen. Dáár werd hij ‘der gezellen vader.’
Het begin te Keulen was klein. Toen hij, na voorbereidende bezoeken, na
oproepingen en uitnoodigingen, zijn ‘Verein’ te Keulen opende, waren er niet meer
dan zeven leden tegenwoordig in de school, waar hij zijn vergadering mocht houden.
Maar onverdroten zette hij zijn taak voort. Weldra was het getal der jonge leden tot
honderd, straks tot twee honderd geklommen. De beste aanwervers voor zijn
vereeniging waren de gezellen zelven. Zij kwamen eerst schoorvoetend en aarzelend
binnen: maar als zij Kolping eens hadden hooren spreken en zijn plan uitleggen,
kregen zij vertrouwen en brachten zij hun makkers mede. Want hij was een zeer
welsprekend volksredenaar. Hij vond altijd het woord dat pakte. Hij versmaadde den
humor niet. Hij sloeg haken in de harten zijner toehoorders. Hij schilderde sober met
breede trekken. Hij stond zóó natuurlijk eenvoudig te spreken: maar de oogen der
jongens en van het mindere volk, dat hem dáár omringde, bleven op zijn gelaat
gevestigd. Hij hield ze vast. Hij bleef de meester, werd voor hen de man van het
gezag, en liet al sprekend in de gemoederen van zijn hoorders juist die aandoeningen
trillen, die hij ze wilde doen gevoelen. Bijtend geeselde hij de verkeerdheden. Warmer
werd straks zijn toespraak: dieper de zin: hooger het woord: - en allen werden mede
opgevoerd in zijn fieren zwaai en stouten vleugelslag. Wil men een enkel voorbeeld
hoe hij sprak, lees dan dit fragment uit een rede over ‘het verlaten zijn’ der jonge
arbeiders.

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

88
‘Als gij door de straten dezer stad gaat, gebeurt het u hier of daar een soort van
vagebond te ontmoeten, 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 ambachtsman
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 werkplaats, 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, dan werkt
hij nog altijd door, ja hij werkt nog op dien morgen van Zondag. En als het
Zondag-avond wordt, dan is hij dáar misschien nog, aan zijn taak, tusschen de vier
donkere muren: want de arme drommel heeft geen beter tweede pak kleêren, 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 de
last der week weer te gaan torsen. En niemand, niemand let op hem. Niemand
bekommert zich er 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 die 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 vor-
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men. O! het zou een wonder zijn, als zij onschuldig bleven, als zij niet vervuild aan
lichaam en ziel er uit kwamen. 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 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 zoo te verwonderen, dat zij zich gemakkelijk laten aanwerven, zij arme pariaas,
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 ongelukskinderen.’
Het geheim van zijn redenaarsgave was besloten in dit woord: hij had het volk
lief. Zelf gesproten uit den schoot van het volk, had hij sinds zijn kindsheid al de
naieve uitingen en kostelijke veerkracht van het eigenlijke volksleven weten te
waardeeren. Hij voelde zich éen met het volk, vooral met dat aan den Rijn, 't welk
aan het traditioneel geloof gehecht bleef, en tegelijk zekere zelfstandigheid, frischheid
en vreugde op prijs stelde. Hij wist, hoeveel valsche tinten en schijn-vernis de moderne
beschaving over de oorspronkelijke stof had gestreken; maar hij wist ook dat het
goed hout was, waarin men des noods diep kon snijden. - En voorts voelde een ieder
die hem aanhoorde, als bij ingeving, dat hier niet slechts een man van het woord
stond, maar zulk éen, die bereid was elk woord met een daad te bezegelen. Niemand
was haast verwonderd over het volgend feit. Nauwelijks in Keulen aangekomen, was
Kolping getuige van het overvallen en beknellen der stad door de cholera. Het groote
hospitaal zocht een priester, om den directeur op elk uur ter zijde te staan. De gewone
pastoors moesten in hun wijken blijven. Welnu, Kolping bood
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zich onmiddellijk aan, bediende de aan cholera stervenden, beurde de lijdenden op,
en ging niet van zijn post weg, voordat de gruwzame ziekte week.
Weldra had hij in dat Keulen voor zijn bemoeiing met de ‘gezellen’ een vasten
kleinen kring van medehelpers om zich heen. Wij noemen de namen van Peter Michels
den koopman, van Franz Müller den regeeringsbeambte, die het ‘Bundeslied’ voor
de gezellen dichtte, van de leeraren Philipps, Kreuser, en van de geestelijken Vosen,
Baudri en Chargé. Later steunden hem ook vooral de volksvertegenwoordiger August
Reichensperger, en zijn eigen vicaris de abt Flücken. Zij waren zijn trouwe
bondgenooten, zijn mede-bedelaars, waar hij geld vroeg om voor de gezellen een
goed toegerust gebouw te stichten.
Toen hij een grooter lokaal had verworven, en een steeds uitgebreider kring van
gezellen om zich heen had kunnen groepeeren, ging hij zijn taak breed opzetten. Dag
aan dag, week aan week, klonk zijn woord tot hen. Reeksen van voordrachten - ook
bestemd voor meer volwassen arbeiders - zijn door hem op die wijze gehouden.
Volgt men die toespraken, dan ziet men dat Kolping op drie onderwerpen steeds de
aandacht vestigde, op den persoon van den gezel, op zijn arbeid en op dat wat hij het
kapitaal van den jongen arbeider noemde. - Wat den persoon betreft: zoo gold altijd
vóor alles het woord: zoekt eerst het koningrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle
andere zaken zullen u toegeworpen worden Om dat te kunnen doen, moest men een
persoon zijn: harding ondergaan zooals het staal. Men moest zijn waarde gevoelen.
Dan stond men boven de omstandigheden. De tijden zijn niet slecht, zoo sprak hij
telkens, wanneer de menschen maar iets beteekenen. Al de wenken daaromtrent van
Kolping liepen steeds uit op karaktervorming. Daarvoor was echter een inwendige
tucht noodig, die elke verslapping uitsloot. Maar toch moest de spil van dat alles
ongedwongenheid en vrijheid zijn. Geen dwangjuk van een stelsel mocht in den
kring der gezellen worden aanbevolen. Niets geforceerds werd toegelaten. Vrij moest
men tot den kring komen, vrij, als men wilde, daaruit kunnen gaan. - Wat den arbeid
aangaat, zoo kantte Kolping zich slechts met alle macht tegen ééne stelling, de
vernederende en valsche leer der Economie, te weten dat de arbeid een koopwaar
zou zijn, een materieel iets, dat als
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handelsartikel op de markt kwam , en als zoodanig onder de wetten van vraag en
aanbod viel. De arbeid werd, naar die staathuishoudkundige theorie, geheel en al
afgescheiden van den persoon, en werd als 't ware een gegeven buiten den mensch
om. Neen, volgens hem was arbeid een levensuiting van den persoon, iets met den
persoon saamgeweven, en als zoodanig ook een persoonlijke plicht. De arbeid van
den handwerksman was iets bij uitstek eerbiedwaardigs. Ongelukkig hij, die in den
arbeid slechts een vernederend juk zag, waarvan de schouders met moeite den last
torsten; ongelukkig hij, die aan 't werk ging terwijl hij zijn lot verwenschte. Neen:
Kolping meende, dat de arbeider steeds met liefde moest denken aan het werk dat
hij ging volvoeren. Ieder moest zijn best doen in zijn vak een meesterstuk voort te
brengen. Schoonheidszin moest hij daarvoor bij zich aankweeken. Want de hoofdzaak
was, dat de arbeider trotsch op zijn werk moest zijn. Lieden die zonder arbeid wilden
leven, dagdieven, speculanten, spelers, avonturiers, handige uitzuigers van anderen,
moesten geminacht worden. De arbeid werd dan door Kolping in alle richtingen
nagegaan. Op den zegenrijken socialen invloed van den rustdag (den Zondag) werd
daarbij nadruk gelegd, en het Maandag-houden gebrandmerkt. - Eindelijk was Kolping
gewoon op het drievoudig kapitaal van den jongen arbeider te wijzen. Dat kapitaal
bestond allereerst in zijn lichamelijke en geestelijke kracht. Het moest zijn: een
gezonde ziel in een gezond lichaam. Kalm en opgewekt moest de arbeider werken,
zich verpoozing en ontspanning op geregelde tijden veroorlovend. Het tweede kapitaal
van den arbeider was de vrucht van zijn arbeid. Die arbeidsvrucht moest hij hoog
schatten en tot zijn profijt doen strekken. De werkman, die geen eerbied heeft voor
de opbrengst van zijn arbeid, minacht gewoonlijk den arbeid zelven. Zoo hij
daarentegen waardeert wat hij door zijn arbeid heeft verdiend, zal hij de oorzaak
daarvan gaan liefhebben. Hij heeft dan slechts een wijze spaarzaamheid noodig, om
het meeste nut te hebben van hetgeen de volvoering van den heiligsten plicht hem
allengs verschaft. Het derde kapitaal van den arbeider is de tijd, de kostbare tijd van
de jeugd. Indien het Engelsche spreekwoord, dat tijd geld is, voor iedereen waar
blijkt, zoo is dit bovenal een waarheid voor den arbeider. Elke gelegenheid om zich
te ontwikkelen in zijn vak, om kundig-
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heden te verwerven en nuttige ervaring op te doen, was van onschatbare waarde.
Afwisseling bij het werk was noodig; maar niet in kroegen moest men vertoeven om
in niet-ophoudend gepraat zijn tijd te verbeuzelen. Al wat men van dat kapitaal in
zijn jeugd verkwistte, zou men met hooge woeker-rente in zijn lateren leeftijd moeten
bijpassen. Het daarentegen goed te beleggen en te gebruiken was hetzelfde als zich
een toekomst te verzekeren en een gelukkigen ouderdom te waarborgen.
De leidende gedachte van Kolping was natuurlijk deze: de jonge arbeiders tot
overleg en tot spaarzaamheid te nopen. Het leven op aarde 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,
dan 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 Kolpings 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. Dan 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 Vrijdagavond van 9 tot 10 ure werd
voor de gezellen van het bouwvak les gegeven in mathesis; Dinsdag- en
Donderdagavond was er zang-oefening; Woensdagen Donderdagavond was er voor
hen die het wenschten gelegenheid, 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 te zamen en besprak groepsgewijze aller
belangen. De leeszalen waren vol. Kleine feesten werden gevierd. Men wandelde in
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den tuin. Vooral ging men teekenen. Want zeer eigenaardig is het, dat des
Zondagsmorgens, na het eindigen van de mis, de teeken-lessen werden gegeven. De
Zondagavond werd bestemd tot voordrachten. Op het goed besteden van den
Zondagavond werd door Kolping groote nadruk gelegd, want de gezel moet den
volgenden Maandagochtend wakker en frisch aan zijn werk kunnen gaan. Te half
elf uur moesten dus de gezellen naar hun woning gaan, liefst in kleine groepjes.
Door aldus te Keulen een vaste vereeniging van gezellen te organiseeren, legde
Kolping tevens den grondslag van een instelling, die als van-zelf in alle groote steden
van Duitschland en elders in het leven kon treden. En de behoefte aan zulk een
vereenigingsleven der gezellen deed werkelijk in alle grootere plaatsen zich gevoelen;
al was het alleen door het feit, dat de Keulsche gezellen, wanneer zij voor hun
handwerk op reis gingen, in de plaatsen, waar zij vertoefden, verhaalden van het
vredig er aangenaam samenzijn, dat zij te Keulen in het Huis hadden gevonden.
Vergeleken zij dan daarmede de troostelooze verlatenheid, waarin zij in den vreemde
verkeerden, dan snakten zij weder naar iets dat op Kolping's inrichting geleek. Zóó
ontstonden als van-zelf zulke ‘Vereine’ eerst in de steden dicht bij Keulen, later al
verder en verder. Maar dadelijk, toen voor het eerst in Rijn-Pruisen die vereenigingen
opkwamen, begreep Kolping, dat hij ze zich moest aantrekken, en als zoovele schakels
tot één groote keten kon verbinden, die aan Keulen zich vasthechtte. Al die
gezellenvereenigingen werden dus tot een groot netwerk verbonden. Wel werd aan
elke plaats groot zelfbestuur toegestaan, maar alle plaatselijke groepen moesten zich
toch onderwerpen aan het algemeen leidende beginsel, dat door Kolping was
aangegeven. Zóó werd de band tusschen al die gezellen-vereenigingen volledig en
vast. De gezellen waren nu leden niet alleen van een plaatselijke, maar van een meer
algemeene vereeniging. Moesten zij uit hun stad verhuizen, elders werk zoeken, dan
vonden zij dadelijk - zoodra zij hun kaart vertoonden - toegang tot het
Gezellen-gebouw in de nieuwe stad. Kolping gaf zich groote moeite het geheele
netwerk hecht saâm te klinken. Den eersten Mei 1850 ontstond zóó de ‘Rheinische
Gesellenbund’, die door een ‘Allgemein Statut’
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werd geregeerd. Dit statuut was als het ware de Magna Charta van het verbond. Later,
toen het gebied der gezellen-vereeniging veel grooter werd, toen van uit Rijn-Pruisen
de beweging zich voortplantte in andere provinciën en staten, werd de naam
‘Rheinische Gesellenbund’ verlaten voor dien van ‘Katholische Gesellenverein’.
Ook het statuut werd toen eenigszins gewijzigd. De groote trekken bleven echter
dezelfde. Men moest ten minste 17 jaar oud wezen om lid van het ‘Verein’ te zijn.
Ieder lid van een ‘Verein’ was lid van al de vereenigingen in alle plaatsen, en een
band van onderling broederlijk hulpbetoon hechtte hen allen aan elkander. De Bond
had een geregeld orgaan in de ‘Feierstunde’, een blad dat als supplement van een
weekblad, het ‘Rheinische Kirchenblatt’, uitkwam. Op jaarlijksche algemeene
vergaderingen zouden al de afdeelingen vertegenwoordigd zijn, en kon men de
algemeene belangen bespreken.
Zoo breidde zich de Vereeniging vrij snel uit. Van uit Elberfeld en Keulen kwam
de stoot. Dusseldorf, Bonn, Aken, Coblentz, Hildesheim, Mainz volgden. In Essen,
Bochum, Dortmund, Soest, Munster, Berlijn, Breslau, Neuss, Crefeld, Gladbach en
Düren vond men reeds in 1853 afdeelingen. En altijd reisde Kolping voort, ten einde
ook in andere steden de opwekking te geven om het werk der gezellen-vereeniging
tot stand te brengen. Hij bleek een éénig organiseerend talent te hebben. Als bij
ingeving vond hij op elke plaats den juisten helper in zijn werk. Als zendeling trok
hij overal heen. Vooral in Zuid-Duitschland en in Oostenrijk. In München bouwde
hij een groep op, die in belangrijkheid op gelijke lijn stond met die van Keulen. Van
uit München deelde de beweging zich mede aan Augsburg, en weldra aan Innsbruck
in Tyrol. Toen begaf Kolping zich naar Salzburg, van daar naar Linz, in welke stad
hij reeds de gezellen organiseerde, om straks 25 Mei 1852 Weenen te bereiken.
Weenen werd, evenals Keulen en München, weder voor hem een bepaald middelpunt
voor een netwerk van nieuwe vereenigingen. Hij mocht er als bondgenoot en als
voorzitter van het ‘Verein’ aldaar aanwerven Anton Gruscha, die later kardinaal en
vorst-aartsbisschop van Weenen werd, maar altijd algemeen voorzitter van het
Oostenrijksche ‘Gesellen-Verein’ is gebleven. Met Gruscha's hulp werd de propaganda
in Hongarije en in Bohemen (Praag) voortgezet.
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Natuurlijk versmaadde hij niet de hulp der intelligente en ook der hoogere klassen,
wanneer die zich hem aanboden. De hooge geestelijkheid ondersteunde hem. Wij
noemen den kardinaal von Geissel, aartsbisschop van Keulen, en den graaf von
Reisach, aartsbisschop van München. In Weenen vooral nam het Keizerlijk Hof deel
aan zijn plannen. Enkele aartshertoginnen wilden zijn uitéénzettingen voor de
arbeiders aanhoren. Toen het ‘Verein’ in Oostenrijk goed en duurzaam was gevestigd,
kwam Keizer Frans Jozef zelf - het was op den 12den April 1863 - onverwacht op een
avond in het locaal van de gezellen te Weenen, en liet hij zich door de voorzitter
Gruscha in al de werkzaamheden inwijden. Ook in Berlijn bleven de hoogere standen
niet achter. Na een bezoek aan deze stad in Maart 1855 mocht Kolping zich dáár den
steun verwerven van prins Radziwill, die nu voor goed zijn vriend werd, en bij den
koning Friedrich Wilhelm IV zijn streven schraagde.
Keulen, waar Kolping nu ook een herberg voor de door die stad trekkende gezellen
wist te doen oprichten, ‘das Gesellen-Hospitium’, bleef echter de ware zetel voor de
zich nu over zooveel gewesten uitstrekkende Gezellen-Vereeniging. Naar Keulen,
waar der Gezellen vader leefde, zagen alle gezellen uit als naar een vaderhuis.
Kolping droeg zijn gansche Gezellen-Vereeniging op aan den H e i l i g e n J o z e f .
Men weet dat de echtgenoot van Maria volgens de traditie timmerman was, en als
zoodanig patroon is van alle handwerkslieden. Men herinnert zich ook, dat de legende
den jongen Jezus in zijn kinderjaren den stiefvader te Nazareth in het ambacht doet
medehelper. Daar is iets zeer zinrijks in de voorstelling, dat de Zaligmaker der aarde
als knaap opwies in een arbeiderskring, geleid en beschut door dien rechtschapen en
bescheiden Jozef. Groote schilders als Dürer hebben dan ook de timmermanswerkplaats van Jozef tot een stuk poëzie van het ambacht weten om te tooveren.
Kolping voelde dit alles en ontlokte ook aan de legende van den Heiligen Jozef
bezieling voor zijn stichting.
De gezellen, die hij vereenigde, noemden zich dan ook weldra St. Jozefs-gezellen,
en plaatsten zich onder de bescherming van dien patroon.
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Let wel op, dat de gezellen dus openlijk een min of meer religieuse tint aannamen.
Hoofdzaak toch bleef voor Kolping de verbinding van godsdienst en handwerk. En
de godsdienst was die der Catholieke kerk. Het was en bleef een poging der Catholieke
kerk om den arbeiders-stand te verheffen. Wel is waar werd door Kolping
vastgehouden aan de letterlijke beteekenis van het woord Catholiek, in zooverre als
dat woord de volheid van allen aanduidde en niet allereerst een meer beperkt
confessioneel karakter aanwees. Hij was gewoon te zeggen: ‘het woord Catholiek
beteekent geen oorlog, maar vrede’. In de bepalingen van het statuut, dat alles
beheerschte, nam hij een regel op, die aan het ‘Verein’ lezingen of voordrachten
verbood, waarbij staatkundige of godsdienstige onderwerpen agressief zouden worden
behandeld. Ja, er is nergens een bepaling te vinden, die protestantsche arbeiders zou
uitsluiten uit de door Kolping in 't leven geroepen vereenigingen. Maar toch was de
stichting zeer bepaald Catholiek en bleef zij zich vasthechten aan Rome en haar kerk.
De priester was hier de leider bij uitnemendheid.
Met behulp van dien priester werden groote dingen bereikt.
Wanneer zij wilden, konden alle jonge arbeiders thans in een breede broederschap
worden opgenomen, die hun een warm en koesterend te-huis aanbood. Sinds zag
men in Duitschland overal van die gezellen, die met zekere rechtmatige fierheid een
boekje vertoonden, dat hun op alle plaatsen vrienden bezorgde. Het was het op naam
van den gezel gestelde ‘Wanderbüchlein’. Het droeg het beeld van den Heiligen
Jozef en voorts het motto ‘Gott segne das ehrbare Handwerk’. Dan volgden als ter
inleiding drie versregels en zes spreuken. De drie versregels, dikwerf sinds herhaald,
zijn de volgende:
Wer soll Geselle sein? - Der was kann.
Wer soll Meister sein? - Der was ersann.
Wer soll Lehrling sein? - Jedermann.

De zes spreuken waren de volgende: 1o. Doe alles wat gij te doen hebt zoo goed als
gij 't kent en 't moet: denk er echter aan dat gebed en arbeid elkander de hand reiken.
2o. Wend al uw ijver aan, om tot in alle onderdeelen af te maken wat gij onder handen
hebt: goede smaak en reinheid bekoren iedereen. 3o. Verzeker u het erfdeel van een
goeden
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naam: het strekt u tot eer in het leven, tot vertroosting bij den dood. 4o. Goede vormen
en manieren passen een elk, zoowel den edelman als den handwerksman: in de stad
en op het platteland verheffen, versieren zij iedereen. 5o. Gezondheid en een goed
humeur zijn de beste geschenken van den hemel, en indien de wijsheid op haar tijd
de rol van huishoudster op zich neemt zal de voorraad duren tot aan het graf. 6o. Is
er liefelijker plicht dan die der broederlijke liefde? Wie dus zijn naaste niet lief heeft,
is geen braaf mensch en geen Christen.
Hoofdinhoud van dat boekje waren nu het Algemeen Statuut en de daarbij
behoorende reglementen. Wij moeten dus op dat S t a t u u t , dat de grondwet der
Vereeniging was, de oogen vestigen, en daarvan enkele trekken mededeelen. Het is
in rubrieken verdeeld. - Een eerste hoofdstuk wordt gewijd aan het Comité van
Bestuur. Want elke plaatselijke vereeniging bezit een speciaal comité, dat voor een
deel uit personen buiten den arbeidersstand en voor een deel uit de rangen van de
ambachtslieden wordt benoemd. Altijd moet men aan dat comité echter toevoegen
enkele gezellen, bij vrije keus, door de leden der vereeniging aangewezen. President
van het Comité is een Catholiek priester. Het gezag van dat Comité is geheel en al
vaderlijk. De leden van het Comité staan den priester bij als vormden zij een
familieraad. Het onderwijs en voorts elke handeling die het comité uitvoert moet
kosteloos om-niet geschieden. Betaalde meesters mogen geen leden zijn van het
Comité. Elke vereeniging heeft volledige bevoegdheid om haar inwendige organisatie
naar haar eigen behoeften in te richten, met inachtneming echter van het Algemeen
Statuut. Geen vereeniging kan toelaten, dat binnen haar schoot zich onder de leden
particuliere kringen vormen, die niet voor alle leden der vereeniging zouden
openstaan. In elke plaatselijke vereeniging zal men politieke discussies en
godsdienstige polemiek verbieden. Elke plaatselijke vereeniging zal, zoo zij zelve
geen goede herberg bezit, aan de gezellen die op reis zijn een geschikte herberg,
gewaarborgd door het toezicht van het comité, aanwijzen.
Een tweede hoofdstuk spreekt over de leden der Vereeniging. Slechts ongehuwde
gezellen kunnen leden zijn. De candidaten moeten ten minste 17 en niet ouder dan
26 jaren zijn. Een rechtschapen leven of het heilig voornemen daartoe is
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hoofdvoorwaarde. Ieder doorloopt een proeftijd van drie maanden voordat hij lid
wordt. Is hij lid, dan heeft hij gelijke rechten met allen. Hij heeft o.a. het recht om
zich kosteloos te laten onderwijzen in het beroep dat hij gekozen heeft. Hij is door
zijn lidmaatschap van ééne plaatselijke vereeniging lid van alle vereenigingen van
den Bond. Hij heeft slechts zijn boekje daarvoor te vertoonen. Bij aankomst en vertrek
begroeten de leden elkander met het woord: ‘God zegene den eerlijken arbeid.’ Op
reis zal de gezel van de afdeeling, die hij bezoekt, eene ondersteuning in voedsel en
huisvesting verkrijgen, afhankelijk van de middelen waarover de afdeeling beschikt.
De gezel kan echter die ondersteuning niet vorderen als een zaak, waarop hij recht
heeft. Bij zijn aankomst in eene gemeente zal de gezel uit den vreemde verklaren,
of hij al dan niet de bedoeling heeft in die gemeente werk aan te nemen. Zoo hij die
bedoeling niet heeft, zal hij niet ondersteund worden. Zoo ja, moet hij ook het werk
aannemen, dat men hem aanbiedt. Zeer speciale raadgevingen worden voorts kwistig
aan de ‘gezellen op reis’ in een bepaald reglement gegeven.
In de derde plaats worden de plichten van een goed gezel omschreven. Het zijn
uit den aard der zaak algemeene wenken. Hij moet allereerst een goed Christen zijn,
en zijn kerkelijke plichten stipt vervullen. Hij moet bedenken, dat het manhaftiger
is een goed Christen zich te toonen dan een lichtzinnig en slecht leven te leiden. De
gezel moet den omgang der ongeloovigen mijden, en met lichtzinnige lieden niet
over godsdienstige onderwerpen spreken. Het dagelijksche gebed moet hem een
schild zijn. - Voorts moet een goed gezel steeds zich toeleggen, om meer en meer
een nuttig lid der maatschappij te worden. Hij moet den stand eeren, waarin hij is
geplaatst, en daarin pogen uit te munten. ‘Wat gij zijt, niet wat gij meent te zijn,
ziedaar wat gij bij anderen waard zijt.’ Grondslag van die waardeering is
rechtschapenheid en loyauteit tegenover een ieder. Ieder arbeider draagt wijders met
zich om een rijk kapitaal. De gezel wendde dat kapitaal wijs en voordeelig aan. Hij
zij zuinig op zijn ‘tijd’. In geen grillen van liefhebberij moet die tijd verloren gaan.
De gezel moet altijd den open, rechten weg gaan: geen kameraadschap in kroegen
opdoen. Hij moet zich niet door eigenbelang laten drijven, maar chariteit beoefenen.
Niets geeft over-
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vloediger rente dan de praktijk der Christelijke liefde. ‘God zal nimmer en in niets
uw schuldenaar blijven.’ - Eindelijk moet de gezel er op uit zijn, om het meeste nut
aan de ‘corporatie’ te verstrekken. Hij moet de ‘corporatie’ als een familie opvatten
en dienen: haar eer ophouden, haar voordeelen vergrooten. ‘Zoo gij een broeder in
een fout ziet vervallen, nader hem dan stil in 't verborgen met vriendelijke woorden.
Indien hij u aanhoort, zult gij een broeder herwonnen hebben en zal hij u dankbaar
zijn. Maar hoort hij u niet, geef er dan kennis van aan het bestuur, opdat dit de eer
der corporatie kan handhaven. Verzwijg nooit rechtmatige klachten. Bedenk altijd
dat de corporatie niet alleen voor u, maar voor allen is. Heb voor alle leden der
corporatie dezelfde inschikkelijke beleefdheid. Wacht er voor met minder achting
te bejegenen hem, die slechter gekleed is dan gij. Wellicht is zijn hart des te beter.
Het Christendom ziet niet op de schors, maar op de kern.’ De gezel denke er wijders
aan, dat de buitenwereld in hem de corporatie moet eeren. - Ten slotte moet een goed
gezel van het ‘Verein’ zich uit plichtgevoel onderwerpen aan de wetten door de
overheid vastgesteld. Vreest God en eert hem of haar die regeert, heet het voor hem.
Een willige en goedgehumeurde gehoorzaamheid is het teeken van een hooger
gestemden aard. Ontwijk den omgang met lieden, die op alles critiek uitoefenen. Zij
dragen in zich zelven het ware motief van hun ontevredenheid.
Kolping was allengs door de organisatie der gezellen een man van beteekenis
geworden. In 1862 was hij van vicaris der Cathedraal opgeklommen tot Rector der
Minderbroederenkerk te Keulen, welk ambt hij tot zijn dood vervulde. De ’gezellen’
te Keulen beschouwden van toen af die kerk als hun kerk bij uitnemendheid. De Paus
- hij was Pius IX - gaf aan Kolping bewijzen der hooge ingenomenheid met zijn
streven. Trouwens diezelfde Paus had reeds in 1851 aan een commissie van kardinalen
de taak opgedragen, om het vraagstuk der herleving der oude gilden van het handwerk
te overwegen. Hij zag natuurlijk met een vriendelijk oog de beweging aan, door
Kolping in 't leven geroepen. Kolping zelf bezocht in Juli 1862 den Paus te Rome,
om den zegen van den Heiligen Vader over zijn werk te bekomen.
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Overigens verdubbelde Kolping haast zijn arbeidsvermogen. Als publicist vooral
was hij in die latere jaren, nu hij tot zoovelen het woord moest richten, werkzaam.
Zijn weekblad ’die Feierstunde’ had hij in Maart 1854 vervormd in de ‘Rheinische
Volksblätter, für Haus, Familie and Handwerk’, welk blad weldra 30,000
abonnementen telde en hem een kapitaal van 10,000 gulden opbracht, dat hij aan de
Vereeniging vermaakte. Jaarlijks gaf hij, van 1848-1865, een Kalender uit met
illustraties van goede teekenaars; en in dien kalender plaatste hij de aandoenlijkste
en pittigste verhalen ten behoeve der gezellen. Rust gunde hij zich niet. Men kan
daarover oordeelen, wanneer men nagaat, dat zijn werken - geschriften van allerlei
aard, poëzie, brochures en mededeelingen uit zijn ‘Tagebuch ’ - later in elf deden
zijn uitgegeven.
Maar al dat schrijven, al dat spreken, al dat organiseeren, al dat reizen - hij bezocht
nog ter wille van zijn werk in 1863 Frankfort, Stuttgart en Zwitserland - vorderde
blijkbaar te veel van zijn lichaamskracht. Reeds moest hij telkens zeebaden gebruiken
en Ostende zag hem jaarlijks als badgast. Doch in 1865 werd zijn toestand
bedenkelijker. Hij was bezig met de constructie van een nieuw, meer monumentaal
‘Gesellen-Hospitium’ te Keulen. Het feest ter opening van dat gebouw zou hij nog
beleven; maar hij leed reeds geweldig, en weinige dagen later, 4 December 1865,
bezweek hij.
Zijn lijk werd bijgezet in de kerk der Minderbroeders vóór het altaar van den
Heiligen Jozef.
Zijn taak was geweest - zooals von Ketteler zeide - een C a t h o l i e k e bijdrage te
leveren ter oplossing der arbeidersvraag. De Catholieke kerk gaf dadelijk haar wijding
aan Kolpings streven.
Wat ons intusschen thans - sinds het verloop van meer dan het vierde van een eeuw
na zijn dood - zeer bijzonder treft, is de zeer klemmende wijze, waarop die
C a t h o l i e k e k e r k allengs, bij het ten einde neigen der negentiende eeuw, niet
slechts op dat onderdeel der questie dat Kolping zich had uitverkoren, maar in het
geheele omvangrijke arbeidersvraagstuk heeft ingegrepen.
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De daad van Kolping is, uit dat licht beschenen, slechts een fragment van een goed
sluitend geheel.
De Catholieke kerk is hier wakker geworden.
Toen Paus Leo XIII den 17den Mei 1891 - zich aansluitende aan zijn zendschrijven
‘Quod Apostolici muneris’ van 28 December 1878 - in het veertiende jaar van zijn
Pausschap de Encycliek ‘R e r u m N o v a r u m ’ uitvaardigde, greep hij slechts het
accoord der verschillende stemmen, die van uit de kerk, in de laatste tientallen jaren
over de wanverhoudingen der economische maatschappij waren opgegaan.
Hij stelde uit al de verschillende bijdragen, door mannen als Kolping en von
Ketteler geleverd, een grootsch geheel te zamen en blies er den adem der kerk in.
Wij moeten dus op die Encycliek, als op de volle omlijsting, bekrooning en
completeering van Kolping's werk, nog de aandacht vestigen. In het gebouw, door
de Encycliek opgetrokken, heeft ook Kolping zijn plaats. In die Cathedraal behoudt
hij een eigen kapel, die van St. Jozef.
Treden wij dus onder de gewelven van die Encycliek1). Zelden is op breeder. wijze
het probleem aangevat en aangedurfd. Let op het magistraal begin:
‘Het streven naar nieuwe toestanden, dat reeds geruimen tijd zich alom ter wereld
openbaart, moest wel, nadat het op staatkundig gebied zijn verderfelijken invloed
had doen gevoelen, ingrijpen tevens op het gebied der staathuishoudkunde.
Verschillende omstandigheden droegen daartoe het hare bij: de nijverheid heeft, door
de vervolmaking der technische hulpmiddelen en eene nieuwe wijze van productie,
een machtige vaart genomen; de onderlinge verhoudingen tusschen de bezittende
klassen en de werklieden hebben een wezenlijke verandering ondergaan; het kapitaal
bevindt zich in de handen van betrekkelijk weinigen, terwijl de groote menigte
verarmt. En daarbij wordt bij den dag het zelfgevoel der werklieden krachtiger; zij
zijn zich van hun macht bewust, de zedelijkheid neemt af, zij organiseeren zich tot
steeds nauwer samengaan. Dit alles te zamen is oorzaak van den maatschappelijken
strijd, waarvan wij getuigen

1) Wij gebruiken de vertaling, die te Amsterdam bij C.L. van Langenhuysen 1891 is verschenen.
Vergelijk voorts: ‘Rerum Novarum’. Rede over de jongste Encycliek van Z.H. Paus Leo
XIII, door dr. H.J.A.M. Schaepman. Over de Encycliek ‘Quod Apostolici muneris’ raadplege
men het werkje: Das Sendschreiben des Heiligen Vaters Leo XIII über den Socialismus nebst
erläuternden Bemerkungen des Erzbischofes dr. Paulus Melchers, Köln 1880.
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zijn. Wat in dezen strijd op 't spel staat, het wordt duidelijk, wanneer wij de onrust
nagaan die aller gemoed bij een blik in de toekomst vervult. Alom is men met het
vraagstuk bezig: in de kringen der geleerden, op congressen van vakmannen, in
volksvergaderingen, in de wetgevende lichamen, in den raad der vorsten. Het
arbeidersvraagstuk is in den volsten zin des woords de eerste, de voornaamste questie
van onzen tijd.... Wij willen de beginselen blootleggen, die moeten leiden tot een
juiste en billijke oplossing der strijdvraag. De questie is ongetwijfeld moeilijk en vol
gevaren; moeielijk, omdat het aanwijzen van recht en plicht in de onderlinge
verhouding van rijken en armen, van kapitaal en arbeid, inderdaad geen geringe taak
heeten kan: - vol gevaren, wijl een woelzieke partij maar al te gemakkelijk erin slaagt
de volksmeening op een dwaalspoor te brengen, ten einde den geest van oproer en
verzet onder de ontevredene menigte ingang te doen vinden. Intusschen, iedereen is
ervan overtuigd, er moet geholpen worden: meer nog: er moet spoedig en afdoende
worden geholpen, wijl, tengevolge der wanverhoudingen, ontelbare menschen een
ellendig en onwaardig bestaan leiden.
In de omwenteling der vorige (achttiende) eeuw werden de bestaande gilden der
arbeidende klassen vernietigd: geen nieuwe vereenigingen traden er voor in de plaats,
de maatschappij en de wetgeving ontdeden zich hoe langer hoe meer van den
voorvaderlijken godsdienst; en zoo gebeurde het, dat handwerk en arbeid allengs,
eenzaam en onbeschermd, ter prooi vielen aan de gevoelloosheid der bezitters en
aan de teugellooze hebzucht der concurrentie.
Daarbij kwam een alles verslindende woeker het kwaad verergeren. En heeft de
Kerk herhaaldelijk reeds haar veroordeeling over dit euvel uitgesproken, een
onverzadelijk en winziek kapitalisme gaat nochtans in onze dagen voort het oude
spel - zij het onder een anderen vorm dan voorheen - te drijven. Aldus zijn productie
en handel schier het monopolie geworden van eenige weinigen, en zóó konden enkele
bezitters van onmetelijke schatten aan de massaas der proletariërs een juk opleggen,
dat slechts weinig van dat der slaven verschilt.’
Men hoort het, ook volgens den Paus liggen de oorzaken van den toestand in de
vernietiging der gilden, in het ophouden van het vereenigingsleven onder de
werklieden, in de toeneming van de godsdienstloosheid, in de teugellooze vrije
mededinging, in de overmacht van het kapitaal, en in den woeker onder elken vorm.
Geneesmiddelen worden nu aangeboden, bijv. door het socialisme, maar deze worden
door de Encycliek zeer bepaaldelijk afgekeurd. De kerk daarentegen brengt een
andere oplossing. Zij predikt - zoo vervolgt de Paus - geen algeheele gelijkmaking:
zij weet dat de ongelijkheid blijven zal. Maar ongelijkheid is geen strijd op leven en
dood. Arbeid en kapitaal zijn geen onverzoenlijk tegenover elkander staande krach-

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

103
ten. Eendracht, harmonie zijn wet en doel der natuur. En de kerk bezit de middelen,
om ook in de maatschappij die wet te handhaven en dat doel te bereiken. Zij kan den
strijd beslechten. Beiden, arbeider en patroon, wijst zij op hun plicht.
‘Den arbeider wijst de Kerk in 't bijzonder op het volgende, als op de verplichtingen,
zijn stand eigen: eerlijk en trouw den arbeid te verrichten, tot welken men zich vrijelijk
en bij rechtvaardige overeenkomst heeft verbonden; den werkgever noch in zijn goed
noch in zijn persoon te benadeelen; in de handhaving van zijn recht zich te onthouden
van gewelddadigheden en in geen geval oproer aan te stoken; geen gemeenschap te
onderhouden met boosdoeners, die hun bedriegelijke vooruitzichten voorspiegelen
en enkel bittere teleurstelling en verderf berokkenen. - Den bezitter en den werkgever
daarentegen brengt zij onder het oog, dat de werklieden niet als slaven mogen
beschouwd en behandeld worden; dat zij veeleer dienen geëerbiedigd te worden in
hun persoonlijke waarde, die door hun waardigheid als Christen wordt geadeld; dat
handwerk of arbeid geen schande is, maar dat het naar waarheid moet gelden als een
eer, door eigen krachtsinspanning zich datgene te verwerven, wat men voor zijn
levensonderhoud noodig heeft; dat het onwaardig en schandelijk is, menschen enkel
tot eigen gewin te exploiteeren en hen slechts zoo hoog te schatten als hun
arbeidskrachten reiken. De Kerk roept den werkgevers verder toe: ‘Geeft acht ook
op het geestelijk heil, op de godsdienstige belangen van uwe werklieden; gij zijt
verplicht hun den tijd te laten voor hun godsdienstoefeningen; gij moogt hun bij hun
arbeid in uwen dienst niet blootstellen aan verleiding en zedelijke gevaren; gij moogt
den zin voor huiselijkheid en spaarzaamheid bij hen niet laten verstikken; het is
onrecht, als gij hen met meer arbeid belast dan hun krachten toelaten, of verrichtingen
van hen vordert, tegen welke hun leeftijd of hun kunne zich verzet. Vóór alles evenwel
vermaant de Kerk den werkgevers om het behartigen der leer: ‘ieder het zijne’ steeds
als een eersten plicht te beschouwen. Ongetwijfeld moeten, om een rechtmatigen
loonstandaard vast te stellen, verschillende omstandigheden worden in het oog
gehouden; in het algemeen gesproken evenwel, hebben de bemiddelden en de
werkgevers te bedenken, dat het zoowel met het goddelijk als met het menschelijk
recht in strijd is, noodlijdenden te verdrukken en te exploiteeren te eigen bate. ‘Zie
het loon der werklieden... dat gij hun hebt onthouden, schreit tot den Hemel, en hun
geschrei is doorgedrongen tot het oor van den Heer der Legerscharen’. De bezittende
klassen eindelijk mogen onder geen voorwaarde de werklieden in hun besparingen
belemmeren, hetzij door geweld, of door bedrog, of door eenigerlei praktijk van
woeker; en dit des te minder, naarmate de stand der werklieden te minder tegen
onrecht en onbillijke behandeling van den kant der meer gegoeden is gevrijwaard,
te minder, naarmate het eigendom der werklieden, door zijn geringheid zelve, te
hoogere eerbiediging verdient.’
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Aldus gaat de encycliek dan voort met voorschriften te geven, die de bestaande
tweespalt in de maatschappij zouden kunnen beëindigen. Maar de kerk kan nog meer
doen. Zij wijst op het leven na dit leven. Zij wijst er op, dat Gods Zoon, die rijk was,
arm is geworden ter wille der menschen. Zij geeft beteekenis en waardigheid ook
aan de armoede. Zij wijst op de Christelijke weldadigheid:
‘Een voortreffelijke en zeer gewichtige leer predikt voorts de Kerk in betrekking tot
het gebruik, dat men van aardschen rijkdom te maken heeft; een leer, die door de
heidensche wijsgeeren slechts in onbestemde trekken vermoed, door haar in 't volle
licht gesteld en, wat meer is, in levende practische beoefening gebracht wordt. Zij
betreft den plicht der weldadigheid, het geven van aalmoezen. Die leer is gegrond
op de onderscheiding, die te maken valt tusschen rechtmatig bezit en rechtmatig
gebruik van bezit. Het privaat bezit berust op de natuurlijke orde. Het gebruik daarvan,
natuurlijk binnen de grenzen van het recht, is niet alleen geoorloofd, maar het is ook,
bij het maatschappelijk bestaan van den mensch, een noodzakelijkheid. ‘Het is
geoorloofd, - aldus de Heilige Thomas - dat de mensch eigendom bezit, en het is
tegelijk noodig voor het menschelijk leven.’ Vraagt men nu, op welke wijze het
gebruik van dat bezit moet geregeld zijn, dan antwoordt ons de Kerk met dienzelfden
leeraar: ‘De mensch moet de uiterlijke zaken niet als een eigendom beschouwen en
behandelen, maar als gemeengoed, in zooverre namelijk als hij zich gemakkelijker
er toe leent, die zaken aan de noodlijdenden af te staan. Daarom zegt de Apostel:
“Beveel aan de rijken van deze wereld... dat zij gaarne geven en mededeelen”’.
Ongetwijfeld is niemand verplicht aan zijn eigen noodwendigheid of aan die van
zijn gezin te kort te doen, ten einde daardoor den naaste te helpen. Niet eens bestaat
de verplichting ter wille van het geven van aalmoezen, afstand te doen van hetgeen
een behoorlijk ophouden van den stand, die ons toekomt, aan uitgaven vordert:
immers, het geldt den Heiligen leeraar als rechtsregel: ‘niemand is verplicht op een
wijze, die niet met zijn stand overeenkomt, te leven’. Maar waar eenmaal voorzien
is in het onderhoud en in een met 's menschen staat overeenkomend optreden, daar
geldt voor den bezitter wel degelijk de plicht om, van zijn overvloed, de noodlijdenden
te ondersteunen. ‘Wat gij overvloedig bezit, geeft dat aan de armen.’ Die verplichting
evenwel vindt - de uiterste nood daarbuiten gelaten - haar grondslag niet in eenig
recht, maar in de christelijke liefde, en daarom kan ook niet langs gerechtelijken weg
haar vervulling worden gevorderd. Zij vindt intusschen wel degelijk haar sanctie in
een uitspraak, die krachtiger is dan alle bepaling, door aardsche wetgevers en rechters
vastgesteld, in het woord namelijk van den Eeuwigen Rechter, die op velerlei wijzen
de milddadigheid heeft aanbevolen: ‘het is zaliger te geven dan te ontvangen’: en
die, op den laatsten dag, het geven of weigeren van een aalmoes aan Zijn armen
beschouwen zal als een gave of een weigering, Hem zelven ten deel gevallen: ‘Wat
gij aan
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één van deze Mijn geringste broeders gedaan hebt, gij hebt het aan Mij gedaan’. Uit
het vorenstaande valt derhalve kortelijk te besluiten: Wie rijkelijker door God met
goederen bedeeld werd, hetzij stoffelijke en uitwendige, of geestelijke goederen, hij
heeft dien overvloed ontvangen, om dien voorzeker tot zijn eigen waar welzijn, maar
ook tot voordeel zijner medemenschen te gebruiken; hij heeft als een uitdeeler der
gaven van Gods Voorzienigheid te handelen: indien iemand talent is toebedeeld, hij
zorge wel, niet te zwijgen: heeft iemand rijkdom ontvangen, hij wake, om niet af te
laten van de gaven der barmhartigheid: viel iemand ervaring ten deel in het besturen
van anderen, hij poge het aanwenden daarvan te doen strekken tot nut van zijn naaste.’
Die leeringen - zoo gaat de Encycliek voort - heeft de kerk zelve in daden belichaamd.
De geheele geschiedenis is daarvoor haar getuige. Inzonderheid heeft de kerk voor
den werkmans-stand gezorgd. Zij heeft, buiten en behalve dat zij steeds bij den
arbeider op een geregeld christelijk leven aandrong, aan de meest verscheiden
inrichtingen tot verheffing van die arbeiders het aanwezen geschonken. Doch, 't lijdt
geen twijfel (zoo zegt de Paus), niet alleen de middelen der kerk, maar ook alle
menschelijke middelen moeten ter oplossing van het geheele sociale vraagstuk worden
in 't werk gesteld. Een groote taak rust hier op de schouders van het s t a a t s g e z a g .
‘De Staat moet zich de werklieden aantrekken, zóó, dat dezen zich een behoorlijk
gewin van hun arbeid verzekerd zien; het werk moet hun voor woning, kleeding,
voeding zooveel opbrengen, dat hun leven ten minste geen ellendig leven zij.’ In alle
bijzonderheden der arbeidsregeling, der arbeidswetgeving, wordt dit nagegaan. Vooral
de bepaling van het loon dat de arbeider kan vorderen wordt hier ontleed. Op den
voorgrond wordt gesteld, dat de werkkring van den staat in dit opzicht vèr reikt.
‘Wijl omtrent het bedrag van het loon met den arbeider wordt overeengekomen, zou
het den schijn kunnen hebben, als ware de arbeidgever na uitbetaling van het loon
van alle verdere verplichtingen ontheven. Men zou tot het denkbeeld kunnen komen:
dat alleen dàn onrecht werd gepleegd, als de werkgever een gedeelte van het loon
inhield, of de werkman niet in alle deden den arbeid verrichtte, dien hij op zich had
genomen: en dat alleen in die gevallen voor de overheid wettige reden van inmenging
aanwezig was, om ieder het zijne te doen geworden. Deze conclusie kan echter niet
geheel worden toegegeven: immers, in den gedachtengang bestaat een leemte,
aangezien een hier ter zake dienend punt van groote beteekenis wordt voorbijgezien.
En wel dit: arbeiden wil zeggen zijn krachten
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inspannen, om in het levensonderhoud en in alle aardsche behoeften te voorzien. ‘In
het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten.’ Twee kenmerken aldus zijn den
arbeid eigen: hij is persoonlijk, wijl de in het werk gestelde kracht en inspanning
persoonlijk toebehooren aan den arbeider, en hij is noodzakelijk, wijl hij het
levensonderhoud moet verschaffen, en een strenge natuurlijke plicht de instandhouding
des levens gebiedt. Als men nu den arbeid beschouwt alleen in zóóverre hij persoonlijk
is, dan valt het niet te loochenen, dat het aan het goeddunken van iederen arbeider
vrijstaat, met elke vermindering van loon vrede te nemen: immers, hij verricht den
arbeid uit vrijen wil en kan zich met een gering loon vergenoegen of van zijn loon
geheel afstand doen. De zaak vertoont zich echter in een ander licht, als men het
tweede, onafscheidelijke kenmerk van den arbeid mede in aanmerking neemt, namelijk
de noodwendigheid. Het leven te onderhouden, is voor een ieder de noodzakelijkste
plicht. Hebben allen van natuurswege recht op levensonderhoud, dan is voor den
onvermogende handen-arbeid de éénige weg, om het te vinden. Indien dus al de
overeenkomst tusschen werkgever en werknemer, bepaaldelijk wat het loon aangaat,
van beide zijden een vrijwillige is, zoo blijft toch altijd de eisch van het natuurrecht,
dat het loon niet zóó laag mag wezen, of een matig, rechtschapen arbeider moet
daarvan kunnen bestaan. Deze gewichtige eisch is onafhankeiijk van den vrijen wil
der contractanten. Verondersteld: een arbeider onderwerpt zich, alleen door den nood
gedwongen of om nog erger lot te ondergaan, aan te harde voorwaarden, die hem
door arbeidgevers of ondernemers gesteld worden, dan wordt hem geweld aangedaan,
en de gerechtigheid komt tegen dergelijken dwang in verzet.’
Eindelijk moeten - en ziehier ons genaderd tot het onderdeel waaraan Kolping zijn
leven had gewijd - de meesters en de arbeiders zelven te zamen door
v e r e e n i g i n g e n medewerken, om den nood zooveel mogelijk op te heffen, en de
ééne klasse tot de andere te doen toenaderen. Hiertoe behooren de vereenigingen tot
wederzijdsche ondersteuning, bijzondere instellingen van hulpbetoon voor den
arbeider en zijn gezin bij plotseling ongeval, bij ziekte en sterven, instellingen tot
bescherming van het recht van kinderen, jeugdige personen en ook volwassenen.
‘Onder dit opzicht nemen de arbeiders-vereenigingen de eerste plaats in: onder haar
doeleinde 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
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de oude gilden niet in hun vorigen toestand weder in het leven worden geroepen: de
nieuwe gebruiken, de vooruitgang van wetenschap en beschaving, de verhoogde
levensbehoeften, 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 Catholieken, die zich grootmoedig
tot begunstigers en deelaenooten van den arbeidsstand 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
tot heden door deze veelzijdige en ijverige bemoeiing 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 in haar inwendige aangelegenheden niet ingrijpen; aanvallen
van buiten verstoren zeer lichtelijk een leven, dat een eigen beginsel ten grondslag
heeft.’
Zóó dreunt de volle orgeltoon in dit gedenkwaardig stuk, dat te Rome is uitgevaardigd,
nu eens met zware dreigende galmen dan met liefelijk vertroostend zoet geruisch.
De eigenaardige frissche klank, die van Kolping's persoon uitging, is in dezen alles
omvattenden harmonieusen stroom opgenomen.
Twee motieven of ideeën beheerschen het samenstel dezer pauselijke toespraak.
Het ééne is een oordeel over onze tijden van zoogenaamden vrijen arbeid. Het kan
niet beter uitgedrukt worden dan in de woorden van Schaepman: ‘Heeft de arbeider
gezondigd: daar is roekeloos en mateloos gezondigd tegen hem, en die zonde moet
worden geboet, moet worden hersteld, of zij zal onder de donderslagen van Gods
oordeel worden gewroken.’
Het andere is een natrilling van het gevoel van deernis, dat Christus doordrong,
toen hij - ‘als er een geheel groote schare was, en zij niet hadden, wat zij eten zouden’
- zijn
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discipelen tot zich riep en hun zeide: ‘Ik word innerlijk met ontferming bewogen
over de schare.’
Op dit oogenblik, terwijl ik dit opstel schrijf1), trekken, in een sneeuwjacht, zwarte
scharen van somber zwijgende werkboze arbeiders, ‘die niet hebben wat zij eten
zouden’, langzam vortredend, voorbij mijn ramen. Volksmenners jakkeren die massaas
voort. Straatjongens en opgeschoten knapen omgeven den stoet, joelen brutaal
luidruchtig of werpen steenen. Politie-agenten dringen daartusschen.... Het is een
smartelijkdroeve eer voor enkele mannen der kerk - wij denken hier aan Protestanten
en Catholieken, zoowel aan Maurice en Kingsley als aan Kolping en von Ketteler dat zij, in het midden onzer eeuw, met vooruitzienden blik reeds wezen op de
mogelijkheid van dergelijke hartbrekende optochten, toen zij, aanklagend de
economische theorieën van eigenbelang en van laissez faire, regeling in den arbeid
beproefden voor werkgever en handwerksman en een beroep deden op
rechtvaardigheid en barmhartigheid.

1) 21 Januari 1893.
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De graaf de mun.
I.
Het gebeurde te Parijs in December 1871, tegen het einde van ‘l'année terrible’. Diepe
verslagenheid en moedeloosheid drukten, na de dagen van de Commune, voorafgegaan
door al de ellende van den Duitschen oorlog, harten en geesten in Frankrijk's hoofdstad
ter neder. Toen kwam daar een kleine kring van nog jonge mannen te samen, om te
overwegen, wat voor het land moest worden gedaan. Zij waren voor 't meerendeel
jeugdige officieren van 't leger. Al de smart der nederlaag hadden zij geleden, en in
de krijgsgevangenschap, gedurende de lange stilte, de groote lessen dier
voorbeeldelooze ramp, straks gevolgd door de sociale uitbarsting te Parijs, overpeinsd.
Te edel en te fier om te vertwijfelen hadden zij zich in gebed tot God gewend, van
uit de hoogte kracht vragend om het vaderland te redden. Want zij begrepen, dat een
herleving, in den goeden en waren zin van het woord, alléén mogelijk was door een
religieusen omkeer van het gemoed. Het volk zelf moest in zijn hart zich bekeeren.
Het drukke leven, de woelige arbeid der bedrijvige maatschappij, moest in de eerste
plaats van andere beginselen uitgaan. Te midden van het dagelijksch sloven, moest
het volk in zijn werk gaan begrijpen, dat het leven en zwoegen hier op aarde slechts
onderdeel was van een eeuwig bestaan, begin van een gezamenlijke toestrooming
tot God. Het leven en werken op aarde mocht niet als iets afgeslotens op zich zelf
opgevat, de mensch zelf mocht niet als geïsoleerd individu beschouwd worden. De
jonge mannen, die dáár in een der laatste weken van het jaar 1871 bijeenkwamen,
bedoelden dus voor het arbeidende volk een anderen
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geestestoestand, en eerst daarna andere instellingen of andere uiterlijke
omstandigheden.
In den kring der jonge mannen, die dit overwogen, waren twee zielsvrienden, die
te zamen de veldslagen rondom Metz en later de opsluiting in Duitschland (Aken)
hadden doorleefd. Beiden behoorden tot den hoogen adel. De één was de toen
30-jarige graaf Albert de Mun, officier der jagers te paard, de ander was de graaf
(later markies) de la Tour du Pin Chambly, kapitein bij de staf. Zij vooral waren zich
bewust, dat redeneeren en bespreken iets ijdels was, wanneer het handelen niet volgde.
Zij wilden een daad, die uitgangspunt voor verdere inspanning kon zijn. Nu was er
reeds ergens te Parijs, op den boulevard Montparnasse, een kleine groep (‘cercle’)
van arbeiders, sinds jaren dáár gevormd en gekweekt, die, te midden van allerlei
rumoer en wereldsche opvatting van zaken, zich in de dagen van het keizerrijk had
geoefend en gesterkt in een streng Catholiek christelijk leven. De oorlog en de opstand
der Commune hadden die groep verstrooid; kleine schulden die deze arbeiderskring
had aangegaan konden niet betaald worden; kortom, de vereeniging was op 't punt
om in de Parijsche maatschappelijke zee te verzinken. De geestelijke leider van de
samenkomsten dier groep, Maurice Meignen, van de sociëteit van
Saint-Vincent-de-Paul1), gaf 't echter voor die arbeiders nog niet op; hij klopte aan
allerlei deuren om onderstand en hulp. Zoo kwam hij ook bij de officieren de Mun
en de la Tour du Pin, en deze gevoelden dadelijk dat hier een begin voor hun streven
kon worden gemaakt. Dat was iets waaraan kon worden vastgeknoopt. Hier was een
feit, een hoûvast voor daden. Meer en meer toch waren zij in hun ziel overtuigd
geworden, dat de redding van hun land alleen mogelijk zou zijn, wanneer men in
opvatting en arbeid absoluut brak met de stellingen der revolutie, met de zoogenaamde
beginselen van 1789. Tijdens de inkerkering te Aken hadden zij met instemming het
geschrift gelezen van den vermaarden Emile Keller,

1) De graaf de Mun heeft later, bij zijn begrafenis den 29 December 1890, op het kerkhof een
lijkrede over hem gehouden. Zie ‘Discours et écrits divers du Comte Albert de Mun’, tome
IV, 1895, pag. 307-311: vergelijk ook tome V, 1895, pag. 96/97.
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zoo bekend door zijn later (clericaal) optreden in de parlementen der republiek na
1870, het boek dat den titel droeg van ‘l'Encyclique du 8 Décembre 1864 et les
principes de 1789.’ Bij den val der Commune - dienst doende in het leger dat de
opstandelingen bedwong - hadden zij, toen hun militaire plicht hen getuigen deed
zijn van het zieltogen der arbeiderswijken, elkander, op den bloedigen heuvel van
Belleville, huiverend in de oogen gezien en verstaan, dat dit ontzettend wee het
logisch einde moest zijn van een samenleving enkel en alleen doortrokken van
revolutie-hartstochten. Toen nu Meignen zich bij hen vervoegde werden zij innerlijk
bewogen. Het bezoek, de ontmoeting, was voor hen een duidelijke aanwijzing wat
te doen was: een teeken van Hoogerhand. De geestelijke was tot hen gekomen in
hun militaire dienstzaal, een der vertrekken van de Louvre, van waar zij 't uitzicht
hadden op het zwarte half geblakerde bouwval-geraamte van het paleis der Tuileriën.
Dit grijnzend overblijfsel van de grootheid der eeuw, op een dag der ellende in
vlammen opgegaan door de barbaarschheid van het gepeupel, was als een sombere
omlijsting der bede van Meignen. De twee officieren gaven hun hand en hun belofte.
Eenige dagen later waren zij bij de groep der arbeiders in de wijk Montparnasse en
hielden zij hun eerste samenkomst, waarbij ook tegenwoordig was de broeder van
Albert de Mun, Robert, die tot aan zijn dood, den 17en Februari 1887 - hij was toen
47 jaar, - hun onafscheidelijke helper was.

II.
Zóó werd op het einde van 1871 gegrondvest ‘1'Ceuvre des Cercles Catholiques
d'ouvriers.’
Het doel was natuurlijk niet om enkel de groep van de wijk Montparnasse voor
vallen te behoeden, maar om Parijs en voorts geheel Frankrijk te overdekken, en als
't 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’
zijn van een nieuw levensbestaan. Op den bodem dier vereenigingen zou men dan
het steunpunt vinden, van waar, in naam van het Catholieke stelsel, de worsteling
kon aangebonden worden tegen de Revolutie.
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De twee edellieden bedoelden dus een contra-revolutie op den grondslag van hetgeen
het hoofd der kerk in den Syllabus van 1864 had geleeraard. Als middel daartoe werd
in het eerste manifest, dat van hen uitging, voor de arbeiders aangegeven: de
Catholieke associatie. Die associatie moest dan 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 - want hij was de ziel van
alles, het eigenlijke hoofd - den 10en December 1871 zijn eerste rede hield in het
locaal van den ‘cercle’ in de Montparnasse-wijk, wekte hij de daar vergaderde
arbeiders, klein van getal, in dien geest op. Het was, volgens hem, voor een goed
deel een geloofsdaad, 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 verbinding van de aarde aan den hemel, moest ook
nu 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
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 der moeder, eene de la
Ferronays. Men herinnert zich wellicht die moeder. Ruim dertig 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 van: ‘Verhaal eener
zuster.’ Het waren herinneringen der familie de la Ferronays, een geslacht dat in de
politiek zekere beteekenis had tijdens de Restauratie. Het verhaal, door Mevrouw
Craven geschreven, hield zich vooral bezig met de liefde en het lijden van
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graaf Albert de la Ferronays en van zijn 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 licht uit den hemel scheen te zijn
nedergevallen. Men had misschien terecht haast enkel oogen voor Alexandrine. Toch
waren er, naast deze fijne, teedere harmonieuse 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 Voré binnenleidde, 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 achtereenvolgens 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, in zijn actief religieus werk, slechts de vingerwijzing der vroeg
gestorven moeder gevolgd1).
Voorzoover zijn godsdienstige overtuigingen in sociale richting een meer
practischen vorm kregen, kunnen wij, naast deze eerste bezieling van de moeder,
nog op drie invloeden van karakters wijzen, die vormend en leidend zijn denkbeelden

1) Vergelijk ons opstel: ‘Herinneringen der familie de la Ferronays’, opgenomen in den bundel
‘Studiën en Schetsen’, en daarvan pag. 154. De de Muns waren edellieden uit de Bigorre
(Gasconje), waarvan een telg de kruistochten medemaakte. De vertegenwoordiger van de
oudste levende tak voert sinds de Restauratie den markies-titel, de anderen den titel van
graaf. De vader van Robert en Albert was bij zijn dood de markies. Hij stierf 23 Maart 1898,
80 jaren oud. Hij was na den dood van Mlle de Ferronays later hertrouwd met Mlle de Ludre.
Uit dit tweede huwelijk zijn vier kinderen geboren: de abbé dc Mun, de hertogin d'Ursel, de
gravin d'Harcourt, en de gravin de Francqueville. De markies-titel is overgegaan op den zoon
van Robert, Adrien, gehuwd met Mlle de Venoge; zijne moeder was eene de Beauvau. Onze
graaf Albert de Mun is gehuwd met de gravin Simone d'Andlau.
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hebben gepreciseerd. Wij noemen Ozanam, Augustin Cochin en Le Play.
Frédéric Ozanam, die van 1813 tot 1853 leefde, is onder de geleerden bekend
genoeg door zijn studie over Dante en de Franciscaansche dichters. Maar de
hoogleeraar, al zat hij op den stoel van Fauriel, is misschien bij 't tegenwoordig
geslacht vergeten of in zijn letterkundige onderzoekingen voorbij gestreefd. Niet
verflauwd echter is de herinnering aan zijn maatschappelijke daad, wier beteekenis
zoo schoon door Lacordaire, in zijn 1856 verschenen biografie van Ozanam, is
geschetst. Toen hij, twintig jaar oud, uit Lyon in Parijs kwam, om dáár zijn
rechtsgeleerde studiën te voltooien, trof hem in de groote wereldstad één bizondere
zaak, namelijk, de bittere verwaarloozing der arme klassen. Geloovig catholiek
christen vertrouwde hij op de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde door de
menschen. Maar hoe weinig werd door de echte christenen onder de meer welgestelde
klasse gedaan, om dat rijk te verwezenlijken! En in tegenoverstelling van die lauwheid
waren reeds de Saint-Simonisten begonnen hun leer te verbreiden, en uit gansch
andere beginselen aanhangers op te roepen om het lot der onterfden zich aan te
trekken. Toen meende Ozanam, dat voor hem en voor alle christenen het oogenblik
gekomen was, om in naam van het Evangelie de zaak der armen ter hand te nemen.
Hij riep zeven jonge vrienden tot zich en stichtte in Mei 1833 met hen ‘la Société de
Saint-Vincent de Paul.’ Terwijl de Saint-Simonisten een theorie ontwikkelden, die,
volgens hen, de wereld moest vernieuwen, zouden Ozanam en zijn vrienden, zonder
op zoo hoog een programma zich te beroepen, meer bescheiden en nederig een vaste
dagelijksche taak volvoeren. Zij gingen arme wijken bezoeken en traden de kamers
in waar zich de ellende verborg. Men zag hen, zoo even nog scholieren, met den blos
der jeugd op 't gelaat, de weerzinwekkende vuile verblijven der armoede en der
ondeugd binnenstappen, om aan onbekende lijdende medemenschen een visie van
Chariteit te brengen. Zij wandelden stil hun weg, zonder ophouden, zonder
ontmoediging, zonder onderscheid te maken tusschen de personen wien zij hulp en
troost konden brengen. Zij bleven een kleine kern, al breidde zich hun getal en invloed
uit. Twintig jaren later, in 1853, in een bijeenkomst te Florence, kon Ozanam
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de volgende woorden spreken. ‘In plaats van acht zijn wij tegenwoordig twee duizend
in getal, en wij bezoeken regelmatig vijf duizend huisgezinnen, dat is ongeveer
twintig duizend armen, of het vierde deel der armen van Parijs.’ Hij zeide dit met
lichte voldoening. Overigens was zelfverheffing volkomen vreemd aan de leden der
societeit van Saint-Vincent de Paul. Zij hadden niet geredeneerd, maar eenvoudig-weg
getoond, hoe men de trap der armen (‘l'escalier des pauvres’) weder opklimt.
Wat Ozanam uit diep religieus gevoel ondernam, een strijd tegen zonde en ellende,
werd op andere meer administratieve wijze door Augustin Cochin te Parijs beproefd.
Deze uitnemende man, die van 1823 tot 1872 heeft geleefd, kwam niet uit de rijen
der geleerden, maar uit de kringen der hooge rijke Parijsche burgerij. Reeds in de
zestiende eeuw behoorde zijn familie tot den stedelijken raad en overheid van de
hoofdstad. Hij-zelf heeft grooten invloed in allerlei industrieele en financieele kringen
van Parijs uitgeoefend, een invloed die goed geteekend is in de uitnemende
beschrijving, welke de graaf de Falloux in 1875 van hem heeft uitgegeven. Het gold
bij Cochin vooral een bestrijding van de ramp van het pauperisme met middelen aan
't christendom ontleend. Hij was op dat terrein een beproefde gids en een ordelijk
uitdeeler van milde gaven. Hij zorgde voor de armen van zijn buurt. Maar hij hield
zich niet enkel bezig met den arbeid, de huisvesting, het voedsel en de besparing van
den werkman: hij bemoeide zich ook met de ontspanning en het geestelijk onderricht
der armen. Zijn toeleg was om de Parijsche arbeiders, en ook de jonge lieden die uit
de provincie kwamen om in de hoofdstad werk te vinden, te onttrekken aan de
duizenderlei gevaren en valstrikken die den werkelooze omringen. Vooral voor den
Zondag der arbeiders wilde hij zorgen, leeskamers, uitspanningszalen dan voor hen
openen. In dien geest was hij het, die den stoot had gegeven tot die groep (‘cercle’)
van catholieke arbeiders, welke, onder leiding van Meignen, op den boulevard
Montparnasse was opgericht, en wier bestaan - zooals wij zagen - een hefboom in
1871 werd voor onzen graaf de Mun. Cochin werkte rusteloos voort in zijn christelijke
bemoeiingen voor de armen. Zijn trouwe vrienden, vooral uit de liberaalcatholieke
richting, Montalembert, Albert de Broglie, Kolb-
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Bernard, steunden hem met al hun krachten. Toen, na den oorlog van 1870/71, Thiers
Frankrijk hoopte te doen herleven, had hij ook op Cochin 't oog gericht. Eerst dacht
men hem maire van Parijs te maken. De tijden schenen echter nog niet rijp. Voorloopig
werd hem de prefectuur van Versailles gegeven, in welke betrekking hij echter
spoedig stierf.
Naast de uitstraling van het voorbeeld van Ozanam en Cochin zien wij op de Mun
den invloed der geschriften van Le Play. Onberekenbaar is de inwerking van dezen
man op Frankrijk geweest. Hij is een dergenen, die voor Frankrijk de realistische
studie der sociale economie of liever de op waarneming der feiten gebaseerde leer
der maatschappij aan de orde heeft gesteld. Voortgekomen uit de rangen der
ingenieurs, doorkneed in alle vragen van het mijnwezen, heeft hij gedurende een
lang leven (hij leefde van 1806-1882) zich gewijd aan de observatie van de bouworde
der maatschappij over de geheele wereld, om, naar aanleiding van die volgens een
vaste methode verkregen ervaring, aan het Frankrijk zijner dagen berispenden raad
en voorlichting te geven. Een maatschappelijke hervorming moest plaats hebben,
zoo leerde hij. Drie begrippen, in de achttiende eeuw tot wasdom gekomen, hadden,
volgens hem, Frankrijks geest en gemoed bedorven. Vooreerst het begrip der
natuurlijke ontwikkeling van den mensch tot volkomenheid, in dien zin, dat ieder
mensch bij zijn geboorte reeds de kiemen der ‘perfectie’ in zich meent te dragen,
welke voorts op geleidelijke wijze zich bij hem ontplooien. Dan het begrip der
volkomen gelijkheid onder de menschen, dat hen er toe drijft het gezag der sociale
autoriteiten op elk gebied te ontkennen of te miskennen. Eindelijk het begrip van 't
recht van weerstand tegen de tucht aller leidende en dwingende instellingen en dus
tegen de sociale orde. In tegenoverstelling van die drie valsche begrippen, wees le
Play op de traditie van alle volken, en op de vaste regelen die deze volken overal in
hun leven eerbiedigden en eerbiedigen. Wat voor Frankrijk te doen is, was volgens
hem niet zoo ingewikkeld als 't scheen. In kort begrip was het besloten in den inhoud
van de tafelen der Tien Geboden. Hij wilde Frankrijk weder nopen tot opvolging van
d'aloude wet. Dáár werd de gehoorzaamheid aan God op den voorgrond gesteld, en
werden uit de plicht dier gehoorzaamheid alle verhoudingen
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onder de menschen afgeleid. Dien weg volgende, kon men er nu, volgens le Play,
weder toe komen, het gezag zoowel van den vader, als van den arbeidspatroon te
eerbiedigen. Maar de sociale autoriteiten zelven moesten ook van hun kant beginnen
met scherpe naleving van de Tien Geboden. Zij moesten in de praktijk het voorbeeld
geven: - opstellen een ‘verklaring’ der plichten van den mensch in tegenoverstelling
der rechten van den mensch, plichten die zij dan zelven op de meest stipte wijze
moesten vervullen: - dan moesten zij de erfopvolging der oude tijden wederom doen
herleven, in plaats van de gedwongen verdeeling van het erfgoed onder alle kinderen
toe te passen: - zij moesten het familie-leven weder in eere stellen en het huisgezin
met zijn eerwaardige gewoonten als bolwerk en hoeksteen der maatschappij weder
stevig bevestigen: - eindelijk moesten zij in de kerk, dat is voornamelijk de Catholieke
kerk, de vingerwijzing zoeken naar hetgeen in hoogeren zin voor alle
levensbetrekkingen kon worden geëischt. Zóó alleen kon weder opgebouwd worden
de werkplaats, waarin de arbeiders vastheid van bezigheid, lust tot sparen,
ordelievendheid, zin tot aanéénsluiting en gevoel van zelfbeperking in praktijk zouden
brengen. Het moest dan zijn een samenstel van regelen, die voor den arbeider tot
vaste gewoonten, tot ‘coutumes’ konden worden, een atmosfeer waarin hij zich
inleefde, waarin hij volle gezondheid kon inademen, gewoonten, die - daar zij als
van de warmte van den huiselijken haard zelven uitstraalden en de werkplaats tot
een verlengstuk van het familie-leven maakten - de sociale orde konden terugbrengen.
Op breede wijze zou overal in elk bedrijf, in elke fabriek, verwerkelijkt worden het
‘patronage’, de zegenrijke kant van het patroon-zijn. De patroon in het werk werd
dan niet anders dan de op een andere plaats zich bewegende huisvader. Aan beiden
werd van-zelf, door de naleving der op de goddelijke orde steunende gewoonten, de
vereischte gehoorzaamheid dan willig gebracht. Le Play, de ontwerper en rangschikker
van een der schoonste internationale industrie-tentoonstellingen, die Parijs gezien
heeft - de expositie van 1867 - bepleitte zonder ophouden, dat Frankrijk, eerst langs
den weg der bovengestelde methode, niet alleen voor het product maar ook voor den
producent zou kunnen zorgen.
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De drie verschillende methodes, door Ozanam, Cochin en Le Play1) achtereenvolgens
aangewend of bepleit, werden nu in het brein van den jongen graaf de Mun - als door
de bezieling der moeder - tot een eigenaardig parool geresumeerd, dat, volgens hem,
een beroep kon en moest doen op de tijden die kwamen. Het was een leer der
contra-revolutie, die hij zou prediken, maar niet met een richting op het verleden,
met een zin en roeping om de traditie van gisteren weder te doen herleven, neen, met
de strekking om een nieuwen tijdkring ook met nieuwe beginselen aan te vangen.
Zijn medestanders zouden soldaten zijn van een leger der volgende eeuw: ridders
van een kruistocht der toekomst. Eng en vast zou hij zich aansluiten aan de kerk. Hij
meende, met open vizier en met den christelijk-catholieken degen in de hand, zich
uitdagend te kunnen plaatsen vlak tegenover de revolutionare anarchie, die hij in de
Commune na den oorlog van 1870 had aanschouwd. Hij wilde nu onder één vaandel
roepen de aanhangers van het oude Catholieke geloof, die hij met nieuw vuur zou
bezielen, om ze allen in slagorde te plaatsen tegen de mannen van het socialisme.
Hij ging uit van de gedachte, dat men dit socialisme alleen kon overwinnen, wanneer
men tegenover dat streven een hooger, d.i. godsdienstig ideaal kon plaatsen. Slechts
moest men zich dan hoeden het hedendaagsch socialisme te miskennen; men moest
begrijpen, dat de socialisten nog iets anders waren dan een hoop immoreele wezens,
die de begeerige handen uitstrekten naar andermans goed. Hij zag den vijand in
gansch ander licht. Maar onbetwistbaar was het, volgens hem, dat de strijd met die
macht moest worden gestreden. ‘Dieu le veut’, riep hij uit.

III.
De ‘Cercles’, die hij ging oprichten, waren uitingen en vormen van een Catholieke
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

1) De uitingen zelven van den graaf de Mun over die drie voorgangers kan men vinden in zijn
redevoeringen. Over Frédéric Ozanam, zie Discours, Vol. I, 3e Edition, p. 517; over Augustin
Cochin, Discours, Vol. I, 3e Edition, p. 2; en over Le Play, Discours, Vol. I, 3e Edition, p.
367.
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droeg. Maar de 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 de redevoering, die de graaf de Mun den 11en September 1896 te Landernau,
bij de sluiting van een gewestelijke vergadering van ‘1'OEuvre des cercles’ hield1),
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, dat de daad, die in 1871 ondernomen werd ten behoeve der sociale beweging,
hierin bestond, dat Catholieke christenen toen begrepen, dat, bij 't gapen van den
afgrond waarin Frankrijk dreigde te storten, iets gedaan moest worden. 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
bescherming 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 Catholieken 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 dan nam men op elke plaats, waar men
de ‘cercles’ kon vestigen, al

1) Het ‘Discours’ is uitgegeven te Morlaix, Imprimerie A. le Goaziou, 1896.
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de 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 Catholieke 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 rooken, 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
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 samen
en traden in overleg, om met steeds hernieuwde warmte in het geheele netwerk der
‘cercles’ den geest der gemeenschap te storten.
Een algemeen reglement voor al die ‘cercles’ bestaat niet. Er zijn slechts locale
of plaatselijke reglementen vastgesteld. Er is dus nog al verschil en afwijking, wanneer
men de regels van enkele der ‘cercles’ van de steden naast die van het platte-land
legt. Wij zijn niet in de gelegenheid geweest vele van die reglementen te bekomen.
Wij wijzen als types slechts op de verordeningen voor de Parijsche ‘cercles’, en op
de beschrijving van den ‘cercle’ te Val-du-Bois bij Rheims.
Wat Parijs betreft: zoo teekenen wij op, dat aldaar verschillende ‘cercles’ bestaan.
Wij hebben dien van den Boulevard Montparnasse reeds genoemd, en vermelden
dien van de wijk Belleville-Ménilmontant, voorts dien van de wijk Sainte Geneviève,
waaraan, vooral door de zorgen van Robert de Mun, een in Griekschen stijl gebouwde
kapel (in de rue des Carmes 15) werd toegevoegd. De Parijsche reglementen voor
die ‘cercles’ bestaan nu uit twee deelen, eerst eenige artikelen van algemeene strekking
over grondslagen en doel van het geheele werk (‘l'oeuvre des cercles catholiques
d'ouvriers’ en dan regelen meer bepaald voor Parijs vastgesteld1). - In de

1) Wij gebruiken het ‘Règlement Général des Cercles Catholiques d'Ouvriers de Paris’, dat in
1889 is uitgekomen ‘au secrétariat de 1'OEuvre, 262 bonlevard Saint-Germain’. Het wordt
ingeleid door een ‘breve’ van paus Pius IX van 2 October 1874.
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eerste afdeeling trekken de artikelen 1, 4 en 6 onze aandacht. Zij luiden aldus: Artikel
1. ‘Het werk der Catholieke “cercles” van werklieden heeft tot doel de toewijding
der besturende klasse (classe dirigeante) jegens de arbeidersklasse: tot beginselen
de bepalingen der Kerk over haar verhouding tot de burgerlijke maatschappij: en tot
vorm den Catholieken “cercle” der arbeiders of de christelijke corporatie. Het plaatst
zich onder de hoede van den Paus en de bisschoppen van Frankrijk. De leden zijn
verbonden door een godsdienstigen band. Art. 4. De actie van het geheele werk
(“l'OEuvre”) wordt, onder leiding van een comité-generaal genaamd “Comité de
1'OEuvre”, uitgeoefend door Catholieke associaties, die in de besturende klasse
gerecruteerd worden en georganiseerd zijn in “locale comités.” De leden van dat
comité vereenigen zich onderling door een openbare en persoonlijke adhaesie aan
de algemeene regelen van het “OEuvre” en door het aannemen van zijn godsdienstigen
band. Het “Comité de 1'OEuvre” heeft tot taak voor het “werk” propaganda te maken,
den geest daarvan in stand te houden en de éénheid daarvan te waarborgen. De “locale
comité's” hebben tot roeping in de arbeidersklasse associaties op te richten en in
stand te houden, welke den vorm en den naam aannemen van Catholieke associaties.
Art. 6. De aldus geconstitueerde “cercles” zijn middelpunten van vereeniging, waar
de leden der arbeiders-associatie moeten vinden: a. een wijkplaats om hun geloof,
hun zeden en hun vaderlandsliefde te bewaren of te doen herleven; b. den
georganiseerden dienst der religieuse praktijk en der christelijke liefde; c. economische
instellingen; d. middelen om zich te onderwijzen; e. fatsoenlijke ontspanningen.
De tweede afdeeling der Parijsche reglementen treedt in meer bijzonderheden voor
de Parijsche locale omstandigheden. Nadat art. 1 heeft vermeld, dat de Catholieke
associaties van Parijs zich plaatsen onder het patronaat van den Heiligen Jozef,
bepaalt art. 2 het volgende: ‘Het locale comité der Catholieke “cercles” te Parijs, dat
door het “Comitéde 1'OEuvre” belast is met de leiding van het “werk” in het diocese
van Parijs, stelt bij elken Parijschen “cercle” een wijksraad (“Conseil de quartier”)
in, welke tot taak heeft dien “cercle” in stand te houden, de gedachte daarvan te
handhaven en te waken voor zijn zedelijke en stoffelijke belangen. Art. 3 om-
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schrijft de bevoegdheden en werkkring van den voorzitter van dien wijksraad. Art.
4 bepaalt de indeelingen van dien wijksraad. ‘Het “Conseil de quartier” is ingedeeld
in vier secties onder het gezag van den secretaris-generaal. De eerste sectie omvat
de propaganda; de tweede sectie de vragen van het inwendig beheer van den “cercle”;
de derde sectie de financiën, en de vierde sectie het onderwijs.’ Art. 5 geeft de
classificatie der leden. De ‘cercles’ bestaan uit vier soorten van leden: de candidaten,
de ‘sociétaires’ (verdeeld in actieve en geagregeerde sociétaires), de geagregeerde
leden en de geassocieerde leden. leder ‘cercle’ heeft voorts een directeur, een
inwendigen raad (‘conseil intérieur’), een president en twee vice-presidenten. Een
kapel is in elk der ‘cercles’ gevestigd; een aalmoezenier, wiens keuze goedgekeurd
is door den aartsbisschop van Parijs, wijdt zijn diensten aan al de leden van den
‘cercle’. Hij heeft recht van contrôle op de boekerij en op de keuze der ontspanningen.
Een ‘bulletin’, samengesteld door de zorgen van de tweede sectie van het Parijsche
comité, stelt op periodieke wijze de ‘cercles’ en associaties, die daartoe behooren,
in onderlinge gemeenschap. - De volgende §§ van deze tweede afdeeling van het
reglement houden zich vooral bezig met meer preciese omschrijvingen der
classificatiën der leden en der bevoegdheden van de besturen. Wij teekenen omtrent
de ‘sociétaires’ en de leden het volgende op uit de artikelen 13, 17 en 18. De
sociétaires zijn het eigenlijke lichaam van den ‘cercle’. Zij zijn verdeeld, zoo als wij
zagen, in actieve en geagregeerde sociétaires. De eersten zijn kiezers en verkiesbaar.
De tweeden zijn enkel kiezers: tot die categorie behooren de patroons, de militairen
en de vreemdelingen. Wat de leden betreft zegt art. 17: ‘de sociétaires, die verplicht
worden Parijs te verlaten door terugkeer in hun provincie, militairen dienstplicht
enz., blijven aan den “cercle” verbonden door den titel van geagregeerd lid. Zij
ontvangen de rapporten en mededeelingen die hen op de hoogte van het leven in den
“cercle” houden.’ ‘De geassocieerde leden zijn zij, die, niet behoorende tot den
arbeidersstand, lid begeeren te worden van een “cercle” van arbeiders, als bewijs
van sympathie en eensgezindheid onder de verschillende klassen der maatschappij.
Zij betalen dezelfde geldelijke bijdrage als de “sociétaires.” Zij kunnen de gewone
en algemeene samenkomsten bijwonen;
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maar zij nemen geen deel aan de verkiezingen en mogen geen functie van den “cercle”
waarnemen, met uitzondering van het presidentschap van de Conferentie van
Saint-Vincent de Paul.’ Zij zijn dus eigenlijk de begunstigers. - Eenige bepalingen
omtrent den geest en arbeid der ‘cercles’ besluiten deze tweede afdeeling van het
reglement. Op den voorgrond staat, dat de leden van een ‘cercle’ als het ware een
familie vormen, en dus onderling de betrekking tot elkander hebben als van
bloedverwanten. De geldelijke bijdrage, die van elk lid geheven wordt, wisselt van
50 centimes tot 1 franc per maand. Omtrent de verschillende instellingen van elken
‘cercle’ bepaalt art. 54 het volgende: ‘Verschillende instellingen zullen zooveel
mogelijk door den wijksraad (Conseil de quartier) worden gevestigd, te weten: 10.
gemengde professioneele syndicaten van patroons en werklieden voor elk vak; 20.
geregelde vergaderingen van gedelegeerden uit de werkplaatsen der wijk voor de
propaganda van den “cercle” en der corporaties; 30. wetenschappelijke en litteraire
voordrachten, speciale bijeenkomsten voor de studie van sociale en arbeiders-questies,
een bibliotheek samengesteld uit werken over letterkunde, geschiedenis,
kunstnijverheid en op industrie toegepaste wetenschap, dagbladen, maandschriften
en publicaties betreffende de verschillende ambachtsvakken; 40. een “société de
secours mutuel et de retraite”, genaamd de familie, bekrachtigd door den staat en
opengesteld voor alle leden van de Parijsche cercles; 50. een spaarbank aan den
“cercle” verbonden; 60. de conferentie van Saint-Vincent de Paul voor huis-onderstand
van de armen der wijk; 70. een godsdienstige vereeniging onder het patronaat van
“Jésus ouvrier”, volgens de usantie van iederen “cercle”; en voorts elke andere
instelling van toewijding en voorzorg, die door de omstandigheden in het belang der
zedelijke en stoffelijke verhoudingen der leden van den “cercle” kan worden in 't
leven geroepen. Vermelden wij ten slotte, dat de leden van den “cercle” in het bezit
kunnen komen van een “livretdiploma”. Dit livret is het uiterlijk teeken der christelijke
associatie. Het wordt aan de leden, die door dienstijver het verdienen, met zekere
plechtigheid uitgereikt. Het is voor hen een bewijs waaraan zij zich kunnen herkennen,
het beteekent zedelijken steun en materieele hulp. De werkman, die naar een andere
stad of naar een anderen “cercle” verhuist,
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moet telkens dat “livret” laten viseeren en afstempelen.
Dit wat de ‘cercles’ te Parijs betreft. Als type van de inrichting van zulke ‘cercles’
op het platteland, waar zij meestal verbonden zijn aan één bepaalde fabriek, en waar
zij dus met de inrichting en organisatie dezer speciale fabriek zich moeten
veréénzelvigen, wijzen wij op den kring van de ijzerfabriek te Val-du-Bois bij Rheims,
een werkplaats bestuurd door den besten medehelper van de Mun, den industrieel
Léon Harmel1) Harmel heeft in zijn fabriek 1200 arbeiders en arbeidsters in dienst,
die hij niet enkel als arbeidspatroon maar ook als zedelijk directeur leidt. Hij
vereenigde geheel zijn arbeidspersoneel tot een ‘cercle’. Hij heeft zijn arbeiders en
arbeidsters daarvoor ingedeeld in vier groepen van associaties, die 10. de
fundamenteele associaties, 20. de corporatieve en economische instellingen, 30. de
instellingen van zedelijk behoud en 4o. de godsdienstige werken omvatten. Al die
groepen zijn op zuiver Catholieken grondslag gevestigd: de solidariteit die zij
erkennen is een confessioneele solidariteit: elke groep, ja elke sectie, heeft een vasten
kerkdijken feestdag in het jaar; de leden komen samen des Zondag-middags. De
algemeene associatie der mannen, open voor alle mannelijke arbeiders boven de 18
jaren oud, is de kern van den ‘cercle.’ De 300 leden daarvan hebben te hunner
beschikking een ruime zaal, goed verlicht, met zes biljarten, een bibliotheek waaruit
zij boeken kunnen lezen, een buffet en allerlei speeltuig.

1) Raadpleeg Nitti, ‘le Socialisme Catholique’, 1894, pag. 304-309. Zie voorts een beschrijving
van den Cercle de Val-du-Bois in de Revue de Paris van 15 September 1897, pag. 289 vlg.,
een artikel van Henri Bérenger. Van Léon Harmel zelven zijn twee redevoeringen over het
werk der ‘cercles’ verschenen, beide te Lyon gehouden, de ééne 24 November 1887, de
andere 27 November 1887 uitgesproken; de eerste is te Lyon, de tweede te Parijs uitgegeven.
Deze stukken bevinden zich in de Fransche Nationale Bibliotheek te Parijs. Belangrijk is
zijn aandeel geweest op het ‘Congrès Ouvrier régional’ van Rheims in Mei 1893, welk
congrès op zijn initiatief tot stand kwam. Dáár ontvouwde hij de leer over het budget van
den werkman. Hij kwam tot een cijfer van jaarlijksche uitgaven voor het arbeidersgezin van
1570 francs. Zie Léon Grégoire, ‘le Pape, les Catholiques et la Question Sociale’, tweede
druk, 1895, pag. 78. Léon Harmel stond nog weder aan 't hoofd der Fransche pelgrims, toen
deze te Rome bij paus Leo XIII, den 8sten October 1898, een veel besproken audiëntie hadden.
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Men geeft in die zaal lezingen, houdt er debatten en voorts elke maand een algemeene
vergadering van arbeiders, waarop de sociale en economische questies kunnen worden
behandeld. De jongelingschap van dertien tot zestien jaren oud heeft ‘le petit cercle’,
en de kinderen die nog ter school gaan hebben de associatie van Saint-Louis de
Gonzague. De vrouwen en meisjes zijn ingedeeld in secties onder het opzicht van
zusters ‘du sacré coeur,’ welke zusters ook het onderricht geven. De moeders van
huisgezinnen hebben een associatie van ‘dames patronessen.’ Een ‘société de jeunesse’
is ingericht voor de jongelingschap: zij organiseert zondagsfeesten, dramatische
voorstellingen, sport-spelen, lezingen en koraalzang-oefeningen. Geheel de
industrieele kolonie van Val-du-Bois wordt bestuurd door een boven de werklieden
staand centraal comité, samengesteld uit leden der familie Harmel, de geestelijken
van het oord, en eenige hoofden der werkplaatsen. Dit comité beslecht alle conflicten.
De inrichting der ‘cercles,’ zooals zij te Parijs en te Valdu-Bois wordt
waargenomen, is nu met allerlei wijzigingen, door verschillende plaatsen en
omstandigheden veroorzaakt, de inrichting der ‘cercles’ in 't algemeen voor het
gansche land. Men telt thans, in het jaar 1897, ongeveer drie duizend van zulke
‘cercles’ in Frankrijk, die jonge en oude arbeiders telkens vereenigen in bepaalde
lokalen, waaraan dan meestal een kapel is verbonden. Na 1873 zijn jaarlijks in Mei
of Juni algemeene vergaderingen van al de ‘cercles’ gehouden, op welke
vergaderingen de graaf de Mun dan een groote rede uitsprak, en als 't ware een ‘revue’
hield van de krachten die zich voor het groote werk hadden aanééngesloten. De beste
van zulke toespraken - die uitgesproken op de derde algemeene vergadering van
1875, op de vierde van 1876, op de vijfde in 1877, op de zesde in 1878, op de zevende
in 1879, op de negende in 1881, op de tiende in 1882, op de twaalfde in 1884, op de
veertiende in 1886, op de vijftiende in 1887 - vormen het hoofdbestanddeel van het
eerste deel der redevoeringen van de Mun, het deel dat de ‘Questions sociales’
behandelt, waarvan in 1895 een derde druk is verschenen; de van 1887 tot 1895
uitgesproken redevoeringen van den graaf bij gelegenheid der algemeene
vergaderingen van het ‘OEuvre des cercles catholiques’ zijn opgenomen in
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het vierde en vijfde deel zijner redevoeringen, welke, onder den breederen titel van
‘Discours et écrits divers’ mede in 1895 zijn verschenen. De belangrijkste dier
redevoeringen is misschien die te Saint-Brieuc, den 19 November 1893 gehouden,
welke op bladzijde 369-399 van het vijfde deel is afgedrukt. Op die redevoeringen
plegen de aanhangers der ‘cercles’ te wijzen, wanneer men naar hunne beginselen
vraagt. Voorts werden dan vanwege de stichting der ‘cercles’ enkele aparte boekdeelen
uitgegeven. Wij kennen een eerste deel onder den titel van: ‘Régime du travail.’ Het
behandelt negen onderwerpen: 10. de christelijke sociale orde, 20. de vrijheid van
arbeid, 30. de plicht der overheid tegenover den arbeid, 40, het beginsel van
arbeidsorganisatie, rechtvaardigheid en liefde, 50. den aard van het arbeidscontract,
60. het recht van associatie, 70. de catholieke professioneele associatie van kunsten
en ambachten, 80. de werkstakingen en coälities, 90. de volksbanken en het uitleenen
tegen interest. Op dit deel volgde dan een tweede met rapporten en adviezen over de
verplichte verzekeringen van arbeiders, en twee deelen over het recht van eigendom.
Propaganda-brochures met allerlei inhoud begeleidden voorts telkens de grootere
boeken of verslagen.
Zijn nu de ‘cercles’ streng-catholiek en zelfs kerkelijk ingericht, en doen zij telkens
denken aan ‘confréries’ der middeleeuwen, zoo betreft dit voor een goed deel den
vorm. In het wezen der zaak is de inhoud voor een deel zeer modern. De groote
questies van den arbeid worden er besproken en behandeld. Op de algemeene
vergaderingen staan op den vóórgrond dezelfde onderwerpen, die op de congressen
der socialisten worden gedebatteerd. De praktijk der geldende staathuishoudkunde
wordt even scherp ontleed en gecritiseerd in de ‘cercles’ van de Mun, als in de
conferenties der Guesdisten, Broussisten en Allemanisten. Nergens wordt het
economisch individualisme, het egoistisch drijven der particuliere belangen, strenger
gegeeseld, dan in de woorden die de Mun telkens aan de catholieken laat hooren. In
een rede van 10 Mei 1887, te Parijs gehouden1), wijst hij er op, hoe dat rijk van 't
economisch individualisme allengs uitéenvalt. ‘De sociale

1) Zie ‘Discours du Comte Albert du Mun’. Tome premier. Questions sociales, troisième édition,
1895, pag. 560.
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hervorming is begonnen en kan niet meer worden tegengehouden. Van alle kanten
verheft zich een wind, menschen en regeeringen drijvend naar een toekomst, die wel
is waar nog vaag is, maar waarvan de lijnen als voorteekenen der hoop zich reeds
teekenen, zooals men op een schip in zee, door den schemerenden mist heen, langzaam
en zeker de verre omtrekken van het reikhalzend begeerde strand ziet oprijzen.’
Tegenover het individualisme der Fransche Revolutie en der economie van de
liberale school stelde de Mun over de associatie, bezield door den geest van 't
Christendom. Hij eischte voor den arbeid de C h r i s t e l i j k e c o r p o r a t i e , de
aanéénsluiting in de werkplaats. Verbreken en te-niet doen wilde hij wat door de
Fransche Revolutie voor de arbeiders was gedaan. In een rede van 8 September 1878
tot de Parijsche ‘cercles’ gehouden, die een pelgrimstocht naar Chartres hadden
ondernomen, liet hij zich over den strijd tegen de Revolutiebegrippen aldus uit1):
‘Hoe, zegt men, heeft de Revolutie niets aan het volk gegeven? Maar zij gaf aan het
volk de vrijheid. De vrijheid: maar waar is zij? Ik hoor wel dat men aan alle kanten
over de vrijheid spreekt, maar ik zie slechts lieden, die, ten hunnen eigenen profijte,
de vrijheid van anderen verbeurd verklaren. En wanneer ik het spoor van de vrijheid
naga in datgene wat ons 't meest raakt en 't scherpst ons hart treft, te weten in het
groote vraagstuk van den arbeid, dat alle andere questies resumeert, en waartoe in
onze dagen geheel de sociale worsteling en geheel de politieke strijd heendringt,
wanneer ik dáár het spoor der vrijheid zoek, dan vind ik slechts nog meer dan elders
de revolutionnaire leugen. Ik hoor de absolute vrijheid van den arbeid met verheffing
verkondigen als het beginsel der vrijmaking van het volk, en ik zie, dat alles in de
praktijk smadelijk uitloopt op slaafsche dienstbaarheid der arbeiders. Gijlieden zijt
mannen van het bedrijf: zegt mij, of ik mij vergis. De absolute vrijheid van den
arbeid, dit is de economische sfeer, de formule der Revolutie, het in praktijk brengen
van de verklaring der “rechten van den mensch.” Steunende op de leer der
onafhankelijkheid van de menschelijke rede en op de theorie van den aangeboren

1) Zie ‘Discours du Comte Albert de Mun’. Tome premier. Questions sociales, troisième édition,
1875, pag. 296 en volgende.
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goeden aard van den mensch, heeft dat beginsel tot beweegkracht aan de pogingen
der menschen gegeven het persoonlijk eigenbelang, en - terwijl het de overheid van
den plicht der bescherming heeft ontheven, die de grondslag van haar recht is - heeft
het, door met één slag de tusschenkomst dezer voogdij wreg te vagen, de zwakken
zonder eenige verdediging overgeleverd aan de macht der sterken. Het heeft in het
leven geroepen het individualisme, dat de menschen geïsoleerd tegenover elkander
laat staan: en het heeft de deur geopend aan de vrije mededinging, den onverzoenlijken
oorlog, te vergelijken bij de reusachtige tweegevechten, die op groote rivieren van
Amerika de booten van maatschappijen elkander aandoen, met volle drukking de
stoomkracht spannend, totdat scheepsvolk en passagiers in de lucht vliegen. Gij
arbeiders zijt dat scheepsvolk: Frankrijk is de passagier. Ziedaar de vrijheid, die de
Revolutie aan de werklieden gegeven heeft, op den dag, toen zij, getrouw aan haar
oorsprong, in plaats van de arbeidsorganisatie te hervormen, die geheel heeft
vernietigd.... “Laissez faire, laissez passer”, dat werd de tooverformule der liberale
economie, een formule, die slechts strekt om de misbruiken van de macht te
bekrachtigen. Er is geen goddelijk recht of zedelijke wet meer: er is slechts de wet
van het belang, en dit belang is de opéénhooping van rijkdommen. De speculatie-zucht
dringt tot allen door: een meedoogenlooze worsteling heeft de plaats ingenomen van
vruchtbaren wedijver: de kleine industrie wordt verpletterd: het ambachtsbedrijf
kwijnt: de loonen dalen: het pauperisme sluipt voort als een afzichtelijke huidziekte:
en de geëxploiteerde arbeider voelt in zijn hart opkooken de gist van een verklaarbaren
haat: hij kent geen andere toevlucht dan den weerstand en den krijg: in plaats van
arbeidsorganisatie houdt hij voortaan vast aan samenspanning en werkstaking. Wat
deert het? “Laisser faire! Laisser passer!” Dit is de laatste uitspraak van het
liberalisme, en ziedaar de revolutionaire vrijheid. Zij heeft slechts één naam, de
vrijheid van den sterkste.... Ach, de Revolutie heeft haar oogst doen rijpen. Achter
de rijen der voldanen (“les satisfaits”) staat een zwarte menigte volk dat lijdt. Is het
onze schuld, zoo de klacht van dat volk luider en dringender begint te klinken dan
de taal van het liberaal optimisme? Verwacht men misschien van ons, dat wij
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die klacht tot stilzwijgen zullen veroordeelen?.... Men noemt ons nu socialisten. Maar
nooit en nimmer zullen wij dat zijn. Het socialisme is de ontkenning van de autoriteit
van God en wij zijn daarvan de bevestiging; het socialisme is de affirmatie van de
volstrekte onafhankelijkheid van den mensch en wij loochenen die; het socialisme
is de hartstocht om ook te bezitten en onze passie is de rechtvaardigheid; het
socialisme is de logica der revolutie en wij zijn de onverzoenbare contrarevolutie.
Er is niets gemeens tusschen ons.’
De ‘corporatie,’ welke de graaf de Mun voor de arbeiders aanprees, en wier
verwezenlijking volgens hem de kern van een nieuw leven voor hen zou wezen, was
echter een associatie van zeer bijzonderen aard. Hij bedoelde geenszins, zeide hij,
een weder-invoering van een gelouterd gildenstelsel - al legde hij telkens nadruk op
de fout der Revolutie, die klakkeloos in 1791 (Turgot's voorbeeld volgend) de gilden
had vernietigd - neen, zijn oogmerk was de uit elkander geslagen elementen der
maatschappij door een reconstructie der corporatie weder bijeen te voegen: opdat,
langs dien weg, godsdienst en recht weder grondslagen der samenleving konden
worden. Hij bedoelde dus een catholieke associatie, gegrond op de liefde voor den
naaste, op de zelfopoffering der grooten voor de kleinen, van den rijke voor den
arme, van den patroon voor den werkman. Let dus wel op, dat het een verbroedering
moest wezen van patronen met werklieden. In de rede van 7 Mei 1882, gehouden
bij de sluiting der tiende algemeene vergadering der leden van ‘l'OEuvre des cercles
catholiques’ laat hij zich aldus daarover uit1): ‘Onze corporatie moet christelijk zijn.
Maar men zegt ook tot ons: waarom dat woord corporatie? Mijn antwoord is, omdat
er geen ander woord is in de overlevering, de herinnering en de taal der werklieden.
Wij hebben bij het gebruiken dier termen angstvalligheden en bezorgdheden, die zij
niet kennen. Vraagt hun zelven wat zij van dien term denken en gij zult hun antwoord
hebben. Of liever, zoo gij dat verkiest, laat uw oogen gaan over de dagbladen der
radicalen, waarin gij op de vierde bladzijde dagelijks allerlei oproepingen tot
corporatieve ver-

1) Zie ‘Discours du Comte Albert de Mun’, tome premier, Questions sociales, troisième édition,
1895, pag. 377 en volgende.
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gaderingen der bedrijven en ambachten, der zittingen van syndicale kamers van deze
of gene corporatie, zult vinden. Het woord staat er elken dag in groote letters gedrukt,
en wij zijn het alléén die het gebruik van dat woord wat vreemd vinden. Maar zoo
de revolutionnaire associaties, even als onze vereenigingen, die oude benaming van
het verleden dragen, voegen wij er dadelijk bij, dat zij de traditie daarvan hebben
ontaard en dat juist wij die overlevering behouden. Hun associaties zijn associaties
onder de werklieden, waarvan de patroons zijn uitgesloten: en dienovereenkomstig
zijn het oorlogsmiddelen in plaats van werktuigen der vrede. Het christelijke beginsel
der zelfopoffering, van het ambt van schutsheer, van de wederzijdsche plichten, is
daaruit verbannen, en daarom zijn zij niet en kunnen zij niet zijn een oplossing.
Daarentegen is onze corporatie, die wij vestigen, een gemeenschap tusschen patroons
en werklieden van hetzelfde bedrijf: al dadelijk tot elkander gebracht door het belijden
van het beginsel van rechtvaardigheid, dat aan den éen zoowel als aan den ander
wederzijdsche plichten oplegt - de zedelijke band: en voorts aanéén verbonden door
een gemeenschappelijk erfdeel, door een corporatief eigendom tot stand gekomen
met bijdragen waartoe de één zoowel als de ander zich verstaat - de stoffelijke band.
En welke plaats nemen wij daarbij in, mijne Heeren, wij die noch patroons noch
werklieden zijn: Wat dan doen wij in de corporatie? Wij treden daarin als
onderhandelaars van den vrede, als bewerkers en bevorderaars der sociale verzoening.
Wij zijn het element, dat de blijvende en standvastige daad vertegenwoordigt der
toewijding van de hoogere klasse tegenover den arbeidersstand, om in deze tijden
van onrust het verbond van beiden te bevestigen. De gemeenschap op dezen grondslag
gevestigd wordt een ware bedrijfs-familie, niet enkel door de verhoudingen van
vaderschap, die patroon aan werklieden verbindt, maar omdat de leden van geheel
de arbeidersfamilie evenals die van de patronale familie toebehooren aan de associatie
en deel hebben aan haar zedelijk en stoffelijk leven. Om haar te administreeren en
te beheeren is er een syndicale raad door de associatie gekozen, bestaande uit patroons
en werklieden, en uit dat element van den hoogeren stand, waarvan ik u de taak heb
geschetst. Die syndicale raad bestuurt de corporatie
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in zedelijken en stoffelijken zin; hij overlegt en beraadt over de gemeenschappelijke
belangen; hij administreert den collectieven eigendom en de economische instelling;
hij waakt voor het in stand houden van den huiselijken haard en voor de opvoeding
der kinderen; hij is de bewaker en wachter der gemeenschap. Ziedaar de christelijke
corporatie, die eenvoudigweg het accoord is tusschen de overleveringen van het
verleden en de zeden van het heden!’
Het ‘OEuvre des cercles catholiques’ was dus, in de bedoeling van den graaf de
Mun, een machtig werktuig voor christelijke reorganisatie der arbeidende
maatschappij. De taak, die hij voor zichzelven en voor zijn trouwe medehelpers
bedong, was die van oudere broeders in de broederschap, die hij hielp stichten. Die
oudere broeders stonden altijd-door als op de wacht. Zij bleven voortdurend
uitéénzetten, dat de maatschappij niet op denkbeelden van individualisme en min of
meer verfijnd egoïsme kon steunen, maar rusten moest op beginselen van
zelfverloochening, van gemeenschap en van christelijke liefde. Zij verkondigden
luide de wet van het patronaat, die tusschen werkgevers en werknemers den
familieband herstelde, en tot uitgangspunt had, dat in het contract, hetwelk beiden
bond, gansch andere verplichtingen en lasten waren dan enkel de ruil van arbeid
tegen een vooraf vastgesteld loon. Zij werkten aan een begin van sociale
rechtvaardigheid, door voorbereiding van een wetgeving, die zich hechtte aan de
goddelijke wet, beschermend de zwakken, beperkend de koorts der concurrentie,
verhinderend de buitensporige spanning van het werk, en teruggevend aan de
arbeiders, in de zondagsrust, het behoud van ziel en lichaam. Het drievoudig samenstel
van associatie, patronaat en wetgeving, ziedaar het sociale stelsel, dat, volgens hem,
de vrede aan de arbeiderswereld kon brengen, en voor het land een andere bestemming
kon openen dan de revolutionaire wanorde, waarin als een afgrond Frankrijk zich
scheen te storten. In een tijdschrift ‘l'Association Catholique’, dat 15 Januari 1876
voor 't eerst verscheen, en waarin vooral ook Jean Loesevitz schreef, werden studiën
over al die onderwerpen begonnen en deze denkbeelden nader toegelicht.
Zóó werkte de graaf de Mun onbezweken voort om overal zijn ‘cercles’ te vestigen.
De arbeiders moesten afgeleid worden van de nivelleerde denkbeelden van het
socialisme. Maar
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ook de leiders der vennootschappen, directeuren van fabrieken en smelt-ovens,
moesten zichzelven herzien. Zij moesten begrijpen, dat zij in werkelijkheid patronen
moesten worden, dat wil zeggen, dat zij verlaten moesten den weg, om in hun
arbeiders enkel te zien cijfers van handen, een naamlooze hoop van menschelijke
krachten. Neen, in den arbeider moest de persoon worden geëerbiedigd. Er moesten
weder vaste persoonlijke verhoudingen komen tusschen werkman en ondernemer.
Voor den arbeider moest door den patroon worden gezorgd. De corporatieve
organisatie moest niet enkel het middel zijn, om vredelievend de conflicten op te
lossen die uit de botsing der belangen opkwamen, maar moest ook een vasten
waarborg bieden aan de rechten van elk arbeider-individu, en een bevrediging geven
aan de wettige aspiraties der arbeiders naar een zekere mate van collectief eigendom1).
Tot arbeiders en werkgevers beiden wendde zich dus de Mun. De eerste vier jaren
van zijn arbeid bleef hij in 't leger. Trouwens dat zich stellen in de gelederen van 't
leger kwam volkomen overeen met zijn bewustzijn als Fransch edelman. Er is in
zulk een militaire verhouding steeds een afwisselen en samenstemmen van het volgen
van tucht en het uitoefenen van gezag, dat altijd de edelste en moedigste harten heeft
bekoord. Doch op het einde van het jaar 1875 liet de iederen dag toenemende
uitbreiding van het werk der ‘cerdes’ hem niet toe zijn militaire plichten behoorlijk
waar te nemen. Hij voelde ook behoefte om nog vrijer zich te kunnen uitspreken
over daden der regeering. Hij moest dus kiezen en vroeg zijn ontslag als ritmeester
der kurassiers en ordonnans-officier van den gouverneur van Parijs, betrekkingen
die hij toen in 't leger bekleedde. Voortaan zou hij geheel zich aan zijn sociale taak
wijden. Doch in elke rede, die hij later hield, hoort men toch iets van de klaroen der
krijgslieden. Altijd dreunt in zijn spreken een echo van dien klank. ‘Heb ik - zoo
zeide hij dadelijk in een rede van 15 Januari 1876 - mijn degen moeten afleggen om
mijn ‘woord’ te behouden, zoo heb ik toch altijd uit het leven

1) Zie den brief van de Mun van 8 Augustus 1892 aan den heer Eugène Schneider, directeur
‘du Creuzot,’ opgenomen in Jules Huret, ‘Enquête sur la Question Sociale,’ 1897, pag. 365.
Vergelijk ‘Discours etc.’ 1895, deel V, pag. 344-346.
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der wapens bewaard het hart en de stem van den soldaat.’1)
Op die stem, op dat woord, kwam het nu aan. En onze graaf de Mun was reeds
gebleken een redenaar bij uitnemendheid te zijn. Een spreker van hooge orde. Onder
hen, aan wien de gave des woords in Frankrijk in onze tijden op de mildste wijze is
toebedeeld, staat hij vooraan. Aan de welsprekendheid van de Mun is vooral eigen
de breede zwaai. Charles Benoist, de bekende schrijver, ook in de Revue des deux
Mondes, teekent hem aldus: ‘Hij treedt voort met zwellende volzinnen, een weinig
in den trant der kerkredenaars, zoekend bovenal de statige volheid der vormen. De
gebaren zijn wijd en vast, de standen schoon zonder affectatie, maar niet zonder adel.
Het hoofd, in zijn correcte en gedistingeerde teekening, waarop enkel de knevel een
militairen trek aangeeft, heeft iets bezields en innemends. Denkt men den knevel
weg, dan zou het hoofd iets hebben gekregen wat aan geestvervoering en priesterlijke
wijding deed denken. De zinbouw herinnert werkelijk aan dien van een geestelijke,
de periodenbouw is lang, doch zeer zuiver in zijn volheid. De rede beweegt en
ontplooit zich ernstig, niet gehaast, en in haar vurigsten gloed verliest zij nooit maat,
majesteit of wijding. Zij geeft een indruk van blanke witheid en van zilverglans.
“Elle n'était” - zoo gaat Benoist bijna onvertaalbaar voort - “pas toujours en chasuble
aux broderies de perles ou en aube de dentelle fine, mais elle était du moins toujours
en surplis blanc”. Het begin was niet vrij van zekeren opzet en toeleg: dat begin hief
altijd, vóórdat de eigenlijke rede begon, het kruis op en de banier. Dan kwam met
geregelden pas de rede als een processie van zingende woorden. Het was een weidsche
praal van welsprekendheid, en zelfs onverschilligen, getroffen door de muziek,
volgden geleidelijk’.2) Op deze wijze sprekende, ging de Mun nu, na de ‘cercles’ te
Parijs gesticht te hebben, het land door, opwekkend tot het oprichten van dergelijke
catholieke associaties, steeds gesteund door

1) Zie ook de rede in de Kamer van Mei 1891 over de gebeurtenissen van Fourmies: J'ai
appartenu à l'armée pendant quinze années, je lui reste attaché par toutes les fibres de mon
coeur.’ Zie ‘Discours du Comte Albert de Mun’, tome V, pag. 16.
2) Zie Sybil, ‘Croquis parlementaires’. Paris, 1891, pag. 156 en 157. Sybil is een pseudoniem
van Charles Benoist.
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werkgevers als den beleidvollen Léon Harmel en den energieken Hippolyte Andrén
‘maitre de forges’ te Couzances (Marne). Door hun ingrijpen werd zijn stoot meer
en meer een arbeidersbeweging. Wij zien hem optreden te Lyon, te Bordeaux, te
Havre, te Nantes, en in alle groote steden. Vooral te Havre, den 15den Januari 1876,
maakte hij indruk door zich vierkant te plaatsen tegenover Jules Simon, die dáár zijn
bekende theorieën, ook met betrekking tot het onderwijs, had verkondigd. Op
Catholieke congressen, bijv. te Luik, verdedigde hij zijn zaak. Vóór de studenten te
Luik, vóór een Catholiek college te Canterbury zien wij hem staan, om zijn
denkbeelden over sociale onderwerpen te ontwikkelen. Bij pelgrimstochten van
Catholieken hoort men zijn toespraak. In frisschen soberen vorm geeft hij telkens
met vuur zijn overtuiging weer. Kortom hij neemt 't woord, waar er voor hem
gelegenheid is. Doch altijd als een edelman, een krijgsman die een kruistocht predikt.
De stoutste levens-eischen in het belang van den arbeider zijn hem niet vreemd. Maar
zij vinden bij hem een uitgangspunt in de oude leer van 't Christendom.
Het woord van de Mun vond weerklank. Frankrijk, voorzoover de publieke opinie
zich vermocht los te maken van de opvatting, dat deze stem van de Mun uitsluitend
was een uiting van clericale propaganda, kon bij deze stichting der ‘cerdes’ een zaak
van gewicht opmerken. Afgescheiden toch van de godsdienstige positief-christelijke
bezieling was er in geheel de beweging, die door de Mun was opgeroepen, een
doorgaande vaste strekking, één gang, één streek. Wij bedoelen de poging om de
maatschappelijke schakels te herstellen, die door de Fransche Revolutie verbroken
waren. Die Fransche revolutie-geest had slechts geloof gehad en heil gezocht in de
éénheid van den Staat. Al de maatschappelijke instellingen, die slechts van ter zijde
of in 't geheel niet door den staat in zijn kring konden worden opgenomen, werden
vernietigd en verbroken. Zij mochten geen eigen leven en eigen ontwikkeling hebben.
De Revolutie pulveriseerde al die verscheidenheid van kringen. Tegenover den staat
bleef niets over dan het individu of het stuifzand der vele individuën. Slechts het
individualisme werd als beweegkracht toegelaten. De zich anders van-zelf ordenende
gelederen

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

135
van groepen onder de menschen werden ontbonden. Men kreeg op die wijze een elk
ander gezag uitsluitenden, alvermogenden staat, een staat die slechts op zich zelf
levende individuën tegenover zich duldde. De graaf de Mun trachtte nu weder de
gedachte ingang te doen vinden, dat te midden van die éénheid van den staat, zich
niet storende aan zijn begrenzingen, een gansche rij kon bestaan van toestanden en
verbindingen, die zelfstandigheid binnen den staatskring konden handhaven en op
hun beurt bolwerken van den staat zouden blijken. Waar de wederzijdsche plicht,
het gemeenschappelijk belang, het voordeel der nabuurschap, de gelijktijdige taak,
de gezamenlijke uitoefening van beroep of ambacht, personen vereenigde, dáár moest
de staat die vereeniging en groepeering niet alleen eerbiedigen, maar ook bevorderen.
Het was een middel om vastheid van samenhang en samenvoeging in de woelende
verwarring der verkeers-aanrakingen te brengen, om aanéénsluiting der geisoleerde
belangen te verkrijgen, om het egoïsme der tegen elkander dringende en strijdende
figuren of elementen te breken, en op die wijze het antagonisme der standen en
klassen in onze samenleving te doen verminderen: een daad dus van maatschappelijke
bevrediging. Geheel die beweging, die smeding en samenhechting van
maatschappelijke schakels, kon nog voor 't oogenblik als buiten de politiek van den
dag gedacht worden. De Mun had bij dit alles in 't begin meer het oog op de
Maatschappij dan op den Staat. Doch vernieuwing en omkeer ook van den staat lag
in het verschiet.

IV.
Want de graaf de Mun zou nu allengs ook in de politiek kleur moeten bekennen.
Bretagne, de Catholieke provincie van Frankrijk, zag spoedig in hem den man,
die haar het best in de Kamers zou kunnen vertegenwoordigen en zond hem naar het
Parlement. Het geschiedde in Maart 1876, toen hij een vijftal jaren bezig was geweest
om in Frankrijk voor zijn stichting der ‘cercles’ propaganda te maken. Bretagne was
hem niet vreemd, daar de familie zijner moeder, het geslacht de la Ferronays, uit dat
gewest (Dinan) stamde. Doch Morbihan, de stad uit Finisterre, die hem koos, steunde
hem niet om familie-herinnerin-
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gen, maar om het kruis-vaandel dat hij in de hoogte hief. Aan zijn verkiezing werd
door Louis Veuillot, in den ‘Univers’, de streng-catholieke - wij zouden zeggen
clericale - beteekenis gehecht. Bij herstemming, zelfs tegen een geestelijke, den abt
Cadoret, werd de Mun gekozen. In de Kamer der Afgevaardigden maakte die
verkiezing grooten indruk. De Kamer, onder zedelijke leiding van Gambetta, was
bezig den grooten strijd vóór het bestaan der Republiek tegen den maarschalk Mac
Mahon uit te vechten. Tot leus in dien strijd had Gambetta 't wachtwoord gegeven:
‘le clericalisme c'est l'ennemi.’ En te midden van den hartstochtelijken strijd, dien
Frankrijk beleefde, viel daar plotseling als een bom uit de lucht deze bij uitstek
Catholieke verkiezing van den man, die tot leus had de contra-revolutie in naam van
Christus. Bij de zeer partijdige stemming van de Kamer was het niet onduidelijk wat
gebeuren zoude. Eerst werd tot een enquête over de verkiezing te Morbihan besloten:
daarna werd, op grond van dat parlementair onderzoek, de verkiezing vernietigd. De
Catholieken in Bretagne lieten zich echter niet uit het veld slaan, en kozen hem weder,
27 Augustus 1876, tot hun afgevaardigde. In de Kamer stond hij dadelijk op de bres
voor de Catholieke belangen. Hoe heftiger de republikeinsche meerderheid de zaak
van het catholicisme vervolgde, en overal tegen het zoogenaamde ultramontanisme
te velde toog, des te warmer nam de Mun, in het parlement, de verdediging op van
het oude geloof. Hij bleek een geweldig worstelaar, volkomen opgewassen tegen de
redenaars der republiek. Tegenover Gambetta, tegenover Jules Simon, die juist eerste
minister was doch weldra door den maarschalk smadelijk naar huis zou worden
gezonden, behield hij telkens met eer het veld. Toen kwam de crisis van 16 Mei
1877. Mac Mahon bond den strijd aan tegen Gambetta en ontbond, met toestemming
van den Senaat, de Kamer. Het baatte hem niet. De nieuwe verkiezingen van October
1877 brachten de republikeinsche meerderheid (de 363) weder in de Kamer. Doch
ook de Mun verkreeg zijn plaats in de Kamer als afgevaardigde van Morbihan. Ten
tweeden male echter moest hij rekenen met de gruwelijke partijdigheid zijner
tegenstanders. Wederom - al was hij gekozen met 12920 stemmen, tegen 6187 op
den republikeinschen candidaat uitgebracht - werd ('t was inmid-
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dels 18 Mei 1878 geworden) zijn verkiezing aan een enquête onderworpen, en werd,
na een geweldige discussie, den 16den November 1878 zijn benoeming vernietigd.
Het was ditmaal ook vooral den stichter der ‘cercles’, dien de meerderheid wenschte
te treffen. In deze door de Mun gestichte arbeiders-vereenigingen zag de republiek
van Gambetta een gevaar. De man in wien zich het oude Frankrijk van weleer
incarneerde, de graaf de Chambord, nam uit die houding der republikeinsche
meerderheid aanleiding, om aan de Mun den 20sten November 1878 een brief te
schrijven, waarin ook deze woorden voorkwamen: ‘Keer zonder schroom terug tot
de edelmoedige bevolking uwer provincie. De Revolutie, najagend haar ideaal van
den staat zonder God, dat is van den staat tegen God, heeft op haar lijsten van
verbeurdverklaring geplaatst den nederigen opvoeder van het volk en de stille zachte
liefdezuster. Het uur is geslagen, waarop onverschilligheid en onthouding voor
iederen hooghartigen man schande en verraad zijn geworden. Gij nu kunt bij de
arbeidersklasse, voortdurend het doel van mijn zorgen en gedachten, meer en beter
dan iemand anders de tolk van mijne ware gevoelens zijn.’1) Doch de storm joeg over
Frankrijk: de republikeinsche meerderheid volgde de wegen van den hartstocht. Mac
Mahon, gehoorzamend het woord van Gambetta (‘se soumettre ou se démettre’) nam
30 Januari 1879 zijn ontslag als president der republiek. De nieuwe verkiezing in
Bretagne, die op den 2en Februari 1879 was gesteld, geschiedde onder den invloed
der omzetting en omdraai der hoogste waardigheid in Frankrijk. Al wat overheid
heette bestookte den clericaal. Met een kleine meerderheid werd de Mun geslagen.
De republikeinsche tegenstander (le Maquet) won het, en zijn verkiezing werd dadelijk
door de Kamer bekrachtigd. Twee en een half jaar bleef de Mun nu buiten de Kamer.
Toen echter in Augustus 1881 de periodieke keuzen voor de gansche Kamer plaats
hadden, stelden de kiezers uit het district van Morbihan hun vroegeren afgevaardigde
weder tot candidaat. Hij werd dadelijk gekozen, en de nieuwe Kamer, die op het
einde van October 1881 te samenkwam, nam hem zonder debat als medelid op.2)

1) Zie den brief van den graaf de Chambord in de ‘Discours du comte Albert de Mun’, tome
II, Discours politiques, tome I, pag. 313-315.
2) Bij de algemeene verkiezingen van 20 Augustus 1893 werd hij wederom niet verkozen: doch
den 21sten Januari 1894 herstelden de kiezers van Bretagne (Saint-Pol-de-Léon) dit verzuim
en benoemden hem als van ouds tot lid der Kamer. Bij de verkiezingen van 8 Mei 1898 was
hij éénig candidaat in het district Morlaix (Bretagne) en werd hij dus zonder strijd herkozen.
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In die kamer der afgevaardigden werd hij als van-zelf een der leiders der uiterste
rechterzijde. De man van den Paus en van den Koning: zoo heette hij. Hij werd door
de republikeinsche partij beschouwd als de man van het verleden, zij het dan ook
dat men wilde toegeven, dat hij de instellingen van het oude Frankrijk wilde aanpassen
aan moderne levensgewoonten. Waar de graaf de Chambord werd aangevallen, waar
men Paus Leo XIII (Paus Pius IX was 7 Februari 1878 overleden) verdacht, daar
stond hij op en vroeg het woord. En dat woord had de kracht van een degenstoot.
Hij passioneerde dadelijk het debat. Hij stond daar als ‘gentilhomme d'épée’: bereid
om een ‘charge’ tegen den vijand te leiden. In de verte, voorzoover enthousiasme
van volgers zijn beeld idealiseerde, geleek hij op een ridder van St. Jan, een Maltheser
ridder, vroom en dapper, trouw aan eed en gelofte.2) Zijn welsprekendheid behield
dan ook in den eersten tijd het militair karakter: beelden en vergelijkingen uit het
leven van een leger te velde kwamen als van-zelf over zijn lippen: hij sprak van de
krachtsinspanning die van den christen gevergd wordt, van een koningrijk Gods dat
door macht en kracht moest worden gegrepen. Doch de tegenstanders, die volgens
eenmaal geleerde formules hem uit hun perspectief beoordeelden, en nog in hem een
man enkel van het verleden zagen, verdwaald, zoo als zij meenden, in de XIXe eeuw,
vergisten zich grootelijks. Sterker nog misschien dan zij, had hij een toekomst-ideaal.
Hij zou, veroordeelende wat in de negentiende eeuw, op 't voetspoor der Fransche
revolutie van 1789, was gedaan, pogen over te stappen en vasten voet te krijgen tot
in de twintigste eeuw.
Hij zou het ‘individualisme’ in Frankrijks instellingen gaan

2) Het signalement van zijn persoon, gezien van de tribune der Kamer, wordt mij, door een
bevriende hand, van uit Parijs aldus beschreven: ‘Homme superbe, de taille au dessus de la
moyenne, front bombé, tout blanc, cheveux blonds, yeux bleus d'acier, noble prestance,
démarche d'un homme sûr de lui-même.’
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bestrijden, en al zijn krachten wijden aan de vrijmaking van het arbeidersvolk.
De omstandigheden kwamen hem daarbij ter hulp. De graaf de Chambord stierf
24 Augustus 1883 en nam met zich in het graf de vlag van het oude Frankrijk: en
Paus Leo XIII zou allengs worden ‘de Paus der werklieden.’
De kring der gedachten, waarin de Mun zich in het parlement bewoog, werd dus
gaandeweg geheel verwijd. Het werd bij hem een vaste poging en inspanning, om
het oude Frankrijk met het nieuwe te verzoenen. Zijn eerste optreden was geweest
een belijdenis, het uitspreken van een vast geloof, een opwelling van 't hart1): nu werd
het meer en meer een steeds voortgezette daad om den bestaanden Franschen staat
als het ware te verchristelijken. Daarvoor was noodig veel beleid en vooral veel
studie. De graaf de Mun was, aangegrepen door den jammer van oorlog en Commune,
eigenlijk geweest ‘chef d'école avant d'être savant.’ Hij ging dus aan den
wetenschappelijken arbeid. Men ziet hem dus voortaan in zijn politiek leven al de
maatschappelijke questiën, die zich aan hem hadden voorgedaan bij het instellen
zijner ‘cercles,’ steeds grondiger bewerken en de verschillende inzichten op dat
gebied toetsen.
In het Parlement trad hij dus weldra op als verkondiger van een programma van
s o c i a l e p o l i t i e k . De eerste groote redevoering, die hij in dat opzicht in de
Kamer hield, had plaats op den 12en Juni 18832). Het was bij gelegenheid der discussie
van de wet op de professioneele syndicaten. Men weet dat die wet - welke in 1884
tot stand kwam - een der schromelijks te fouten der Fransche revolutie van 1789
herstelde. Het Fransche decreet van 17 Juni 1791 had, het voetspoor volgend der
regeling van Turgot van 1776, alle gilden en corporaties als met een pennestreek
geschrapt, denkend op die wijze den arbeid vrij te maken. De wetgever der revolutie
had niet ingezien, dat hij, in plaats van een positief, een negatief beginsel vaststelde.
Hij ontnam aan den ar-

1) Zie ‘Discours du comte Albert de Mun’. Tome premier. Questions Sociales, Troisième
Edition. 1895, pag. 359.
2) Zie ‘Discours du comte Albert de Mun.’ Tome troisième. Discours politiques. Tome II. Editie
1888, pag. 39-98.
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beider, tegelijk met den knellenden, den vasthoudenden en helpenden band: den
vasten steun der kameraden en patroons. Hij brak het organisch verband der
samenleving, sloeg de door wallen en muren omgeven sterkten van den arbeid ter
neder, en rafelde de maatschappij uitéén. Door volledige vrijheid van arbeid te
octrooieeren, gaf hij in de steden de economisch zwakken prijs aan hen, die beter
toegerust tot het werk togen. Door het verbod der aanéénsluiting isoleerde hij de
arbeiders volkomen. Zij werden in den lossen onsamenhangenden toestand gebracht
van korrels stuifzand. Alles werd in de productie gebaseerd op het individualisme,
en elk individu moest maar zien hoe hij er kwam, op zich-zelf. Met den elleboog
moest hij den ander maar naar achteren stooten. Voorwaarts in de worsteling, was
de leus voor een elk. Naar den buurman behoefde men niet om te zien. Ieder dreef
voortaan op eigen wieken. Associatie met de kameraden werd niet toegelaten. Het
heette onder zekere omstandigheden samenspanning en werd dan als misdrijf
behandeld. Die absolute opheffing der gilden - waardoor tegelijkertijd de gansche
organisatie van den arbeid werd verbroken, de persoonlijke verhouding tusschen
patroon en werklieden werd opgeheven, de opleiding der werklieden in het bedrijf
werd verstoord, de band tusschen alle werklieden werd te niet gedaan, en alle
regelingen van leerlingschap, duur van den arbeidsdag en loonsbepaling werden
afgeschaft - is de kern geweest van alle arbeidersberoeringen onzer tijden, de
schrijnende wond der negentiende eeuw. Het decreet van 1791 tastte het begrip der
g e m e e n s c h a p in het hart aan. De schakels, die op het gebied van den arbeid
lagen tusschen individu en staat, werden balddadig verbroken. Hoort bijv. artikel 2
van het decreet: ‘De burgers van een stand en beroep, de ondernemers, zij die open
winkel houden, de arbeiders, de gezellen van een of ander vak, kunnen, wanneer zij
zich te samen bevinden, geen voorzitter of secretaris of penningmeester benoemen,
geen registers houden, geen besluiten nemen of te samen raadplegen, noch
reglementen maken over hunne vermeende gemeenschappelijke belangen.’ Tegen
de bepalingen van dit artikel stonden nu de Fransche arbeiders telkens op: bij elke
politieke revolutie was dit de sociale achtergrond. Doch het duurde bijna een eeuw,
voordat men die wet der Revolutie zou omverwerpen. Eindelijk in 1883
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en 1884 was het uur daarvoor in Frankrijk geslagen. De graaf de Mun stond dadelijk
op zijn post, om bij die wending der tijden zijn raad te geven.
Om de beteekenis van zijn richting in deze materie goed te begrijpen, moeten wij
ons het belangrijkste artikel van dat wetsontwerp van 1883 - zooals het in 1884 wet
werd - even herinneren. Het artikel 6 van die wet bepaalde namelijk dat er zouden
zijn syndicaten van patroons en syndicaten van arbeiders. De financieele, rechterlijke
en administratieve zelfstandigheid van beide die vormen van syndicaten werd
vastgesteld en omschreven. Maar in de bedoeling van den nieuwen wetgever zouden
het zijn gescheiden lichamen1). Nu wilde de Mun hiertegen juist opkomen. Hij achtte
de afscheiding tusschen de beide klassen van patroons en arbeiders een revolutionnaire
gedachte. Zulk een de klassen splitsende wet moest, naar zijn overtuiging, onmachtig
wezen om den socialen vrede in de arbeiderswereld te herstellen. Hij ontwierp dus
een amendement, om achter het artikel 6 een nieuw artikel te voegen, waarbij, met
behoud van hetgeen in dat artikel aan de afzonderlijke syndicaten van patroons of
van arbeiders was toegekend, zekere voorrechten werden gegeven aan gemengde
syndicaten van patroons met arbeiders. De door de Mun voorgestelde redactie luidde
aldus: ‘Behalve de gevallen in het voorgaand artikel voorzien, zullen de professioneele
gemengde syndicaten, welke de patroons en de arbeiders van éénzelfde bedrijf of
van gelijksoortige bedrijven vereenigen, giften en legaten ook van onroerend goed
kunnen ontvangen, en zulke onroerende goederen kunnen verwerven, die zij noodig
zullen hebben voor

1) Art. 6 der wet van 1884 op de Syndicaten luidt aldus: ‘Les syndicats professionnels de patrons
ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant
des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront
nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.
Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi,
constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraîtes. Ils
pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et
demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différents et toutes les questions
se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses les avis du syndicat seront tenus
à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie.’
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de oprichting van gebouwen voor huisvesting van werklieden, van
toevluchts-wijkplaatsen voor kinderen en van ouden van dagen, en van gasthuizen
voor gewonden en zieken.’ Bijna al de leden der rechterzijde in de Kamer
onderteekenden dit voorstel. Toen het wetsontwerp den 12en Juni 1883 in discussie
kwam, nam de Mun het woord om de beteekenis van zijn amendement uitéén te
zetten.
De rede waarin hij dat deed is zeer belangrijk. Wij zullen trachten enkele lijnen
van den hoofdinhoud weer te geven. ‘Wat is de groote transformatie in de
arbeiderswereld geweest in het begin dezer eeuw, toen de arbeidsorganisatie der
corporaties is vernietigd? vroeg hij. Welnu - aldus antwoordde hij - als men ter zijde
laat de edelmoedige bedoelingen, de groote woorden over de vrijheid, die de menschen
hebben kunnen medesleepen en de harten met geestdrift vervullen, zoo is er één leer
(‘une doctrine’) die dadelijk op den vóórgrond zich stelt. Ik wijs haar aan, omdat zij
in mijn oogen nog altijd, en voor een zeer groot deel, de oorzaak is van het leed
waaraan de arbeiderswereld lijdt. Het is de leer, die daarin bestaat, den arbeid als
een koopwaar te beschouwen, in plaats van hem op te vatten als een uiting of daad
van het menschelijk leven, de edelste van allen, waarvan men de regelen niet kan
vaststellen met wegdenking van den mensch die de bewerker daarvan is. Neemt men
het beginsel dier leer aan, dan volgt alles van-zelf er uit voort. Indien toch de arbeid
in werkelijkheid een koopwaar is, dan zijn, zoodra die koopwaar geleverd is, hij die
ze verkoopt en hij die ze koopt van elkander af (‘quitte’): van dat oogenblik zijn er,
tusschen patroon en werkman, geen wederzijdsche plichten meer: het belang van
den één is de koop tot den laagsten, het belang van den ander is de verkoop tot den
hoogsten prijs: derhalve is de worsteling gevestigd tusschen kapitaal en arbeid. Het
samengaan (‘le concert’) tusschen de belanghebbenden zou op den prijs van de
koopwaar invloed kunnen hebben, de vrije beweging van vraag en aanbod kunnen
belemmeren: derhalve is het niet meer geoorloofd, om, met het oog op vermeende
gemeenschappelijke belangen, zich te associeeren. Er zijn slechts individuen over,
die tot hun eigen krachten zijn aangewezen op de markt waar de arbeid wordt
verkocht, en die elk op zich-zelf aan al de wisselvalligheden der worste-
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ling, aan al de kansen van een ongebreidelde mededinging zijn overgeleverd. Het is
als een afgesloten kampterrein, bij welks ingang de nieuwe leer-school, geheel en al
in haar theorieën verdiept, de hersenschim najagend der cosmopolitische belangen,
vol bezorgdheid voor de materieele waarde der te ruilen voorwerpen, haar vaandel
heeft opgesteld met de vermaarde leuze, die haar politiek als in vier woorden
weergeeft: ‘laissez faire, laissez passer.’ De groote economische vervorming van
1791 is volledig in deze leer vervat. Maar er is ééne zaak, die men bij de verkondiging
der leer heeft vergeten: het is de omstandigheid, dat bij een worsteling, die zoo
volkomen vrij voor allen wordt geopend, de partij niet gelijk kan zijn. Men heeft
vergeten, dat de werkman, die aan de maatschappij de productie geeft welke zij
noodig heeft, op zijn beurt het recht heeft, en wel in naam der rechtvaardigheid, om
door die maatschappij beschermd te worden. Want het is niet enkel zijn winst, niet
enkel zijn voordeel dat op het spel staat, het is zijn leven en dat van zijn gezin. Dat
heeft men vergeten... Men heeft er niet aan gedacht, dat er een geweldige kampstrijd
gevestigd wordt, waarin het leven voor zoo velen de inzet is, waarbij het eigenbelang
voor allen regel wordt, en die de éénen en de anderen dwingt om al de middelen te
hunner beschikking aan te grijpen ten einde als overwinnaars te treden uit een gevecht,
waarvan het laatste woord moet zijn de vermorseling van den zwakste door den
sterkste. Men heeft er niet aan gedacht. Men heeft die nieuwe leer onder bedekking
gesteld van den grooten naam der vrijheid, niet bedenkend, dat de vrijheid slechts
haar naam waardig is zoo zij een werkelijkheid is, zoo zij alle rechten beschermt en
bevrediging geeft aan alle wettige behoeften.... Dit is de oorsprong der sociale questie.
Zij wortelt in die decreten der Fransche revolutie van 1798, in de economische
transformatie die daarvan het gevolg was. En terzelfder tijd dat deze economische
transformatie heeft plaats gegrepen, heeft zich een groote moreele transformatie
voltrokken. Het religieus gevoel is meer en meer uit de zielen geweken: het begrip
van toewijding en zelfopoffering is gaandeweg in de harten verminderd, plaats
makend voor toenemende onververschilligheid, voor egoïsme, en voor een koorts
om winst te behalen. Onder al die geïsoleerde personen, door geen
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enkelen band te samen gehouden, door geen plichtsgevoel tot elkander gebracht,
heeft de worsteling om het belang elken dag grooter afmeting aangenomen. Die
sociale toestand heeft een naam gekregen, den naam van het individualisme. Het is
de wond, die van boven naar beneden in onze zieke maatschappij als kanker invreet:
maar niemand heeft op wreeder wijze er door geleden, en lijdt er nog steeds aan, dan
de arbeider, omdat niemand meer dan hij, voor wien in zijn zwakte de sociale questie
bijna altijd een vraag van levens-onderhoud wordt, behoefte heeft, om beschermd te
worden en in de maatschappelijke instellingen het tegenwicht van zijn ellende te
vinden. Gladstone heeft gezegd dat men deze eeuw de eeuw der werklieden zou
noemen: en dat is volkomen waar, wanneer men wil zeggen, dat de geschiedenis der
negentiende eeuw vervuld is van het rumoer van hun lijden en van hun ijdele pogingen
om aan het juk van het individualisme te ontsnappen.... Eindelijk, opgeschrikt door
het revolutionnaire socialisme, gaat nu ook de Staat zelf naar middelen tot herstel
grijpen. De staat komt tot het besluit, dat voor de werklieden weder organisatie noodig
is. Vandaar het wetsontwerp op de professioneele syndicaten. Doch de staat begaat
hier dadelijk een groote fout. Zeker (zegt de graaf de Mun) ik zie wel in, dat de
wettelijke vaststelling der professioneele syndicaten in zekeren zin een geneesmiddel
kan wezen tegen het isolement, maar ik begrijp niet, hoe die instelling een remedie
kan zijn tegen de afscheiding van patroons en werklieden: en toch dáár zit het kwaad.
Integendeel, ik meen te zien, dat die instelling een definitieve oorlogsorganisatie van
de éénen tegen de anderen zal wezen. Hetgeen aan de syndicaten ontbreekt, zooals
gij ze u denkt, syndicaten van patroons of syndicaten van arbeiders, maar geïsoleerd,
afgescheiden van elkander, dat is juist de groote behoefte, de groote sociale
noodzakelijkheid van onzen tijd - datgene wat de grondslag der oude corporatieve
instellingen was - te weten: de toenadering der personen op de verschillende trappen
der maatschappij staande, de verzoening der belangen, de bevrediging die vooral
gevonden wordt in de reconstitutie van het gezin der ambachtslieden. Wat in de
hedendaagsche syndicaten, zooals de staat die wil instellen, zal worden gevonden,
is een gedachte van worsteling, een weerstands-
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middel tegen het kapitaal. Men heeft het in alle redevoeringen der voorstanders in
deze Kamer kunnen hooren: de reservekas der syndicaten van de arbeiders zal bijna
uitsluitend dienen om de werkstakingen te voeden, zij zal nooit een werktuig van
productie worden. De syndicaten zullen aan de arbeiders een wapen geven om het
loon te verhoogen of de arbeidsuren te verminderen, maar zij zullen hun niet geven,
wat zij 't meest noodig hebben, een gevoel van zekerheid voor de toekomst, hechtheid
van bestaan, en een progressieven vooruitgang in hun bedrijf: en daarom zullen zij
geen heelmiddel brengen aan de groote wond van dezen tijd, aan de wond van het
proletariaat, dat is aan den toestand van die overgroote massa der werklieden, die
van de hand in den tand leven, zonder eigen haard, zonder vastheid van den dag van
morgen, zonder stevig middel van bestaan. Georganiseerd voor den strijd zullen zij
geen vrede aanbrengen. Een middel van vrede daarentegen kunnen zijn de gemengde
syndicaten van patroons en werklieden, een kern van wat kan worden een reconstitutie
der professioneele familie, een waarachtige herboren corporatie....’
Deze redevoering van den graaf de Mun, in 1883 vóór het parlement gehouden,
kan als de eerste ontvouwing van een programma van sociale beginselen beschouwd
worden, zooals hij die door de wetgevende macht voor verwerkelijking vatbaar achtte.
Hoewel de wet op de professioneele syndicaten tot stand kwam zonder het door den
graaf de Mun gewenschte amendement, is zij echter, ook zonder die toevoeging, van
zeer groote beteekenis voor Frankrijk geweest en blijft zij steeds haar invloed doen
gelden. Zij was en is de groote bres tegen het economisch individualisme, zooals de
Fransche revolutie dat op den vóórgrond had gesteld. Van de bevoegdheden dier wet
maakten dadelijk de door den invloed van de Mun opgerichte ‘cercles’ een dankbaar
en beslissend gebruik.1)
De rede van 1883 was als 't ware slechts een inleiding. Voortaan zien wij de Mun
stap voor stap voortschrijden op de baan der sociale politiek. Bij elk der
maatschappelijke eischen, die de verschillende staten van Europa, en dus ook

1) Zie ‘Discours et écrits divers du Comte Albert de Mun’, tome V, éditie 1895, pag. 375 en
384/385.
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Frankrijk, in wetten pogen om te zetten, hoort men de machtige stem van onzen
graaf. Wij kunnen natuurlijk in dit bestek niet telkens uitvoerig zijn intreden in zulk
een debat schetsen. Wij moeten ons bepalen tot het in 't licht stellen van enkele
punten. Wij zien hem in Januari 1884 in de kamer het woord nemen, om de instelling
van ‘prud'hommes’ in de mijnexploitatie, waar zij als scheidsrechters moesten
optreden, te bepleiten. Reeds toen in 1884 meende hij, dat eene internationale regeling
der voorwaarden van den arbeid een gebiedende eisch was: een onderwerp dat hij
uitvoeriger behandelde in eene parlementaire rede van Mei 1889, toen Zwitserland
de verschillende staten tot dat doel ging bijéénroepen. In October van dat jaar 1884
houdt hij in de kamer eene rede over de verantwoordelijkheid der ongelukken,
waarvan de arbeiders de slachtoffers zijn in hun arbeid.1) De jaren gaan voorbij, en
steeds harder gaat hij op dit sociale aanbeeld slaan. In Maart 1888 neemt hij een
werkzaam deel aan het debat, toen de questie der hulp- en pensioenkassen van de
arbeiders in de mijnen in de kamer komt. Overeenkomstig zijn beginsel ontwikkelde
hij toen het stelsel, dat al die kassen een locaal, professioneel en corporalief karakter
zouden hebben. Hij bestreed het denkbeeld om alles hier uitsluitend aan de mildheid
van den staat over te laten. ‘Wanneer wij zeggen’ - zoo sprak hij - ‘dat de overheid,
om de ellende te voorkomen der arbeiders en van hun gezinnen, hen moet noodzaken
tot zekere maatregelen van voorzorg, en deze maatregelen terzelfdertijd moet opleggen
aan hen die de arbeiders in dienst gebruiken, dan doen wij den staat niet treden buiten
de grenzen van zijn socialen plicht; wij vragen slechts zijn tusschenkomst om de
zwakte te beschermen en de rechtvaardigheid te waarborgen, wanneer het individueele
initiatief daarvoor onvoldoende is of zich terugtrekt. Maar tusschen deze opvatting
en het denkbeeld om den staat aan te stellen tot oppersten beschikker van elke hulp,
van dien staat te willen maken den universeelen kassier, bankier en verzekeraar, ligt
geheel de afstand, die de toepassing van een beginsel van sociale rechtvaardigheid
afscheidt van een organisatie van het socialisme.’ Diezelfde gedachte, dat de
‘professie’, het

1) De fransche wet op ‘les accidents du travail’ is eerst in April 1898 gereed gekomen.
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geconstitueerde beroep, hierbij de lasten moet dragen, en niet enkel de patroon of
ook de staat, is ook de leiddraad van een tweede rede van Mei 1888 over de
verantwoordelijkheid der ongelukken waarvan de arbeiders in hun werk de slachtoffers
zijn. Met groote welsprekendheid ontwikkelde hij 't denkbeeld, dat arbeid een
maatschappelijke functie was, en dat bij die ongelukken in den arbeid de arbeider
aanspraak kon maken om door de kringen der maatschappij gesteund te worden. De
arbeider had daarop een recht: hij behoefde niet te smeeken: niet met de pet in de
hand nederig bedelend te staan. - Wat vooral in die redevoeringen de aandacht wekte,
was, bij den beslist christelijken toon dien hij aansloeg, de vaste trek van de Mun,
om in deze sociale aangelegenheden de hand te bieden aan allen, die, uit welk kamp
ook gekomen, bereid waren om de nooden der arbeiders-standen te helpen lenigen.
‘Ik wensch goed te doen verstaan’ - zoo sprak hij - ‘dat ik er mijn eer in stel, in die
groote sociale vraagstukken nooit mede te brengen, wat gij partijzucht noemt; ik
breng bij de behandeling daarvan een onwankelbaar geloof, staande boven alle
politieke voorkeur: de taal, die ik heden in uw midden doe hooren, zou ik morgen
bezigen, indien ik, in plaats van uw regeering tegenover mij te zien, stond tegenover
die van mijn vrienden.’ Een uitvloeisel van dergelijke gevoelens was de handreiking
van tijd tot tijd aan den parlementairen leider der Fransche socialisten, aan Jaurès.
‘Ik heb het genoegen’ - zoo zeide hij in diezelfde rede van Mei 1888 - ‘vóór mij te
zien den heer Jaurès, die op zeer veel punten mijn denkbeelden niet deelt, die
waarschijnlijk ook zijn ideeën over de arbeids-organisatie niet op dezelfde gronden
zou motiveeren als ik, en die desniettemin tot bijna identieke gevolgtrekkingen komt;
want hij heeft een wetsontwerp ingediend, door hem en vele van zijn vrienden
onderteekend, dat de strekking heeft om corporatieve kassen in te stellen bij ziekte,
ouderdom of ongelukken der werklieden. Het is dus niet een onaanneembaar
denkbeeld voor allen, geen utopie, geen droom. O, ik hoor u! De corporatie is voor
u een deel van een complex van ideeën, van een sluitend samenstel dat gij het ‘ancien
régime’ noemt, en dat gij en bloc zonder onderzoek verwerpt, omdat het de corporatie
is. Hoe gij u bedriegt!....’
Er is van den graaf de Mun een gansche groep van rede-
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voeringen over een onderwerp, waarover de republikeinsche meerderheid in het
fransche parlement het maar niet eens kon worden. Het betrof de reglementeering
van den arbeid der kinderen, der meerderjarige meisjes en der vrouwen in industrieele
inrichtingen. Vijf groote redevoeringen - die van Juni 1888, die van Januari 1889,
die van Juli 1889, die van Februari 1891, en die van October 1892 - zijn in de deelen
der redevoeringen van de Mun over dit onderwerp van hem opgenomen. De eerste
is vooral gericht tegen de gangbare leer der economie en tegen haar verheerlijking
van het individualisme. Tegenover de beweringen der zoogenaamde liberalen roept
hij op de woorden van kardinaal Manning1) en de beginselen van het christendom.
Zeer schoon was het slot dier rede: ‘Wat mij betreft - uw welwillendheid heeft mij
er aan gewend hard-op te denken - ik treed in dit debat slechts om na te komen wat
ik mijn plicht acht als christen. Ik treed er in, omdat ik in het diepst van mijn ziel als
een altijddurende dringende roepstem hoor, die mij verplicht tot de misdeelden van
het leven al de lessen, al de beginselen, al de hoopvolle verwachtingen van mijn
godsdienstig geloof te wenden. Dikwijls, zeer dikwijls - o, ik weet wel dat gij zult
glimlachen - heb ik gedacht, dat op den bodem der eischen van de woelende menigte,
en in den droom van rechtvaardigheid, die, als een jacht naar het ideaal, den geest
der arbeiders drijft, er een onbewuste aspiratie schuilt naar een vergeten Christendom.
En, christen, verwelkom ik als gelukkige dagen, die dagen waarop sociale gevoelens
ons tot elkander brengen, omdat zij, in mijn overtuiging, het éénige terrein kweeken,
waarop onze tweedracht tot bevrediging zich kan oplossen. Ze zijn zoo zeldzaam,
al te zeldzaam, die oogenblikken, waarop wij onze politieke worsteling kunnen
vergeten, om onze harten en onze stemmen in één-zelfde gedachte te vereenigen.
Wij doen het, als de naam van het vaderland, van Frankrijk met zijn eer en
waardigheid, op het spel staat. Iets dergelijks is bij het behandelen van een sociale
wet te bespeuren. Dáár is 't ook het vaderland dat 't geldt: dáár is ook een gebied,
waar het leven en de zekerheid van Frankrijks kinderen, de eer, de

1) Zie het fraaie citaat van kardinaal Manning in de ‘Discours et écrits divers du Comte Albert
de Mun’, tome IV, Editie 1895, pag. 73,
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naam, de bestemming, de veiligheid van hun haardsteden, de waardigheid van hun
gezinnen worden bewaard en verzorgd. Ik bezweer u, mijne Heeren, op dit terrein
de handen inéén te slaan, in het aangezicht van het volk dat u wacht en u hoort!’ Ook de derde rede (die van Juli 1889) over dit onderwerp is, naar mijn inzien, zeer
merkwaardig. Zij behelsde vooral een historisch overzicht van wat in verschillende
landen was gedaan om tot een verkorting van den arbeidsdag te komen. In die rede
komt, nevens een waardeering van Robert Owen, een lichtend beeld voor van graaf
Shaftesbury. Als met één trek wordt ook dáár Decurtins genoemd, ‘M. Decurtins,
dont je m' honore d'être 1'ami.’ Maar de beste deelen der rede zijn schilderingen der
zeden van den dag. Tegenover het silhouet van Thomas Hood's naaister, blijft
misschien in de herinnering hangen de ‘fusain’ van de jonge bloemenverkoopster.
Hoe steekt tegen den luchtigen achtergrond van de Parijsche wereld, tegen de
vluchtige kleurige omgeving van fladderende coquettes en cocottes, plotseling af
een schets, een omtrek van een jonge vrouw, slechts even met houtskool geteekend!
Zij was 's ochtends bevallen onder zwaar en bitter lijden: den anderen dag moest zij
weder in den winkel komen, anders werd zij weggestuurd. De mooie winkeldochter
toch - zoo luidden de woorden van den patroon van 't magazijn - ‘plaisait par sa
figure agréable: on ne pouvait pas se priver de ses services, à moins qu'elle ne fut
aussitôt remplacée.’ Als zóó de zeden zijn, mag dan, aldus vroeg de Mun, de
tusschenkomst der wet niet worden ingeroepen? - Uit de vierde redevoering, die van
Februari 1891, zouden wij (als wij de ruimte hadden) willen overnemen de zinsneden
over Godin en het familistère van Guise: maar wij vreezen onze lezers te vermoeien
en haasten ons tot de vijfde of laatste rede, die van 29 October 1892. Zij geeft een
beeld van het loyaal medewerken van de Mun in het parlement. Zeker, het
wetsontwerp, zoo als het toen, na een tienjarige behandeling, en over- en
wederzending van de Kamer naar den Senaat en omgekeerd, er uitzag, was lang niet
meer datgene wat de vrienden der sociale politiek, zelfs in hun bescheidenste eischen,
hadden gewenscht. Toch ried de Mun aan om het voorstel, dat nu kans had een
werkelijkheid te worden, niet te verwerpen. Wat verkregen werd, was dit: dat de wet
het recht gaf,
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ter wille van een sociaal belang, dat boven de particuliere private belangen stond,
tusschen beide te komen om den arbeidstijd ook der volwassenen te begrenzen. En
ter wille van dit beginsel moest men veel over het hoofd zien. ‘In deze
aangelegenheden mag men niet zeggen: alles of niets. Men mag, in de twijfelachtige
hoop om meer te bekomen, niets verwerpen wat men heden reeds kan verkrijgen. Ik
zal dus stemmen vóór de wet, zoo als zij daar ligt, mij het recht voorbehoudend om
in 't vervolg te trachten haar te verbeteren.’
Al de overige onderwerpen, waarop de voorstanders der sociale politiek gewoon
zijn de aandacht te vestigen, worden scherp en puntig van uit zijn eigenaardig
catholiek standpunt door de Mun in het parlement ter sprake gebracht. Vermelden
wij slechts de volgende redevoeringen. In de zitting der kamer van November 1889
bespreekt hij de questie van het minimum van het loon; - den 20en October 1892
houdt hij een uitgebreide rede over arbeidsraden en vaste arbitrage tusschen arbeiders
en patroons; - in October en November 1892 behandelt hij voorstellen om het
industrieel werk van zoo even bevallen vrouwen, gedurende een zeker tijdsverloop,
te verbieden en haar schadeloos te stellen voor die gedwongen staking van den arbeid;
- den 16den November 1892 behandelt hij de questie der drukpersvrijheid in verband
met de anarchistische aanslagen (‘een wet op de drukpers is een stroowisch vóór de
locomotief’); - in Februari 1892 verdedigt hij in 't algemeen en in 't breede, ook met
het oog op de Catholieke kerk, de vrijheid van associatie; - voorts staat hij altijd op
de bres, wanneer aan de wet van 1884 op de professioneele syndicaten door de
regeering wordt getornd: drie malen zien wij hem zóó met al het vuur dat hem eigen
is opstaan: den lsten Juni 1891, den 22sten Maart 1892 en den 3den November 1892: bij
het verweer dat hij dáár doet gelden tegen aanhangers der oude individualistische
theorie, schroomt hij niet de handen te bieden aan de socialisten in de kamer, ditmaal
vooral aan Millerand. Al die betoogen over meer algemeene problemen van sociale
politiek worden dan steeds begeleid door interpellaties en onstuimige toespraken bij
gelegenheid van gebeurtenissen van den dag; - zoo in Mei 1891 over de feiten van
Fourmies, toen de minister Constans op de mijnwerkers liet schieten; - zoo den 19den
November 1891 over de werk-
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stakingen in het departement Pas de Calais; - zoo in October 1892 naar aanleiding
der incidenten te Rome, waar de fransche regeering de fransche pelgrims, die den
paus waren komen begroeten, ongestraft had laten hoonen door het Italiaansch
gepeupel: ‘gij hebt franschen geabandonneerd,’ riep hij zijn gouvernement toe; - zoo
in Maart 1893 over de Panama-zaak, toen hij het bederf der fransche bourgeoisie ter
sprake bracht in zijn antwoord aan den ‘honorabelen’ Burdeau.
Geheel dit optreden van den graaf de Mun in de Fransche kamer, telkens in het
belang van sociale aangelegenheden, beslaat een zeer oorspronkelijk bedrijf van het
drama der fransche binnenlandsche politiek. Toch zouden wij, wanneer wij uitsluitend
op zulke maatregelen of incidenten van sociale politiek 't oog bleven vestigen, een
onvolkomen beeld krijgen van de actie van de Mun. Want zoowel zijn bemoeiing
met de ‘cercles’ als zijn politieke werkzaamheden in het parlement blijven altijd voor
hem slechts middelen voor een doel. De behandeling en eventueele oplossing der
arbeidersquestie, hoe gewichtig en veelomvattend ook, is slechts een deel van het
werk. Het groote doel is de verheffing en veredeling van geheel den Franschen geest
in christelijken zin. In de middeleeuwen heette het, dat Frankrijk werkte de werken
Gods. ‘Gesta Dei per Francos,’ luidde 't opschrift der rollen, waarin de daden der
fransche kruisvaarders waren opgeteekend. Welnu, iets soortgelijks is het ideaal van
den graaf de Mun. Hij is dus niet tevreden, wanneer maatschappij en staat op enkele
betere inrichtingen en wetten kunnen wijzen, waardoor de overheersching en
onderdrukking der zwakkere elementen in de Fransche samenleving worden
tegengegaan. Hij blijft niet staan bij het uiterlijk kleed van Frankrijks bestaan en
leven in den tegenwoordigen tijd. Neen: het is hem te doen om een omkeer van 't
gemoed bij 't volk. Van andere overtuigingen, dan die door de Revolutie van 1789
zijn geopenbaard, moet Frankrijk uitgaan. De volksgedachten moeten weder
voortvloeien uit het beginsel van het Catholieke Christendom. En dat alles moet niet
kunstmatig worden geleid of gebogen. Niet iets gewilds of opgeschroefds moet
worden verlangd. Neen, de christelijke daden, die de Mun verwacht, moeten, naar
zijn inzien, de spontane vrucht van wording en ervaring zijn. Als door een vaste
gewoonte moeten allen weder leeren in

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

152
aansluiting te leven met het groote christelijke geheel. De nieuwe sentimenten, die
hij oproept, ontleenen voedsel uit de groeikracht van het verleden. Geen beroep op
exaltatie behoeft te worden gedaan, maar alles moet geschieden natuurlijk en
standvastig, in eenvoud en trouw. In plaats van het hopeloos egoïsme en
individualisme, dat wij allerwege om ons heen zien: in plaats van het onder ons allen
zoo gangbare denkbeeld, dat in levensomstandigheden niet het recht maar de macht
den doorslag geeft: moet en zal de dag aanbreken der volle rechtvaardigheid. Ieder
zal dan den harteklop van het volksleven in zich voelen. Slechtheid en ellende zullen
niet altijd onder de menschen heerschen. Eigenbaat zal niet immer de lakens uitgeven.
Niet altijd zal versuft of verdierlijkt de werkman in mijnen of fabrieken zijn
schuifelenden tred voortsleepen. De bezittende standen in onzen tijd - zoo zegt de
Mun - hebben, ter wille van het goud, de liefde verzaakt. Winzucht doorgloeit hen
allen. Zij weten zoo veel, doch wijs toonen zij zich niet. Inderdaad zijn zij
gecultiveerde barbaren geworden. Een betere, christelijke, godsdienstige opvoeding
kan enkel daarin verandering brengen.
Op het wezen der opvoeding wordt dan ook voortdurend de aandacht door hem
gevestigd. Hij eischt in Frankrijk plaats voor een positief christelijke opvoeding,
geleid door de kerk. Wat toch was in het Frankrijk der laatste twintig jaren geschied?
Onder den indruk der nederlaag, aan Frankrijk door Duitschland in 1870 en 1871
toegebracht, had men vooral zich aan het denkbeeld vastgeklampt, dat ‘de duitsche
schoolmeester te Sadowa en te Sedan had overwonnen.’ Deze in Frankrijk
aangenomen en gangbare overtuiging had aan Gambetta en Ferry veroorloofd voor
het land een omvattend stelsel van lager onderwijs - ‘laïque, gratuit et obligatoire’ te scheppen. De wetten van 1882 verzekerden weldra aan het volk een wettelijk
minimum van onderwijs. En op dien grondslag werd nu voortgebouwd. Middelbaar
en hooger onderwijs werden tegelijkertijd herzien. De staat gaf zich ontzaglijk veel
moeite om dat onderwijs zoo volledig mogelijk te maken, en deinsde voor geen
geldelijke offers terug. Vooral het zoogenaamde ‘enseignement secondaire’ der
‘lycées et collèges’ werd door den staat op elke wijze begunstigd. Maar begunstigd
en voortgeholpen in een richting, die volkomen over-
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wicht geeft aan het leeken-element, wat wij bij ons het neutraal onderwijs noemen.
De graaf de Mun nu is de groote voorstander daartegen van het godsdienstig
onderwijs. Of liever hij zegt, dat het onderwijs, zooals het door den Franschen staat
wordt gegeven, voor Frankrijk geen vruchten kan opleveren, omdat het element der
opvoeding daarin gemist wordt. De vorming van karakter en ziel is daaruit geheel
verbannen. Uitsluitend op de examens wordt de aandacht gevestigd. Bij het middelbaar
onderwijs zoekt men te vergeefs een hoogere vlucht. Wat aan de universiteit ontbreekt
is ‘le Dieu intérieur’, van wien Pasteur sprak, en dien hij wilde dat alle mannen van
wetenschap in 't hart droegen. Een andere baan moet worden ingeslagen en wordt
reeds hier en daar gezocht. Er is hier een beweging die voortkomt uit de diepste
aspiraties der menschheid. De moderne gedachte keert tot Christus terug1).
Maar terug, met al de ondervinding van den lateren tijd, met al de krachten en
gegevens die de jaarkringen openbaarden. De aloude christelijke gedachte zou, naar
zijn inzien, machtig genoeg zijn om frisch ontluikend, wild opschietend nieuw leven
voor de toekomst in staat en maatschappij te verwekken. De kring van denkbeelden
en gevoelens op dat gebied was waarlijk niet gesloten. Men moest in Frankrijk,
steunende op het verleden, en ziende op 't kruis van Christus, vooruit. De staatslieden,
die, verzonken in waanwijze oppervlakkigheid, en gedreven door den wind van den
dag, niets daarvan begrepen, waren volgens de Mun erger vijanden van Frankrijk
dan zelfs de socialisten. Nooit worden de woorden van den graaf de Mun zoo bitter,
nooit wordt zijn uitdrukking zoo grievend, zijn toon zoo hartstochtelijk, zijn smaad
zoo bijtend, zijn haat zoo openbaar, als wanneer hij afrekent met die mannen van
den meest hollen zelfbehagelijken ‘vooruitgang.’ In de bundels zijner redevoeringen
is een rede, die, als bij uitzondering, van grenzenlooze minachting overvloeit voor
den man, dien de Mun op dat oogenblik bestrijdt. Het

1) Zie den brief van de Mun in de ‘Revue Bleue’ van 13 Février 1897, pag. 197 - 201. Hij wijst
op de belangrijkheid en den vooruitgang van den arbeid der congregaties voor het middelbaar
onderwijs; in 1892 telden die congregaties een schoolbevolking van 75,035, in 1896 van
79,718 jonge lieden. Het leeken-onderwijs bedraagt op dit gebied 54% van het geheel, dat
der congregaties 46%.
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is de rede van Juni 1889, over het budget van onderwijs, gericht tegen Jules Ferry.

V.
Catholiek dus in de allereerste plaats was en bleef de Mun. Het uitgangspunt van
geheel zijn streven was geweest de nog negatieve encycliek van Pius IX, de Syllabus,
die hij weleer in zijn krijgsgevangenschap in Duitschland, met zijn vriend den graaf
de la Tour du Pin, had gelezen en herlezen. Die stoot had hem gedreven om zich
vierkant tegenover de beginselen der Fransche Revolutie van 1789 te zetten, en had
hem geleid tot zijn zeer besliste godsdienstige beweging in het belang der misdeelden
der maatschappij.
En terwijl hij zoo ijverde en werkte, had op verschillende punten van de catholieke
wereld hetzelfde plaats. Reeds jaren geleden had de vrijheer von Ketteler, bisschop
van Mainz, in Duitschland hetzelfde beproefd. In het revolutie-jaar 1848 had hij te
Mainz, in zijn bisschoppelijken zetel, zes leerredenen gehouden over ‘de groote
sociale vragen van den tegenwoordigen tijd’, die lijnrecht aandruischten tegen de
individualistische en anti-christelijke denkbeelden zijner tijdgenooten. Voortbouwende
op hetgeen toen door hem was uitééngezet, had hij in twee hoofdboeken - ‘Freiheit,
Autorität und Kirche’ van het jaar 1862 en ‘die Arbeiterfrage und das Christenthum’
van het jaar 1863 - aangetoond, wat het werk en de plicht der Catholieke kerk moest
zijn in de sociale aangelegenheden. Lid van den Rijksdag geworden, had hij, tot op
zijn dood in 1877, dáár een oplossing der maatschappelijke nooden en vragen in
catholieken zin helpen voorbereiden, krachtig bijgestaan door den kanunnik Moufang
en door den kapelaan Franz Hitze uit Gladbach, die sinds 1893 een leerstoel voor de
christelijk sociale wetenschap te Munster bekleedt.1)
En wat de vrijheer von Ketteler in Duitschland was begonnen, deed met
gelijksoortige strekking kardinaal Manning in Engeland. Toen, in de eerste helft van
Januari 1892, de tijding van zijn afsterven weerklonk, was dit een treurmare

1) Zie een overzicht van zijn werk in het boek van A. Kannengieser ‘Ketteler et 1'Organisation
Sociale en Allemagne’. Paris, 1894.
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voor allen, die, van welke godsdienstige richting ook, zich hebben aangegord, om
de schaduwen te temperen die over het veld der industrieele ontwikkeling zijn
neergestreken. Ver buiten de grenzen van zijn vaderland werd zijn naam genoemd.
Op alle catholieke congressen - wij herinneren slechts aan zijn optreden op het congres
te Luik in September 1890 - werd zijn stem gehoord in de richting der sociale actie.
Van nature een asceet, kreeg het schraal, uitgevast gelaat den vriendelijken glimlach,
wanneer hij voor de werklieden in de bres sprong. Trouwens die Engelsche werklieden
vergolden het hem. Altijd gedenkwaardig in de geschiedenis der menschheid zal
blijven het tafereel op 11 Juni 1890, toen de dokwerkers te Londen hem een
huldebewijs - 1800 gulden hadden zij bijeengebracht, meerendeels in bijdragen van
een stuiver - kwamen aanbieden, ter herinnering aan de diensten, door hem gedurende
de werkstaking bewezen. Allen, catholieken en protestanten, knielden toen neder om
zijn zegen te vragen. Zijn hand beefde, zijn stem begaf hem toen hij hen bedankte.1)
Over de golven van den Atlantischen Oceaan héén weerklonk diezelfde toon,
slechts nog wat scherper misschien, uit den mond van Noord-Amerikaansche
catholieke bisschoppen. Het was merkbaar geworden in het jaar 1887. Reeds sedert
eenigen tijd heerschte er in de Vereenigde Staten onzekerheid omtrent de gezindheid
der catholieke kerk tegenover den machtigen werklieden-bond, die als de orde der
‘Ridders van den Arbeid’ bekend stond. De meeningen der catholieken in
Noord-Amerika dobberden daarover héen en weder. Ten einde den bestaanden twijfel
op te heffen, zond nu kardinaal Gibbons, te Baltimore, een rapport daarover naar
Rome van al de aartsbisschoppen der Vereenigde Staten. In dat rapport - waarin
slechts 2 van de 12 leden tot veroordeeling der ‘Ridders van den Arbeid’
concludeerden - erkende de kardinaal ruiterlijk, dat de economische misstanden van
zijn land behoorden verbeterd te worden. ‘De zelfzucht, die, ter wille van goud, niet
alleen den werkman onmatig drukt, doch ook vrouwen en kinderen in haar dienst
exploiteert, doet allen, die menschelijkheid en recht op prijs stellen, gevoelen, dat
het niet enkel de rech-

1) Zie over hem het boek: ‘Le Cardinal Manning et son action sociale’ par M. 1'abbé J. Lemire,
député d'Hazebrouck, 2me Edition. Paris, 1894.
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ten der arbeiders zijn die bescherming behoeven, doch dat het de plicht is van het
gansche volk zich aan hun zijde te scharen, en te eischen, dat middelen worden
beraamd tot afwering van de ontzettende gevaren, waarmede onze beschaving en de
maatschappelijke orde worden bedreigd .... Ter verbetering van dat alles is onderlinge
aanéénsluiting van velen een aangewezen middel. Zulk een organisatie is even
natuurlijk als verstandig. In een democratie is zij zelfs noodzakelijk.’ En wat kardinaal
Gibbons ten aanhoore van den paus bepleitte, werd door Mgr. Ireland, aartsbisschop
van St. Paul in de Vereenigde Staten, krachtig en fel in onderscheidene voordrachten
en redevoeringen nader ontwikkeld. Zijn woord is het luidste protest tegen de
economische wereld, en de meest consequente gevolgtrekking uit de
christelijk-catholieke opvatting van den eigendom, die in onze tijden is gehoord.
Luistert slechts naar deze zinsneden uit zijn rede van 10 November 1889 in de
cathedraal van Baltimore, bij gelegenheid van het honderdste jaarfeest der vestiging
van de catholieke hierarchie in de Vereenigde staten uitgesproken: ‘Het schrikwekkend
woord van het socialisme is, in zijn eerste impulsie, de wanhoopskreet van
verhongerde wezens, op wie de zware hand der hebzucht en der ongerechtigheid
knellend drukt. Het grondbeginsel van niet weinige der socialistische bezwaarklachten
steunt op de catholieke theologie, die onderwijzend leert, dat het menschdom niet
ten voordeele van eenige weinigen mag bestaan, en dat het privaat-eigendom
gemeenschappelijk eigendom wordt, zoodra gebrek en uitputting (‘inanitie’) vóór
de deur post vatten.’1)
Stippen wij ten slotte nog aan - want wij wijzen slechts op enkele sporadische
verschijnselen en denken er niet aan een volledig overzicht te geven - wat in
Zwitserland werd gehoord. Niet op bisschop Mermillod noch op de geleerde catholieke
vertoogen van uit Freiburg willen wij den blik richten. Wij vestigen slechts de
aandacht op het feit, dat aldaar, te midden van de bergen en dalen van
Grauwbunderland, een twaalftal jaren geleden, de toen bijna 30-jarige
ultramontaansche doctor in de rechten, Decurtins, opstond. Hij bepleitte het behoud
van

1) Zie het boek vau den abbé Felix Klein: L'Eglise et le Siècle’. Conférences et Discours de
Mgr. Ireland, Archevêque de Saint-Paul aux Etats-Unis.’ Paris, 1894, pag. 88.
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wat er nog uit het gemeenschappelijk grondbezit in zijn kanton was overgebleven;
straks ging hij geheel het arbeidsrecht bestudeeren en ontwikkelen. Buiten zijn kanton
breidde hij zijn invloed uit. Met alle partijen kwam en stelde hij zich in aanraking.
De hulp der socialisten versmaadde hij niet. Te Aarau klonken met Paschen 1888
deze woorden van zijne lippen: ‘De honger is catholiek noch protestant. Daarom
moet ons welkom zijn een ieder, die dit vraagstuk helpt op te lossen, welken
godsdienst hij ook belijde, of hij tot de school van Bakounin of tot die van Lassalle
behoort, of wel aan het evangelie van Christus gelooft.’ En die stem drong door ver
over de Zwitsersche bergen. Zij was 't, die den Duitschen keizer noopte tot de schoon
begonnen (helaas, als een toast geëindigde) in 1890 gehouden internationale
conferentie te Berlijn over de sociale questie.
Op deze wijze uitte zich, in samenhang met wat betreffende Frankrijk de graaf de
Mun deed, over de beschaafde wereld op verschillende punten éénzelfde Catholieke
sociale beweging. Er kwam beroering in de vroeger zoo stille wateren.
Die Catholieke sociale strekking kreeg nu den 17den Mei 1891 door Paus Leo XIII,
in de Encycliek ‘R e r u m N o v a r u m ’, haar wijding.
Het hoofd der catholieke kerk zag ditmaal het kwaad der maatschappij strak en
vast aan. Met enkele breede trekken1) werd de oorsprong der ellende aangewezen:
‘Ten gevolge der maatschappelijke revolutie van de vorige eeuw’ - zoo sprak de
Paus in de Encycliek (zie Holl. vertaling, pag. 60) - ‘heeft de bevolking in de steden
zich verdeeld in twee klassen, welke door een diepe klove van elkander gescheiden
zijn. Aan de ééne zijde staat de overmacht van het kapitaal, dat de industrie en de
handelsmarkt ten éénemale beheerscht, en dat, wijl het de basis is van alle
ondernemingen en de zenuw van alle werkkracht, niet alleen zijn bezitters voortdurend
in geldelijk opzicht verrijkt, maar hun ook in zaken, het staatsleven betreffende,
machtigen invloed verschaft. Aan den anderen kant staat de groote menigte, welke
de goederen van dit leven moet ontbeeren, verbitterd van harte en tot wanordelijkheid
gezind.’ - ‘De vorige (achttiende) eeuw heeft de be-

1) Men vergelijke ons vorig opstel over Kolping.
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staande corporaties der arbeidende klasse vernietigd, zonder andere vereeniging
daarvoor in de plaats te stellen; de maatschappij en de wetgeving verlaten hoe langer
hoe meer den schuts van den voorvaderlijken godsdienst, en aldus geschiedde het,
dat handwerkslieden en arbeiders, op zichzelf staande en onbeschermd, ten buit
vielen aan de gevoelloosheid der bezitters en aan de teugellooze hebzucht der
concurrentie.’ - ‘Een alles verslindende woeker kwam het kwaad verergeren. Had
ook de kerk herhaaldelijk reeds haar veroordeeling over dit euvel uitgesproken, een
onverzadelijk en winziek kapitalisme gaat nochtans in onze dagen voort het oude
spel, zij het onder een anderen vorm dan voorheen, te drijven.’ - ‘Aldus zijn productie
en handel schier het monopolie geworden van eenige weinigen, en zóó konden enkele
bezitters van onmetelijke schatten aan de massa's der proletariërs een juk opleggen,
dat slechts weinig van dat der slaven verschilt.’
Zóó sprak het hoofd der catholieke kerk. Men ziet het: openlijk stelde Leo XIII
zich tegenover de plutocratie onzer eeuw. Hij gebood een omkeer, een wending der
tijden.
Wanneer men nu den diepsten kern der uitingen in de Encycliek ‘Rerum Novarum’
overpeinst en overweegt, dan zal men misschien niet mistasten, wanneer men tot de
slotsom komt, dat de Paus weder vastknoopt aan de uitéénzetting van den grooten
kerkleeraar der middeleeuwen, wiens studie door denzelfden Leo XIII, twee jaren
na zijn troonsbeklimming, in de encycliek ‘Aeterni Patris’ aan alle geloovigen was
aanbevolen: wij noemen den heiligen ‘Thomas van Aquino’, den ‘Doctor Angelicus’
van de dertiende eeuw, den diepsten staatswijsgeer der middeleeuwen. ‘De
bewijsvoeringen’ van den heiligen Thomas - zoo heette het in de bul ‘Aeterni Patris’
- over de onderlinge liefde, welke de menschen elkander verschuldigd zijn, hebben
een onmetelijke en onoverwinnelijke kracht, om die beginselen van het moderne
recht te vernietigen, welke zonder tegenspraak gevaarlijk zijn voor het behoud van
den maatschappelijken vrede en der openbare welvaart’1),

1) Zie Leon Grégoire ‘le Pape, les Catholiques et la Question Sociale’. 2me Edition, 1895, pag.
31/32 en pag. 55. Vergelijk Prof. J.V. de Groot, ord-Praed., ‘de H. Thomas van Aquino als
wijsgeer,’ 1894, pag. 12, dr. H.J.A.M. Schaepman ‘St. Thomas van Aquino’, 1898, en voorts
mijn dissertatie ‘Het Staatswezen in de veertiende eeuw’, 1859, pag. 12/13.
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Trouwens de vrijheer von Ketteler had, in zijn leerredenen van 1848, weder duidelijk
aangetoond, hoe geheel anders dan de Romeinsche juristen de heilige Thomas het
leerstuk van den eigendom verstond. De catholieke kerk - aldus onderwees de heilige
Thomas - had niets gemeen met de opvatting van de wereld, waarnaar de mensch
zich als onbeperkt heer van zijn eigendom beschouwt. ‘Wordt ook met betrekking
tot het beheer en de “voorzorg” het eigendomsrecht van den enkelen mensch over
de goederen der aarde door de kerk erkend: zoo stelt Thomas van Aquino met
betrekking tot het gebruiksrecht, dat is het recht om de uit het beheer der aardsche
goederen gewonnen vruchten te genieten, een gansch ander beginsel op. Die vruchten
moet de mensch, overeenkomstig de leer van den catholieken kerkdijken wijsgeer
der middeleeuwen, nooit als zijn eigendom, maar als een gemeenschappelijk goed
van allen beschouwen.1) In dien geest had de kerk in den bloeitijd der middeleeuwen,
het zoogenaamde k a n o n i e k e r e c h t vastgesteld, dat vierkant zich zette tegenover
het Romeinsche recht. Aan de begrippen van dat kanonieke recht, een stuk werkelijk
en levend Christendom, hield Leo XIII nu vast, en in samenhang met de verschijnselen
der negentiende-eeuwsche maatschappij wilde hij daaruit grondslagen vormen voor
de ontwikkeling van het recht in een volgende eeuw. Door de gansche encycliek
dreunt dan ook een stem, die niet ophoudt te roepen, nu eens als klacht, dan als
verwijt, en altijd als aanmaning tot bekeering: niet rijkdom is het doel der
maatschappij, maar de mensch, de mensch zelf. In zijn meesleepend en dringend
vertoog is de zendbrief van den Paus niet allereerst een aansporing tot mededoogen,
tot barmhartigheid en tot tegemoetkoming van nooden; het is geen nieuwe opwekking
tot armenzorg; neen, de inhoud is een kreet naar recht. De Paus vraagt
rechtvaardigheid voor allen, een rechtvaardigheid, die door de hebzucht en zelfzucht
der met kapitaal werkende arbeidsgevers in de 19de eeuw geschonden was.
Maar de Paus deed nog meer door de uitvaardiging der ‘Rerum Novarum’. Bij het
bestaan der groote staats- en maat-

1) Zie von Ketteler ‘die grossen Socialen Fragen der Gegenwart’, Editie 1878, pag. 12 en 14.
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schappelijke stroomingen, die de zoogenaamde beschaafde wereld der negentiende
eeuw beroeren, erkende hij het recht der jongste strooming: die der democratie. De
Paus buigt over naar die democratie. Wat omstreeks de Juli-revolutie, in de dagen
van 1830, ontijdig naar de meening der kerk, en dus naar haar inzien onvolledig,
onbesuisd en onmatig, was geëischt door den abt Lamennais, wordt thans, nu de
volheid der tijden gekomen is, met het in evenwicht der eeuwige begrippen en het
in samenhang der geschiedenis planeerende hooge bewustzijn der kerk, uitgesproken
door Paus Leo XIII. De catholieke kerk keert zich af van de oude staatspartijen, met
haar politieke aanmatigingen en maatschappelijke eischen. Zij vraagt niet de
bedriegelijke vrijheid der Fransche revolutie, die uitliep op de verdrukking der
zwakken. Zij wil ook niets weten van het socialisme, dat de droevige feitelijk
bestaande splitsing der maatschappij vervormt tot een ontzettenden klassenstrijd.
Neen, terwijl zij haar vredig gelaat tot het volk zelf richt, tot de zwoegende menigte
- op wie door de zoogenaamde verlichte klasse minachtend wordt neergezien - heeft
haar hoofd, het hoofd der kerk, slechts ééne gedachte: dat alle menschen, rijken en
armen, kinderen van één Vader zijn. Ziende hoe de arme kinderen zijn behandeld,
laat de paus van zijn lippen stroomen en klinken het lied van Maria: ‘deposuit potentes
de sede et exaltavit humiles’: ‘Hij heeft machtigen van den zetel getrokken, nederigen
heeft hij verhoogd, hongerenden heeft hij met goederen vervuld, en rijken heeft hij
ledig weggezonden’. En als geneesmiddel tegen de verkeerde richting, die de
economische maatschappij in de negentiende eeuw, onder den invloed der plutocratie,
genomen heeft, stelt de paus allereerst den arbeid der kerk, daarna een positieve
staatszorg, uitloopende op maatregelen van sociale politiek, eindelijk de
arbeidersvereenigingen, waarin beide, meesters en werklieden, tot één doel
samentreffen.
De graaf de Mun beleefde dus in 1891 de hoogste waardeering en bezegeling van
geheel zijn arbeid. Zoowel zijn werk der ‘cercles’ als zijn staatkundige loopbaan in
het parlement werden in Rome goedgekeurd. Sinds dat oogenblik is het, alsof zijn
stem nog voller en luider gaat klinken. Voor de gansche Fransche natie gaat hij
getuigen van den drang, die hem naar het volk drijft. Bij twee plechtige gelegenheden
laat
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hij zijn woorden daarover in stroomende bezieling, zonder eenige terughoudendheid,
golven. Eens, den 19den November 1893, toen hij, bij een sluitingsrede der gewestelijke
‘cercles’ te Saint Brieuc (op welke rede wij reeds vroeger de aandacht vestigden),
een terugblik wierp op wat door hem was ondernomen en was verricht. Een andermaal,
den 18den December 1892, bij een vergadering der Catholieke Ligue te Saint Etienne.
Aldaar, te Saint Etienne1), formuleerde hij nog eens ten overvloede scherp zijn eischen
voor de maatschappij: ‘In mijn oogen’ - zoo sprak hij dáár - ‘moet het geheele
samenstel onzer eischen strekken, om aan het volk het genot te verzekeren van zijn
essentieele rechten, die miskend zijn door het individualistisch régime: te weten: de wettelijke vertegenwoordiging van zijn belangen en behoeften in plaats van een
louter numerieke vertegenwoordiging: - het behoeden van den eigen haard en het
familieleven: - de mogelijkheid voor een ieder om te leven en de zijnen te doen leven
door de opbrengst van zijn arbeid, met een waarborg tegen de onzekerheid,
voortvloeiende uit de ongelukken, de ziekte, het zonder werk zijn en den ouderdom:
- de verzekering tegen de onvermijdelijke ellende: - de bevoegdheid voor den arbeider
om deel te nemen aan de winsten en zelfs, door de coöperatie, aan den eigendom der
bedrijfs-ondernemingen waaraan hij door zijn arbeid medewerkt: - eindelijk de
bescherming tegen de agiotage en de speculatie, die de besparingen van het volk
uitputten en het tot armoede veroordeelen, terwijl terzelfder tijd, volgens de woorden
van Paus Leo XIII, een fractie, die absoluut meesteres is van industrie en handel,
den loop der rijkdommen kunstmatig afvoert en tot zich zelf al die bronnen doet
vloeien. Twee krachten nu moeten samenloopen om de verwerkelijking van dit
programma mogelijk te maken: de ambachts-organisatie en de wetgeving. De
ambachts-organisatie, voor welke wij de uitgebreidste vrijheid vragen, zal het middel
geven, om een publieke arbeids-vertegenwoordiging in de gekozen staatslichamen
der natie te bevestigen, om in elk industrieel- of landbouwbedrijf de grenzen van het
juiste loon te bepalen, om de schadevergoedingen te waarborgen aan de

1) Zie de rede in de ‘Discours et écrits divers du Comte Albert de Mun’, tome V, 1895, pag.
263 en volgenden.
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slachtoffers van ongelukken, ziekten of werkloosheid, om een pensioenkas voor den
ouderdom in te richten, om conflicten te voorkomen door de instelling van permanente
bemiddelingsraden, om op corporatieve wijze bijstand te organiseeren tegen de
ellende, eindelijk om in handen van de arbeiders te constitueeren een zekere mate
van collectieven eigendom, naast den individueelen eigendom en zonder daaraan
afbreuk te doen. De wetgeving zal den huiselijken haard en het familieleven
beschermen door de beperking van den arbeid der kinderen en der vrouwen, door
het verbieden van den arbeid 's nachts, door begrenzing van den arbeid over-dag,
door verplichting van de zondagsrust, en op het platte-land door den oogst en het
terrein van den landbouwer, zijn werktuig en vee, voorzoover het tot den kring der
eerste behoefte behoort, van elke beslag-legging te bevrijden. De wetgeving zal het
leven van den arbeider en van den boer gemakkelijker maken door de vermindering
en hervorming der fiscale lasten, in 't bijzonder van de belastingen die het
levensonderhoud treffen. Zij zal de participatie in de winst, de oprichting van
coöperatieve productie-maatschappijen, en op het platteland de associatie van het
‘metayage’ bevorderen. Eindelijk zal zij het nationale fortuin, de volksbesparing, en
de openbare zedelijkheid beschermen door wetten tegen agiotage, tegen spel en
beurs-operaties, wetten betrekking hebbende op het drijven der vennootschappen,
op de uitsluiting van buitenlanders van het bestuur en de exploitatie der groote
openbare diensten, op het verbod voor de ambtenaren, de volksvertegenwoordigers
en de leden der overheid, om deel te nemen aan financieele speculaties. Dit zijn de
voornaamste artikelen van een sociaal programma, dat ik aan de catholieken in
overweging geef om aan te nemen. Zij zijn niet anders dan de toepassing der
beginselen door den Paus vastgesteld.’
En toen de graaf de Mun aldus te Saint Etienne had gesproken, richtte Paus Leo
XIII, den 8sten Januari 1893, tot hem een brief, waarin hij zijn meest volkomen
instemming aan die gesproken woorden gaf. ‘De lezing van uw rede was ons bij
uitnemendheid aangenaam (‘souverainement agréable’). Terwijl wij, in ons
welbehagen, u de zoo rechtmatig verkregen lof toebrengen, manen wij u aan, om uw
edelmoedig ondernemen voort te zetten. Mogen er menschen opstaan, die met
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een offervaardigheid, gelijk aan de uwe, en met even breed inzicht, zich geheel en
al wijden aan de verheffing van Frankrijk .... Als onderpand van onze welwillendheid
geven wij u van harte den apostolischen zegen.’
Zóó scheen de door de Mun in 1871, na den val der Commune, vrijwillig
ondernomen taak in eenvoudige en harmonieuse éénheid zich te ontplooien.

VI.
En toch was die schijnbare éénheid vol leemten, contrasten en teleurstellingen, vol
scheuren en barsten. Van jubelen was geen sprake.
In de eerste plaats werd het allengs en van lieverlede zelfs voor de Mun merkbaar,
dat de stichting der ‘cercles’ toch eigenlijk niet geheel kon verwerkelijken wat hij
er zich van dacht. Hij had gemeend vaste maatschappelijke schakels te vormen,
zwellende van een christelijken geest: banden, waarin het individu zich in tastbare
gemeenschap zou weten met gelijkgezinden, hooger of lager in stand: kringen, waarin
de vroeger op zichzelf staande en geïsoleerde arbeider een hoûvast zou vinden, een
gevoel van lid te zijn van een geheel, dat hem nu schraagde en droeg, hem kalmte
en veerkracht gaf. Schakels dus, die tusschen den staat en het individu geplaatst, als
het ware de geledingen eener gezonde beweeglijke maatschappij zouden kunnen
vormen, en eensdeels een waarborg tegen het kwaad van het individualisme,
anderdeels een steun tegen de omnipotentie van den staat zouden zijn. Inderdaad
was er, bij de eerste opwinding, iets daarvan te zien in de nieuw opgerichte ‘cercles’.
Maar op den duur pakten die verbindingen niet onder het volk. Het was alles veel te
kunstmatig. Er was daarenboven spoedig een zekere vervorming bij die groepen te
zien. In het begin waren zij geheel en al religieus. Een geest van boetedoening voor
de zonden van Frankrijk, door de Voorzienigheid gestraft met de nederlaag van het
land tegenover Duitschland en met de jammervolle uitbarsting der Commune, was
de stemming bij den aanvang der beweging. Later werd de opvatting van den ‘cerde’
meer uitgebreid tot het oude begrip der corporatie. Van zelf drong dus het wereldlijk
element meer op den voorgrond. De godsdienstige

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

164
broederschap werd allengs een gilde, hier en daar vastgehecht aan een vast beroep
of ambacht. De superioriteit der Christelijke verbinding bleef door de Mun erkend,
maar toch zag hij er langzamerhand niet tegen op, allen, van welken kant zij kwamen,
tot het corporatieve leven te roepen. Vooral ging hij dien weg op, toen de wet op de
syndicaten van het jaar 1884 geheel nieuwe lijnen voor de maatschappelijke ordening
en rangschikking teekende. De graaf de Mun zag al de voordeelen in, die voor zijn
beweging der ‘cercles’ uit de bepalingen dezer wet waren af te leiden, en trok van
dat alles dapper partij. Doch meer en meer werd het hem duidelijk, dat zijn stichting
der ‘cercles’, zoodra de beweging der syndicaten daarop was ingeënt, nog zeer veel
aanvulling en volledigmaking vereischte. Die corporaties toch moesten eigen bestaan
en eigen werkkring hebben, zelven het leven der arbeiders kunnen regelen door het
tot stand brengen van ondersteuningskassen, voorschotkassen, kassen waaruit bij
ziekte, ongeluk of ouden dag kon worden geput, enz. enz. Maar dat zou eerst mogelijk
worden, wanneer allerlei maatregelen van sociale politiek vooraf door de wetgeving
waren vastgesteld. Onwillekeurig vatte dus bij de Mun het denkbeeld post, dat
voorshands allereerst noodig waren de wetten, waarbij de tusschenkomst van den
staat in maatschappelijke aangelegenheden werd geboden. De ware inrichting der
corporaties zou eerst kunnen volgen, wanneer de sociale politiek haar beslag had
gekregen. De zaak der corporaties - die in het begin het uitgangspunt van geheel het
streven van de Mun was geweest - werd nu meer en meer naar de toekomst
verschoven. Eerst als de wetten het terrein hadden voorbereid, zouden de ‘cercles’
stevig kunnen worden opgetrokken.
Het eigenaardige der geheele beweging van de Mun was geweest, dat zij wortelde
in een geloofsdaad. De verbrijzeling van zijn eigen hart in 1871 - na den oorlog en
na de Commune - had hem tot zijn werkzaamheid geleid. Andere sociale hervormers
waren tot hun weldoend werk genoopt door het lijden der misdeelden, door den
aanblik der uitgemergelde en uitgeteerde gezichten van arbeiders, door het zien der
slonzige fabrieksmeiden en der in vunzige stegen hokkende kinderen. Bij de Mun
niet alzoo. Hem had getroffen de zonde van het volk, en de verwildering van het
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gepeupel tot barbaren. Toen had hij zijn kreet tot redding uitgestooten en het teeken
van het kruis geslagen. Maar de studie van al die arbeiderstoestanden werd eerst
begonnen, nadat reeds met het werk was aangevangen om in die toestanden
verbetering te brengen. Met vuur was echter de studie opgevat en doorgezet. Een
tijdschrift - zoo als wij reeds aanstipten - was opgericht, om het werk der ‘cercles’
te begeleiden, te motiveeren en voor te lichten. Het was de revue ‘l'Association
Catholique’, waarvan de eerste aflevering den 15den Januari 1876 verscheen. Doch
dat tijdschrift, hetwelk in zijn oorsprong het officieele orgaan der ‘cercles’ zou zijn,
werd door den drang der onderzoekingen, door de verdere studie der maatschappelijke
vraagstukken, genoopt een eigen weg in te slaan en werd dan ook met Januari 1891
een geheel zelfstandig orgaan. Het was duidelijk, dat de greep der ‘cercles’ niet meer
het gansche onderzoek der sociale questie omvatte. En de werklieden zelven waren
op hun beurt niet altijd binnen het afgepaste staketsel van zulk een ‘cercle’ - zelfs
wanneer zij er waren binnen gegaan - te houden. Het stelsel toch van de Mun eischte
een verbinding telkens der hoogere en lagere standen: een gemengd samenzijn van
patroons en arbeiders. De twee klassen in de maatschappij, die de revolutie had
gescheiden, en die het socialisme tegen elkander ten strijde aanhitste, moesten worden
vereenigd. En ziedaar: de werklieden bedankten op veel plaatsen voor de voogdij
der hoogere standen. Dit alles werd sterker gevoeld en uitgedrukt, toen de wet van
1884 op de syndicaten in toepassing kwam. Die wet zette alle vereenigingen van
arbeiders, afgescheiden van die der patroons, op eigen beenen. Al die
werklieden-vereenigingen voelden zich zelfstandig, en kregen tegenover de andere
klassen der maatschappij zelfs een min of meer militant karakter. De graaf de Mun,
of hij wilde of niet, moest met dat nieuwe verschijnsel wel rekening houden. Hij
moest hier en daar water in zijn wijn doen: iets toegeven. In een reeds door ons
aangehaalde redevoering, den 11den September 1896 te Landerneau gehouden, bij
gelegenheid der sluiting van een gewestelijken raad der ‘cercles’, sprak hij
onbewimpeld en uitvoerig zich daarover uit. Hij wilde op het gemengd samenzijn
van patroons en arbeiders desnoods een uitzondering toelaten bij de groote industrie.
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Hij erkende, dat het gemengde syndicaat moeilijk te verwerkelijken was, waar de
patroon eigenlijk vervangen werd door een naamlooze vennootschap van kapitalen.
Maar in zulke gevallen stelde hij dan toch op den voorgrond: ‘de regelmatige creatie
van twee syndicaten, een zoogenaamd patronaal syndicaat en een
werklieden-syndicaat, wel is waar onderscheiden en afgescheiden, maar verbonden
door den geheel natuurlijken band van een commissie of gemengd comité, saamgesteld
uit regelmatige vertegenwoordigers door de beide groepen gedelegeerd’1). ‘Ziedaar’
- vervolgde hij - ‘de gemeenschappelijke associatie, het terrein waarop wij elkander
kunnen verstaan. Zoolang de syndicaten daaraan getrouw blijven en dat eerlijk in
praktijk willen brengen, is er geen reden om ons van hen af te scheiden. Het werk
der ‘cercles’ heeft dan een edele roeping te vervullen: wij vergemakkelijken de
toenadering en verstandhouding der beide klassen van patroons en werklieden, en
werken mede tot vestiging dier gemeenschappelijke raden, die den socialen vrede
kunnen bevorderen.’ Maar de woorden van den graaf vonden niet overal meer de
gunst van vroeger. De werklieden, zelfs voorzoover zij leden der ‘cercles’ waren,
vingen reeds aan hier en daar tegen te pruttelen. Zij begonnen te mompelen van
artificieele toestanden. Zij vonden vooral de leiding der voorname heeren, die hen
telkens aanmaanden om gezamenlijk met de werkgevers zich te beraden, te indringend.
De welwillende vriendschap der altijd raad-uitdeelende hooge gasten begon te
vervelen. En in het jaar 1897 viel te Parijs onder die arbeiders iets voor, dat in de
Fransche wereld dier dagen dadelijk ongewone ruchtbaarheid kreeg. Het bericht van
het kleine feit liep als een loopend vuur rond, in de eigen maand Mei, toen de
gruwzame brand plaats had van den bazaar der chariteit, waarbij de hertogin d'Alençon
en haar vriendinnen in de vlammen omkwamen. Wat was het geval? Helaas, het
bleek maar al te waar, in diezelfde dagen van schroeiende pijn gaven de arbeiders
van een der Parijsche ‘cercles’ aan den graaf te kennen, dat zij de leiding der
aristocraten en rijke

1) Zie ‘Discours prononcé a à clôture de l'Assemblée régionale de l'Oeuvre des Cercles
Catholiques, de Landerneau, le 11 Septembre 1896, par le Comte A. de Mun’. Morlaix, 1896,
pag. 31/32.
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‘bourgeois’ in hun midden wel konden missen, dat zij zichzelven zonder de hulp der
hooge vrienden wel vermochten te orienteeren. Zij wilden met één woord uitsluitend
arbeiderskringen worden. Het was een bittere grief voor de Mun. Hij gaf uiting aan
het hartzeer, dat hem meedoogenloos folterde, en verheelde zijn smart en toorn niet.
Het bleef daar niet bij. Ook bij den arbeid der ‘sociale politiek’ in de kamers kwam
allerlei misverstand.
Reeds vroeger bleek het telkens, dat de partijgenooten van de Mun in de kamer,
de leden der rechterzijde, slechts zeer schoorvoetend medegingen met zijn voorstellen
omtrent de arbeiders-aangelegenheden. Telkens, wanneer hij iets verder ging dan
het gewone spoor, onthield zich de rechtezijde, en regende het hoonende interruptiën
der linkerzijde, die hem toeriepen - zie o.a. de zitting van 8 Dec. 1891 - dat hij slechts
een zevental volgelingen in zijn eigen partij had, De leden der conservatieve
rechterzijde begrepen maar ten halve wat de Mun in zijn wetgevenden arbeid
bedoelde. Zij zagen alleen het tastbare gevolg, de consequentie van het oogenblik.
Inderdaad had het uit dit oogpunt voor hen allen schijn, alsof de Mun er slechts op
uit was, de beginselen van godsdienstige orthodoxie te verbinden met de meest
geavanceerde aspiraties van het socialisme. Al wat de Mun, ter verbetering van het
lot der arbeidende klassen, op de schouders van den staat schoof, werd dus door de
leden van zijn eigen partij argwanend overwogen en meestal veroordeeld. Geheel
de tusschenkomst van den staat in de ellenden en nooden der maatschappij werd door
hen afgewezen. Het vormde hoe langer hoe meer een kloof tusschen de Mun en de
oude fransche royalisten. Het baatte de Mun niet, of hij zich al theoretisch verdedigde
en er op wees, dat, hetgeen hij deed, inderdaad niet anders was dan een bestrijding
van het maatschappelijk individualisme en tevens tegelijkertijd van het
staats-socialisme. Geheel zijn stichting toch der ‘cercles’ was inderdaad - naar hij
betoogde - niet anders geweest dan een standvastige poging, om in den staat zelf,
ten einde aan het despotisme van den staat te ontsnappen, autonome
beroeps-associaties te constitueeren, voorzien van alle bevoegdheden, die aan haar
machtsuitoefening konden verzekeren. Dat men voor het geven van rechten aan zulke
stichtingen de hulp van den staat
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inriep, vloeide voort uit een drang naar decentralisatie van den staat, geschiedde juist
daarom, omdat men den staat beletten wilde de éénige gecentraliseerde absolute
meester van alle geisoleerde onderdanen van een volk te zijn.1) Alle verdere
maatregelen van staats-tusschenkomst, die de Mun vorderde, hadden geen ander
doel, dan om gezonder levensomstandigheden te scheppen voor deelen der
maatschappij, die onbeschut, te midden der algemeene desorganisatie en ontwrichting,
van zwakte omkwamen. Zijn tegenstanders riepen zelven, wanneer de behoefte aan
een hervorming of bescherming werd gevoeld, door den nood der omstandigheden
gedwongen, de hulp van den staat in. Waarom wilde men hem dat beletten? - Al die
bewijsvoeringen hadden echter weinig vat op de leden der rechterzijde. Zij was bang
van tijd tot tijd voor het gewicht zijner betoogen, revolutionnaire lading, volgens
haar, door de vlag van den godsdienst gedekt. Zelfs onder de leiders van de ‘cercles’
kwam eenige onrust, of de Mun met zijn aandringen op staats-tusschenkomst niet
wat al te ver ging. De strijd daarover is de eigenlijke aanleiding geweest, waarom
het tijdschrift der ‘cercles’ - ‘1'Association Catholique’ - met het begin van het jaar
1891 een eigen zelfstandigen weg insloeg. De redenen van die afscheiding en splitsing
werden in het nummer van 15 Januari 1891 der ‘Revue’ door de Mun zelven
medegedeeld in zijn merkwaardig opstel ‘Quelques mots d'explication’.2)
Dit opstel is naar ons inzien een der beste stukken, die van de hand van de Mun
zijn verschenen. Het is een zeer opmerkelijke uitéénzetting zijner beginselen: een
programma en rechtvaardiging van geheel zijn bedrijf. Het is een verklaring, hoe hij
zich de corporatieve organisatie van zijn volk voorstelt met behulp van den staat.
Het is een ‘explicatie’ ook tegenover catholieken als Claudio Jannet en zelfs den
bisschop Freppel, die, hoe afkeerig van het gewone conservatisme, nog altijd huiverig
waren de naar hun inzien verderfelijke staats-socialistische strekkingen van de Mun
tot het

1) Vergelijk het discours van Saint-Brieuc, 10 November 1893, in de ‘Discours et écrits divers
du Comte Albert de Mun’, tome V, 1895, pg. 373/374.
2) Zie dat opstel in de ‘Discours et écrits divers du Comte Albert de Mun’, tome IV, 1895, pag.
313-361.
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einde toe te volgen. Het artikel levert een betoog, dat hand in hand samen moeten
gaan sociale wetgeving en corporatieve organisatie. De geheele sociale wetgeving
moet strekken om die corporatieve organisatie mogelijk te maken. Voor dat doel
alleen dient de tusschenkomst van den staat te worden ingeroepen, en de catholieken
zijn, krachtens hun vroeger uitgesproken beginselen, krachtens de opwekking die
paus Leo XIII tot hen heeft doen uitgaan, niet alleen gerechtigd maar verplicht die
interventie van den staat goed te keuren. De questie van meer of minder, de vraag
naar meer of minder gedetailleerden dwang van den staat, is louter een probleem van
opportuniteit. Het beginsel zelf kan door catholieken niet geloochend worden. Wat
de Mun zelven betreft, hij wil slechts dat de staat de algemeene voorwaarden
omschrijve en zich hiertoe bepale: zoodra de corporatieve associatie zich heeft kunnen
vestigen, moet deze de details in eigen kring uitwerken en vaststellen. Hij past dit
toe op drie onderwerpen in de arbeidsquestie: op den duur van den arbeid, op de
vaststelling van het loon, en op de kassen te vormen voor ziekte, ongelukken of ouden
dag. Op al deze drie aangelegenheden vordert hij van den staat algemeene regelen:
een verbod of beperking van arbeid voor kinderen en vrouwen, een instelling van
den rustdag op Zondag, een beperking van den nachtarbeid, een minimum in 't
algemeen der werk-uren ook voor volwassen mannen: - dan wil hij dat de staat regelen
stelt tot het aannemen van een minimum loon: - eindelijk verlangt hij dat de staat
het vormen van reservekassen (bij ongelukken, ziekte, invaliditeit of ouderdom der
arbeiders) in elk bedrijf gebiedt. Maar de staat ga niet verder dan zulke algemeene
voorschriften. De wijze waarop die voorschriften voor elk bedrijf, voor elk gewest,
voor elke arbeidsgroepeering in steden of op het platte-land, in mijnen of bergstreken,
moeten worden aangepast en uitgewerkt, verblijve aan de te constitueeren corporatie,
aan raden van arbitrage, aan gemengde syndicaten, aan de beroepsjurisdictie. Met
andere woorden: de industrie zelve, corporatief ingericht, moet in al de details
voorzien, niet de staat. In geen enkel opzicht ging de Mun mede met hen, die van
staatswege een acht-urigen arbeidsdag wilden vaststellen. Neen, de staat had slechts
een maximum van den arbeidsdag aan te
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geven, en de corporatie van elke industrie moest dan, overeenkomstig tijden, plaatsen
en omstandigheden, binnen de grenzen van het maximum, de werk-uren regelen. De
Mun meende, dat hij op die wijze, in plaats van een staats-socialisme te volgen, juist
den krachtigsten slagboom oprichtte tegen het staats-socialisme. Wat toch was volgens
hem het staatssocialisme? ‘Het was een sociale conceptie, waarin de staat, de centrale
macht, direct alle groote financieele of industrieele ondernemingen van het land bezat
en beheerde, het bestuur voerde van alle sociale instellingen, al de hulpbronnen der
natie incasseerde, en op zijn beurt in al de moreele en materieele behoeften der
burgers voorzag, wordende op die wijze de algemeene bankier en kassier, de generale
agent der vervoeren en van den handel, de exclusieve uitdeeler van arbeid, rijkdom,
onderwijs, ambten en tegemoetkomingen, in één woord de “moteur en régulateur”
van geheel de nationale werkzaamheid. Een dergelijke conceptie komt overeen met
de organisatie van een monster-despotisme, met de meest volstrekte wegcijfering
der rechten van de menschelijke persoonlijkheid. Ziedaar wat het staats-socialisme
is. Het bestaat waarlijk niet in een beschermende wetgeving voor de zwakke elementen
der samenleving en een bestraffing der misbruiken. Deze twee geheel onderscheiden
zaken te verwarren, zou hetzelfde beduiden, als de uitoefening van het gezag over
één kam te scheren met het misbruik van dat gezag, en despotisme te noemen wat
niet anders is dan het volvoeren van den gouvernementeelen plicht’. - ‘Neen’, zoo
gaat de Mun voort, ‘het staats-socialisme is het natuurlijk en onvermijdelijk product
van het individualisme, dat is van een “régime”, waarin de verbreking der
maatschappelijke banden geleid heeft tot vernietiging van alle spontane nationale
lichamen en van alle natuurlijke groepeering door nabuurschap of gemeenschappelijk
belang gevormd. Dit “régime” is dat van Frankrijk sinds honderd jaren, en het was
daartoe slechts te goed voorbereid door de verkeerde overheerschende plooi, die de
oude monarchie aan de centrale macht had gegeven. Te midden van het inéénstorten
der corporaties, der gemeentelijke vrijheden, der provinciale autonomie, is de staat
alléén rechtop overgebleven tegenover een ontwrichte maatschappij, en hij heeft zich
trapsgewijze van die maatschappij door de bureaucratie en het
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ambtenaarswezen meester gemaakt. Het terrein is dus open voor het gèleidelijk
vestigen van het socialisme. Tegen dat kwaad zie ik slechts één redmiddel: de
corporatieve organisatie.’
De propaganda voor de corporatieve organisatie moet, volgens de Mun, het accoord
vormen der Fransche catholieken. ‘Want men ontveinze het zich niet,’ - aldus eindigt
de Mun zijn opstel, - ‘onder al de uitwendige verschijnselen en verstorende woelingen,
die wij beleven, is er één oorzaak, die dat alles verklaart en die de ware bron daarvan
is: het is de moeitevolle baring en wording van een nieuwen tijd. De eeuw, die ten
einde loopt, voert niet slechts met zich mede de afgewikkelde geschiedenis van een
reeks van honderd jaren: zij laat in haar laatste uren zien een niet te keeren verzinken
van een leer die valt, van een stelsel dat uitgeput is. Het is de eeuw van het
individualisme, die als een steenen ruïne afbrokkelt, met de maatschappelijke
conceptie en staatkundige organisatie die daarvan de uitdrukking waren, met de
almacht van het geld en de volstrekte heerschappij der materialistische bourgeoisie.
Een tijdkring eindigt. Er gebeurt weder iets als in 1789. Die toen waanden, dat er
slechts een opstand uitbrak, ontwaarden spoedig dat een revolutie begon. En evenals
in elke sociale revolutie is het de eigendom die ook nu weder de inzet zal zijn. Want
gelijk vóór honderd jaren het feodale eigendom en het eigendom der geestelijkheid
de voorname doeleinden waren der opeischingen van de gelijkheid, zoo wekken
thans het financieele eigendom en het industrieele eigendom tot gelijken graad van
hitte op de hartstochten, die geprikkeld zijn door onduldbare misbruiken. De
worsteling tusschen de twee klassen, die de eeuw der bourgeoisie heeft gevormd en
gehandhaafd, is dáár.... De socialisten maken zich meester van dezen ontzettenden
toestand en spellen voor de menigte het woord collectivisme. Die menigte, begeerig
naar een vervorming, waarvan zij het geheim zoekt, wordt door dat woord verleid
en verblind. Wij catholieken hebben de plicht dat geheim te vinden, en tegenover de
solutie der socialisten een andere oplossing te stellen, want het status-quo is geen
solutie. Bij den schok der twee legers, die tegen elkander zullen stooten, moeten wij
ons tusschen beide partijen werpen, steeds bereid tot verzoening en bemiddeling.
Maar welke ook de
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omstandigheden mogen zijn, waaronder de onvermijdelijke sociale transformatie
plaats zal grijpen, die men moet voorzien, al kan men haar nog niet omschrijven, zij
zal een dag van morgen hebben, en dien dag van morgen moet men voorbereiden.
Het is de taak der catholieken aan dien arbeid zich te wijden. Zij kunnen het doen,
want in de individualistische maatschappij der Fransche revolutie hadden zij noch
wortelen noch steunpunten. En de kerk zelve geeft de grondslagen aan voor een
nieuwe maatschappij, de democratie der toekomst....’
Op die wijze trachtte de graaf, door een machtig opstel, zijn denkbeelden op te
helderen tegenover zijn eigen partij. Het was een krachtig beroep om ‘tot het volk’
te gaan, en niet als van een schijnbaar veilig strand de woelende zee der massaas uit
de verte te blijven beschouwen. Hij zelf ging in het parlement vóór: bestreed zoowel
het economisch liberalisme der republikeinsche meerderheid, als vooral de eischen
van het socialisme. In de zitting van 8 December 1891 doorstond hij een geweldige
worsteling1) tegen Paul Lafargue en zijn partij. In Juni 1896 bestreed hij, met al de
klem die hem eigen was, de theorie der meerwaarde van Marx2). Doch wat hij ook
deed, de oude royalistische partij hield zich min of meer terzijde. Daarbij hechtte
zich aan zijn parlementaire loopbaan een zwenking, die hem des te meer aan zekeren
glimp en schijn van politieke kleurverandering bloot stelde. Na eenigen tijd toch
boog hij over tot de groep van hen, die men de ‘ralliés’ noemt, oude royalisten of
keizerlijken, die principieel niet langer de republiek bestrijden, en zich op het
constitutioneel standpunt plaatsen. De zaak was eenvoudig genoeg. De graaf de Mun
volgde in dat opzicht slechts de wenken van den Paus. Voor hem, de Mun, was toch
eigenlijk het koningschap gevallen bij den dood van den graaf van Chambord. Hij
zou desnoods met de vertegenwoordigers der Orleanisten, op wie het koninklijk
hermelijn nu viel, hebben kunnen medegaan, indien niet de Paus zelf de oude partijen

1) Zie ‘Discours et écrits du Comte Albert de Mun’, tome V, 1895, pag. 380 en volgende.
2) Zie over die discussie ‘La Revue Socialiste’, 1896, tome II, pag. 87 en volgende. Vergelijk
ook het merkwaardig opstel over dat debat bij Georges Goyau (Léon Grégoire), ‘Autour du
catholicisme social’, 1897, pag. 230-247.

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

173
gewaarschuwd had, niet aan het verleden te blijven hechten, maar om aan het Frankrijk
der toekomst te denken. De houding van kardinaal Lavigerie in November 1890,
toen deze zijn vermaarde toespraak hield tot de officieren der Fransche vloot te
Algiers, had de gemoederen in Frankrijk voorbereid op den stap van den Paus1). En
den 20sten Februari 1892 vaardigde Leo XIII zijn zendschrijven uit aan de Fransche
catholieken, waarbij de Paus hun met plechtigen ernst vroeg, om het gevestigd
gouvernement, dat is de regeering der republiek, loyaal en zonder achterdeur te
aanvaarden. De graaf de Mun aarzelde niet. Welke ook zijn persoonlijke sympathieën
of antipathieën waren: van dat oogenblik af was hij een ‘gerallieerde’ der republiek.
Maar die positie van gerailleerde was in de tegenwoordige omstandigheden verre
van aanlokkelijk. Als redenaar in de Kamer scheen hij wel niet zijn welsprekendheid,
maar toch een deel van zijn invloed nu te verliezen. - De vrienden uit de rechterzijde,
de oude partijgenooten, vooral zij die niet als sprekers zich in de debatten mengen,
waren van oordeel dat de Paus hier te ver was gegaan. Het oogenblik was, naar hun
oordeel, nog niet gekomen, dat uit hun midden een groote nationale conservatieve
partij kon worden gevormd. Zij hadden slechts 't oog op de vele fouten die de derde
republiek begaat, en meenden dat die republiek, onder Panama-schandaal en
Dreyfus-getier, bezig was haar eigen graf te delven. De monarchale regeeringsvorm
was daarenboven voor hen een zaak van het gemoed, van 't hart. Bij de minste
aanleiding of wat zij beleediging achten, schitteren ook nu nog hun oogen en glijdt
hun hand onwillekeurig naar het gevest van den degen. Sprekende over de Mun
slingert op hun lippen van tijd tot tijd het woord van ontrouw aan de partij, van afval
en verloochening van oude vriendschapsbanden. - En de republikeinen der republiek,
op hun beurt, willen niets van den ‘rallié’ weten. De gerailleerde uit de oude partijen
is hun nachtmerrie. Wil de liberale republikeinsche partij werkelijk als gouvernement
soms met gematigdheid regeeren, wil zij billijk en rechtvaardig zijn ook tegenover
de catholieken, dan kaatst haar dadelijk van

1) Zie de toespraak van kardinaal Lavigerie uit een socialistisch oogpunt beoordeeld in ‘die
Neue Zeit’, 1890/91, deel I, pag. 448 en volgende. Vergelijk ook James Darmesteter. ‘Critique
et Politique’, 1895, pg. 274/275.
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den kant der geävanceerden, radicalen en socialisten, het verwijt toe, dat zij zich aan
de Jesuïten heeft verkocht, dat zij een clericaal bestuur is, een bestuur van reactie en
van privileges, dat zij de impulsie ondergaat der ‘ralliés’, in één woord dat zij de
regeering is van den graaf de Mun.
Niet benijdbare de Mun! Te midden van allerlei misverstand en tegenstrijdigheid
moet gij uw weg banen. Het is wel geen vervolging die u treft. Geen haar op uw
hoofd wordt gekrenkt. Maar de eigenaardige fransche ironie vangt aan u te plagen
en met u bal te spelen. Het met duizend facetten u toegewend moderne leven begint
uw beeld vrijpostiger weer te geven, dan gij vroeger gewend waart. In plaats van den
deftigen nagalm van voorheen, komt thans na uw optreden ontstemming en sarcasme
bij enkele oude vrienden, en bij de tegenpartij hier en daar schouderophaling,
kortswijl, een zweem zelfs van guitige verlakkerij. De glimlach of grijnslach van
Voltaire dwaalt en speelt langs den mondhoek uwer landgenooten. Werk nu voort
met vuur en geestdrift. Poog een groote gedachte, een edelen hartstocht, in de ziel
van het volk te werpen. Beijver u het denkbeeld van broederschap te vestigen onder
al de kinderen van uw land. Verzet u, zooveel gij kunt, tegen 't stellen op het zuiver
individualistisch standpunt, waartoe de oude economische school dreef en drijft.
Bekamp het egoïsme, dat langs allerlei kleine aderen binnensluipt in het
maatschappelijk lichaam. Tracht de staatkunde van den dag op te heffen tot een
conflict van ideeën, en span u in om het regeeringsbeleid los te maken en te ontwarren
uit de vuile modderdraden der zoogenaamde practische wereld van zaken. Zoek
vooral zekere vastheid van lijnen te brengen in natuurlijke groepeeringen der
menschen: opdat minder blijke het toevallige en wisselende van allerlei verbindingen,
en verhoed worde, dat elke sociale macht afglijdend ten slotte verblijft aan tijdelijke
opéénhoopingen en samenschuivingen, losse menschelijke zandhoopen, waarop
neêrstrijken wervelwinden die dwarlend de stuivende korrels in cirkelgang jagen.
Werk voort aan hetgeen Maurice Barrès, die een poos uw medelid was in de Kamer,
voortreffelijk noemt (zie ‘le Journal’ van Woensdag 10 November 1897) ‘l'éclosion
de la démocratie Chrétienne’. Laat uw welsprekendheid flonkeren in den mistigen
nevel van het alledaagsch parlementair gescheld en gezeur. Blijf bij dit alles man
van eer en karakter, inge-

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

175
togen en fier, een ridderlijk militair. Toon op een rein levensveld een smetteloozen
naam. Ach, gij zult op uw beurt vrij geïsoleerd staan, gij, die tegen het isolement
onder de menschen strijdt! Het sceptische Frankrijk lacht u uit. Het wijst er u op, dat
gij het tegenovergestelde van uw wenschen bereikt: dat gij, wat gij niet wildet, juist
het klasse-bewustzijn der arbeiders oproept en versterkt. Men amuseert zich met uw
teleurstellingen. Men is niet schielijk uitgepraat over uw jongst ‘geval’ met de
tegenstribbelende en uit den band springende werklieden. Wij leven in de grove
wereld van lawaaizieke journalisten en van reclame-makende helden van de pen....
Op de boulevards van Parijs, wanneer gij op een Mei-avond van 1897 - toen de
‘cercles’ zich voor 't eerst tegen uw leiding begonnen te verzetten - naar huis u
begeeft, hoort gij in de verte met eentonige gejaagdheid, krijschend en snerpend,
door dravende kranten-venters en loopjongens, een kreet uitgillen, waarin uw naam
schijnt op te duiken. Gij luistert scherp. Het geluid komt naderbij. Daar vangt gij het
woord op, dat, in hijgende vaart, door allerlei schorre, heesche, valsche stemmen
schetterend wordt uitgegalmd: ‘vraag het blad, vraag de krant, met le cas de monsieur
de Mun’.1)

1) Wij nemen hier als voorbeeld over het venijnig artikel van den ‘Figaro’ van Vrijdag 14 Mei
1897:
Le cas de M. de mun.
L'aventure qui attire l'attention de toute la presse sur M. de Mun, outre qu'elle est en elle-même
assez piquante, comporte un enseignement philosophique et moral sur lequel il n'est pas
inutile de s'arrêter un instant. On sait que l'orateur du parti catholique avait institué des cercles
ouvriers où l'on s'efforçait d'unir les principes de l'orthodoxie religieuse avec les aspirations
socialistes quelquefois les plus avancées. Les membres de ces réunions se sont avisés de
s'émanciper de la tutelle exercée sur eux par leurs patrons politiques, et ils ont émis la
prétention de s'orienter euxmêmes, et sans le secours des aristocrates ni des bourgeois, vers
les destinées nouvelles que leur faisait entrevoir le rêve d'un état social plus parfait. M. de
Mun s'en étonne, et ne veut plus les seconder. Ceci soit dit sans irrévérence: c'est exactement
le cas de la poule qui a couvé des canards, et c'est par là que la situation de l'éloquent apôtre
du socialisme chrétien peut prêter à rire à ses adversaires. Comme il faut parler sérieusement
des choses sérieuses, nous nous demandons pourquoi M. de Mun refuse de suivre sur le
terrain nouveau où ils se placent des hommes qui ne font en somme que développer et même
qu'appliquer les doctrines qu'il a prêchées. Quand il s'agit d'une intelligence et d'un coeur
comme les siens, il convient d'écarter délibérément tout soupcon d'égoïsme ou de calcul
intéressé. Mais ses ennemis ne seront-ils pas fondés à dire - et ils ne s'en privent pas - qu'après
avoir tiré du socialisme chrétien tout ce qu'il en espérait, un siège de député, une situation
politique considérable et l'Académie, il lâche sa clientèle au moment psychologique? Et puis,
les ouvriers chrétiens sont-ils si coupables d'ambitionner une part plus large et une liberté
plus entière dans la direction de leurs propres affaires? Nous ne voyons pas le crime qu'ils
commettent en affichant cette prétention. L'évolution qu'ils accomplissent est conforme à la
loi générale de la politique progressiste. Pourquoi M. de Mun n'en accepte-t-il pas les
conséquences, pourquoi s'arrête-t-il sur le chemin ou il s'est déjà engagé si avant? Si les
masses qu'il dirigeait autrefois sont vraiment sur la route du progrès et de la liberté sage,
pourquoi ne se résigne-t-il pas à les suivre après les avoir précédées et commandées?
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VII.
Intusschen schrijdt, te midden van al die tegenstrijdigheden en antinomieën, de graaf
de Mun - zij het meer geïsoleerd dan vroeger - kalm voort.
Rustig, ofschoon na 1897 de meer uiterlijke daden zijner sociale werkzaamheid
eenigszins intoomend en inbindend.
Ziet men af van allerlei bijzaken en bijkomende omstandigheden dan is er voor
Frankrijk uit zijn optreden tweeërlei winst of roem verkregen.
Allereerst een grootsche poging om de in onze eeuw zoo conservatieve fransche
catholieke kerk en wereld tot een progressieve democratische politiek te leiden. Er
is door hem in het fransche parlement sinds een vijftiental jaren voor een
c a t h o l i e k e s o c i a l e r i c h t i n g plaats gevraagd en verkregen. Dit is een feit
van niet weinig beteekenis. In een volksvertegenwoordiging als de onze, waar groote
vrijheid van uiting en beweging aan allerlei schakeering van denkbeelden ook op
staatkundig terrein wordt toegelaten, is eigenlijk, na den genialen aanloop van tijd
tot tijd door dr. Schaepman, voor het eerst nog pas in de maand December 1897 het
politiek streven in de richting der encycliek ‘Rerum Novarum’ consequent en vast
door dr. Nolens ontvouwd. De graaf de Mun werkte voor Frankrijk in den zin en
koers der denkbeelden, die later in 1891 door den Paus werden bekrachtigd, reeds
sedert het jaar 1883. Reeds toen zette hij zich schrap tegenover de in sociale zaken
roerlooze conservatieve catho-
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lieke partij, met haar enge, uitsluitend naar de traditie van het ‘ancien régime’ gerichte
sympathieën Voor een telg van den franschen catholieken adel - zelfs al was nu zijn
overgrootvader de encyclopedist Helvétius1) - voor een militair met zeer
aristocratischen smaak en neigingen, was zulk een bestaan in het hedendaagsche
Frankrijk dubbel bedenkelijk. Te moeielijker, omdat het fransche staatsleven, ook
en vooral onder de derde republiek, opgaat in het volgen en nadreunen van allerlei
vast geformuleerde frazen en leuzen, die als zoovele ‘clichés’ of etiketten nu dienst
doen ter indeeling en afscheiding der partijen. In zulk een scherp afgeteekend
schaakbord te treden met een nieuwen forschen gang en loop is verbazend bezwaarlijk.
De bestaande partijen classeeren dan dadelijk den nieuwen indringer op een wijze,
die zijn voortgang niet weinig moet belemmeren. Zij gewagen bijna allen - voorzoover
zij tot de liberalen of conservatieven behooren - van de Mun's neiging en
zelfopwinding voor gevaarlijke leerstellingen, van zijn onbedachtzame nieuwigheden,
en zij spreken ten slotte, wanneer zij boos worden, het woord ‘socialisme’ uit. De
ware socialisten zien dat gekijf der zoogenaamde liberalen dan eenigszins minachtend
aan. Neen, noch Guesde, noch Brousse, noch Allemane, noch Jaurès of Millerand,
zouden van een adept als de Mun iets willen weten. Guesde karakteriseerde, van uit
zijn standpunt, geheel de sociale werkzaamheid van de Mun op zijn gewone pittige
wijze als een: ‘machteloos pogen om een afleiding aan het socialisme te bezorgen’2).
Doch de opportunistische meer-

1) Helvétius, de bekende Encyclopedist en ‘fermier-général,’ die van 1715 tot 1771 leefde,
huwde in 1751 met Mlle de Ligneville. Hij had twee dochters, van welke de oudste met den
graaf de Mun, de jongste met den graaf d'Andlau huwde. Hij, die met de dochter van Helvétius
huwde, was volgens den graaf d'Haussonville - zie zijn antwoord op de intreêrede van Albert
de Mun in de ‘Académie Française’ - een ware ‘cadet de Gascogne’, die met de spits van
zijn degen zijn graad van ‘maréchal de camp’ veroverde, en zijn fortuin zocht aan het hof
van Lodewijk den XVde. De grootvader van onzen Albert de Mun was, volgens d'Haussonville,
‘un brillant cavalier: car, à peine rentré de l'émigration, où il avait été entrainé par son père,
il faillit épouser celle qui devait être un jour la mère de Napoléon III, la séduisante Horten
se de Beauharnais, dont il avait tourné la tête.’
2) Zie Jules Huret, ‘Enquête sur la Question Sociale’, 1897, pag. 358.
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derheid van de fransche kamer, die zoo dikwijls door vele min of meer
gecompromitteerde geldmannen (type-Rouvier) zich laat leiden, begrijpt, dat het
woord van een de Mun een zeer ernstige aanval is tegen haar eigen ‘individualistische’
en plutocratische vesting. Wanneer zij durfden zouden haar redenaars proesten van
het lachen over het idealisme van het Evangelie, dat de Mun weder in haar midden
poogt te verkondigen. Haar leiders houden zich echter in, en maken liever Frankrijk's
burgerij bang voor de gevleugelde woorden, die van tijd tot tijd aan de Mun's lippen
ontsnappen. Als de Mun, een gedachte van Lacordaire (zie Discours IV, p. 323)
puntig samenvattende, het woord uitspreekt: ‘Entre le fort et le faible, c'est la liberté
qui opprime et c'est la loi qui affranchit’, dan trachten zij aan de kinderen der revolutie
te beduiden dat de Mun het beginsel der vrijheid belaagt en ondermijnt. Als de Mun
(zie Discours I, p. 376) de woorden doet hooren: ‘Laisser faire et envoyer des troupes,
je comprends que ce soit un moyen, mais je ne trouve pas que ce soit une solution’,
dan zeggen zij dat hij het gezag der burgerlijke maatschappij aanrandt1). Als de Mun
luider en luider telkens in de Kamer verkondigt, dat de roeping eener regeering is,
niet om in de eerste plaats de beurzen der rijken te beschermen, maar wèl om het
volk van den ondergang te redden, dan beschuldigen zij hem van staats-socialisme.
Hij laat hen roepen en verwijten. Hij weet het, dat die oude liberale partij, met haar
individualistisch standpunt, tot het gebied van het verleden behoort. Als partij van
beginselen bestaat zij niet meer.
Zeer zeker: ook de Mun schijnt niet te vorderen. Het werk der ‘cercles’, zooals
wij reeds zeiden, neemt niet toe. Het al te kerkelijke karakter, dat in den aanvang
aan alles is gegeven, toen de stoot geheel en al voortkwam uit een gloed van
geloofs-overtuiging, heeft de kern en het wezen der beweging als omhuld en
omsluierd. De clericale stempel werd scherp

1) Bij gelegenheid der gebeurtenissen van Fourmies, den 1sten Mei 1891, wees de Mun er op,
dat zijn zwager, de hertog d'Ursel, gouverneur der provincie Henegouwen in België, in plaats
van op de razende mijnwerkers te Charleroi te laten schieten, zelf, alléén en ongewapend,
tot de muitende arbeiders ging, en hen door zijn woord tot bedaren poogde te brengen: zie
‘Discours et écrits divers du comte Albert de Mun’, tome V, 1895, pag. 19.
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ingedrukt. Het omslachtige der naar een hiërarchie gelijkende regeling werkte daarbij
verwarrend en soms tooneelmatig. Als stichting doet ‘l'oeuvre des cercles’ te veel
denken aan de terzelfder tijd, uit denzelfden gewetensdrang van boetedoening,
opgerichte kerk op de hoogte van Montmartre: die, hoe edel de bedoelingen der
oprichters ook mogen zijn geweest, toch klein en armoedig afsteekt bij de ware
cathedraal van Parijs, de Notre-Dame, gegrondvest in een tijd van waarachtig geloof.
Doch de ‘cercles’ zijn een vorm. Zij zijn, al ontveinst de Mun het zich, toch inderdaad
slechts eenigermate een gevel. Het begrip der catholieke christelijke broederschap,
der ‘g e m e e n s c h a p ’ is het blijvende, het heilige element, dat achter het voorhangsel
der ‘cercles’ staat. Dat begrip ontvouwt hij in alle schakeeringen, krachtig daarin
nog bijgestaan door het tijdschrift ‘l'Association Catholique’, waarin nog onlangs
-zie het Januarinummer van 1898 (den 23sten jaargang) - zijn oude vriend, doch zuiver
royalistisch gebleven, markies de la Tour du Pin Chambly zijn woord deed hooren.
Met dit beginsel der gemeenschap - dat in zijn gevolgen de economische isoleering
der arbeiders te-niet doet, en hen weder maakt tot leden van een georganiseerd lichaam
- zet de Mun koers naar de toekomst, en, ziende naar de ster aan den hemel, die eens
de koningen uit het oosten bracht tot de stal van Bethlehem, vertrouwt hij zich toe
aan de golven der catholieke democratie.
Zoovelen, of liever zoo weinigen, thans waarachtig (niet enkel in woorden) de
sociale rechtvaardigheid wenschen te vestigen, moeten, al komen zij uit gansch
andere ideeën-kringen, niet bang zijn een tijdlang voor dat schoone hoofddoel de
hand te reiken aan dezen edelen bondgenoot. Zij die, even als wij, allerminst aan zijn
zijde staan, waar het de verheffing der catholieke kerk betreft, zullen toch met diepen
eerbied den man begroeten, die in Frankrijk zoo sterk heeft gevoeld, dat men in
economische verhoudingen onrecht pleegde tegen de arbeidende armen, en die, toen
hij 't begreep, tot een daad overging. Die daad vloeit bij hem voort uit 't oude begrip
der chariteit, der christelijke liefde. Moderne negentiendee-euwsche ijveraars in die
richting spreken van solidariteit, of, indien zij geheel-wijsgeerig zijn opgevoed, van
altruïsme. Maar op de woorden komt het toch waarlijk niet aan. Slechts dit is de
hoofdzaak, dat in de beschaafde wereld overal personen
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moeten opstaan, die tegen de geldjagerij zich stellen, die weder uit volle borst getuigen
tegen de onverschilligheid en sceptische slapheid eener aan plutocratie medeplichtige
omgeving. Dragen zulke mannen het hart vrij hoog: weten zij niet van ontmoediging
of verflauwing: deelen zij slechts één vrees, de bezorgdheid in den versregel van
Lamartine uitgedrukt ‘que, faute d'un coeur, un siècle soit perdu’: laten zij te midden
van allerlei schreeuwende kleuren van anderen een zuivere witte vlam der
onbaatzuchtigheid van eigen leven uitgaan: schrijden zij vonken uitslaand vooruit:
dan wuiven zij uit de verte den standaard toe, dien de Mun opheft.1)
Daar is iets heldhaftigs en toch iets zeer eenvoudigs in geheel dat optreden van de
Mun: eenvoudig, ook omdat een geloof als dat van de Mun, zelfs in gewone
levensuiting, in het voeren van het woord, in het ontvouwen van het betoog, mannen
van één stuk vormt en in zekeren zin gemakkelijk maakt. Het bewustzijn van éénheid
van gedachte en leven stempelt hem aldus, met de gaven die hem eigen zijn - en
ziehier de tweede winst die Frankrijk door zijn optreden ontving - tot een r e d e n a a r
bij uitnemendheid.
Wij hebben vroeger er op gewezen, dat de Mun reeds dadelijk, bij het eerste
optreden in de ‘cercles’, een spreker bleek van hooge orde. Die redenaarstalenten
ontwikkelden zich meer en meer in de kamer der volksvertegenwoordiging. In het
parlement is hij een der beste, zoo niet de beste redenaar. Slechts Jaurès stond
misschien met hem op gelijke lijn. Naast hem, doch op één trap lager, worden dan
in de Kamer, wat zuiverheid en schoonheid van uitdrukking betreft, Paul Deschanel
en Raymond Poincaré gewaardeerd. Afgescheiden van zijn sociale werkzaamheid
heeft dus de Mun zijn plaats ook in de literaire beweging van zijn land. Men rekent
met hem, als men de in kristal-heldere vormen zich uitende geestelijke krachten van
het land telt. De Fransche Academie, die aan elke richting van den franschen geest
een plaats aanbiedt - mits zij aan distinctie van vorm, zuiverheid van smaak, hoogheid
1) Vergelijk Ernest Charles ‘Théories sociales et politiciens, 1780-1898’. Paris, 1898,
pag. 139-201.

1)
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van toon en manieren van goeden huize paart - heeft hem dan ook ten vorige jare als
mede-lid gekozen.
Op den 10den Maart 1898 heeft zijn receptie1) in de ‘Académie Française’ plaats
gehad en heeft hij zijn intreê-rede gehouden. Die rede is een opmerkelijk fraai stuk,
al mag de welsprekendheid van de Mun waarlijk niet enkel daaraan afgemeten worden.
Wil men hem in ‘het woord’ volkomen waardeeren, men hoore hem op vergaderingen
der ‘cercles’ of midden in het hartstochtelijk debat van de Kamer. Dáár komt zijn
geweldige macht over de taal, zijn gave van telkens het eenvoudige echte woord te
ontdekken dat een parool voor gelijkgezinden wordt, zijn opvatting en teekening van
den dramatischen gang der gebeurtenissen, zijn plastisch beeldend vermogen, tot
volle recht. Die hem dan aangehoord hebben, weten 't liefst te gewagen vooral van
zijn voorstellingen van militaire krijgsbedrijven uit de Fransche onheilsdagen van
1870. Zij herinneren zich de trilling van 't gemoed, toen de Mun den uitval herdacht
der Bretons onder den generaal de Sonis en den kolonel de Charette te Patay op 2
December 1870. Zij gedenken vooral de zitting in de Kamer op 11 Juni 1887 (zie
Discours, deel III, pag. 463), toen, bij de behandeling der wet die den diensttijd in
het leger van vijf tot drie jaren verkortte? hij een afscheidsgroet bracht aan het oude
Fransche leger dat in 1870 verslagen werd, en in het geheugen terugriep, hoe in stille
doodsverachting de oude bataillons en regimenten nog het ongeloofelijke doorstonden,
van de reuzen-worsteling op den weg te Saint-Privat-la-Montagne tot aan die charge
van Sedan ‘dont je ne puis parler, moi, qu'avec des larmes dans les yeux, parce que
la moitié du régiment de chasseurs d'Afrique, où j'ai fait mes premières armes, y a
trouvé la mort, cette charge de Sedan qui arrachait au roi de Prusse un cri pareil à
celui de Guillaume d'Orange à Neerwinde: “Oh! les braves gens!” comme l'autre
avait dit: “L'insolente nation!” Men zag toen de gansche Kamer, geen enkel lid
uitgezonderd, met den voorzitter aan het hoofd, opstaan en een dubbel salvo van
toejuiching hem wijden.

1) De receptie zelve van de Mun was dubbel merkwaardig, omdat de graaf d'Haussonville, die
hem namens de Academie beantwoordde, tegenover hem, als man van den Paus, het standpunt
handhaafde der partij van den (Orleanistischen) Koning.
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Zoo breede vleugelslag van voorstelling, zoo wapperende bries van woorden, is
natuurlijk in de Academische rede niet te bespeuren.1) Wel blijft, even als altijd, bij
hem deze de hoofdeigenschap: meer kracht dan overvloed, diepe innigheid en
volkomen afwezigheid van rhetoriek: wel blijft in 't bijzonder te waardeeren de
architectonische structuur der zinsnede: wel weet hij, nu vooral, een lange periode
in volle zwelling aan te houden, zonder eenig ornament of tooisel: maar het
voorgedragene in de Academie, van een lessenaar voorgelezen, is uit den aard der
zaak, ook met het oog op de omgeving, meer effen en kalm. Het toeval wilde, dat
hij Jules Simon moest vervangen en prijzen, Jules Simon, wien hij twee-entwintig
jaren geleden te Havre, toen hij zijn loopbaan met de ‘cercles’ begon, zóó heftig had
bestreden. Dit keer waardeerde hij den persoon, die dan ook in alle opzichten ieders
achting verdiende. Hij schetste zijn edele armoede, zijn krachtsinspanning om als
jonkman het sobere levensonderhoud te verdienen, zijn rein spiritualisme, zijn eenvoud
toen hij de trap der eer opklom, zijn fieren zin, toen hij de helling afdaalde der
impopulariteit en der vergetelheid. De Mun was niet zuinig en spaarzaam in zijn
lofspraak, al kon uit den aard der zaak het schrale deïsme van Jules Simon hem niet
aantrekken. Maar in 't midden der rede kwam eensklaps de hoogere toon: ‘la belle
crânerie dans l'affirmation’ zoo als de Franschen zeggen. Hij zag in Jules Simon den
zoon

1) De herinneringen van den oorlog hebben hem intusschen in zijn ‘Discours de réception’ ter
‘Académie Française’ nog deze woorden van onverkoelbare liefde en van onverbrekelijke
rouw doen uitspreken, waar hij de gebeurtenissen van die jaren 1870/71 moest vermelden:
‘L'heure tragique est venue. Ne m'ordonnez pas de m'y arrêter; il faudrait juger, et le soldat
qui vit en moi, le coeur gonflé de souvenirs, ne pourrait le faire librement. Je ne veux avoir
ici pour les hommes, ni regards, ni pensées: au dessus, bien au dessus d'eux, une image est
dressée, qui fascine mes yeux, spectre magnifique dont la taille, à chaque pas, se hausse dans
le recul du temps: c'est la France découronnée de sa vieille armée, debout cependant, toute
crispée en la souffrance héroïque et, sur les champs glacés de la Loire ou de l'Est, entre les
murs inplacables de Paris bombardé, raidissant ses membres brisés, pour sauver son honneur
dans des combats sans espérance. Elle seule est grande! Depuis un quart de siècle nous vivons
de cette illustre agonie, germe inépuisable d'espoirs invaincus.’
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der Revolutie van 1789, en begon nu met het begrip van die Revolutie af te rekenen.
‘Want de Revolutie is in onze eeuw het scheidspunt tusschen de menschen en de
toetssteen van hun ideeën. Langen tijd nog zal zij dat geweldig voorrecht bewaren,
en haar staatkundige consequenties zullen opgehouden hebben wil en zeden te
beheerschen, wanneer nog altijd haar beginsel en haar geest de zielen verdeelt. Want,
dochter der hervorming en der Encyclopedie, was zij bovenal een wijsgeerige en
sociale conceptie: aan de ééne zijde de menschelijke maatschappij onttrekkende aan
de bovennatuurlijke orde, en aan het individu tot grens van zijn recht enkel de wet
gevend die voorkomt uit zijn eigen wil: aan de andere zijde de burgers beroovend
van alle natuurlijke banden, welker verbreking of loswikkeling, ter vorming der natie,
slechts geïsoleerde, in hun vrijheid onmachtige wezens overlaat. Naturalisme en
individualisme, geheel de XIXe eeuw rust op dien dubbelen grondslag.’ De graaf de
Mun poogt nu uit de geschriften van Jules Simon aan te toonen, dat Jules Simon ook
wel de schadelijke gevolgen der Revolutie inzag, en dat zijn leven opging in het
harde zwoegen en torsen, om den geest der Revolutie te dienen en tegelijk de uitkomst
der revolutie te bestrijden. Hij haalt enkele zeer opmerkelijke uitspraken van Jules
Simon aan: bijvoorbeeld deze zinsnede uit het boek over ‘de plicht’: ‘de maatschappij
steunt niet op een enkel en eenvoudig beginsel; de vrijheid is haar niet genoeg; want
de vrijheid, op zich zelf en alléén, is een dissolvans’: vervolgens nog deze woorden
uit het boek ‘l'ouvrière’: ‘het bloed van Frankrijk loopt weg en wordt uitgeput: wij
staan in de arbeidersquestie voor een hecatombe van menschelijke levens: ik bezweer
hen die hun vaderland en de menschheid liefhebben daaraan te denken. Men moet
de vrijheid niet verwarren met de onmenschelijkheid’. En bij al het verschil, dat
tusschen het uitgangspunt van Jules Simon en tusschen zijn eigen beginsel bestaat,
constateert de Mun toch, dat allengs Jules Simon, na de ervaring die hij opgedaan
heeft over de gruwelen van het individualisme in de economische sfeer, allengs zijn
vaste hoop is gaan vestigen op datgene wat de Revolutie aan de arbeiders-wereld
ontnam, te weten op de associatie. ‘Zóó komen, door een onweerstaanbare wenteling,
de oude ideeën weder te voorschijn tege-

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

184
lijk met de nieuwe behoeften, en het is niet de geringste verrassing van onzen tijd
die wederkeer tot sociale concepties der dertiende eeuw, teruggebracht onder andere
vormen, te midden van de erfgenamen der achttiende eeuw, door de buitensporigheid
zelve der individualistische leerstellingen.’ Nu dit alles gebeurt is er een wending
der tijden. ‘Een geheele leeftijd daalt met Jules Simon in 't graf, aan andere generaties
den last overdragend der nieuwe maatschappij, aan welker moeitevolle wording hij
zoozeer geleden heeft. En ziet: in dat onzekere en weifelende uur, tusschen de tijden
die verzinken en de tijden die beginnen, verheft zich een wonderbare visie, het gloren
van een aanbrekenden dageraad, tintelend reeds in den avond waarin wij treden.
Christus, verstooten door de thans stervende eeuw, verschijnt weder op zijn graf, in
de houding waarin de heidensche oudheid hem zag, de handen uitgestrekt tot de
onterfden, met beloften van liefde, van vrede en van rechtvaardigheid: en aan de
wieg van de nieuwe wereld weêrklinkt de door de arme menigte vergeten stem, die
tot de schare den grooten kreet der eeuwige ontferming doet dalen.’

VIII.
De graaf de Mun is op politiek gebied - hierbij het voorbeeld volgend vroeger gegeven
door Charles de Montalembert - in Frankrijk, op het einde onzer eeuw, een dergenen,
die het sterkst doen voelen, dat het godsdienstig stelsel der catholieke christelijke
kerk nog een groote functie heeft te vervullen bij de verdere evolutie van staat en
maatschappij. Het tijdstip zal, volgens hem, aanbreken, dat de positieve wetenschap
van economisten en staatsgeleerden met verwondering of liever met beschaming
terug zal moeten zien op de houding, welke zij zoo langen tijd heeft aangenomen
met betrekking tot een der verhevenste vraagstukken in de geschiedenis van het
volksleven. Tegenover de ongemeen bekrompen beschouwing, die met opzet en
toeleg blind blijft voor het feit, dat de godsdienst in het nauwste verband staat met
het ontstaan en den voortgang der sociale ontwikkeling, stelt de Mun de beteekenis
der waarde van het Christelijk Evangelie voor de oplossing der maatschappelijke
questie in het volle licht.
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Het catholiek christelijk idee straalt in elk zijner redevoeringen met hellen luister.
Het schiet en barst daar naar voren. Eenzijdig, als men wil, maar krachtig boven
mate.
Nu de negentiende eeuw over 't algemeen die oplossing is blijven verwerpen, heeft
de Mun voor de bevrediging der maatschappelijke nooden zijn hoop gevestigd op
de twintigste. De profetie die Joseph de Maistre deed voor de 19de eeuw - ‘Toute la
science changera de face: l'esprit, longtemps détroné et oublié, reprendra sa place....
Attendez que l'affinité naturelle de la religion et de la science les réunisse dans la
tête d'un seul homme de génie.... Celui là sera fameux et mettra fin au dix-huitième
siècle qui dure toujours’.... - die voorspelling en die hoop brengt hij over op den
volgenden jaarkring.
Als kruisvaarder der toekomst staat hij dus vóór ons. In zijn strijd over sociale
maatregelen: in de correcte positie, waarin hij zich plaatst recht tegenover de streng
conservatieve verdedigers onzer bestaande economische, op individualistische
motieven rustende, maatschappij: in de vaart waarmede hij het aanvallend moderne
socialisme elk duimbreed terrein betwist: in het ‘naar boven’ wijzend gebaar
waarmede hij het enge klasse-bewustzijn der arbeiders als zoodanig afwijst: is
religieuse ridderdienst zijn ware houding. Hij gaat altijd uit van een ideëel beginsel,
en poogt nu de toepassing daarvan voor de toekomst te verkrijgen. Dat beginsel is
eenvoudig en blank als gepolijst staal. Een edel devies dat hij luid laat klinken.1) De
inhoud daarvan is hem geopenbaard uit de hoogte, en als godsdienstig krijgsman zal
hij trachten het op aarde te verwezenlijken. Het wordt nu altijd en overal door hem
voorop gesteld. Kampioen noemt hij zich der oude en toch zoo jonge catholieke kerk,
partij nemend voor strenge verbinding van catholicisme en democratie. Zóó treedt
hij in 't strijdperk en kruist hij zijn degen. Allereerst heft hij zijn wapenkreet aan,
dan begint de kamp.
In die eigenaardige krijgvoerende tactiek is hij - wij zeggen dit niet als tegenstelling,
maar als vergelijking (‘je ne sépare pas, je compare’) - geheel onderscheiden van
den man, die in Engeland op sociaal terrein zijn evenknie mag genoemd

1) Een der voorvaders van de Mun koos tot wapenschild een wereldbol, waarboven een kruis
was geplaatst, met het devies ‘Nil ultra’: ‘Niets gaat daarboven.’
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worden, den protestantschen graaf Shaftesbury die in October 1885 overleed.
Wat treft altijd bij graaf Shaftesbury? Vooreerst dit: dat hij dadelijk midden in het
gewoel, midden in den strijd zich stort, redt wat er te redden is, en door zijn daden
eerst laat zien van welk godsdienstig geloof hij uitgaat. De anderen, zijn tegenstanders
en kampgenooten, roemen dan van hem zijn Christelijken zin Hij zelf spreekt er
weinig van. Wanneer hij, na de medewerking aan zoovele sociale wetten, in 1851
het Lagerhuis als Lord Ashley moet verlaten, om in het Hoogerhuis de plaats van
zijn overleden vader in te nemen, wordt bij monde van Sir Robert Inglis hem in het
huis der Gemeenten deze afscheidsgroet toegeroepen: ‘Ik ben overtuigd - zeide deze
spreker - dat ik de gevoelens vertolk van geheel het Huis, als ik zeg, dat Lord Ashley
niet mag heêngaan uit deze vergadering, die het tooneel van zijn arbeid en van zijn
triomfen is geweest, zonder dat bij het afscheid uitdrukking worde gegeven aan ons
aller achting en aan ons leedwezen over zijn vertrek. Gedurende de laatste vijftien
jaren van zijn parlementair leven is hij binnen en buiten dit huis met nadruk
opgetreden als de vriend der verlatenen. Ik zal er slechts dit bijvoegen, dat zijn leven,
zoo hier als elders, gewijd is geweest (om de gedenkwaardige woorden van Haller
te gebruiken) Christo et pauperibus, aan Christus en de armen.’ - In de tweede plaats
boeit bij Shaftesbury steeds het zich bewegen onder het volk zelf, het mede leven
met en onder de armen. Hoe heugt nog altijd zijn omgang met de geringe fruit- en
groente-venters uit Golden Lane, het zorgeloos volkje met harde stem en grove
handen! Met welk een geduld weet hij hun eenig begrip van sparen in te prenten,
gebruik makend van hun aller verlangst, om ééns zóó rijk te kunnen worden, dat zij
voor hun kar een ezel kunnen spannen. En welk een aandoenlijk licht valt er op dat
tafereeltje, wanneer in 1875 die groente-venters zelven hem, den goeden graaf, als
zinrijke dankbetooning voor al zijn bemoeiingen een fraai opgetoomden lang-oor
komen aanbieden! Wat werkte hij stil en rustig onder de havelooze kinderen van
Londen, de jeugdige straatslijpers en kleine vagebonden! Des nachts ging hij rond
en zocht hij ze: hij richtte scholen, warme gezellige lokalen voor hen op, hij trachtte
ze het stelen af te leeren. Wel had hij
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daarbij soms wonderlijke verrassingen. Bekend is het geval van den armen jongen,
die hem ademloos achterna loopt en hem een zakdoek terugbrengt: ‘ik had hem straks
van u gerold, maar ik had u niet herkend, want u had een andere winterjas aan.’ Maar
de Engelsche graaf liet den moed niet zinken. Hij organiseerde ze tot brigades van
jonge net en flink uitziende schoenpoeters. Des avonds in het nederig schoolvertrek
vertoonde hij aan die bengels zelf de tooverlantaarn....
Met graaf Shaftesbury treden wij dus, zonder allereerst van het beginsel te hooren
dat hem drijft, op straat en op de markt van het leven.
Willen wij daarentegen de figuur van den graaf de Mun ons voorstellen, zoo als,
na den eersten stap in het Communejaar van 1871 gezet, zijn optreden en
werkzaamheid over ruim een vierde eener eeuw aan onze gedachte zich voordoet,
dan begeven wij ons naar de kerk.
Wij brengen in onze verbeelding een bezoek aan een der grootere kathedralen van
Frankrijk, stel de Notre-Dame te Parijs. In het getemperd licht verdringt zich
schuivend en elkander opstootend de massa van het volk. Een breede reeks van
geloovigen, vooral uit den minderen stand, lieden met allerlei behoeften en nooden,
vult het middenruim van het langs grijze zuilen in geweldige afmetingen oprijzend
gebouw. Alles is daarbinnen grauw en schemerachtig. Slechts van ter zijde glijdt uit
de hoogte, dwars onder een welvenden boog, die de kolommen verbindt, een kleurrijke
tinteling op de doffe woelende menigte neder. Wij volgen met de oogen die schuins
naar boven klimmende en trillende stralen. Zij komen van een kerkraam uit den
besten ouden tijd. Hoe gloeit dáár, hoog, nu de zon van buiten op het venster schiet
en boort, het warme purper afgezet met azuur en goud, terwijl sappig groen en
fonkelend amber den wemelenden glans nog versterken! Al de heldere verven van
den regenboog schijnen op die plek saâmgedrongen. Zij werpen rijk geschakeerde
vlammen - die in verre geleidelijke nederdaling tot teeder gebroken kleuren,
zachtblauw, rozentinten en paarlemoerschijn wegsmelten - op de effen matheid hier
beneden. Het is op dat kerkraam, in de hoogte, een voorstelling uit het passie-spel
van het Nieuwe Testament, in geheimzinnigen luister afgebeeld. Naast het tafereel,
doch op lager plan, heeft de kunstenaar een in
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blauwend metaal gepantserden ridder geplaatst, die, peinzend over het mysterie, in
stillen eerbied op den degen leunt, welken hij straks zal trekken.
Welnu, het komt ons voor, dat die ridder op het kerkraam der catholieke cathedraal
een type-figuur is voor den graaf de Mun. Hij daalt als langs een ladder van tintelende
stralen tot het volk. Zijn verschijnen zal dat povere, grauwe, doffe volk verwarmen
en opheffen tot den gloed daarboven. Zelf echter beweegt hij zich niet voor vast en
goed onder die schamele lieden. Hij is met hen, doch niet van hen. Hij geeft hun een
visie van kleur en zon, doch staat ter zijde, vrij hoog.
Ziedaar tot nu toe de Mun's door levens-omstandigheden en eigen keuze
aangegeven houding: zijn kracht, en voor een deel, naar onze meening, zijn zwakte,
bij het naderen van de twintigste eeuw.
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Mr. J.T. Buys. 1828-1893.
Voordracht gehouden in de Koninklijke Academie van Wetenschappen, den 9den
October 1893.
Het is mij een weemoedige eer hier in deze Akademie van Wetenschappen den
laatsten afscheidsgroet toe te brengen aan mr. J.T. Buys, en zijn beeld voor uw blik
en voorstelling nog eens te mogen oproepen. Uw voorzitter, die mij, den veeljarigen
vriend, uitkoos om uw aller vriend te herdenken, wist dat hij een beroep deed op
plichtgevoel dat telkens met smart moet worstelen.
Toch zal ik mijn best doen, zoo onbevangen mogelijk zijn optreden en
wetenschappelijke beteekenis weêr te geven; ik zal - al zij het mij vergund een enkele
persoonlijke herinnering niet te onderdrukken - bovenal gedenken, dat ik hier in uw
aanzienlijken kring moet spreken, alsof ik reeds tot de nakomelingschap het woord
richtte. En dit te gebiedender, omdat de politieke en maatschappelijke gedachten en
gevoelens van Buys geheel en al saâmgeweven waren met den tijd waarin hij leefde.
In het beeld van onzen vriend is een stuk Hollandsche-tijdgeschiedenis in strengen,
vasten vorm gegoten. Nu de voorvallen van die jaren allengs door de wateren der
vergetelheid worden bedolven, kan dat beeld van Buys blijven getuigen van wat in
het Nederland der tweede helft van de 19e eeuw, over de vraagstukken van staat en
maatschappij, door een der edelste en fijnste hoofden der groote liberale partij werd
gedacht en geoordeeld.
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I.
Letten wij echter eerst op zijn vorming en vroegste ontwikkeling.
Hij was een kind van Amsterdam, waar hij 26 Januari 1828 geboren werd. Zijn
ouders woonden op een der beste gedeelten van de Heerengracht en golden voor zeer
vermogend. Zijn vader stond aan het hoofd van een groot kantoor in effecten. Het
vrij talrijk huisgezin scheen zeer gelukkig. Hij zelf zou in de rechten studeeren, daar
een oudere broeder de plaats op het kantoor reeds innam. De jongen was vlug van
begrip - hij legde met goed gevolg in 1845 het toenmalig staats-examen af - maar
werkte nu juist niet hard aan het Athenaeum Illustre, waar hij in September van dat
jaar als student werd ingeschreven. Hij scheen meer gewoon. De aandacht viel niet
als van-zelf op hem. Hij volgde liever dan dat hij voorging. Toch had hij dadelijk
een kleinen kring van vrienden, die tot hem aangetrokken waren door zijn vroolijken
humor en zijn aangeboren goedheid. Aan de speeltafel der societeit was hij echter
haast meer te vinden dan op het letterkundig college. Klonk de vraag 's middags
onder de vrienden, waar is Buys, dan luidde altijd het kort en bondig antwoord: hij
hombert. Zoo gleden zorgelooze dagen daarheen, toen in het jaar 1847 een geweldige
crisis in zijn leven plaats had. Het kantoor van zijn vader moest de betalingen staken.
Een onwaardige had misbruik gemaakt van het blind vertrouwen van het hoofd der
firma. Toen de slag viel, stond onze student Buys in de groote stad alléén en
broodeloos.
Die ramp was voor Buys een omkeer in zijn bestaan. Het leven werd nu diepe
ernst. Het was voor hem een vraagstuk, hoe hij aan den kost zou komen. Kon hij
blijven voortstudeeren? Maar elk beroep dat hij anders of elders koos - hij dacht er
een tijdlang over om aan het examen voor onderwijzer der lagere school zich te
onderwerpen - vorderde leertijd, dus geld. In die benarde omstandigheden hielpen
de jonge vrienden, vooral één vriend, wiens naam altijd met zachte stem door hem
eerbiedig werd genoemd: dr. Fabius. Zijn behoeften moest hij tot het
allernoodzakelijkste beperken: hij bleek daartoe in staat. Zijn plichtsgevoel was
opgewekt en zou een gansch leven-door altijd op
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ieder uur wakker blijven. Aan geen weekelijkheid zou hij toegeven. Orde en tucht
overal en in alles eerbiedigen. Die hem in deze dagen der armoede opzochten op zijn
donker kamertje - hij woonde boven een klein koffiehuis in een nauwe straat, die
van den Nieuwendijk naar het Damrak voert - konden opmerken, dat zijn middagmaal
dikwijls uit de soberste spijzen bestond: maar hoorden uit zijn mond geen enkele
klacht. Hij morde niet tegen het lot. Integendeel, hij had zichzelf gevonden: een vast
zedelijk standpunt verkregen: beginselen voor zijn toekomst vastgesteld: en zou van
die min of meer stoïcijnsch getinte regelen nooit meer afwijken. Welgemoed begon
hij een nieuw leven, al was zijn vroegere zeer vroolijke luim thans getemperd door
bleeke schaduwen van nadenken. De lessen der rechtsgeleerde hoogleeraren, die van
hem geen college-geld vroegen, werden nu trouw bijgewoond. De hoogleeraren den
Tex, van Hall, straks Martinus van der Hoeven, toen de tweede naar Utrecht ging,
zagen hem steeds op de banken. Doch hij moest daarbij zorgen dadelijk wat te
verdienen. Inderdaad kreeg hij als student reeds eene betrekking. De Amsterdamsche
courant, toen onder leiding van mr. S. Vissering, had een jonkman noodig, die des
namiddags van 1 tot 5 uur op het bureau moest zitten, om uit de buitenlandsche
bladen de berichten te vertalen en aanéén te rijgen; voorts moest diezelfde
candidaat-journalist verslaggever zijn van elke tooneelvoorstelling in Amsterdam
en zich dus met de kritiek der dramatische kunst in de hoofdstad belasten. Buys
verwierf die betrekking en vond aanleiding zich op die wijze met de gebeurtenissen
der buitenlandsche politiek vertrouwd te maken. Wat de kritiek der dramatische kunst
betreft.... nu, een Hollandsche Sarcey of Jules Lemaitre stak er in hem niet.
De dagen gingen voortaan werkzaam voorbij. Hij was in zijn studenten-omgang
nog altijd het middelpunt van een kring van veel belovende vernuften. Wij noemen
enkel zijn vrienden Mirandolle, den lateren voorzitter der Tweede Kamer, Eduard
s'Jacob, den lateren volksvertegenwoordiger, Herman des Amorie van der Hoeven,
den lateren staatsraad, ook Peter de Génestet, een vroegeren kransgenoot, met wien
hij in de redactie van den studenten-almanak zat. Doch strenge arbeid stond thans
bij hem op den voorgrond. Zijn juridische
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examens werden op tijd te Utrecht volbracht. In de fijnheden van het burgerlijk recht
drong hij echter niet zeer door, 't staatsrecht boeide hem dadelijk meer. Den 17den
April 1850 promoveerde hij dan ook, onder Professor van Hall, op een dissertatie
over een onderwerp uit het staatsrecht, ten titel voerende: ‘de jure cogitata
communicandi ex juris communis principiis regendo.’ Het betoog liep over de
drukpersvrijheid, en bij voorkeur stond Buys stil bij de wetgeving over deze materie
in Frankrijk, inzonderheid bij de wetten van de Serre en de redevoeringen van den
vader der doctrinairen, Royer Collard, toen zijn ideaal. Het onderwerp van zijn
dissertatie viel dus eenigszins samen met de gegevens, waarop het dagelijksch werk
aan de krant zijn aandacht bepaalde.
Als van-zelf stelt de vraag zich aan ons voor - nu hij zijn studie voltooid had welke indrukken de toenmalige 23jarige jonkman uit de politieke beweging van
Europa medebracht, welke stelling hij in de staatkundige en sociale vraagstukken
innam. Niet voor niet was hij medewerker van Vissering geweest. Ook voor Buys
resumeerden zich dus de gedachten der toekomst in dat tooverwoord: vrijheid. In de
economische sfeer wilde hij dat vrijheidsbegrip onbelemmerd doen werken. In den
politieken kring vereenzelvigde hij het begrip vrijheid met het constitutioneele stelsel,
met het parlementarisme. Tegenover de Europeesche democratische en sociale
beweging van het jaar 1848 deed hij zijn voorbehoud gelden. Slechts dáár, waar zij,
zooals bij ons te lande, medewerkte om het constitutioneele stelsel tot zuiverder
uitdrukking te brengen, ging hij volkomen met haar mede. Wat Frankrijk betreft was
hij bijna bekommerd over den val van Louis Philippe. Wel betreurde hij 't niet dat
een einde was gemaakt aan de politiek van verzet van Guizot, maar hij zag in de
Parijsche Februari-revolutie een rijke bron van verwarring en strijd en vooral een
gevaar voor het parlementaire stelsel in dat land. En bij de Duitsche aangelegenheden
- mr. W.H. de Beaufort herinnert er aan - moest Vissering zijn medewerker aan het
blad dikwijls temperen, wanneer Buys de duitsche demagogen van de jaren 1848 en
1849 te fel en te onbarmhartig bestookte. Vrijheid beteekende voor Buys reeds toen
allereerst eerbied voor orde. De opkomende democratie, die onstuimig over alle
dijken haar wateren
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in 1848 deed golven, werd door hem met zekere terughoudendheid bejegend.

II.
Gepromoveerd, bleef hij eerst nog eenigen tijd in Amsterdam. Hij woonde intusschen
bij een oudere zuster en wachtte af, of niet een of andere administratieve betrekking
voor hem openkwam. Het lot was hem gunstig. Vissering, die in deze dagen in alle
opzichten zijn beschermer was, beval hem Mr. G. de Vries Azn. aan, die, te Haarlem
wonende, toen lid der Gedeputeerde Staten was en weldra griffier van het Provinciaal
Gouvernement zou worden. Op diens voorspraak werd Buys met ingang van 1 Juli
1851 benoemd tot adjunct-commies ter provinciale griffie van Noord-Holland. Hij
nam die betrekking waar tot 1 Januari 1857, dus gedurende zes en een half jaar. Het
was voor hem dáár in Haarlem een belangrijke periode. Al wat hij in zijn studententijd
vaag had gevoeld kreeg nu vaste lijnen en omtrek. Hij werd een persoon, een karakter,
met eigen inzichten en opvatting, met eigen merk en stempel. Meer bijzonder werd
hij opgeleid en was hij weldra doorkneed in de ambtelijke administratie. Hij leerde
zien hoe men staat en gewest bestuurt. Hij werd belast met het opmaken van het
jaarlijks uitkomend verslag. Voorts werd hij toegevoegd aan de afdeeling van
Gedeputeerde Staten, die met het onderzoek der gemeente-verordeningen was belast.
De bij de nieuwe gemeente-wet voorgeschreven herziening dier verordeningen maakte
dat dit onderzoek een omvangrijke taak werd. De jonge ambtenaar had volop werk.
De opmerkingen en bedenkingen, die Buys betreffende die verordeningen aan het
oordeel van Gedeputeerde Staten onderwierp, getuigden - zoo deelde mr. G. de Vries
Azn. mij mede -van eene juiste opvatting van de bevoegdheid der gemeentebesturen
en van groote scherpzinnigheid. Zijn redactie dier bedenkingen was altijd kort en
puntig, misschien soms wel wat beknopt voor ongeletterde leden van
gemeente-besturen. - Zoo ontwikkelde zich de jonge, zeer correcte staatsambtenaar.
Maar bij Buys nam dit ambtenaarschap in die jaren toch eigenlijk slechts de helft
van zijn arbeid en streven in. Zonder zich opzettelijk op den voorgrond te stellen,
door den drang
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slechts van wat hij meende zijn plicht te zijn, begon hij, na eenigen tijd, te Haarlem,
niettegenstaande zekere stugheid van optreden, in enkele kringen een bepaalden
invloed uit te oefenen. Hij voelde zichzelf journalist, bereid om met woord en pen
zijn denkbeelden over staat en maatschappij te verdedigen. Zijn omgeving zag in
hem een politiek leider in knop. Nu trof Buys het bij uitnemendheid in dat Haarlem.
Want om invloed uit te oefenen op grooter terrein, moet men - de Retz heeft 't zoo
fijn uitgedrukt - eerst in een kleinen, uitgelezen kring vertrouwen hebben verworven,
dáár de sporen hebben verdiend. Die kleine, eigenaardige groep was de zijne. Oudere
Haarlemmers weten nog te verhalen van de vier vrienden die dagelijks samen tafelden
en redeneerden, vier, vijf jaren lang. Het waren Buys, Busken Huët, Naber en
Bergsma. Vooral tot Huët gevoelde Buys zich in die dagen aangetrokken. Huët was
de jonge Waalsche predikant, toen met hart en ziel aan zijne kerkelijke betrekking
gehecht, maar studeerende en peinzende of niet de kerk, straks de godsdienst, wat
nader tot de roerselen en stroomingen der negentiende eeuw kon worden gebracht.
Zijn denkbeelden ontvouwde hij aan het drietal aan tafel: des avonds onderwierp hij
zijn interpretatie van den brief van Paulus tot de Romeinen aan den fijnen, critischen
toets van Naber: en elken Zondagochtend zaten de drie vrienden in de kerk onder
zijn gehoor, om aan zijn altijd nieuwe, puntige kanselrede zich te stichten. Buys werd
niet moede naar hem te luisteren. Zelf ontwikkelde Buys op zijn beurt voor zijn
vrienden aan tafel weder andere problemen. Hem boeiden meer dan iets anders de
vraagstukken van staat en maatschappij. Zij werden door hem behandeld van het
standpunt der absolute vrijheid. Op staathuishoudkundig terrein bepleitte hij steeds
voor zijn vrienden de leer der ‘Harmonies économiques’ van Bastiat. Alles zou in
economischen zin ten goede loopen, mits men maar niet storend ingreep, mits men
liet begaan. Aan de vrije werking, den vrijen arbeid van het individu, moesten nergens
perken of banden worden gesteld. Voorts zocht hij naar een juiste formuleering van
het begrip van den staat, en meende hij dat onthouding voor dien staat eigenlijk vaste
regel moest zijn. De staat moest slechts algemeene voorwaarden eerbiedigen,
waaronder ontwikkeling van individuën en
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instellingen mogelijk was. Wat niet tot het gebied van 't recht behoorde moest door
den staat worden overgelaten. Zoo redeneerden en disputeerden de jonge Buys en
zijn vrienden, onder het eten. De bediende, die het eenvoudige maal op den disch
zette, zal zeker zich meer dan eens verbaasd hebben over dien voor hem zonderlingen
tafelkout.
Ten einde zulke denkbeelden ook in iets wijder kring te Haarlem ingang te doen
vinden, en voorts om zelf in het slagvaardig, gevat disputeeren zich te oefenen, werd
door hem in Haarlem een debating-club opgericht, waar Buys altijd en altijd weder
sprak over den werkkring, de plichten en rechten van den staat. Hij kwam door die
debating-club in aanraking met mannen der praktijk, enkele gezeten burgers die
Haarlem vooruit wilden brengen: wij noemen een Dyserinck, een Krelage, wij noemen
vooral den uitnemenden en voortvarenden uitgever A.C. Kruseman. Niet gering is
de invloed, dien deze laatste man op hem had. Kruseman zette hem aan als schrijver
op te treden, en stelde zijn firma voor allerlei uitgaven ter zijner beschikking. Het
waren onderwerpen van dadelijk practisch belang, welke door Buys op die wijze
werden behandeld, onderwerpen waarop soms zijn oog viel bij den arbeid aan het
Provinciaal Bureau. Zoo kwam in 1852 uit zijn vlugschrift: Verordening op de veeren beurtschepen, door hem op verzoek van de Haarlemsche Kamer van Koophandel
geschreven. Toen Kruseman in 1853 zijn ‘Practische Volksalmanak’ deed verschijnen,
toonde Buys zich van dat volksboekje dadelijk met woord en pen een warm
voorstander. Ook hij wilde practische wenken geven aan 't volk. Een stuk van zijn
hand over ‘konijnenteelt als middel van volksvoeding’ wekte echter slechts verbazing,
en bezorgde hem niets dan last. Vroolijk kon hij later lachen over den storm van
bezoeken en brieven, die dat onschuldige stukje hem bezorgde. In 1855 vond
Kruseman hem bereid de redactie van de ‘Wetenschappelijke Bladen’ te aanvaarden,
die hij tot en met 1864 bleef voeren. Door dit alles werd de naam van Buys, als van
een practisch economist, hier en dáár ook buiten Haarlem genoemd. Toen mr. H.
Ameshoff in 1855 en volgende jaren de bekende lezingen organiseerde, die de
afdeeling Koophandel der Amsterdamsche Maatschappij Felix Meritis des winters
voor den handelsstand der hoofdstad deed houden, lezingen die door de
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beste talenten van ons land werden voorgedragen, kreeg ook Buys een verzoek om
een deel der taak op zich te nemen. Hij las er zijn voordrachten over ‘de
Nederlandsche Staatsschuld’ en over ‘de Circulatie-banken’, welke studiën in 1856
en 1857 afzonderlijk werden uitgegeven. Het eerste boekje behoudt nog altijd, zelfs
na de vollediger studiën van Betz en Sickenga, zekere waarde; het tweede staat geheel
op het standpunt van de ‘banking-school’ en vordert voor het ingewikkeld crediet
en circulatie-stelsel slechts den weg der vrijheid.
De heer mr. G. de Vries Azn., die hem op de provinciale griffie meer en meer
waardeerde, wist intussen en van de economische richting en kennis van zijn
ambtenaar nog op andere wijze gebruik te maken. Sinds eenigen tijd, eigenlijk na
1848, was in ons land aan de orde de vraag, of er al of niet een einde moest komen
aan de premiën, die aan de verschillende takken der zeevisscherij werden toegekend,
en aan de reglementen waardoor dat bedrijf werd geregeld. Bij de liberale partij won
de meening veld, dat deze bescherming, aan een enkelen tak van nijverheid verleend,
weinig strookte met de beginselen van vrijen handel, die men meer en meer allerwege
ging toepassen. De minister Thorbecke had zich reeds met die vraag bezig gehouden,
en zijn opvolger in 1853, de heer van Reenen, moest de zaak ernstig onder de oogen
zien. Hij lokte een Koninklijk Besluit van 9 Februari 1854 uit, waarbij een
staatscommissie werd benoemd met de opdracht om te onderzoeken, ‘of de bestaande
wetten en verordeningen omtrent de zeevisscherijen geheel konden worden
ingetrokken, dan wel of het in het algemeen belang en in dat der zeevisscherijen
noodig was, eenige voorschriften omtrent de uitoefening van dien tak van nijverheid
te behouden of opnieuw vast te stellen.’ Tot leden dier staatscommissie werden twee
leden van Gedeputeerde Staten uit Noord-Holland en twee uit Zuid-Holland benoemd.
De heer de Vries, zelf een dier leden, wist te bewerken dat Buys secretaris dier
staatscommissie werd. Buys was min of meer daartoe aangewezen door een artikel,
dat hij in het Novembernummer van ‘de Gids’ van 1851 had geschreven over de
Haringvisscherij, waarin was aangedrongen op afschaffing der premiën en van het
monopolie-stelsel in deze materie. Het was dus niet twijfelachtig, in welken zin het
rapport der staats-
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commissie, dat nu door Buys werd gesteld, zou uitvallen. Dit verslag, dat 29
September 1854 werd uitgebracht, legde in heldere en bondige trekken geheel het
geldende stelsel der wetgeving over de zeevisscherijen voor een ieder open, en wees
den weg aan, dien men voortaan, volgens de staatscommissie, hier zou hebben te
volgen. Het was de weg der vrijheid. Alle zeevisscherij zou vrij zijn. Een ieder zou
mogen visschen wáár, hoe, en wanneer hij 't verkoos. Bij invoer van vreemde zeevisch
zouden geen rechten worden geheven. Keuring zou facultatief zijn. Voorts zou ter
bevordering van de belangen der visscherijen een college voor de zeevisscherijen
worden ingesteld. De minister van Reenen nam de voorstellen der commissie over.
Zij werden de wet van 13 Juni 1857.
Het aandeel, dat Buys aan de tot-standkoming van deze wet had, gaf aan zijn naam
grooter klank. De jonge ambtenaar ter provinciale griffie bleek een uitnemende
werkkracht te zijn. Men vroeg zijn pen en zijn voorlichting. Hij zelf had iets zeer
ingetogens, zelfs geslotens, en stond liefst ter zijde. Maar zijn slanke veerkrachtige
recht-opgaande gestalte, zijn edel, scherp gelaat, met het groote voorhoofd, waarop
toch het lijden van vroeger zeker waas van droefgeestigheid had achtergelaten, riep
de opmerkzaamheid der anderen. Zij zagen naar hem om en vergaten dat hoofd niet,
waarvan de strakke trekken in de verte herinnerden aan een antieke camée. Uit het
gareel der provinciale griffie trad hij meer naar voren. Op den 1en Januari 1857 werd
hij secretaris van Rijnland, en verhuisde hij van Haarlem naar Leiden.
Aan het hoogheemraadschap van Rijnland is hij bijna zes jaren verbonden gebleven,
namelijk tot October 1862. Het was eene gewichtige administratieve werkkring,
waarin hij daar werkte. Het waterschap zelf is zeer uitgebreid - het beslaat over twee
provinciën een oppervlakte van 105,000 hectaren - en dwong het bestuur tot
ontwarring van allerlei verwikkelde toestanden. Die in de Breêstraat te Leiden den
opmerkelijken gevel van het oude gebouw van Rijnland aanzien, begrijpen als
van-zelf, dat hier oude vormen zich paren aan hedendaagsch nieuw leven. Reeds de
aanslag der duinen, en vooral der zoogenaamde ‘ingenomen landen’, dat is der landen,
die vroeger niet tot Rijnland behoorende toch op Rijnland's boezem afwaterden,
tegen een bij contract geregelde schadeloosstelling, gaf
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aanleiding tot allerlei beslissingen en rechtsgedingen. De secretaris had de handen
vol: te meer, daar de tijd toen hij zich aan het hoogheemraadschap wijdde een zeer
bewogene was, waarin veel te regelen viel. In 1857, het jaar van zijn optreden, kwam
in werking het nieuwe reglement van Rijnland, door den Koning - bij oneenigheid
tusschen de Provinciale Staten der beide betrokken provinciën Noord- en Zuid-Holland
- vastgesteld, welk reglement een ganschen omkeer in de plichten, bevoegdheden en
inrichting van het hoogheemraadschap gaf. Tevens was in 1856 het Algemeen
Polderreglement voor Zuid-Holland tot stand gekomen, hetwelk aangevuld moest
worden met bijzondere reglementen voor elk der 180 polders, die binnen Rijnland
lagen. Als uitvloeisel van de nieuwe orde van zaken moest bijvoorbeeld de vereenigde
vergadering van Rijnland een voorstel doen aangaande de zoogenaamde ‘ambachten’,
ter voorbereiding waarvan een uitgebreid onderzoek werd ingesteld en een uitvoerig
verslag in druk is verschenen, door Buys opgesteld, dat nog steeds geraadpleegd
wordt. Vermelden wij nog, dat, krachtens een gebiedend voorschrift van het nieuwe
reglement, jaarlijks een verslag moest uitgebracht worden over den toestand van den
waterstaat van het Hoogheemraadschap. Buys breidde dit uit tot den ganschen toestand
van het waterschap en leverde omvangrijke verslagen van 80 tot 100 bladzijden
druks, die een zeer leerrijk overzicht van de geschiedenis dier jaren geven. Het
dagelijksch werk, het finantiëel toezicht over al de polders, werd daarbij met stipte
orde door den secretaris volbracht.
Het ambtelijk werk nam echter ook nu weder zijn ganschen tijd niet in beslag. Hij
bleef arbeiden voor de pers. Voor zijn Haarlemschen vriend A.C. Kruseman leverde
hij enkele omwerkingen van in het buitenland verschenen boeken. Zoo gaf hij in
1858-1862 eene vertaling van Scherer's geschiedenis van de wereld: zoo schreef hij
met anderen in dezelfde jaren een vervolgwerk ‘de Volken van onzen tijd’, waarvan
echter slechts twee deelen uitkwamen, één over België en één over Groot-Brittanje.
Voorts nam hij in 1860 het hoofd-redacteurschap aan van een weekblad, het
Zondagsblad, dat door Kruseman was aangekocht. Al deze uitgaven vonden echter
niet veel debiet. Aandacht echter trok een in 1861 door hem vervaardigd, niet al te
uitgebreid geschrift over ‘de Hypotheekbank’. In dat boekje werd de
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werking van zulk een bank op bondige en overtuigende wijze verklaard. Hij had dit
werkje geschreven op verzoek van den heer dr. Sarphati, die in deze jaren bezig was
zulk een Hypotheekbank - de latere Nationale Hypotheekbank - in Amsterdam te
vestigen. Sarphati had Buys persoonlijk leeren waardeeren. De geniale en ijverige
volksvriend had krachtig medegeholpen, om in Amsterdam een soort van
Handelsschool te vestigen en had den Leidschen secretaris van Rijnland weten te
overreden, aan die inrichting eenige lessen over staathuishoudkunde te geven. Elke
week kon men Buys in zijn geboortestad, Amsterdam, daarvoor zien vertoeven.
Doch boven en buiten dit alles had hij in 1857 een werkzaamheid gekregen, die
hem bijzonder toelachte. Toen volgens de wet het College der Zeevisscherijen was
ingesteld, werd hij tot secretaris van dat College benoemd. Hij heeft die betrekking
waargenomen tot 31 December 1890. Al dien tijd heeft hij het jaarlijksch verslag
over den toestand der zeevisscherijen gesteld. Die verslagen zijn gedrukt, en, meer
dan gewoonlijk het geval is met zulke officiëele verslagen, onder de oogen van het
publiek gekomen. Trouwens Buys schreef ze met groote warmte. Het beginsel der
vrijheid, dat bij de wet van 13 Juni 1857 voor die visscherij was aangenomen, deed
zijn hart altijd kloppen: en hier op dit veld der golven zag hij met eigen oogen, dat
onze kloeke landgenooten ondersteuning en bescherming best konden ontberen. Met
een soort van blijde geestdrift constateerde hij dit telkens. Toen hij tien jaren secretaris
der Zeevisscherijen was geweest, schreef hij in ‘de Gids’ van Juli 1867 zijn
opwekkend artikel: ‘een nieuw leven’. De frissche zeewind blaast door alle bladzijden,
die Buys aan dit onderwerp wijdde, en de jaarlijksche verslagen hebben iets
prikkelends en hartigs, sprenkelen zout op de tong.
Aldus spande de nu dertigjarige ambtenaar zich in. Zijn inkomen was wel niet
ruim, maar toch voldoende. Hij meende nu zijn bestaan eenigszins te mogen afronden.
In Haarlem had hij haar ontmoet, die hij al zijn leven telkens inniger zou liefhebben.
Hij huwde haar in den zomer van het jaar 1859. De jonge, spontane, bevallige vrouw
vulde volkomen aan, wat er aan zijn eigen ontwikkeling nog mocht ontbreken. Haar
liefde voor kunst vereenigde zich voortaan met zijn correct plichtbesef; haar overgave
van geest en gemoed met zijn strenge,
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soms schuwe reserve. Zij en zij alleen is altijd zijn poëzie en zijn muziek gebleven.
De vrienden, die in de eerste jaren van zijn huwelijk met hem mochten omgaan - ik
zelf leerde hem in 1860 kennen - zagen hem het liefst op Zondag, wanneer hij met
zijne jonge vrouw in Leiden's omstreken, Endegeest, Wassenaar, Lisse en Warmond,
groote wandelingen deed. Al wandelende sprak hij over de zaken van staat en
maatschappij, en zij voegde telkens - terwijl ze geurende takken en bloemen van het
veld bijeengaarde - opmerkingen, invallen en herinneringen op kunstgebied of uit
de wereld der litteratuur daartusschen. Kwamen wij thuis te Leiden, op de
Heerengracht, dan zaten wij nog uren achtereen te praten in zijn werkkamer, waar
Thorbecke's gipsen statuette, ernstig, stroef, toen bijna het eenige sieraad was. Zijn
bewondering voor den grondwet-gever van 1848 was volkomen. Klemmend gewaagde
hij van diens groote verdiensten voor het vaderland. Thorbecke's vaste, rustige
wilskracht: zijn kloek beleid: zijn streng logisch volgen van één lijn: zijn antieke
opvatting van den staat als een kunstwerk: zijn volkomen meesterschap waar hij
handelend optrad: - had de volle sympathie van Buys. Dikwijls dacht ik toen - en ik
was waarlijk niet de eenige - dat in Buys de opvolger van dien Thorbecke misschien
later zou oprijzen. Er stak in dien knappen, kundigen jonkman nog meer dan een
administrateur alleen: hij zou zeker en gewis ook in de politiek een rol kunnen spelen.
Hij toonde dat hij kon besturen: wij hadden er een voorgevoel van dat hij ook kon
leiden: nú controleeren - straks misschien regeeren. Weinigen dachten, dat het leiden
verwezenlijkt zou worden, niet op de tribune der politiek, maar op den katheder van
de professorale gehoorzaal.

III.
Toch zou 't zóó zijn. De stad Amsterdam was in het jaar 1862 bezig haar Doorluchtige
School eenigszins meer uit te breiden: zij dacht aan haar zoon en kweekeling van
vroeger, en benoemde, bij het terugtreden van Jhr. de Bosch Kemper, tot hoogleeraar
in de Juridische faculteit den toenmaligen secretaris van Rijnland, mr, J.T. Buys.
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Hij zou te Amsterdam bijna al de onderdeelen van de staatswetenschap onderwijzen
en was dus belast en beladen met velerlei zeer verschillend college-werk. Staatsrecht
werd afgewisseld met economie en statistiek: strafrecht met volkenrecht. Het was
een bont mozaïek van vakken, die hij zou dienen te bewerken, waarvan de meesten
hem toen tamelijk vreemd waren: want in de administratieve loopbaan, die hij tot nu
toe had afgelegd, had hij waarlijk geen gelegenheid gehad theoretische studiën over
wijsbegeerte van 't recht, over diplomatieke geschiedenis - vakken die hem ook waren
toebedeeld - te maken. Intusschen aanvaardde hij met lust zijn nieuwe taak, bereid
om mede te deelen wat hij wist. ‘De wetenschappelijke bagage die ik met mij voer
- zoo sprak hij zelf - is helaas nog bijster licht, maar ik troost mij met de hoop, dat
de tijd het ontbrekende zal aanvullen.’ Met de ontvouwing van wat hem het liefste
was zou hij beginnen. Zóó sprak hij 13 October 1862 zijn inwijdingsrede uit over
‘Het wezen van den constitutioneelen Regeeringsvorm’.
Die rede vat eenigszins samen wat hij tot nu toe als publicist had verkondigd. De
inhoud beweegt zich in het spoor der liberale politiek dier dagen, al hoedt Buys zich
voor de éénzijdigheid, waaraan de meeste woordvoerders der liberale partij zich toen
schuldig maakten. Toch is zijn rede een fragment van een systeem, van een ‘doctrine’.
De inhoud is die van een model- ‘leading-artikel’ voor een liberaal orgaan. Het betoog
gaat natuurlijk uit van het door Buys ingenomen standpunt der absolute
i n d i v i d u e e l e vrijheid. Voor den staat is ‘self-government’ de leus. De
constitutioneele regeeringsvorm is daarom zoo voortreffelijk, omdat zij beteekent
de regeering van belanghebbenden. Maar daarom juist past de constitutioneele vorm
toch niet voor alle toestanden. Het is een voortreffelijk werktuig, maar een werktuig
dat niet door elke hand kan gedreven worden. ‘De constitutioneele monarchie is de
regeeringsvorm van de meer ontwikkelde maatschappij, en zij eischt dan ook van
deze, van regeering, vertegenwoordiging en kiezers, van alle belanghebbenden in
één woord, een vrij groote mate van zedelijkheid, zelfbeheersching, liefde voor ware
vrijheid, dat wil zeggen voor het recht - voor het recht van anderen niet minder dan
voor het onze - en daarenboven dat zekere beleid, waarmede men de hoogere belangen
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van de lagere leert onderscheiden en zoo noodig de laatste opofferen aan de eerste.’
Dit is de strekking der rede, een rede die, in haar geheel genomen, thans misschien
eenigszins verouderd is. Gaandeweg echter ontmoeten wij telkens van die aardige,
puntig gestelde wendingen, van die fijne gezegden, die den Buys van later dagen bij
uitstek kenmerkten. Zóó over den eisch der onpartijdigheid: ‘men kan het onmogelijke
niet vorderen, en tot het onmogelijke behoort de eisch aan de partijen gesteld om
onpartijdig te zijn’. Zóó over de toenemende politieke lauwheid: ‘Wij hebben
verbazende vorderingen gemaakt in de kunst van onverschilligheid en met een zeer
voorname kalmte, welke wij wel willen toeschrijven aan onzen afkeer voor het
exclusieve, kunnen wij thans rustige toeschouwers zijn van veel wat vroeger het hart
deed kloppen en de aandoeningen opwekte.’ Zóó over de behoefte aan contrôle in
den staat: ‘niet op het woelige middag-uur, maar in de stilte van den nacht, als alles
rust en slaapt, worden ook de misdaden tegen de constitutie bedreven.’ Van beteekenis
voor Buys is ook de waarschuwing tegen de neiging tot nivelleeren, ook in het
kiesrecht: en dan deze opmerking die een hoofdstelling in zijn leven is gebleven:
‘een natuurlijk recht op mede-regeeren - hoeveel duizend malen ook ingeroepen bestaat er niet voor de burgers, en hun natuurlijk recht kan geen ander zijn dan om
goed geregeerd te worden: het stelsel, dat dit doel met de meeste volkomenheid
waarborgt, is onbetwistbaar het beste.’ Bovenal echter treft ons in deze eerste rede
tot studenten de diep ernstige toon, waarin Buys zich dadelijk tot die jongelieden
richt. Vrienden, die hem hoorden spreken, kregen toen reeds een voorgevoel, dat hij
voor altijd zijn keus had gevestigd en zijn roeping zou blijven zoeken in het opvoeden
van jonge staatsburgers. ‘Vergeet het niet’ - zoo riep hij te Amsterdam den studenten
toe - ‘dat de wijsgeerige ziener, die naar de toekomst van een volk vraagt, het
antwoord in uw midden zoekt, wel wetende, dat de Voorzienigheid hare orakelen
schrijft niet op de wanden van feestzalen maar in het hart van de jongelingschap. De
welvaart van stad en vaderland wordt door velerlei oorzaken bepaald; veel kan er
ook op stoffelijk gebied tot verhooging van die welvaart worden bijgedragen; maar
dit alles is bijzaak, niets dan bijzaak; de toekomst van Nederland, zij zal voor een
goed

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

203
deel wezen wat gij er van maken wilt gij en uw studiebroeders, hier en elders, gij
welhaast de organen en later de natuurlijke leiders van de machtige openbare meening.
Deze verklaring behelst alles wat ik u te zeggen, te verzoeken had. Zij zegt u, dat ik
het slechts als een deel van mijn taak beschouw, om de kleine dosis wetenschap
waarover ik heb te beschikken, in uw brein over te gieten: dat u op te leiden tot
vrijheidlievende, onafhankelijke mannen, vervuld met dat vertrouwen op de toekomst
dat ons bergen verzetten doet, in mijn oog hoofddoel is: en eindelijk, dat er zonder
uwe medewerking aan de bereiking van dit hoofddoel zelfs niet kan worden gedacht.’
In betrekkelijk groote afzondering en in diepe studie gingen nu vooreerst te
Amsterdam voor Buys de dagen voorbij. Voor het geven van al die colleges was veel
te lezen, veel te overdenken. Aan voorbereiding ontbrak het Buys op menig punt.
Doch hij had een stalen werkkracht. Als men 's avonds in zijn woning - Prinsengracht
bij de Vijzelstraat - hem opzocht, werd men dikwijls in 't begin door de jonge vrouw
afgewezen, omdat het college voor morgen nog niet gereed was; maar allengs werd
Buys zijn gebied meester. Zijn studenten volgden met liefde zijn lessen. Mr. J.A.
Sillem - tot den kring zijner liefste leerlingen dier dagen behoorende - kan getuigen
in welk een geest die voordrachten werden gehouden. Altijd hield hij voeling met
de politieke en wetenschappelijke gebeurtenissen die men beleefde. Elk college was
een anatomische les, een behandeling van een gegeven uit onzen tijd of uit dien onzer
vaderen met het oog op het resultaat, dat de hoorders voor hun tegenwoordige of
toekomstige gedragslijn er uit moesten trekken. Sillems dissertatie over Gogel is
geheel en al uit de school en in den geest van den Amsterdamschen professor Buys.
Hij was beslist, misschien eenzijdig liberaal: doch zorgde één pas te houden met de
beweging om hem heên. En het Amsterdam dier dagen - het waren voor Amsterdam
de merkwaardige dagen, toen het conservatisme daar kenterde en liberale denkbeelden
de overhand kregen - gaf allerlei kijkgaten aan zijn waarnemenden geest. Op het
terrein der bedrijvige wereld werd beweging in Amsterdam gezien en gevoeld. Men
maakte plannen voor de doorgraving van Holland op zijn smalst. Men verzamelde
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kapitaal om een groot net van spoorwegen in ons land te vestigen of te exploiteeren.
Men stichtte maatschappijen om groote handels- en nijverheidszaken te steunen en
te leiden. Men hield zich bezig met de reorganisatie der Nederlandsche Bank. Buys
ging mede met de strooming dier plannen en voorbereidingen. Hier en dáár werd hij
in de hoofdstad geraadpleegd. Zijn voorzitter van het college der zeevisscherijen,
toen mede-curator van het Athenaeum en lid van de Eerste Kamer, dr. H. van Beeck
Vollenhoven, vroeg in allerlei zaken telkens zijn voorlichting. Met Januari 1863 trad
Buys in de redactie van ‘de Gids’, met het kennelijk doel de politiek van dat tijdschrift
te leiden. Het werd dáár in Amsterdam voor hem een bedrijvige werkkring. Hij was
een der beste vertegenwoordigers der liberalen dier dagen. Hij meende het ernstig
met dat beginsel der vrijheid. Geen inbreuken liet hij daarop toe. Wanneer anderen
schijnbaar derogeerden, was hij bereid ze te bestrijden, al waren zij zijn beste vrienden.
Het kwam uit bij de behandeling der Bankwet van het jaar 1863. Zijn oude vriend
en beschermer Vissering - wien hij nog in zijn inwijdingsrede met de warmste
woorden had toegesproken - had in het Mei-nummer 1863 van ‘de Gids’ de aanstaande
wet, waarbij het octrooi der Nederlandsche Bank zou worden vastgesteld, bij voorbaat
aangeprezen door zijn meesterlijk artikel: ‘De Nederlandsche Bank gedurende haar
vijftigjarig bestaan.’ Maar hoe rijmde Vissering dit met het beginsel van absolute
vrijheid op geheel het economische terrein door hem voorgestaan? Was dan het
toekennen van dit octrooi geen bevestiging van een beperking en uitsluiting van
anderen? Buys kon het niet verkroppen. Alles wat Vissering had geprezen druischte
tegen zijn beginselen aan. Hij werd boos, en schreef in het Juli-nummer van ‘de Gids’
van 1863 zijn driftig artikel: ‘Een gevierd Monopolie’, waarin men snerpende
zweepslagen hoort knetteren. Het is misschien het geestigste opstel dat hij vervaardigd
heeft; het schittert van humor: de ondeugende vroolijke Buys, die enkel in zeer
intieme kringen zich uitte, kwam hier voor den dag. Het wemelt van aardige zetten.
Wij stippen slechts aan de ironische lof voor de directie en aandeelhouders der
Nederlandsche Bank: ‘aan wie jaren achtereen met zeldzame vrijgevigheid is
welgedaan, en die tegelijkertijd zich den schoonen titel heb-
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ben verworven van weldoeners van handel en nijverheid.’ Wij wijzen op zijn stelling
‘dat, hoe vreemd het ook klinke, het in de wereld das gesteld is, dat na kort
tijdsverloop de fundamenten op hun gebouwen, en niet de gebouwen op hun
fundamenten steunen.’ Wij gedenken zijn woord ‘dat het onfeilbaar recept in ons
land voor alle houders van uitsluitende voorrechten is: stoutmoedigheid.’ Buys was
in dit artikel zijn verleden volkomen getrouw. De beginselen der ‘Banking-school,’
in zijn lezingen van Felix Meritis gehuldigd, werden ook ditmaal uitééngezet. Vrijheid
binnen zekere voorwaarden werd voor circulatie-banken geëischt. Geen monopolie
was zijn leus. - Doch indien monopolie hier slechts een verkeerd woord was voor
staatszorg? Wanneer het eens waar kon zijn, dat de circulatie van inwisselbaar papier
samenviel met het muntstelsel in ons land, waarop de staat wel degelijk zijn regeling
doet gelden? Buys scheen voorloopig hieraan niet het allerhoogste gewicht te hechten.
Hij vorderde in de sfeer der economie absolute vrijheid en transigeerde niet. Dat zijn
landgenooten hier niet met hem medegingen, schreef hij toe aan de omstandigheid,
‘dat het monopolie der Nederlandsche Bank zich uitstrekt over een terrein, door onze
landgenooten even nauwkeurig geëxploreerd, als het gebied van China of Japan.’
Zoo weerde Buys zich in Amsterdam. Thorbecke, de groote minister, zag uit den
Haag blijkbaar met welgevallen naar dien jongen stouten kampioen der liberale partij.
Toen hij in 1864 den Raad van State reorganiseerde, benoemde hij den jongen Buys
tot staatsraad in buitengewonen dienst. Straks, toen de oude conservatieve hoogleeraar
in het staatsrecht te Leiden, professor Cock, zijn emeritaat moest nemen, benoemde
Thorbecke hem tot diens opvolger.
Van Amsterdam keerde Buys dus terug naar Leiden, waar hij voortaan zou blijven.
Uit de woelige hoofd- en handelstad naar de rustige kalme academieplaats; uit den
cirkel, waar hij telkens de oogen van-zelf naar buiten moest slaan, in een kring waar
hij stil en nadenkend den blik binnenwaarts richtte. Hier in Leiden, in de bedaarde,
deftige omgeving, zonder gedruisch, zonder schel geluid, zou Buys waarlijk volkomen
en volledig professor worden. Alles werd door hem dieper bepeinsd, scherper
gegroefd, de gedachten werden meer geconcentreerd. Trou-
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wens er kon gebroken worden met het gedwongen bestudeeren der vele vakken. Het
Leidsch professoraat vorderde hoofdzakelijk, behoudens een college over volkenrecht,
slechts de studie van het staatsrecht. De economische vakken lagen voortaan buiten
zijn werkkring. De strafrechts-vakken waren aan een ander opgedragen. Buys kon
en moest uitsluitend zich bezighouden met het nagaan van wezen en werkkring van
den staat. Toen hij in Juli 1864 zijn intreêrede in Leiden hield, drukte deze voordracht
dadelijk eene gewijzigde stemming uit. Ditmaal genoot men niet een geïdealiseerd
dagblad-artikel, zooals in 1862, maar hoorde men eene wel overdachte inleiding tot
nieuwe studiën. Een inleiding is uit den aard der zaak eenigszins vaag: zij poogt in
algemeene trekken de zich telkens uitzettende materie saâm te dringen. Zoo ook de
rede van Buys in 1864 over ‘het moderne staatsbegrip.’ Ik geloof niet dat de
hoofdstelling, die in dat opstel wordt uitééngezet, te weten dat de staat een levend
organisme is, nog altijd door vele mannen van het vak als een bruikbare formule
wordt beschouwd. Het betoog te dien opzichte smaakte te veel naar de lezing der
vele Duitsche boeken, die Buys tijdens zijn professoraat te Amsterdam voor het eerst
had doorgeworsteld. Wat echter trof was de veel breeder aanloop, die Buys,
vergeleken bij zijn optreden te Amsterdam, thans in Leiden nam. Er was een ruimer
zwaai in al zijn pogingen om het staatsidee te omlijnen. Het is waar, Buys steunt nog
vast op het standpunt der liberale school. Bij het bepalen der grenzen van den staat
tegenover de eischen der individueele vrijheid herhaalt hij zijn vroegere formuleering:
zelfs huldigt hij liefst de definitie dat ‘de staat het overal doordringend dwingend
gezag is, dat in zaken van het algemeen belang aan individueele willekeur perken
stelt.’ Hij ziet dus allereerst den verbiedenden, vermanenden staat: wil nog niet weten
van den steunenden, helpenden, voortdrijvenden staat; maar toch hoort men in zijn
rede reeds telkens den wiekslag van andere gedachten, zij het ook dat hij een geheel
vrije, de lucht stout doorklievende vlucht naar de hoogte aan die denkbeelden niet
toestond. Uitdrukkelijk constateert hij, dat de staat door de dorst naar macht en
vrijheid is in het leven geroepen, dat de mensch in één woord in den staat de meest
volkomen gemeenschap heeft geschapen. Hij waarschuwt reeds tegen de te enge
opvatting
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van den rechts-staat en laat zich deze voor hem zeer merkwaardige woorden ontvallen:
‘Ik hoop niet dat men mij van ontrouw aan een geliefkoosd vaandel zal beschuldigen,
wanneer ik hier als mijne meening te kennen geef, dat vele beoefenaars van de
staathuishoudkunde met hun blind laissez-faire een ruim aandeel hebben gehad aan
die te enge grensbepaling van de staatsmacht, en dat zij, de natuurlijke verdedigers
van het eigendomsrecht, den staat meer dan ééns hebben willen berooven van hetgeen
dezen inderdaad toebehoort.’ En voller wordt reeds zijn toon, verheffender zijn
toespraak, waar hij bepleit dat in het staatsgezag het bewustzijn der éénheid van een
volk moet spreken. ‘Het individu - zoo eindigt hij zijn merkwaardige toespraak - is
veilig tegen de overheersching van den staat, zoolang het geweten van de éénheid
elk besluit van de meerderheid leidt.’
Buys opende werkelijk toen in Leiden een geheel nieuw hoofdstuk van zijn leven.
Hij achtte zich gelukkig dat de tijd van het zoeken en het worstelen voor hem voorbij
was. Hij had zijn evenwicht gekregen. Hij voelde zich voor 't eerst sterk en krachtig
door de positie waarin hij was geplaatst, eene positie, die hem veroorloofde zonder
eenige terughouding telkens aan de beste opkomende geslachten zijn vertrouwdste
overdenkingen van het staatsleven mede te deelen. Ik was in den zomer van dat jaar
1864 met hem en zijne vrouw op reis in den Harz: wij dwaalden in de bosschen met
zwarte dennen en hooge frissche eiken, waartusschen, soms half verborgen door de
varens en het mos, bruisend, klotsend en glinsterend de beken zich slingeren. Hoe
opwekkend klonk toen alles uit zijn mond! Met welk een vuur uitte hij zich tegen
den Bismarck van die dagen, tegen het wreede pleit van list en geweld dat Pruisen
tegen Denemarken uitspeelde. Hoe nam hij zich voor het rechtsgevoel sterker en
sterker aan te kweeken bij zijn Leidsche studenten! Inderdaad werd hij allengs een
professor bij uitnemendheid. Zóó frisch, zóó bezielend, zóó meesleepend was nog
zelden over het staatsrecht in ons land op het college gesproken. De studenten op de
banken vonden zich telkens als in het parlement verplaatst, en hoorden met spanning
de uitéénzetting der beginselen aan. Te zamen met den hoogleeraar versloegen zij
alle vijanden, die zich tegen zijne opvatting stelden. Een college van Buys
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bij te wonen beteekende zelf post te vatten in een strijdperk.
Denkt na echter niet, dat Buys zich geheel en al isoleerde in zijn academische
werkzaamheden en bespiegelingen. Neen, als hoogleeraar in het staatsrecht meende
hij wel degelijk aan zijn volk verplicht te wezen zijn stem bij gewichtige momenten
van het Nederlandsch staatsleven te doen hooren. Hij hield voeling met de
staatsburgers. In het tijdschrift ‘de Gids’ - waarvan hij mederedacteur was gebleven
- plaatste hij telken keer artikelen, die als 't ware een doorloopende analyse onzer
parlementaire ontwikkeling vormen. Wij zullen straks op die serie van opstellen, als
één geheel uitmakend, terugkomen. Wij vermelden hier slechts, dat hij in 1866, naar
aanleiding van een parlementair incident, rechtstreeks tot het volk of liever tot de
kiezers zich wendde, in eene brochure ‘Het regt van de Tweede Kamer.’ Men herinnert
zich het feit. Het ministerie van Zuylen - Heemskerk had bij zijn optreden in Juni
1866 den heer mr. P. Mijer als minister van koloniën opgenomen. Doch in September
van datzelfde jaar vertrok de heer Mijer als Gouverneur-Generaal naar
Nederlandsch-Indië. Bij het behandelen van het adres van antwoord, in de zitting
der Tweede Kamer der Staten-Generaal, werd op den 26sten September 1866 door
den heer Keuchenius eene motie voorgesteld, luidende: ‘de Kamer, de gedragslijn
van het kabinet ten opzichte van de uittreding van den minister van koloniën, mr. P.
Mijer, afkeurende, gaat over tot de orde van den dag.’ Deze motie werd met 39 tegen
23 stemmen aangenomen. De minister van buitenlandsche zaken verklaarde terstond
na de stemming over deze motie, namens de Regeering, dat zij het aannemen dezer
motie beschouwde als een kabinetsquestie, waarvan zij de oplossing aan het oordeel
van den koning wenschte te onderwerpen. De oplossing was de ontbinding der Tweede
Kamer op 1 October 1866. De kritiek der Tweede Kamer op deze regeeringsdaad
werd ongeoorloofd en ongrondwettig gerekend. Nu werd de oude Buys, de Buys van
vóór en in Amsterdam, weder wakker. De liberale gist begon te werken. Hier durfde
een ministerie het parlementaire stelsel in zijn hartader aan te tasten. Men durfde de
Kamer onbevoegd verklaren tot kritiek van de wijze waarop koninklijke
regeeringsrechten onder medewerking van verantwoordelijke ministers werden
uitgeoefend! Daartegen moest dadelijk worden
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geprotesteerd, want als eenmaal dit antecedent door den Nederlandschen staat was
aangenomen, zou elke regeering met volkomen recht en naar de regelen eener
onberispelijke logica de onbevoegdheid der Staten-Generaal kunnen betoogen tot
ongeveer elke kritiek en contrôle. Buys wist de Leidsche faculteit der
rechtsgeleerdheid over te halen tot een openlijk advies, dat hij stelde, welk advies
door de meerderheid der juridische professoren in ons vaderland werd geteekend.
En om de beteekenis van dien stap goed te doen gevoelen schreef hij zijne brochure:
‘Een woord aan de kiezers’, om te betoogen dat het onvergeeflijke woorden van de
ministers waren, toen zij uitspraken, dat de motie-Keuchenius de rechten van de
kroon had aangetast. Het is een scherp en heftig pamflet, zooals de Engelsche
staatslieden dit soms schrijven. Er komen in dit geschrift zinsneden voor die pakken.
Vergunt mij eene aanhaling, deze: ‘Eene geheimzinnige, onzichtbare hand waart
dezer dagen rond in alle steden en dorpen van het lieve vaderland, zoekende naar
uwe neuzen, o kiesgerechtigden van Nederland, en pogingen doende hare uiterste
spitse tusschen duim en wijsvinger vast te klemmen. Past op uw neuzen, zeg ik u,
gij vooral die lange neuzen draagt. Mocht echter mijn raad niet baten - wat zij alleen
waarschijnlijk kunnen achten, die beweren dat in elken grooten volksstrijd het gezond
verstand van rechtswege onderligt - mocht gij goedvinden met de ministers te
verklaren, dat de nu ontbonden Tweede Kamer zich heeft schuldig gemaakt aan
grondwetschennis, dan zal ik niet verder opkomen tegen uw beslissing, maar reeds
bij voorbaat dit antwoorden: “Heeren kiezers, tweemaal twee blijft vier, ook nog na
30 October 1866.” Mocht gij in uwe ondoorgrondelijke wijsheid kunnen goedvinden
met verpletterende meerderheid te verklaren, dat de aarde stil staat; aan u de eer en
de vrijheid, maar aan mij het recht om zachtkens te mompelen: “e pur si muove!”’
Zóó warm voelde Buys destijds voor zijn liberaal beginsel. Dit alles bezorgde hem
nog een speldeprik van den minister Heemskerk, die spoedig vergeten en vergeven
werd. Voor Buys zelf was het optreden in deze materie ook slechts eene episode,
een zijwaartsche sprong. Hij was blijde, toen alles achter den rug was en hij rustig
zich weder geheel kon wijden aan zijn professorale bezigheid. Achtte hij misschien
later zelf
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geheel zijn bemoeienis van het jaar 1866 - weêrklank en nasleep van zijn liberalisme
van vroeger - misschien wel wat, ik zou haast zeggen, eenzijdig; zeker is het, dat hij
in zijn voordrachten als hoogleeraar telkens breeder, voller, dieper toon ging aanslaan.
De negatieve opvatting van weleer werd haast opmerkbaar positiever. De abstracte,
doctrinaire leus werd verlaten. De oude dogmatiek der liberale school werd nu en
dan betwijfeld. Op 9 Februari 1875 Rector-Magnificus der Academie geworden, in
de week toen Leiden's Hoogeschool haar schitterend drie-honderd-jarig eeuwfeest
vierde, viel hem de taak te beurt het senaatsbesluit af te kondigen, waarbij aan enkele
Nederlanders en vreemdelingen het doctoraat honoris causa werd toegekend. Hij
deed dit op zijn eigene, dat is, voortreffelijke wijze. In die rede - welke een doorgaande
bestrijding van het particularisme der 18e en vorige eeuwen bestrijding van het
particularisme der 18e en vorige eeuwen is - treffen ons telkens zinspelingen, die ons
aanwijzen dat de geest van Buys naar nieuwe gezichtspunten zocht. Hij spreekt het
uit: ‘hoe de overtuiging veld wint, dat goede wetten niet aan de logische eischen van
abstracte systemen, maar aan de natuur der volken moeten beantwoorden; - de
overtuiging, dat, wil men zich hoeden voor hetgeen eene der hoofdzonden was der
fransche omwenteling, de wetten, welke de volken dekken, niet in magazijnen van
gemaakte kleedingstukken aangekocht, maar elk volk naar de eischen van zijn eigen
statuur moeten worden aangemeten; - de overtuiging dus, dat alleen door diepe studie
van het wezen des volks de kennis wordt verkregen, die de rechtsgeleerde behoeft,
't zij om wetten te maken, 't zij om wetten te verklaren.’ Hier wordt dus door Buys
niet alleen op den staat maar ook op de maatschappij gewezen. Merkwaardige
woorden klinken nu uit zijn mond. ‘Let er op’ - zoo zegt hij - ‘dat drie eeuwen na de
ontdekking van Amerika onze wetenschap de ontdekking van de maatschappij nog
te maken had.’ ‘Reeds’ - zoo vervolgt hij - ‘was de 19e eeuw aangebroken en nog
moest de sociale wetenschap in haar vollen omvang worden.’
Die uitspraken over de leer der maatschappij, over sociale wetenschap, zijn in den
mond van Buys karakteristiek. Zij wijzen er op, dat hij den kring van zijn onderzoek
nog niet sloot. Telkens en telkens drong hij nu dieper door in het
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begrip der g e m e e n s c h a p . Het zuiver individualistische standpunt, in zijn
begrenzing, met zijn gevolgtrekking der onthouding van den staat, voldeed hem niet
meer. Wel is waar is nog steeds de staat voor hem de gemeenschap bij uitnemendheid,
maar van de sappen der gemeenschap worden thans de schoonste vruchten verwacht.
Al het louter individueele wordt in de schaduw gelaten. Niet het individu, maar de
gemeenschap is het doel. De vrije persoon komt eerst tot zijn recht, wanneer hij
dienend lid wil zijn der gemeenschap.
Zeer schoon resumeerde hij nog eens deze zijne opvatting in de rede over ‘de
zelfstandigheid van het staatsrecht,’ bij gelegenheid van de overdracht van het
Rectoraat aan de Leidsche hoogeschool op 8 Februari 1876.
Hij wees op de onderscheiding en afscheiding der studiën van privaat en staatsrecht,
constateerde met blijdschap dat eerlang - als de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs
zou worden aangenomen - de studie van het staatsrecht een geheel zelfstandige studie
zou worden, en maande dringend, bijna hartstochtelijk aan tot publiekrechtelijk
denken. Hij deinsde in dat opzicht voor geen consequentie terug. Hij meende, dat
geheel het parlementaire stelsel alleen mogelijk zou blijven als de individuën
publiekrechtelijk dachten. Zij moesten bij alles denken aan de gemeenschap, en die
gemeenschap was volgens Buys de staat. Bleef het publiekrechtelijk denken zich
door zwakheid kenmerken, dan wachtte een tweeledig gevaar ons volk. Vooreerst
bij de vorming zelve van het gezag, en ten andere bij het tot stand komen der
wetgeving, die geen gelijken tred meer zou houden met de aspiraties van ons volk.
Men moest zich dus bij de studie van het staatsrecht losrukken van de sleur der
neiging, om het eigen ‘ik’ op den voorgrond te stellen en zich in zijne bespiegelingen
door beginselen van privaatbelangen en privaatrecht te laten leiden. Neen, het
staatsrecht is een plicht, privaten personen opgelegd, om het recht aan een corporatie
behoorende in het meeste belang van deze aan te wenden. Wat het publiekrechtelijk
denken dus onderstelt? Buys zal er op antwoorden: ‘Het vermogen om zich los te
maken uit de beperkte sfeer, waarin zich onze bijzondere belangen bewegen; - het
besef dat wij behalve een zelfstandige grootheid ook nog deel zijn van een groote
gemeenschap, zeker ten onzen behoeve ingesteld, maar die,
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juist om aan hare bestemming te kunnen beantwoorden, meer moet zijn dan wij; liefde en belangstelling voor die gemeenschap; - de gaaf om haar belangen tot de
onze te maken; - een open oog voor al hare schatten, voor al hare nooden en behoeften;
- een scherp verstand om het gewicht te bepalen, dat aan elk bijzonder belang in de
groote gemeenschap van belangen toekomt; - een fijn gehoor om den toon van onze
stem te regelen, opdat die stem geen wanklank worde in het algemeen accoord; - het
vrijwillig innemen van de ondergeschikte plaats, welke aan onzen persoon en onzen
arbeid in het groot geheel toekomt; - en eindelijk de groote kunst om te gehoorzamen
aan hetgeen meer is dan wij, ook dan nog als geen macht van buiten ons tot
gehoorzaamheid dwingt.’ Alles komt nu neder op het jonge geslacht. Ziehier de taak:
‘Het jonge geslacht te doordringen van de overtuiging, dat hoe uitnemend interessant
onze eigen kleine persoontjes ook zijn mogen, er iets is nog interessanter dan wij:
de groote rijke gemeenschap, van welke wij de deelen, de kleine deelen, de atomen
zijn; - hen te leeren, dat de staat, al is zijne grootste bestemming de behartiging van
aller, dus ook van ons belang, toch iets anders is dan wij; dat zijn recht ons recht niet
is, en dat, zoo dikwijls wij als zijne vertegenwoordigers optreden, wij komen om te
geven, niet om te nemen, om te dienen, niet om buit te maken; - hen door de rijke
wereld heen te leiden en te oefenen in de moeilijke kunst der waardeering; - hun een
open oog te geven voor alle belangen, ook voor die, welke zij zelven niet gevoelen:
voor elke krachtsinspanning, ook voor die waartoe zij zelven niet in staat zijn; - in
één woord: in hun hart de snaar neer te leggen waarin het leven van de geheele
gemeenschap trilt, dat moet het einddoel zijn.’ Maar er is meer. ‘Mijne heeren
studenten van de rechtsgeleerde faculteit’ - zoo eindigt deze bezielde redevoering ‘of ik dan geloof, dat door volledige kennis van het leven der gemeenschap, door
een diep doordringen in al haar eigenaardigheden, door volkomen eerbied voor de
zelfstandigheid van haar recht, al datgene verkregen wordt, waarmede de leden van
een staat, die zichzelven willen regeeren, moeten worden uitgerust? Waarlijk niet:
het noodigste blijft ook dan nog ontbreken. En wat dat noodigste is, laat ik het u
mogen zeggen met de wroorden van een man, dien
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het moderne Frankrijk onder zijn uitnemendste schrijvers, zijn diepzinnigste denkers,
zijn voortreffelijkste, zijn beminnelijkste zonen pleegt te rangschikken. De
gebeurtenissen van 1848 en volgende jaren hebben de Tocqueville diep teleurgesteld:
vele van zijn illusiën zijn gevloden, zijn geloof aan het vermogen van Frankrijk om
zichzelf te regeeren is geknakt. Maar wat hem meer pijnigt dan die teleurstelling, 't
is de ijskoude onverschilligheid, welke hij overal rondom zich kan waarnemen; 't is
de alleenheerschappij van het eigenbelang en de vernietiging van allen
gemeenschapszin: 't is de treurige ervaring, dat - en in de hoogste kringen het meest
- schier niemand den staat meer nadert als de trouwe dienaar zijn heer, maar als een
vrijbuiter zijn prooi. La plus grande maladie de l'âme c'est le froid, dus schrijft hij
moedeloos. En inderdaad zoo is het: en zoo is het ook hier: niemand dient den staat
naar eisch, niemand kan een gemeenschap volkomen vertegenwoordigen, zonder
haar vóór alles en boven alles lief te hebben. Dat warme hart, dat de Tocqueville
zocht, dat vermogen om onszelven te vergeten voor anderen, het is uw natuurlijk
erfdeel. Mijne heeren, het gevaar is niet dat gij die natuurlijke warmte niet zoudt
ontvangen hebben, het gevaar is dat ook gij haar in uw leven niet zult weten te
bewaren. Ziet, heden nog leerlingen, zijt gij morgen reeds openbare meening: en wie
weet hoe spoedig de zware staatstaak zelve ook in uwe handen rust. Komt die dag,
o mocht gij dan die schoone taak aanvaarden, niet enkel met wat gij hier gewonnen,
maar ook met wat gij hier niet verloren hebt: niet enkel met een rijk hoofd, maar ook
met een rijk hart.’
Aldus sprak de ‘Hoogleeraar’ Buys in hoog idealisme.

IV.
Verrassend feit! Er heeft in de tien jaren, die zijn werkzaamheid te Leiden van zijn
eerste optreden te Amsterdam scheiden, een geheele vervorming, een radicale
omwenteling in de ideeën van Buys over staat en maatschappij zich voltooid. Toen
hij te Amsterdam kwam, stond hij op het standpunt van het fransch-liberale, als gij
wilt, economische stelsel. ‘Laissez faire, laissez aller,’ was zijn wachtwoord. Hij
geloofde dat de staat niet beters te doen had dan de maatschappij ge-
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heel aan eigen krachten over te laten. Maar gezette waarneming en ook de lezing der
Duitsche geschriften, vooral van Rudolf Gneist, had hem bekeerd. Hij was gansch
anders gaan denken over de verhouding van staat en maatschappij.
Voor zijn leerlingen zou hij zich daarover in 1874 uitspreken.
Hij koos daarvoor niet het gewoon college, maar eene vrijere gelegenheid tot
spreken, die het studentengezelschap ‘Doctrina’ hem aanbood. Het werd een rede
van ingrijpend belang, die onder den titel van ‘de strijd tusschen Staat en
Maatschappij’ later verschenen is in het tijdschrift ‘Metis’ van mr. P. van Bemmelen.
Wij moeten op haar zeer bijzonder de aandacht vestigen.
Oogenschijnlijk is de inhoud slechts een overzicht der denkbeelden van Lorenz
Stein en van Rudolf Gneist over deze questie: inderdaad geeft Buys echter een inzicht
van zijn eigen beschouwingen daaromtrent. In overeenstemming met de beide
genoemde Duitsche staatsgeleerden zet Buys uitéén, dat de begrippen van staat en
maatschappij beide op zeer verschillende beginselen steunen. De Staat predikt éénheid:
hij is de tot persoonlijkéénheid verheven wilsgemeenschap van alle individuën. De
Maatschappij daarentegen predikt scheiding: zij is de bonte veelheid der door
eigenbelang gedreven individuën, die eensdeels trachten ten eigen bate de reeds
bestaande afhankelijkheid van anderen uit te breiden, anderdeels streven om aan de
afhankelijkheid van anderen te ontsnappen. De beginselen van staat en maatschappij
staan dus lijnrecht tegenover elkander. Bij alle volken is er een strijd geweest tusschen
staat en maatschappij. Alleen Engeland is daaraan ontkomen, omdat aldaar de staat
de maatschappij vóór was. De Engelsche staat was machtig genoeg om de samenleving
tot zijn dienaresse te maken, en juist omdat zij dienaresse was, moest de staat ook
den indruk ondervinden van al haar golvingen. De staat brak dáár het egoïsme der
maatschappij, en bevorderde de verzoening tusschen de verschillende standen der
maatschappij, door allen op te roepen tot één gemeenschappelijke taak. De staat deed
dit door het zoogenaamd ‘selfgovernment’, dat men niet verwarren moet met
autonomie: de staat gaf den regel, maar liet de uitvoering, waar het mogelijk was,
over aan de vrije maatschappij. Geheel het Engelsch parlementaire leven hangt met
dit feit samen. Het Britsche parlement mag

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

215
niet losgemaakt worden van die Britsche, eigenaardige administratie. De staten, die
op het vasteland het Britsche parlementaire stelsel invoerden, zonder het wezen der
Engelsche administratie over te nemen, keerden het Engelsche stelsel slechts om:
wat dáár product was werd hier uitgangspunt, de kroonlijst fundament. De staten van
het vasteland hadden nu echter het voorbeeld van Engeland te volgen, om het raadsel
op te lossen van een verzoening tusschen staat en maatschappij.
Buys riep aan het einde van zijne rede de studenten op, om wachters te zijn van
den staat, bij den grooten maatschappelijken strijd, die ook naar zijn inzicht zou
beginnen. ‘Onze zwakste zijde’ - zoo zeide hij - ‘is ongetwijfeld onze antipathie voor
zelfregeering, namelijk in Engelschen zin. De kwaal zit ons, Hollanders, in merg en
been, want zij is helaas een product van onze geschiedenis. Nergens meer dan hier
leeft de burger buiten den staat; nergens meer dan hier schijnt die staat eene instelling,
welke, ja recht heeft op gehoorzaamheid en op de contributiën van hare leden, maar
ook op niets meer. Niet dat wij ons den staat niet aantrekken; o neen, want hem met
onze kritiek, bekookt of onbekookt, te achtervolgen - en dit liefst op zeer hoogen
toon - het is de weelde van den societeit-ganger. Maar voor den staat niet te praten
maar te handelen, hem te dienen met onzen arbeid, onze gedachten, onze zorgen, en
door het oefenen van zulk een gemeenschapsleven te waken, dat het onkruid der
maatschappelijke verdeeldheid het staats-idee niet verstikke: zelfs het bestaan van
dien plicht kunnen wij niet doorgronden. Duitschland is ons in dit opzicht verre
vooruit, want door zijn landweer-organisatie heeft het althans op een der hoofdpunten
het programma der zelfregeering weten te verwerkelijken.
‘De fout, op welke ik wijs, is aan al onze klassen eigen, maar misschien nog het
meest aan de hoogste. Al hebben wij geen eigenlijke eerambten, meer dan één komt
toch het Engelsche eerambt nabij: het burgemeesterschap bijv. én om de koninklijke
benoeming, én om het onbeduidende, geheel bijkomende van de bezoldiging, althans
voor gegoede lieden, én om zijn overwegenden invloed op de geheele administratie.
Hoe velen in Engeland en hoe weinigen hier, die het schoone edele leven voor de
gemeenschap verkiezen boven het onvruchtbaar, zoo dikwijls doelloos en eentonig
bestaan in eigen kring.
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Het huis dat aan het hoofd staat van den Engelschen adel, het huis van Wales, had
van oudsher tot zinspreuk twee woorden, de schoonste misschien, welke ooit een
hoogadelijk wapen sierden: de woorden Ik dien. Die woorden, zij zijn als het geheim
van het letterslot: wie ze begrijpt, ziet zich de deuren geöpend welke tot de “arcana”
van het Engelsche staatsrecht leiden: wie ze begrijpt, hij vraagt niet langer waarom
in Engeland de staat zoo sterk, de maatschappij zoo vrij, de adel zoo hoog is
aangeschreven.
Ik heb met voordacht den klemtoon gelegd, even als ik dat elders doe in toenemende
mate, op de beteekenis van den staat. De omstandigheden dringen er toe. Er is een
tijd geweest, toen ook ik geloofde, dat de onbeteugelde maatschappij, geheel aan
eigen krachten overgelaten, de beste staat was: maar voor het licht der ervaring is
dat liefelijk geloof geweken. Ik heb geen recht u erfgenamen te maken van illusiën,
welke voor mij zelven teleurstellingen zijn geworden. Maar nog veel minder heb ik
het recht, u, moedeloos en ter neêr gedrukt, met slappen geest en slappe handen, de
maatschappij binnen te leiden. Wanneer niet alle voorteekenen bedriegen, zal de
maatschappelijke periode, welke gij te gemoet gaat, zich kenmerken door een strijd,
zoo bitter en zoo grootsch, als noch wij noch onze vaderen kenden. Wat ik mijn
vaderland en u zelven in dien strijd zou toewenschen? Dat gij de banierdragers zijn
mocht van den door de maatschappij bezielden, maar nooit door de maatschappij
overheerschten staat. Grijpt die banier met gespierde vuist en klemt ze vast in uw
vingeren; want de Staat, van alle kanten door de Maatschappij besprongen, zal in
die dagen aan al uwe krachten, uw jonge krachten, niet te veel hebben. Maar vóór
alles heft het hoofd fier op, zoo dikwijls gij de hand op dien standaard legt; want,
weet het wel, de banier van den staat zij is ook de banier van de vrijheid.’
Bedrieg ik mij, wanneer ik meen dat er zelden of nooit in onze Hollandsche taal
zoo schoon over den staat en zijn taak is gesproken? Buys bereikte hier zijn
hoogtepunt. De Leidsche hoogleeraar in het staatsrecht gaf hier zijn belijdenis, en
plaatste zich, wat de uitéénzetting zijner roeping betrof, op één lijn met de Leidsche
coryfeeën in geschiedenis en literatuur. Weinigen hadden in ons land na Thorbecke
zoo fier over den
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staat gesproken. Buys gaf als parool aan zijn leerlingen: eerbied voor het kunstwerk
van den Staat: een parool, dat in den strijd hen moest samenbinden.
Toch waren er bedenkingen tegen dat parool te maken. Dit werd dadelijk
geformuleerd door het dagblad de Standaard. ‘Te Leiden’ - zoo schreef de redactie
van dat orgaan - ‘is door een der hoogleeraren in het staatsrecht een stelsel aanbevolen,
dat tot vestiging eener van de maatschappelijke elementen onafhankelijke staatsmacht
leidt.’ En inderdaad het viel niet te ontkennen, dat, wanneer men als uitgangspunt
van alles dien strijd tusschen Staat en Maatschappij als vaststaand beschouwt, de
logische consequentie voor den staatsleeraar de bedwinging, de aan banden legging,
de beteugeling der maatschappij moet zijn. Gneist zelf heeft het in zijn leven bewezen.
Toen Bismarck, na een eerste échec zijner Socialisten-wet, het onderwerp in
September 1878 nogmaals voor den Rijksdag bracht, was Gneist de man, die, door
de theorie der ‘Verwaltungs-gesetze’ in zijn brochure ‘Das Reichsgesetz gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemocratie’, de nationaal-liberale partij
wist te overreden de uitzonderingswet aan te nemen, waardoor de roede aan de
Duitsche sociaaldemocratie werd gegeven. Hoe bitter nadeelig, hoe geheel averechts
dit alles heeft gewerkt, heeft Gneist zelf later moeten inzien! Zeker, zoover zou Buys
niet zijn gegaan. Doch zijne opvatting van een blijvenden strijd tusschen staat en
maatschappij leidde hem toch op den weg eener strengere staatsvoogdij, dreef hem
tot uitlatingen, die allereerst aan den dwingenden arm van den staat deden denken.
De voorstanders van een meêgaand, volgend leiden der samenleving, straks eener
vredelievende organisatie der maatschappij door den staat, hadden in hem geen
warmen bondgenoot. Gelijk de Duitsche ‘Gewerbeordnung’ van 1869 hem, bij het
tot stand komen, een haast zonderling, het brein verwarrend verschijnsel scheen,
kwam hij later in zijn gesprekken beslist op tegen de drie groote verzekeringswetten
van Bismarck: - de ziekte-verzekeringswet van 1883, de verzekeringswet tegen
ongelukken van 1884 en de verzekeringswet tegen invaliditeit en den ouden dag van
1889. In het spoor der sociale politiek ging hij ja een klein eind mede, gelijk zijn
naam bleef staan onder ‘de garde’ van het Sociaal Weekblad: doch uiterst behoedzaam
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trad hij op dit spoor voort: het kostte hem veel moeite den pas te houden met de
jongeren. In de bewegingen der maatschappij zag hij allereerst den egoïstischen
drang. De stof en inhoud, dien de maatschappij aan de vormende hand van den staat
aanbood, werd niet altijd door hem met welwillendheid gewaardeerd. Hij voelde niettegenstaande de verandering en verbreeding van zijn intellectueel inzicht - toch
wellicht niet sterk genoeg, dat de wetenschap der maatschappij (de sociale
waardeering) steeds de kennis der gegevens moet aanbieden, om het geldende recht
zich voortdurend tot de gewijde hoogte zijner bestemming te doen ontwikkelen. Hij
was huiverig zich door de aandoeningen en drijfkrachten der maatschappij te laten
doordringen. Uit zooveel onzuivere maatschappelijke elementen kon volgens hem
de staat niet tot wasdom komen: integendeel, de staat moest krachtens zijn beginsel
meestal vierkant zich daartegenover plaatsen. Nooit heeft hij de woorden beaamd
van Littré: ‘Comme il est certain que l'état est postérieur à la société, et que c'est la
société qui a fait l'état et non l'état la société, il est certain aussi que la société garde
toujours son droit de priorité et sa prérogative créatrice, qu'elle fait valoir aux grandes
époques. L'état suit le mouvement ascensionnel de la société.’
Een hoofd-karaktertrek van Buys was en bleef zeker wantrouwen in de democratie.
Van zijn jeugd af was hij de correcte liberaal. De man der degelijke, bedrijvige
burgerij. Vertrouwen op de democratie had hij niet. Zeker, hij begreep met
Royer-Collard en met de Tocqueville dat de democratie het feit der toekomst zou
zijn. De geweldige stroom der volksbeweging kwam trouwens ontzettend aanzwellen.
Maar als kloek, vernuftig waterstaatskundige wilde hij nog de vaart der wateren
beteugelen door dammen en dijken of afleiden door kanalen: hij wilde nog aan dien
stroom zijn bedding betwisten. Ons volk was volgens hem nog niet rijp voor die
nieuwe toestanden. Hij stelde misschien kunde te hoog. Mits de verzorging der
volksbelangen slechts in bekwame handen was, achtte hij ze voldoende verzekerd.
Het egoïsme der hoogere standen, bewust of onbewust, cijferde hij te veel weg: en
daarmeê den billijken eisch der volksklasse, om zelve, als de eerste belanghebbende,
over haar wel en wee te mogen meespreken. Neen, het volk, de vierde stand, moest
eerst, volgens
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hem, nog een opvoedings-school doorloopen, om te toonen dat het onder alle
omstandigheden gevoel voor orde had. Want vrijheid was orde. Met één woord: hij
wilde wel vooruit, doch hield de rem der locomotief stevig in de hand.
Het vóór en tegen werd door hem in zulk een materie scherp afgewogen. De
behoedzaamheid deed de schaal veelal overhellen. Nergens was dit wikken en wegen
voor zijn studenten zichtbaarder en duidelijker dan op een debatingclub, die hij voor
hen had ingericht. Dat genootschap of liever gezelschap heeft in den lande zekere
vermaardheid verkregen, en ik mag dus de gelegenheid, die zich thans aanbiedt, niet
voorbijgaan om er even in uw midden over te spreken. Professor van der Vlugt, een
zijner liefste Leidsche leerlingen, was in een zesjarig tijdvak, van 1870-1876, lid
dier debatingclub en heeft zijn herinneringen daarvan mij medegedeeld. Wat ik van
de houding over Buys aldaar meêdeel heb ik van hem vernomen. Natuurlijk was het
gezelschap opgericht om de aanstaande juristen te leeren spreken: maar tegelijk gaf
het Buys de gewenschte aanleiding, om wat er doctrinairs in zijn onderwijs was te
temperen. Elke questie, die opgeworpen werd, werd nu van velerlei kant bekeken,
en ten slotte gaf Buys de methode aan, hoe het vraagstuk kon worden opgelost. De
studenten kwamen dus op de debating-club ook vooral om het model, dat Buys in
zich zelven gaf van een goed debater, van een goed parlementair spreker. En hij was
dit in alle opzichten. Niet slechts wegens de taalkundige onberispelijkheid van zijn
vertoogen, hier en daar slechts ontsierd door een enkel stopwoord of in den beginne
door een te gekunstelde woordenkeus: - niet enkel om de oorspronkelijke gevatheid
van zijn geest, waardoor hij altijd uit een onderwerp vonken sloeg, lichtstralen doende
schieten, die een ander, al had hij er ook nog zoo lang op getuurd, er niet in had
vermoed: - ook niet om het talent der schikking van zijn rede, waardoor het betoog
het beeld kreeg van een keten, aanééngeschakeld uit conclusies en praemissen: een
keten, die de hoorders onweêrstaanbaar vasthield, omdat geen schakel ontbrak en
het punt van uitgang, de haak waar alles aan hing, steeds gelukkig gekozen, stevig
en onwrikbaar bleek. Dit alles was ook het deel van andere goede redenaars. Misschien
hebben die andere bevoorrechten Buys ook geëvenaard in den merkwaardigen
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takt, om, bij het begin van den strijd in het debat, zijn argumenten steeds tot eigen
voordeel op te stellen: noch al te diep, noch al te zeer bij de oppervlakte: dadelijk
post vattende in eene eenvoudige goed ommuurde stelling, die door allen werd
toegegeven, waarna het verder verloop klaar en geleidelijk voortging. Buys was in
dat opzicht een logisch ‘charmeur’, doch stond en staat in dat opzicht in ons land
waarlijk niet alleen. Maar wat hem geheel eigen was, was de gave om elke questie
alleen van de edelste zijde te behandelen. Kuenen heeft het van hem gezegd: Buys
mocht gelijk hebben of niet, de nobele zijde koos hij zeker bij ieder vraagstuk. En
zóó was het op de debating-club. Hij leerde de jonge lieden af lichtzinnig te oordeelen
of sceptisch minachtend zich van questies af te maken. Hij zelf meende het als spreker
altijd diep serieus, wanneer hij het woord voerde. Tegenover allen, ook den minste
der sprekers, bewaarde hij zijn ongerimpelde sereniteit en placiditeit. Hij nam voor
zijne bespreking van elke questie zekeren tijd; kernachtig resumeeren deed hij
voortreffelijk, kort argumenteeren niet altijd. Doch dit was opzet en overleg. Hij
vorderde van allen ernst en nadruk. En de ernstigste onderwerpen werden dan ook
onder zijn leiding door de studenten behandeld. Het was geen spiegelgevecht. Dr.
A. Kuyper is zelfs eens op de ‘debating’ gekomen om zijn stelsel te verdedigen.
Zekeren weerklank hebben in het land gehad de debatten, die door W. van den Bergh
- een voortreffelijk leerling doch geen aanhanger van Buys - zijn ingeleid over de
prostitutie. De questie der Mei-wetten van Bismarck is er van alle zijden bekeken.
Buys zelf sprak er o.a. over de noodzakelijkheid dat politieke partijen inzichten
vertegenwoordigen rakende de levens-eischen der gemeenschap en niet de belangen
van een fractie; - over het nut der Eerste Kamer der Staten Generaal: - over
ontijdigheid van leerplicht; - voorts (wij kunnen nog slechts een enkel voorbeeld
noemen) over de Savornin Lohman's Gezag en Vrijheid. Al wat hij er aanroerde, elk
onderwerp, dat hij er besprak, werd met dezelfde hoogheid van geest, met dezelfde
distinctie door hem aangevat.
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V.
Distinctie: dit is ook het woord, dat, dunkt mij, het best past voor die opstellen, welke
Buys ten dienste van het groote publiek bewerkte. Hij wilde niet geheel en al opgaan
in zijn Academische werkzaamheid en begon, toen hij mede-redacteur van ‘de Gids’
geworden was, de reeks van staatkundige artikelen te schrijven, die hij tot zijn dood
heeft voortgezet.
Bijna dertig jaren, van 1864 tot 1893, heeft hij zijn vrijwillige taak volgehouden,
en al die jaren politieke betoogen in ‘de Gids’ geleverd, die door de kern van het
Nederlandsche volk met spanning werden verwacht en gretig werden verslonden.
Door die artikelen is hij een der meest erkende organen van de liberale partij in ons
land geworden. Geen leidsman, maar een ‘censor’ op zijne eigen beschaafde wijze.
Het lezend publiek pruttelde eerst een weinig, dat die artikelen van Buys in den regel
slechts retrospectieve beschouwingen behelsden: het licht op den achtersteven van
het schip, dat enkel als witte trillende streep de golven doet zien die reeds doorkliefd
zijn: maar allengs begon het te merken, dat ook op die wijze de koers van het schip
van staat duidelijk kon worden: in 't verleden ligt het heden.
De staatkundige jaren van ons land, die in de veertig studiën van Buys zijn
geteekend, behooren niet tot een zeer grootsch tijdvak. Materiëel is het ons land in
die jaren niet kwaad gegaan, maar uit een politiek oogpunt, in vergelijking met het
ideaal dat Buys aan den staat voorhield, hebben die jaren iets zeer mats en
onbevredigends. Al naar mate men met meer pessimistische of meer onverschillige
oogen de gebeurtenissen dier jaren beziet, zal het oordeel over dat tijdvak hard of
kalm uitvallen. De pessimisten zullen spreken over een tijdvak zonder ideaal en
zonder geloof. Het volk en de burgerij vermoeiden zich in een eindeloozen strijd
over de schoolwet. De liberale partij in de Kamers begon, na den val van het tweede
ministerie Thorbecke, zich te bederven in een afmattenden personenstrijd. De groote
vraagstukken werden niet opgelost, ja niet aangedurfd. In al die jaren kwam er geen
wet op den persoonlijken dienstplicht tot stand, geen wetsontwerp over leerplicht ter
tafel. Toen, volgens den drang der tijden, de werkman
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zijn plaats en rang in de organisatie van staat en maatschappij wilde doen bepalen,
maakte men een enkel wetje op den kinder-arbeid gereed, doch liet verder Gods
water over Gods akker loopen. Over de noodzakelijkheid van wetten betreffende
sociale politiek glimlachte men voornaam: ‘après nous le déluge.’ Zonder veel overleg
ondernam men den droevigen en wanhopenden Atjeh-oorlog, tot welks bekostiging
men nu reeds aan het vierde honderdtal millioenen begint, en men verschacherde
een stuk van Afrika, eens bevestigd door de Ruyter. De onderwerpen, die men als
groote onderwerpen wilde regelen, werden klein opgevat: wij denken aan de wet op
Hooger Onderwijs, aan het eind der Kanalenwet en aan de herziening der Grondwet.
Oranje's zon scheen te dalen aan de kimmen. En ondertusschen kibbelden altijd-door
in het parlement onze berekenende staatslieden. Het werd eindelijk dáár haast een
atmosfeer, waarin alléen de behendigen, de administrateurs - als een laveerende,
opportunistische Heemskerk, als de slimme, buigzame, soepele van Lijnden - goed
konden gedijen en leven. Een anoniem tijdvak. ‘Tempi bassi.’
Zoo oordeelden en oordeelen pessimisten.
Van dien kant heeft Buys, in de serie van stukken over de binnenlandsche politiek
dezer dertig jaren, dit tijdvak niet beschouwd en opgevat. Uit dit standpunt
beoordeelde hij niet den toestand van ons land. Hij wist nog overal het goede op te
merken en was overtuigd, dat niet altijd onwil of bekrompenheid maar de verwikkeling
der tijden en omstandigheden een groote oorzaak van schuld waren. Het verkeerde
der latere dagen wijt hij op zijn beurt vooral aan de onmacht en het egoïstisch drijven
der staatkundige partijen. Met deze alleen houdt hij zich op. Scherp laat hij zien, dat
een daad of houding eener staatkundige partij dikwijls niet anders is dan de terugslag
op daad of houding der tegenpartij. Dat de verhouding tusschen staat en maatschappij
zich wijzigt ontgaat hem natuurlijk geenszins. Maar niet dadelijk in de eerste plaats
laat hij daarop hier de aandacht vallen. De groote lijnen van het drama wilde hij nu
niet trekken: die besprak hij of had hij besproken, wanneer de hooge gehoorzaal te
Leiden hem een tribune bood, waarop hij zijn idealistisch staatsrecht ontvouwde.
Hier in deze artikelen wierp hij het licht slechts op parlementaire tafereelen, die den
toestand teekenden. Voorts volgde hij
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het voorbeeld van den dichter, die den grooten strijd tusschen Trojanen en Grieken
in de verte laat woeden, en meestal liefst het tweegevecht van een Ajax of Diomedes
behandelt.
Voor hen, die deze jaren mede beleefd hebben, is het een éénig genot deze artikelen
uit ‘de Gids’ weder in te zien. Zij doen denken aan kabinetstukjes onzer
Oud-Hollandsche schilderschool. Zulke fijne schildering was in ons land nog nooit
aan parlementaire incidenten gewijd. Denkt u het talent van een Ostade, van een
Terburch of van een Gerard Dou, toegepast om de wisselende ‘variaties’ van een
Hollandsche Statenvergadering te fixeeren. Met een weêrgaloos talent wordt tegelijk
het geheel der compositie en het détail gegeven. De teekening is vast en bijna
overkompleet. De kleuren meestal frisch bruin-getint en toch smeltend in haar
overgangen. In diepte van perspectief herkent gij den meester. Een kostelijke,
schalksche, niet al te uitbundige luim kenschetst in de eerste jaren de stukken. Zij
tintelen dan van vroolijk leven en wekken ieder oogenblik een glimlach op het gelaat
van den beschouwer. Het slachtoffer van een kiezen-trekker, op een paneeltje van
een oud-Hollandschen schilder, ziet er niet droevig-vermakelijker uit dan een of
ander der hoogmogende heeren als hij onder handen wordt genomen door Buys.
Later wordt de toon allengs somberder en droeviger, en trilt er een gevoel van smart
in de voorstelling. De blijde toon wijkt dan verre heên.
Laat mij in het ideëele muséum, waar die paneeltjes geplaatst zijn, een oogenblik
u rondleiden en vergunt mij dan even stil te staan bij enkele der voortreffelijkste
studiën en schetsen.
De reeks begint eigenlijk eerst goed bij het stuk, dat met het jaarcijfer van 1865
is gemerkt, en den titel voert van ‘de donkere dagen vóór Kerstmis.’ Reeds dadelijk
bij het eerste verschijnen heeft Busken Huet - toen zijn tegenstander, en die juist ter
wille van de strekking van dit stuk uit de redactie van ‘de Gids’ trad - vorm en toon
van dit stuk als uitnemend geprezen: ‘Er is niemand’ - zoo schreef Huet 2 Februari
1865 aan Mevrouw Bosboom-Toussaint - ‘voor wien de lezing van het artikel van
den heer Buys, vooraan geplaatst in den Gids van Januari, niet een artistiek genot is
geweest. Mij heeft het doen denken aan een welgeslaagde gravure naar de
Anatomische les van Rembrandt. Met het
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skalpel in de hand staat en demonstreert de meester; in mijne verbeelding zie ik de
leerlingen deels aan zijne lippen hangen, deels met het oog zijn aanwijzingen volgen;
de late Decemberdagen vormen een tooverachtig somberen achtergrond, en het volle
licht stroomt neder op het uitgestrekt kadaver des behouds.’ Men weet, dat Buys in
dit artikel het aanstaande doodvonnis over de conservatieve partij in onze Tweede
Kamer opmaakte, en dat intusschen Huet op zijn beurt Buys, met het oog op den
vooruitgang der democratie, tot een conservatief bestempelde. Wat daarvan zij, en
al deelt men zelfs niet de opvatting van den Buys van 1865, zijn artikel blijft een
meesterstuk.
Wij gaan enkele stukken voorbij: het ongemeen fraaie ‘Misverstand’ ook uit het
jaar 1865 (Juli) met de breede magistrale toetsing en waardeering van Groen van
Prinsterer, en met het kort-af ter zijde zetten van Busken Huet: - en komen tot de
groep van stukken uit het jaar 1866 en het begin van 1867, waarin de val der liberale
regeering en het eerste optreden van den minister Heemskerk, met de ontbinding der
Kamer na het aannemen der motie Keuchenius, worden geteekend. Het zijn de studiën
die tot titel hebben de ‘Winter en Zomerstormen’, de ‘Zomer en Winterstormen’, de
‘Ontknooping’ (December 1866) en ‘de Debatten over de Staatsbegrooting’. Telkens
in die stukken verrassen u ondeugende zetten: ‘Wij Nederlanders hebben blijkbaar
aanleg’ - zoo heet het - ‘voor de kunst om kiezers te bewerken; nog eenige praktijk,
nog eenige routine en wij zullen welhaast meesters zijn geworden in die prozaïsche
kunst!’ Ons boeit echter uit 't oogpunt van stijl 't meest het laatste stuk (van April
1867) ‘de Debatten over de Staatsbegrooting’ met het aardige duël tegen Pijnappel.
Pijnappel had, in naam der conciliante politiek, het opgenomen vóór de ontbinding
der Tweede Kamer door den heer Heemskerk, en had daarbij in de Kamer de brochure
van Buys aan de kiezers sterk bestreden. Die rede van Pijnappel wordt nu hier met
warmte en scherpte bekampt: ‘Ik zeg niets van den vorm van den aanval’, zoo schrijft
Buys, ‘want ik houd mij overtuigd dat de heer Pijnappel’ - Pijnappel had drie
vermeende fouten in het betoog van Buys eenigszins schoolmeesterachtig één voor
één opgenoemd - ‘dien vorm niet dan met tegenzin gekozen heeft. De parlementaire
welsprekendheid heeft haar eischen..... Waar die in het spel
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zijn, mag men zich niet laten terughouden door kleine bezwaren, bijv. door de vrees,
dat de gekozen vorm allicht voor de verbeelding der toehoorders den tijd zou kunnen
terugroepen, toen zij als schooljongens over hunne schriften heêngebogen, angstig
gluurden naar de hand des meesters, die met een groote pen gewapend de regels van
hun schrift haastig doorliep en hier en daar al hoofdschuddende en kuchende de
zwakke plaatsen van het thema met een klein rood streepje brandmerkte. Gelukkige
tijden: hoe wel te moede waren althans de meesten onder ons, als zij met drie fouten
in een kort opstel vrij kwamen. En nu! Met drie fouten in een uitvoerige brochure is
soms onze geheele reputatie gemoeid.’ En hoe weet Buys verder het argument van
den heer Pijnappel, dat de Kamer wel in een adres aan den Koning, maar niet in een
motie haar afkeuring over de benoeming van den Gouverneur-Generaal mocht zetten,
aardig te rescontreeren: ‘Verbeeld u dat men een vreemdeling, met onze
binnenlandsche aangelegenheden volstrekt niet bekend, het volgende feit mededeelde.
In het jaar des Heeren 1866, bij den ingang van den herfst-tijd, is in Nederland - een
constitutioneele monarchie, gebouwd op zeer liberale grondslagen, zooals men dáár
beweert - deze gebeurtenis voorgekomen. De meerderheid der Kamer had een grief
tegen het ministerie en wilde van die grief doen blijken. Op het oogenblik dat die
begeerte bij haar opkwam, had zij twee papieren vóór zich liggen. Op het ééne stond:
“aan den Koning der Nederlanden”, op het andere: Notulen van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. Men aarzelde eenigen tijd, alvorens te beslissen, op welk van
die twee papieren, beide bestemd om onder het oog van de natie te worden beschreven,
de grief zou worden vermeld. Eindelijk kwam men overeen ze in de notulen op te
nemen; maar nauwelijks was hiertoe besloten, of er kwam een orkaan over het land.
De natie splitste zich in twee kampen, die bitter vijandig tegen elkander overstonden.
Omdat de meerderheid der Kamer van haar gevoelen had doen blijken? O neen, maar
omdat zij geschreven had op het verkeerde stuk papier. In den brief aan den Koning
mocht elke meening, hoe streng dan ook, worden ontwikkeld; in de notulen
daarentegen niet een enkele, zelfs de zachtste niet. Zou er niet eenige vrees bestaan,
dat de vreemdeling, dit bericht vernemende, bij zich zelven conclu-
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deerde, dat de titel van “Chineezen van het Noorden”, meermalen op de Nederlanders
toegepast, toch nog zoo heel kwaad niet gekozen is?’
Weder slaan wij, al doet het ons leed dat wij niet kunnen toeven, enkele stukken
over: ‘Het gemeen Overleg’ van November 1867, waarin het regeeren met de
meerderheid wordt verdedigd: de studiën van het jaar 1868, ‘Avontuurlijke politiek’,
over den graaf van Zuylen, ‘een Politiek Drama’, en ‘Dubbelzinnige Politiek’. Wij
wenschten als het kon even stil te staan bij de ernstige studie van Mei 1869 ‘Onze
kieswet’, doch gunnen ons liever een rustplaats bij het vermaarde stuk van Januari
1870 ‘Een woordenrijk Parlement’. Ja, dat is ons parlement op 't leven betrapt! Buys
heeft hier soms zijn gelukkigste penseel-streek. Hij spreekt over ‘ons engelachtig
geduld.’ ‘Het verveelde den Atheners om altijd zelfs een Demosthenes aan te hooren:
wij vervelen ons nooit, al is het genot om naar een Demosthenes te luisteren zelfs
geen enkele maal voor ons weggelegd. Nooit klinkt misschien wat sterk, maar toch
vervelen wij ons niet licht, en allerminst bij een begrooting. Immers bij een begrooting
is het om administreeren te doen, om huishouden, en wij zijn een door en door
huishoudelijk volk. Het is een eindelooze verscheidenheid van dood-eenvoudige
zaken, welke dan ter sprake komt, en niets is zoo aantrekkelijk als verscheidenheid:
huren en loonen - klachten over schoenmaker en kleêrmaker en werkbazen - de vraag
of deze of gene brug nog meê kan; of men bij dezen dan wel genen leverancier zal
inkoopen; of aan den soldaat op expeditie koffie met, of koffie zonder jenever zal
worden geschonken. Ieder lid is op zijn beurt deskundige, op zijn beurt
hooggewaardeerde specialiteit.’ Buys laat het bij die algemeene vage teekening niet
en gaat ook enkele sprekers portretteeren. Met van Houten, den uiterst geavanceerde
dier dagen houdt hij zich zeer lang bezig. Ook met den heer Heemskerk. Bijna
beroemd in ons kleine landje is geworden het ‘croquis’ aan den heer van Lijnden
van Sandenburg gewijd, den heer van Lijnden, die in deze zitting kwam verzekeren
dat hij een Christen-Staatsman was. ‘Ik zal waarlijk niet beweren - zegt Buys - dat
de heer van Lijnden, dus sprekende, overtollig werk deed, want inderdaad ik twijfel
zeer of iemand, wie dan ook, die elke rede, door den geach-
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ten afgevaardigde gedurende de laatste twee maanden aan de Tweede Kamer ten
beste gegeven, en elke stem dáár door hem uitgebracht, nauwkeurig had overwogen,
ooit uit eigen impulsie tot de verklaring zou zijn gekomen: ziedaar een
Christen-Staatsman. Toch is de heer van Lijnden niets minder dan dat, en daarom
was het volstrekt noodig, dat hij het zelf kwam verklaren.’
De stukken verdringen zich nu voor onze belangstellende aandacht. Wij stippen
aan ‘Het koloniaal Debat’ in Mei 1870 gesteld met de schets over Fransen van de
Putte, en vooral het ‘Stil Leven’ in November van dat jaar verschenen, met de
uitnemende waardeering en toetsing van Thorbecke's beroemde ‘Narede’. Nog zouden
wij willen wijzen op de studie ‘onze Politieke toestand’ van het jaar 1871 en op ‘de
vruchten van een tiendaagschen Veldtocht’ in Juni 1872 saamgesteld, waarin de
eischen eener belasting-hervorming worden besproken, of op den inhoud van het
stuk ‘Van 18 November tot 24 December 1872’, met het fraaie volle licht op het
streven van den minister van Justitie mr. G. de Vries Azn. en met de wisselende
glijdende tinteling op Geertsema's kloek census-voorstel geworpen: - doch in de
verte flikkert en schittert reeds het stuk: ‘Een Casus positie’ dat in October 1874 de
landgenooten verraste. Het zocht vooral het beeld te geven van de werkzaamheid
van den nieuwen leider der Calvinisten, den democratischen dr. A. Kuyper, die toen
een plaats in het Parlement had ingenomen. Ten onrechte, zeide Buys. Want zijn
steunpunt zit juist niet binnen de wanden der Tweede Kamer. ‘Het is dan ook niet
in het Parlement - zoo zegt Buys - dat dr. Kuyper een gevaarlijk tegenstander dreigt
te worden: zijn groote kracht ligt daarbuiten, in zijne heerschappij over dat gedeelte
van het kiezersvolk, dat zijne geloofsbelijdenis deelt. Bewust van die kracht, is hare
voortdurende ontwikkeling zijn groote streven geworden, en wie zal zeggen, hoeveel
zijne partijgenooten verschuldigd zijn aan den rusteloozen ijver en het onmiskenbaar
talent, dat hij daarbij ten toon spreidde? Sedert hij de onmiddellijke leiding van “de
Standaard” op zich nam, en de anti-revolutionairen kloek besloten bij de verkiezingen
op eigen wieken te drijven, wordt hunnerzijds aan de “bearbeiding” der districten,
zooals het heet, een ongeloofelijke zorg besteed. Wie lust heeft dien
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arbeid te bespieden, moet verbaasd staan over de methode, ik zou haast zeggen de
netheid, waarmede het werk wordt uitgevoerd. De vuile, lasterlijke pamfletten, welke
elders tot het onmisbaar geleide van elke verkiezing behooren, worden hier zorgvuldig
vermeden: de toon is gematigd maar vol ernst en volkomen berekend voor het publiek,
dat men voor oogen heeft: de schijnbaar onbeduidendste middelen worden niet te
klein geacht, maar ook de groote zonder schroom te baat genomen, als bijv. in het
afgeloopen jaar het houden van een algemeenen bedestond aan den avond van den
dag, welke den grooten verkiezings-strijd vooraf ging. Schuilt de kunst van den
werver hierin, dat hij van eene zekere hoeveelheid gelijkgezinden het grootst mogelijk
gedeelte productief make voor de stembus, dan zijn de anti-revolutionairen onze
meesters in die kunst. Uitnemende industrieelen weten zij uit eene gegeven
hoeveelheid riet meer suikerdeelen te putten dan eene andere partij doen kan. Het
percentage van de tarra is bij hen tot zijn minimum teruggebracht. Maar ook welk
een arbeid, welk een studie eer het doel bereikt is! Wilt gij die moeite en die studie
peilen, lees dan bijv. hoe nog dezer dagen “de Standaard” de verkiezingen te Tiel en
Amersfoort inleidde: “Tiel is een district, waarin we uiterst zwak, Amersfoort een
streek, waarin we betrekkelijk het sterkst zijn.” Men zal dus - meent gij - alle
beschikbare krachten op Amersfoort richten en Tiel verwaarloozen. Allerminst, de
anti-revolutionair verwaarloost niets. Luister slechts naar het te Amsterdam gevestigde
orgaan. “Het distrikt Tiel bestaat uit drie stukken, waarvan het eerste in Utrecht, de
twee overige in Gelderland liggen. Het stuk in Utrecht vormt een driehoek, met
Driebergen als top, waarvan twee lijnen, de een naar Wijk-bij-Duurstede, de andere
naar Rhenen loopt.” De hand op het hart, hoevelen onder mijne lezers, die, wanneer
hun de vraag werd voorgelegd, óf, ik zeg niet een vreemd, maar hun eigen kiesdistrict
den vorm heeft van een driehoek of een parallelogram, met een dragelijk antwoord
gereed zouden zijn? Toch beteekent die kennis van den algemeenen geografischen
vorm nog niets: “de Standaard” weet u vrij wat anders mede te deelen. “Doorn,
Cothen en Odijk zijn in dit eerste stuk de eenige dorpen, waar we op meer dan enkele
stemmen rekenen kunnen. De streek van Langbroek staat geheel onder den invloed
van groote land-
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bezitters, wier stem ongetwijfeld voor Ridder van Rappard zal zijn. Het tweede stuk
ligt in de Betuwe van Rumpt tot Doodewaart in de lengte, en van Kuilenburg tot
Varik in de breedte. Osch, Buren, Varik, Kesteren, Lienden en Ophemert zijn in dit
stuk nog onze beste punten. In het derde stuk eindelijk, dat in de Bommelerwaard
ligt, valt nog het meest te rekenen op de streek om Bruchem en Kerkwijk. “Het
uitzicht is dus vrij treurig.” Maar waarom u dan zooveel moeite gegeven? “Wijl ook
in dit district, hoe langzaam ook, vooruitgang merkbaar is, vooral in de streek van
Geldermalsen, Meteren, Tuyl en Varik.” Welk een kennis, maar welk een ijver tevens!
Te hopen waar geen hoop meer is, en te midden van den moeitevollen arbeid geen
andere vertroosting te behoeven dan de wetenschap, dat omstreeks Tuyl en Varik
eene kleine beterschap werd waargenomen! Het worde met schaamte beleden: onder
de gewichtige plaatsen, welker politiek gehalte ik hier kennen leerde, waren er mij
ettelijke zelfs niet bij name bekend. Het was mij, dit alles lezende, alsof ik aan de
zijde van een man, die zijn leven met het verschalken der zoetwater-bewoners heeft
doorgebracht, langs de oevers van een meer dwaalde. Onkundig als ik ben, zegt die
watervlakte mij niets, en kan alleen het spelen van de zonnestralen in den kalmen
stroom mijn aandacht boeien. Hoe geheel anders mijn tochtgenoot. Hij laat het oog,
half gesloten, weiden over de ruime vlakte: aan zijn scherpen blik ontsnapt niets:
terwijl voor mij alles zich oplost in een groot eenerlei, leest hij op de nietigste
waterplant, in de flauwste kleurschakeering, in een nauw zichtbare trilling aan de
oppervlakte, als in een open boek de geheimen van de waterwereld. Zijn rechterhand
wordt eindelijk opgeheven, en, deze beurtelings richtende naar de verschillende
deelen van het meer, zegt hij op dien toon van gezag, welke zelfs elke gedachte aan
tegenspraak buitensluit: “hier zit visch, dáár niet.”’
Is dat niet alles geestig en guitig voorgesteld? En zou het slachtoffer van deze
‘persiflage’ niet zelf de eerste zijn geweest om goedgehumeurd over deze satire te
lachen? Men kan het uit al wat Buys in deze jaren leverde zien, dat zijn brein en zijn
gemoeds-aandoeningen in evenwicht waren geraakt. Hij was met zichzelven en de
wereld om hem heên in een toestand van intellectueele bevrediging gekomen. Hij
was in die jaren
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niet stroef, eer vroolijk en opgewekt. Den zomer van dat jaar 1874 - Buys was toen
46 jaren oud - mocht ik met hem in de omstreken van Luik doorbrengen, en
welgemoed doolden wij in de lachende valeien der Ourthe, Amblève of Vesdre:
kleine riviertjes, die klaterend, murmelend tusschen het frissche groen of langs de
kalkachtige, afbrokkelende rotsen ruischen. Wij werden niet moede te redeneeren
en onze opvattingen te vergelijken. Buys was gelukkig. In het compleete volle leven
- het ware, 't goede, 't schoone - verlustigde hij zich. Hij voelde zich leven en het
bloed bruiste sneller door zijne aderen. Doch die volkomen harmonie tusschen inzicht
en waarneming duurde niet altijd. Na de jaren 1874 en 1875 is het, alsof er iets
verandert in den blik van Buys over ons land, in zijn stemming ten opzichte der
binnenlandsche politiek. Het wordt bij hem, met haast onmerkbaren overgang, alles
iets zwaarmoediger. De tinten, die hij gebruikt, worden donkerder en zwarter. Men
bespeurt niet zoo dikwijls meer op een hoekje van zijn schilderij den blauwen hemel,
de lachende zon, het venster waarlangs de wijnranken heênbuigen en klimmen. Neen,
men ziet voortaan dreigende wolken in het verschiet, een onweder dat op komt zetten,
boos weêr in de lucht.
Het stuk ‘Stormschade’, dat de dagteekening van Januari 1876 draagt, laat voor
het eerst die kentering in het gemoed van Buys blijken. Het is een teekening der
personen, die nú op den voorgrond der politiek treden, een soort van regentenstuk.
De oude helden, Thorbecke en Groen van Prinsterer, beide om het zeerst door Buys
vereerd en gewaardeerd, zijn niet meer, en hun plaats is ingenomen door mannen
van de tweede orde, die niet meer boven alles de éénheid van den staat als in hun
hart dragen, maar die met persoonlijke sympathiën of antipathiën - om nu niet van
egoïstische berekeningen te spreken - veel te veel behept zijn. Alles wordt kleiner.
De partijen en fractiën wegen tegen elkander op in sterkte. De ééne partij wordt zeer
bepaald tegenwicht voor de andere partij. Een gevoel van onmacht komt over ons
parlement. Het wordt het tijdvak van den minister Heemskerk. En juist dien
Heemskerk, den éénigen man die nog iets op dat oogenblik (volgens Buys) kan
uitrichten, laat men niet aan het werk. Buys wordt toornig op de liberale partij, die
geen zelfverloochening genoeg bezit, om, terwijl zij zelve niet meer kan
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regeeren, anderen aan den arbeid te zien. Uit naam van het volk, niet achter de kiezers,
maar achter de vertegenwoordigers, dient hij een heftig protest in. Hij verzet zich
tegen die ‘bent’ zooals hij 't noemt, die enkel kan omverwerpen en vernielen, en dan
nog geprezen wil zijn, omdat zij de liberale kleuren draagt. Hij past op Heemskerk
het teekenachtig beeld van den kastanje toe. ‘Zeker’ - zoo zegt hij - ‘wij zijn het
volkomen eens: de eik is veel beter dan de kastanje: maar voegen wij er fluisterend
bij: de kastanje is beter dan niets.’
Voor een korte poos weet echter de liberale partij in de Tweede Kamer zich weder
te vereenigen en te organiseeren. Kappeyne van de Copello zal dit leger leiden.
Ditmaal behoorde Buys tot degenen, die wantrouwend en twijfelend de nieuwe
campagne der liberalen aanzagen. Reeds in het stuk ‘Heden en Morgen’ dat in Januari
1877 verscheen, komt hij op tegen de sterke kritiek in woorden, die Kappeyne zich
veroorloofd had op de conservatieve tegenpartij. ‘De taal van Kappeyne is
wegsleepend schoon - zoo zegt Buys - voortreffelijk inderdaad: en toch moet mij de
vraag van de lippen, of ik dan de éénige gëabonneerde op het Bijblad ben geweest,
die, terwijl hij volkomen instemde met dat ernstig woord, het toch niet zonder eenigen
weerzin kon lezen?’ - Straks als Kappeyne minister is geworden, uit zich juist bij
Buys zekere antipathie. In het stuk ‘Op de grenzen van het beloofde land’ in Januari
1879 ziet gij daarvan enkele trekken. Hij neemt nog eens Kappeyne's programma
van 1874 ter hand, en laat een straal van licht vallen op dat waarin de jonge liberalen
afweken van de oude. De oud-liberaal wordt door Buys niet vergeten. ‘Menigeen zoo spreekt hij - sloeg zeker de angst om het hart, als hij, luisterende naar het
programma der toekomst, stoutmoedig hoorde verkondigen, hoe de natuurlijke
grenzen van het staatsbedrijf moeten worden uitgestrekt tot ver op het terrein, waar
tot nog toe de individueele wil vrije heerschappij voert.’ Doch wat hij aan Kappeyne
verwijt is toch eigenlijk het gemis aan geloof in zijn eigen beginselen, dat hij bij hem
veronderstelt. Hij ziet bij hem meer scepticisme dan bezieling. Tegenover hem
schildert Buys met verwen van de schoonste kleuren den vast overtuigden van Houten,
die gelooft aan zijn stemrecht en zijn financie-plannen. Het geheele stuk eindigt met
een somberen blik op de toekomst van ons
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volk. ‘Onze Nederlandsche maatschappij is in alle opzichten gedesorganiseerd: oud
en jong vragen hun weg, zonder dien te kunnen vinden. Men is er in de laatste reeks
van jaren in geslaagd, het zelfvertrouwen van de natie op schier elk gebied te
ondermijnen, om te verkleinen of te vernietigen alles wat vroeger waarde had in haar
oog. Misschien dat die harde leermeesters ons slechte hebbelijkheden afleerden:
maar zeker is het, dat zij daarvoor in de plaats een kwaad stelden, vrij wat grooter
dan het kwaad, dat men ons afnam: een troosteloos scepticisme, dat zich van de éene
klasse tot de andere uitbreidt, en ten slotte al onze krachten zou ondermijnen. Toch
gevoelt de natie dat het anders kan en moet zijn: gevoelt zij behoefte om genezen te
worden van een ziekte, welke haar met vernietiging bedreigt. Wat zij daartoe noodig
heeft op elk gebied, maar misschien op geen gebied in zóó sterke mate als op dat
van den staat, is een krachtige hand die haar leidt, maar een kracht zich openbarende
in onwankelbaar geloof aan zekere beginselen, welke men goed en heilig acht. Reik
de natie zulk een hand toe, en gij zult zien met hoeveel liefde zij die grijpt; spreek
haar ernstig van haar plichten en gij zult verbaasd staan over haar offervaardigheid.’
Het valt niet te ontkennen, op het practisch staatsterrein ontzinkt van tijd tot tijd
aan Buys de hoop. Is het, omdat hij zelf ouder wordt, het schijnt maar al te duidelijk,
dat hij met de aspiratiën van het jongere geslacht 't niet altijd meer kan vinden. Wel
blijven anders enkele studiën uit onze reeks verrassend schoon en uitvoerig
gepenseeld, vooral waar het geldt een schildering der zich radicaal vervormende
anti-revolutionaire partij. Wij wijzen op het stuk ‘Een alarmkreet’, van April 1877,
hoofdzakelijk loopende over de bedoelingen van den heer de Savornin Lohman, en
op de ‘Bedenkelijke Leuzen’, van Januari 1881, waarin voor een deel met het program
van dr. A. Kuyper wordt afgerekend. Doch de wolken verlaten voor Buys niet meer
den hemel. De drang naar grondwets-herziening, naar een uitgebreid kiesrecht stelt
zich dringender. En in de verte dreunt reeds de sociale questie. Is onze Staten-Generaal
tegen dit alles opgewassen? In het stuk ‘Bedenkelijke Leuzen’ antwoordt Buys het
volgende: ‘Aarzelen is geoorloofd, want de voorteekenen zijn verre van gunstig. Al
worde het ook half fluisterend gezegd, toch blijve de meening
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niet onuitgesproken, dat het gehalte van onze Tweede Kamer in de laatste jaren
merkbaar is verzwakt, en dat - om nu ook eens de taal te spreken van onze keurige
en plastische handelsberichten - het artikel nog altijd eenige neiging openbaart om
zijn achterwaartsche beweging voort te zetten. Zijn er middelen om de wentelingen
van de staatsmachine minder wispelturig, veiliger en tegelijk vlugger te maken? Kan
men aan het regeerings-gezag, met behoud van al den invloed, welke het Parlement
behoort uit te oefenen, eene grootere mate van zelfstandigheid verzekeren dan het
nu bezit? Is door gewijzigde inrichtingen, en vooral door uitbreiding van de rechten
der Eerste Kamer, het gewenschte doel bereikbaar? Ziedaar vragen, welke nu even
gemakkelijk worden gesteld als het moeilijk is ze te beantwoorden; maar in elk geval
vragen, welke geen staatsman, als het uur der grondwetsherziening nadert,
onverschillig zal kunnen voorbijgaan.’ En diezelfde overtuiging, de behoefte aan
v e r s t e r k i n g v a n h e t g e z a g , werd door Buys nog krachtiger uitgesproken
in 1882, toen hij in Februari van dat jaar zijn merkwaardig stuk ‘Onze aanstaande
Reformbill’ het licht deed zien. Ziehier het schoone slot: ‘Of ik van de komende
Reformbill duurzaam herstel van onze nooden tegemoet zie? Of naar mijn oordeel
de nieuwe en jonge krachten, welke zij brengen komt, opgewassen zullen blijken
voor de taak die haar wacht: of zij het verloren geloof zullen terugvoeren en nieuwe
spierkracht geven aan de hand welke nu machteloos neerhangt? Is èn deze Reformbill,
èn elke andere die volgen zal, oplossing of eenvoudig verplaatsing van het probleem;
toevoer van nieuwe krachten, ja, maar van krachten noodlottig gedoemd om met
allengs grootere snelheid zich zelven uit te putten? Ligt er ook misschien in het feit
van wetgeven, in het aanhoudend bevelen in plaats van gehoorzamen, een
ontzenuwende invloed opgesloten, een invloed, waaraan ook de beste hoofden en de
nobelste harten op den duur niet geheel kunnen ontsnappen? Het zal wel liggen aan
den rijperen leeftijd, dat ik op al deze vragen niet zoo spoedig meer het antwoord
gereed heb, als toen ik, 34 jaar geleden, te midden van de pas aankomenden met een
warm hart en onverschrokken blik de gevolgen tegemoet zag, welke uit onze eerste
staatkundige hervorming moesten voortvloeien. De uitoefening van het staatsgezag
door de in hare vrije bewegingen
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volstrekt onbelemmerde maatschappij, onderstelt bij die maatschappij eigenschappen,
van welke men recht heeft om te vragen, of zij, in plaats van zich allengs meer te
ontwikkelen, niet allengs meer gaan ontbreken? Zou het, nu telkens breeder kloven
de telkens krachtiger individuën scheiden, nu er van éénheid van wereldbeschouwing
niets meer is overgebleven, nu kerkelijke en staatkundige hartstochten onbeteugeld
woeden, zou het zoo vreemd zijn, wanneer de minderheid met allengs klimmenden
weerzin de handhaving ook van haar recht en de behartiging ook van haar belang
aan eene vijandige meerderheid zag opdragen: zoo vreemd, wanneer die minderheid
ter harer bescherming meer dan tot nog toe steun ging zoeken bij eene macht, aan
den maatschappelijken partij-strijd vreemd, eene macht welker belangen, beter dan
die van de enkele meerderheid, met de belangen van de geheele gemeenschap
samenstemmen? Naar het oordeel van velen is de monarchie een overwonnen
standpunt en haar val aanstaande. Maar naast deze velen ontmoet men toch ook
zieners, die in de maatschappelijke toestanden verschijnselen meenen waar te nemen,
welke naar eene geheel andere toekomst heenwijzen. Verschijnselen, die aankondigen,
dat voor het oude Europa, meer algemeen dan tot nog toe, de dagen van het ernstige
koningschap niet gaande maar komende zijn. Feiten, welke voor de eerstgenoemde
opvatting spreken, liggen overal voor de hand: maar de minder in het oog vallende,
de dieper liggende feiten, voor welke opvatting spreken deze?’
En terwijl Buys aldus naar zijn beste krachten werkte, om ook in ons land het
koninklijke gezag zoo mogelijk te versterken, stierf in Juni 1884 de kroonprins
Alexander, de laatste mannelijke telg uit het huis van Oranje. Buys had dien
zonderling éénzelvigen Prins lief gekregen, toen hij hem in Leiden het staatsrecht
had onderwezen. Hij scheen van zijn ernst en begaafdheden nog iets goeds voor de
toekomst te wachten. En ziedaar, dit voor ons land zoo kostbare leven verdoofde als
een zwak uitgaand licht: straks was alles geëindigd. En dàt in tijden, toen wederom
bij het behandelen van belasting-voorstellen de onmacht der Kamer gebleken was,
om iets tot stand te brengen. Een gevoel van diepe smart kwam in die ure over Buys.
Hij is niet geheel meester van zijn toch altijd edelen hartstocht, een kreet van wrevel
ontglipt hem
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tegen onze Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ziehier de zeer treffende woorden:
‘Maar het pijnlijkste in de wonde ons geslagen ligt in het tijdstip, waarop die wonde
ons treft. Oranje was sinds eeuwen het symbool van éénheid, en, als dat symbool,
als drager van het staatsidee, de waarborg tegen regeeringloosheid en maatschappelijke
ontbinding. Welnu, van onze éénheid is weinig meer overgebleven dan juist de
gemeenschappelijke liefde en eerbied voor ons vorstenhuis: en wat de gevaren van
regeeringloosheid en maatschappelijke ontbinding betreft, wie gevoelt niet, dat zij
door de toenemende uitputtingen van het parlementarisme nu dichter bij ons liggen
dan voorheen. Dat wij tot onze redding behoefte kunnen krijgen aan versterking van
het monarchaal gezag is eene overtuiging, welke allengs in ruimer kringen doordringt,
en juist op het oogenblik, dat die behoefte het sterkst wordt gevoeld, dreigt het
vermogen om haar te bevredigen ons te ontvallen. Of hebben wij aan onze
zelfregeering genoeg, en is de souvereiniteit veilig in handen van het parlement? Op
weinig schreden afstands van de plaats, waar het lijk van den jongsten mannelijken
telg uit het stamhuis van Oranje ter neder ligt, komt de Tweede Kamer op die vraag
een antwoord geven, dat althans aan duidelijkheid niets te wenschen meer overlaat.
Wie nog gelooft, dat in die vergadering groote belangen zwaarder wegen dan kleine
hartstochten, wie mocht meenen, dat men ook dáár een open oog zal hebben voor
den ernst der tijden, heeft zich illusiën gemaakt. Uit hoevele voortreffelijke
persoonlijkheden die vergadering ook moge zijn saamgesteld, als souverein
regeerings-college is dat parlement een onding, even ongeschikt om leiding te geven
als om die te ontvangen.’
Van nu af aan volgen in ‘de Gids’ weinig bemoedigende staatkundige stukken van
de hand van Buys. Het worden de dagen, waarin het voor een ieder, ook voor Buys
helder wordt, dat men tot de herziening van de Grondwet van 1848 moest komen.
Dit werk wordt ondernomen onder leiding van den minister Heemskerk. In den arbeid
der voorbereiding heeft Buys voortaan een groot aandeel. Doch de taak wordt niet
met blijde hoop, maar met zekere angstvallige zorg aanvaard. Het stuk in het
Januari-nummer van de Gids van 1885 ‘Politieke vooruitzichten’ is van die
mismoedigheid de afscha-
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duwing. Men zal het werk der herziening van de Grondwet en der omwerking van
de wetgeving op het kiesrecht doen, omdat die arbeid niet langer te mijden is. Bij
deze behandeling van de Grondwet in de Kamer stelt zich natuurlijk telkens weder
de questie van het onderwijs. Eensdeels geeft Buys uiting aan zijne droefheid, dat
het hier zoo dikwijls tusschen de groote staatspartijen een strijd om woorden wordt.
In zijn studie ‘Non Possumus’, in Mei 1886 verschenen, lezen wij: ‘Men kan zich
niet gedurende eenige dagen verdiepen in deze questie, of de onmetelijke afstand
tusschen haar en al de groote vraagstukken, waarin zich in deze dagen de nooden
van staat en volk afspiegelen, moet pijnlijk treffen. Wie gedachtig aan onze
buitenlandsche betrekkingen, aan de gesteldheid onzer koloniën, aan ons finantieen defensiewezen, aan de behoeften van handel en nijverheid, aan de ziekten van
ons volksleven - het diepe besef bij zich omdraagt, dat geen uur van den nationalen
tijd, geen snipper van vereende krachten te veel is, om de overal blootliggende kiemen
van verval te stuiten en uit te roeien, kan niet anders dan met weerzin terugzien op
den heeten strijd van weken, welke dan toch in hoofdzaak een strijd om woorden is
geweest.’ Van den anderen kant waakt hij toch voor het beginsel door de liberale
partij in de regeling van het onderwijs steeds voorgestaan. Als een deel van de liberale
partij in de Tweede Kamer in Juni 1887 de fout begaat een beginsel, dat meer dan
eenig ander voor haar het verleden aan het heden bindt, te laten vallen - het
amendement-Vos de Wael - brandmerkt hij die fout in zijn artikel van 1887, ‘een
lichtzinnig votum’, en verhoedt hij de aanneming door de Eerste Kamer.
Wij ontleden nu niet het stuk over ‘Grondwetsherziening’ van Mei 1887: wij
constateeren slechts, dat Buys in zijn stuk ‘Teleurstellingen en Verwachtingen’ van
Januari 1888 tot de bekentenis moet komen, dat die herziening al zeer kalm door het
volk wordt ontvangen. Voor hemzelven concentreert zich allengs - want de stukken
van 1889 over ‘het heilige Verbond’ en over ‘de Eerste Kamer en de Schoolwet’ zijn
meer incidenteel - alle aandacht op de aanstaande kieswet. Zal het in April 1888
opgetreden kabinet der rechterzijde, na de beëindiging en pacificatie van den
schoolstrijd, met zulk een wetsontwerp komen; dat is de vraag. De tijden worden er
niet
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beter op. In December 1890 moest Buys zijn weemoedig schoone bladzijde schrijven
over den dood van den Koning. Het vraagstuk van het kiesrecht bleef inmiddels
kloppen aan de deur van onze Staten-Generaal. In het ‘Rumor in Casa’ van Januari
1891 laat het dringender dan meer andere, toch ook onrustbarende, geluiden zich
hooren. Totdat de minister Tak werkelijk de poort wil ontsluiten. Voor Buys beteekent
dit besluit de stap naar het algemeen stemrecht, waarvan hij het naderen altijd had
gevreesd. Thans voelt hij dat de stap bijna onvermijdelijk gaat worden. In twee zeer
‘laborieus’ bewerkte stukken; in November en December 1892 uitgekomen onder
den beteekenisvollen titel van ‘Aan gene zijde van het Algemeen Stemrecht’, wijst
hij voor het laatst op al de bezwaren; hij voorziet, hij weet alles wat er zal komen,
doch dat ééne weet hij niet, hoe zich te verzetten tegen de strekking van het zeer
uitgebreide kiesrecht. Het was het laatste dat hij gaf. Een melancholieke studie. Een
droevig slot van die reeks van politieke stukken in ‘De Gids’. Zij die hem in dat
laatste jaar dikwijls mochten ontmoeten zagen hem bekommerd. Trouwens de serie
van staatkundige stukken, die nu zoo plotseling gesloten zou worden, vertelde een
eigen geschiedenis. Naast en boven de voorstelling der politieke vervormingen van
ons parlementaire leven, ontwikkelt zich daarin helder en duidelijk de geschiedenis
van het gemoed van Buys zelven. Hij zag de wateren der democratie, die hij reeds
als student in de verte, heel vèr, even had zien flikkeren, thans overal geweldig
opzetten in machtige reuzenkracht. Zij naderden daverend, bulderend onze kusten,
het schuim der opgeruide baren vloog reeds in vlokken over het strand. Buys zat op
de duinen, de borstwering van ons land, te staren naar de ongetemde, verbolgen,
donderende golvenreeks, die zich vóór hem uitstrekte. Wel zag hij soms stralen van
het licht nog glanzen over de rollende lijnen: wel flikkerde dáar nog bij wijlen een
gouden gloor: en Buys vroeg met ingehouden adem, spannend, zich dan af, of het
misschien de opkomende zon was, die aldus de dwarrelende en wielende massa tintte.
Helaas de zekerheid kwam nú: voor hem bleek het een ondergaande zon te zijn, het
dalen en zinken van den naar Engeland's model saâmgestelden constitutioneelen
staat.
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VI.
Intusschen ging in den regel voor Buys te Leiden het uiterlijke leven rustig en bedaard
voort. Zij die hem in zijn ruime, schoon gelegen woning op het Noordeinde in de
laatste twaalf jaren van zijn leven bezochten, kregen den indruk van een zeer
harmonieus bestaan. Muziek der vrouw weêrklonk in de breede voorgang en op de
trap van het huis. Denken en doen waren bij hem in volkomen overeenstemming.
Op streng zedelijken grondslag was dat leven gebouwd. Nog haast meer dan het
groote talent trof bij hem het karakter. Zijn talent was intusschen ongemeen, vooral
ook, omdat hij den schat van geleerdheid, dien hij zoo langzamerhand had vergaderd,
altijd ‘paraat’ bij de hand had: zoodat hij als een goed veldheer de troepen zijner
kennis en wetenschap altijd zóó opstelde en gebruikte, dat zij slechts aanrukten waar
zij noodig waren en dan nog door een reserve gedekt waren. Vertoon van belezenheid
om er mede te brilleeren was hem een gruwel. Zelden gebruikte hij den overtreffenden
trap. Hij bleef in elk opzicht sober, ingetogen, wars van effectbejag. Een fijne ironie
had hij over voor den tegenstander die met citaten van anderen pronkte. Op al zijn
betoogen en bewijsvoeringen staat het merk van oorspronkelijkheid en verwerking
door het eigen brein.
Binnen den kring van zijn wetenschap leverde hij behalve vele op zich zelf staande
studiën - wij denken ook aan zijn biografieën van Gevers van Endegeest en van
Vissering - een zeer soliede werk; een standaardwerk, dat zijn naam alle eer aandoet.
Wij bedoelen het uitgebreide boek over ‘de Grondwet’. Het is voor Buys een arbeid
van langen adem geweest. Hij bedoelde een samenvatting te geven van al hetgeen
hij op zijn gewoon college over dat onderwerp ter sprake bracht. Het werk werd
begonnen op een tijdstip toen niemand, volgens Buys, nog aan een herziening der
Grondwet van 1848 dacht, en werd voleindigd toen die revisie het politieke feit bij
uitnemendheid was geworden. Op de inrichting van zijn boek oefenden echter die
veranderde omstandigheden geen invloed. Buys had dit werk ondernomen met het
doel om het onderwijs te dienen, en bleef aan dit doel getrouw. De verklaring der
artikelen van de Grondwet bleef dus op den voor-
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grond staan. Doch het publiek heeft met dit van den aanvang aangekondigd en streng
doorgevoerd plan niet geheel rekening gehouden. Enkelen hadden liever een bepaald
stelsel uit de hand van Buys ontvangen, en de meesten waren, met 't oog op de
wijziging der Grondwet, bereid het boek te vergelijken met hetgeen Thorbecke, bij
't naderen van 1848, in zijn ‘Aanteekening op de Grondwet’ had gegeven. Tot tolk
van die meer eischende en vragende belangstellenden maakte zich Opzoomer in zijne
brochure van 1883: ‘In welken geest is onze Grondwet te verstaan?’ ‘Mijn waarde
ambtgenoot’ - zoo zegt Opzoomer van Buys - ‘vangt terstond aan met het eerste
artikel der Grondwet. Ter inleiding geen enkel woord. Niets over het geheel der
grondwet, niets over haar hoofdstukken, niets over de verdeeling en het verband der
deelen, niets over het karakter dat een grondwet behoort te hebben, niets over de
vraag of onze grondwet dat ook werkelijk heeft. Ik beschouw dit als een schadelijke
onvolledigheid.... Ik denk er niet aan van den uitlegger eener grondwet eene
historische inleiding te vorderen... Maar wel vorder ik eene inleiding van een geheel
anderen aard. Ik kan een huis kennen en beoordeelen, zonder veel van zijn
geschiedenis te weten. Maar niet zonder iets te weten van zijn grondslagen. Zijn
geschiedenis behoort niet tot het huis, maar zijn fundamenten behooren er wel degelijk
toe.’ Zoo gaat Opzoomer voort, niet geheel in acht nemende zijn eigen woorden, dat
men een gastheer dankbaar zijn moet voor wat hij geeft, en niet klagen mag over wat
hij nog meer had kunnen geven. En inderdaad gaf Buys zeer veel. Zijn werk is volgens
alle kenners uitnemend, mits men het aanneemt voor wat het is. Inderdaad is het niet
anders dan een reeks monografiën over onze grondwet. En die monografiën zijn
werkelijk zoo volledig mogelijk. Geen enkele vraag van eenig belang is
veronachtzaamd of vluchtig bekeken; voor al de questiën, die de artikelen van de
grondwet aanboden, heeft Buys eene oplossing gezocht en meestal gevonden in
overeenstemming met den geest van ons staatsrecht. Zijn boek zal lange jaren een
vraagbaak blijven voor alle staatslieden en administrateurs. - Toen dan ook op
voordracht van den minister Heemskerk, bij Koninklijk Besluit van 11 Mei 1883,
een staatscommissie werd benoemd om te onderzoeken van welke bepalingen der
Grondwet van 1848 herziening noodza-
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kelijk en raadzaam was te achten, en dienaangaande de noodige voorstellen te doen,
was het alleszins begrijpelijk, dat tot het lidmaatschap dier commissie in de eerste
plaats Buys werd geroepen, wien tevens het onder-voorzitterschap - de minister
Heemskerk zelf was voorzitter - werd opgedragen. De werkzaamheden dier
commissie, waaraan Buys een groot aandeel nam, hebben tot grondslag gestrekt der
herziene Grondwet van 1887.
Een onderdeel van het staatsrecht werd door Buys altijd met bijzondere voorkeur
behandeld. Ik bedoel de administratieve rechtspraak en wat daarmede verband houdt.
Hij wees daarvoor steeds op de voorbeelden uit het buitenland. Reeds zeer spoedig
na de vaststelling der Pruissische wetten van 3 Juli 1875 en van 26 Juli 1876, tot
regeling van de administratieve rechtspraak in Pruissen, verschenen in deel 21 der
Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland
- van welk tijdschrift hij mederedacteur was - van zijn hand uitvoerige beschouwingen
dienaangaande. Reeds toen (in Januari 1877) ried hij aan, om toch tijdig te overwegen,
in hoeverre eene herziening der Grondwet - als zij komt - ook aan de verbetering
van ons administratief recht ware dienstbaar te maken: ‘opdat onze administratie ook
bij steeds bïtterder partijstrijd volkomen in veiligheid mocht worden gesteld, en
afdoende tastbare zekerheid mocht worden gegeven, dat, in welke handen de regeering
ook moge berusten, de toepassing van het publieke recht, van de ééns gegeven wet,
alle vrees voor willekeur mocht buiten sluiten.’ In klimmende mate, en op steeds
overtuigender wijze werd dit betoog door hem herhaald, èn in zijn groot werk over
de Grondwet, èn in afzonderlijke opstellen in de bovengenoemde ‘Bijdragen’ (zie
deel 28 en 29) opgenomen: en het was dan ook voor hem een lichtzijde (zie
‘Grondwet’ deel III bl. 296) ‘dat, ofschoon de regeling van de administratieve
rechtspraak in de gewijzigde grondwet te wenschen overlaat, niettemin alle, of
ongeveer alle belemmeringen, welke aan eene deugdelijke regeling in den weg
stonden, met de vroegere grondwet zijn verwijderd.’ Toen, op voordracht van de in
Augustus 1891 opgetreden regeering, bij Koninklijk Besluit van 16 September 1891
een staatscommissie werd ingesteld: ‘ter voorlichting der regeering omtrent de
grondslagen, waarop
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de regeling van de administratieve rechtspraak volgens de grondwet behoort te
berusten,’ was Buys wederom een der eerst aangewezenen om daarin te worden
opgenomen. Hij was in die commissie - volgens mededeelingen van Jhr. mr. J. Röell
- een bij uitstek werkzaam en voortdrijvend lid, totdat de dood hem afloste van zijn
arbeid nog vóór het werk der commissie was voltooid.
De stad zijner inwoning koos hem een tijd lang tot lid van Leiden's gemeenteraad
en het kiesdistrict voor de Provinciale Staten gaf hem een plaats in de gewestelijke
vertegenwoordiging. Die laatste werkkring vooral - waarin hij zeer door zijn
medeleden werd gewaardeerd - was hem aangenaam. Hij kwam daardoor weder in
aanraking met de onderwerpen, die hij vroeger te Haarlem, later in Rijnland had
behandeld, en had zijdelings, bij keuze van leden der Eerste Kamer, eenigen invloed
op de politiek.
Overigens stond hij buiten de practische politiek. Om allerlei redenen had hij
begrepen, dat hij niet de geschikte man was om het voorbeeld van Thorbecke te
volgen. Waar deze deed, en vormend de elementen van den Nederlandschen staat
kneedde, bleef Buys slechts adviseeren, en wel uit de studeerkamer adviseeren. Hij
weigerde in ministerieele combinaties te worden opgenomen. Waar hij soms tot
candidaat gesteld werd bij eene verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- zooals te Gouda in 1874 het geval was - daar geschiedde dit zonder dat men hem
had gepolsd. Hij schreef dan, als hij het geval vernam, dat men de zaak haar loop
kon laten, wanneer er geen tijd was om een nieuwen candidaat te stellen, doch dat
hij stellig van plan was, om het mandaat niet aan te nemen. ‘Mocht ik vroeger - zoo
schreef hij aan een vriend - al eens lust hebben gehad aan het politieke leven een
werkzaam deel te nemen, van dien lust ben ik nu totaal genezen. Minder dan ooit
zou ik nu mijn positie als hoogleeraar te Leiden voor het lidmaatschap van de Kamer
willen ruilen, en aan de mogelijkheid om beide betrekkingen te combineeren heb ik
zelfs geen oogenblik gedacht. Gij kunt er zeker van zijn, dat ik mij nooit voor zulk
eene combinatie zal laten vinden.’
Geen staatsman dus - maar een professor: en dat zal hij blijven voor de
nakomelingschap. Een type in dat opzicht.
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Zijn wetenschap ging hem aan 't hart, maar vooral zijn leerlingen. Hij ontving ze ten
allen tijde aan huis, hij leefde met hen op. Men kon niet met hem wandelen - en ik
heb wat uren met hem in de natuur gedoold, hetzij in 't buitenland of in Gelderland's
dreven, in Beekhuizen's woud en langs Berg en Dal's heuvelen - of hij sprak over
een of anderen jonkman, in wien hij vonken van geest had bespeurd. En die
jongelieden gaven hem wederkeerig hun hart, en nog iets meer - hun jeugd. Buys
bleef jong. Al beefde de hand ten laatste een weinig, tot aan zijn dood, in Mei 1893,
bleef zijn gang veerkrachtig, zijn gestalte ongebogen, zijn gelaat ongerimpeld.
Wat de jongelieden allereerst in hem liefhadden, was zijn karakter.
Hij heeft geen bepaalde school gevormd; enkele leerlingen, die hij 't liefst had of
het meest waardeerde, zijn in de levenspraktijk juist soms een tegenovergestelde
politieke richting opgegaan, dan die Buys vóórstond: - maar allen, waar gij ze ontmoet,
blijven de vereering voor den meester, die hen bezielde, koesteren. In de stem van
ieder hunner trilt iets, wanneer zij van Buys spreken.
Hij was zóo edel, zoo onzelfzuchtig. Op reine wijze de gemeenschap - dat is (voor
hem) den staat - te dienen, dit drukte hij zijnen leerlingen op het hart. Nooit was hij
welsprekender dan wanneer hij hun de persoonlijke dienstplicht in het leger aanbeval.
Nooit gloeide er meer verontwaardiging in zijn stem, dan wanneer hij de laffe
uitvluchten geeselde, waarachter het conservatisme zich bij het bestrijden van dien
maatregel verschool. Hij was daarbij - en de leerlingen waardeerden dit vooral in
zijn omgang - zoo eenvoudig. Nimmer was er eenige omhaal of drukte in zijn verkeer.
Alles ging recht op den man af. Hij wist niet wat 't zegt slim een omweg in te slaan.
Vaster vriend heb ik niet gekend. Zijn krachtige handdruk omklemde u met stevigen
greep, steunde den wankelende, beurde den ontmoedigde op.
Welk eene waarde heeft het, een gansch leven door goed te zijn geweest!
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A.C. Wertheim. 1832-1897.
I.
Terwijl ik mij neêrzet om enkele herinneringen aan A.C. Wertheim tot een soort van
geheel saâm te rijgen, is het mij alsof ik zijn vluggen, haastigen, zich zelf
voorbijloopenden tred door de gang en op de trap van mijn huis hoor, en zie ik hem
weder mijn studeerkamer binnentreden. Hij is nog in vollen levenslust en gezondheid.
Zijn kleine lenige bewegelijke gestalte is in voortdurende actie. Zijn stem klinkt
doordringend, opwekkend, sympathiek. Scherp teekenende gebaren begeleiden en
verduidelijken de toespraak. Het intelligent vriendelijk gelaat, mengeling van
scherpzinnigheid en van gemoed, ziet mij vast aan. Ik geraak van-zelf onder de
bekoring van dien bijzonderen glans der oogen, een gloed, zooals ik die bij niemand
uit mijn omgeving heb waargenomen. In mijn verbeelding heb ik wederom met hem
een lang gesprek, lang, ofschoon het onderwerp, waarover hij mij kwam spreken,
zeer spoedig is afgedaan. Maar van onze stoelen opgerezen houdt hij mij vast. Over
al wat er in de laatste week is gebeurd moet hij zijn meening nog zeggen. Op al dat
voorgevallene laat hij de pijlen van zijn vernuft flikkeren. Hij overdrijft, toomt zich
weder in, schiet los in verontwaardiging, verontschuldigt dan weder een zwakheid
van wien hij lief heeft, werpt een lachenden vroolijken straal van humor over
sommiger onhandigheid en geeft allerlei ondeugende zetten ten beste. Anecdote en
citaat wisselen elkander af. ‘Men loopt, 't is goed, de waarheid achterna (zoo hoor
ik hem Voltaire aanhalen), maar geloof mij, beste vriend, de dwaling heeft ook haar
waarde!’ Doch de lichte scherts
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wordt toch langs onmerkbaren overgang weldra diepe ernst. Ik hoor hem uitvaren
tegen lafheid en leugenfatsoen. De eigenlijke beheerscheres der samenleving - zegt
hij - blijft de vrees: wij mijden alles wat opzien wekt en doordringen ons niet genoeg
van het gevoel, dat moed, en nog eens moed noodig is. Straks kentert weder het
gesprek tot liefelijker toon. Een oude geestdrift wordt even in 't voorbijgaan herdacht.
Hij zucht over het niet verwezenlijken van een ideaal, dat hij toch innig had
gekoesterd. Van alle liefde, hoor ik hem zeggen, blijft toch nog altijd de
niet-gerealiseerde de trouwste. Zóó schijnen wij door te praten. Ach, het is slechts
een droom. Ik zie hem slechts in den geest. Hij is er niet meer. Het is stil bij mij op
de kamer. Inderdaad, het is iets stiller en leêger in geheel Amsterdam, nu die man
van de daad en van het hart er niet meer ontmoet wordt. Er was geen samenspreking,
geen vergadering van eenig belang in onze stad, of hij was er bij, en liet zijn
eigenaardig opwindend woord hooren, dat meestal een woord van oplossing was:
want wat hij boven ons allen vooruit had, was dit, dat hij het nieuwe reeds vóór zich
zag in vast uitgebeelde voorstelling. Doch het dagelijksch leven in Amsterdam gaat
natuurlijk weder zijn gewonen gang, thans - zonder A.C. Wertheim. Wij echter, die
hem gekend en gewaardeerd hebben, hebben den plicht den jongeren geslachten er
op te wijzen, welk een edele stuwende kracht hij in zijn tijdvak was.

II.
Het beeld van A.C. Wertheim pakte altijd dadelijk de aandacht van die 't zag. Zijn
gelaat sprak. Enkele vaste lijnen waren daarop gegrift. Men zag den Joodschen omtrek
van het profiel, den fijnen berekenenden eenigszins slimmen trek die den bankier
kenmerkt, en de volle zachte hartelijk innemende uitdrukking van den
menschenvriend. De breede en scherpe plooien dier drie levensvormen - waarlijk
niet luchtig gewasschen of uitgewischt, maar stevig telkens aangegeven - smolten
bij hem in krachtig realisme tot een bewegelijk geheel te zamen.
Hij was Jood: zoon van het volk van Israël. Dit was de alles beheerschende trek
van zijn wezen. En dat Jood-zijn was
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voor een goed deel zijn trots. Of hij al dan niet den religieusen vormendienst van
zijn mede-Israëlieten volkomen streng opvolgde, of hij niet veeleer overhelde tot
18de-eeuwsche humaniteits-beginselen, zooals Mozes Mendelssohn ze had
vóórgestaan, laten wij voor 't oogenblik in het midden: maar de hoofdzaak was, dat
hij behoorde tot het Oostersche geslacht, 't welk zwervend in alle staten van Europa
zijn tenten heeft opgeslagen, dat hij de belijdenis van dit volk als zijn eigen gedachte
aannam, en dat hij vast geloofde in een taak die het Joodsche volk in onze samenleving
te vervullen heeft. Volgens hem was - en hij volgde hierin zijn geloofsgenoot James
Darmesteter - de moderne beschaving het werk van twee rassen, de Grieksch
Romeinsche opvatting en die van het Joodsche ras. De Grieksch Romeinsche traditie
heeft het rationeele humanisme gecreëerd. Onze wetenschap, onze kunst, onze
letterkunde, onze wijsbegeerte, onze jurisprudentie komen uit die bron. Maar deze
overlevering had een ontzettende leemte: zij minachtte de kleine lieden, de nederigen,
zij voelde niet sterk de behoefte aan een rechtvaardig rechtsprekend wereldbestuur:
het idee van een universeelen godsdienst doordrong haar niet. Het vurig genie van
een kleinen stam, weleer ergens in een verloren hoek van Syrië gevestigd, kwam nu
aan dat gebrek tegemoet. Israël schiep het recht van den zwakke, en boog het hoofd
voor den ijverigen scherpzienden éénigen God, die de rechtvaardigheid op aarde zou
doen heerschen. Voor Wertheim beteekende dus het Jodendom: goddelijke éénheid
der wet in de wereld, en aardsche zegepraal der rechtvaardigheid onder de menschheid.
Aan die twee leerstellingen verpandde hij zijn leven. Dacht hij daaraan, dat het toch
eigenlijk de Joodsche stam was, die de drager was van deze twee hooge beginselen,
dan voelde hij zijn hart zwellen van een gevoel van blijdschap, dat hij tot dit volk
behoorde. Wat deerde het hem, of de meerderheid van dat volk in armoê zwoegend
de leden bijna verrekte, de keel zich schor schreeuwend, om het dagelijksch brood
te verdienen in de landen der vreemdelingschap? Hij kon zelfs met een vredigen
glimlach den blik slaan in die woelige drukke smalle straten der Amstelwijk onzer
stad, waar, uit smerige kamertjes ontvlucht, Joden, mannen en vrouwen, ellendig
gekleed, op straat krioelden, dravend, ventend, altijd redetwistend, altijd vol lawaai.
Zij waren zijn broeders
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en zusters. Hij heeft ze nooit, nooit verloochend, nimmer op hen neêrgezien, want
zij waren het volk Gods. Stel dat een ademtocht uit hoogere gewesten over die
armelijke groepen had kunnen blazen, dan had men, volgens Wertheim, kunnen zien,
dat al het min-aangename, dat hen aankleeft, slechts toevallige bijkomstigheden
waren, die de edele kern van hun wezen omhulden en verduisterden. En voor die
kern nam hij, als vrome Joodsche zoon, het altijd op. Hij vroeg geen voorrecht voor
de Joden, maar recht, enkel recht.
In zijn dagelijkschen werkkring was hij bankier: handelend op de Amsterdamsche
geld-beurs. Hij was op dat gebied der financiën een der eersten van ons land. Van
de achttiende eeuw af is Amsterdam een groote geldmarkt geweest, een
operatie-terrein voor geldbeleggingen, geldomzettingen en geldspeculatiën. Zeer
veel huizen van den eersten rang nemen met afwisselend geluk aan die
bankiers-werkzaamheden deel. Trouwens de negentiende eeuw heeft dat werken met
geld zoozeer verdriedubbeld, dat de geld-manipulatie in 't groot bijna het signatuur
der eeuw is geworden. De omvangrijke geldleeningen van staten en steden dreven
in die richting. De aanbouw van spoorwegen, het leggen van vaste scheepvaartlijnen,
de ontwikkeling van door stoom gedreven industrie, vorderden geweldige voorschotten
om straks winst van beteekenis op te brengen. Het bleek een noodzakelijkheid, om
telkens op een gegeven oogenblik schatten op één punt te kunnen concentreeren, van
waar dan straks langs allerlei wegen welvaartskanalen konden worden afgeleid en
afgevoerd. Geheel de inrichting, samenstelling en organisatie der naamlooze
vennootschappen kwam als voortreffelijk hulpmiddel aan dit streven tegemoet. Doch
veel berustte op de leiding van hem, die voor de oogenblikkelijke vraag naar kapitaal
den geldvoorraad wist saam te brengen, zij 't ook voor korten tijd. De rol en taak van
de bankiers werd dus in 't midden der 19e eeuw hoe langer hoe meer van gewicht.
Zij werden de voortdrijvende raderen der materieele beweging. Allerlei verwijten
konden, en te recht, hun worden voorgeworpen. Men mocht zeggen, dat de heeren
financiers, in ruil der diensten die zij bewezen, een veel te groot deel van het ‘provenu’
onderschepten, vóórdat het kwam in de handen voor wie het bestemd was. Doch wat
hiervan waar bleek, de belangrijkheid der diensten van de
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bankiers viel niet te loochenen. Met fijn beleid tegen elkander opspelende wisten zij
dan verder het deel, waarop zij recht meenden te hebben, telkens te vergrooten. Zoo
geschiedde het ook in Amsterdam. Eigenaardig vooral was het, even als elders, ook
dáár, hoezeer de Israëlitische geest vatbaar scheen voor die financieele bemoeiing.
Naast de oude door Christenen gedreven huizen traden tal van Joodsche
bankiers-firma's op het terrein der Amsterdamsche beurs. Omstreeks de jaren
1850-1860 zijn zij in onze hoofdstad ijverig bezig. Wij bezitten daarover een bij
uitstek teekenachtige schets in een brief, dien Karl Marx den 4den Januari 1856 richtte
aan de New-York Tribune1). Hij beschrijft dáár de positie van de Amsterdamsche
beurs bij gelegenheid der leening, die Rusland in 1855 sloot voor den Krim oorlog,
welke leening onder de auspiciën van het huis Stieglitz toen werd uitgegeven. Nadat
hij over de Hope's breed had uitgeweid, zegt Marx, dat de voor Hope door Stieglitz
beschikbaar gestelde millioenen voor een goed deel ook door de Amsterdamsche
Joden-kantoren werden samengebracht. Hij beschrijft nu enkele dier Joodsche
kantoren. Hij vestigt de aandacht vooral op de huizen van Hollander en Lehren, op
de Raphaels, bespreekt de personen van Stern, Sichel, Bischoffsheim en Goldschmidt,
en noemt vooral het huis van Königswärter. Oudere Amsterdammers zullen met
belangstelling al die eigenaardige figuren nog eens voor hun gedachten willen laten
voorbijgaan. Wij wijzen vooral op Marx's schildering van Hollander en Lehren, het
orthodoxe Joodsche huis, dat met groote devotie de oude godsdienstige gebruiken
van Israël in acht nam. Marx beschrijft hun kantoor aan den Amstel, waar tal van
geloofsgenooten uit het Oosten, uit de Levant en uit Polen, soms met allerlei rabbijnen
samenkwamen: ‘een geur verspreidend die niet altijd van de meest uitgezochte soort
was’. Naast Hollander en Lehren vermeldt Marx dan als Joodsch huis van groote
beteekenis dat van de Königswärters. Zij kwamen - zegt hij - uit Furth bij Neurenberg,
hadden nu (in 1856) huizen in Parijs, Weenen, Frankfort en Amsterdam, en deden
al die huizen samengaan bij

1) Zie ‘The Eastern Question, a reprint of letters written 1853-1856 dealing with the events of
the Crimean war by Karl Marx, edited by Eleanor Marx and Edward Aveling’, London 1897,
pag. 600-606. Vergelijk ons vierde deel der Socialisten, pag. 456.
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groote operatiën, zooals de Russische leening van Stieglitz en Hope. Marx weidt dan
verder uit over het internationale karakter der Joodsche bankiershuizen en poogt te
bewijzen, dat die Joodsche organisatie der leening-syndicaten voor het volk even
verderfelijk is als de aristocratische organisatie der grondbezitters. ‘De fortuinen,
door die leiders van emissiën bijeen vergaard, worden onmetelijk, maar de ellende
en het lijden daardoor aan de massa van het volk overgebracht en de aanmoediging
aldus aan de onderdrukkers van dat volk geschonken wachten nog op een beschrijver.’
Wij laten dit laatste voor rekening van den socialist. Ons was het slechts te doen,
even een blik te slaan op den kring der Amsterdamsche Joodsche bankiers, in het
tijdvak tusschen 1850 en 1860, in wier groep de naam van de Wertheims nog niet
als van beteekenis voorkomt. Als men een zevental jaren verder telde zou het anders
zijn. Tegen het naderen van 1870 zou onder de vele Amsterdamsche bankiershuizen
het huis, waartoe A.C. Wertheim behoorde, een voorname plaats gaan innemen.
Minder op het gebied der staatsleeningen, dan wel op het terrein der Amerikaansche
spoorwegleeningen en der Europeesche industrie zou het telkens zijn slag pogen te
slaan. A.C. Wertheim werd een bankier bij uitnemendheid. Men omringde hem op
de beurs en dong om zijn hulp. Hij was niet zoo zeer de man van het lang
aangehouden, vroeg beraamde, in de onderdeden correct uitgevoerde, zorgvuldig
uitgewerkte bedrijf, als wel de man van het juiste oogenblik, van den stouten zet,
den vluggen ‘coup’, de handige beweging. Zijn combinatiegeest was in zaken
onovertroffen. Zijn concentratie-vermogen éénig. Op zijn groot, druk kantoor,
tusschen een onafgebroken ‘va-et-vient’ van bezoekers, die hem over ‘zaken’ kwamen
spreken, te midden van tal van schrijvende en rekenende kantoorbedienden, dwars
door telefoongeschel en het aanhoudend aanbrengen van telegrammen uit binnenen buitenland, omgeven door wisselmakelaars die koersen aanboden en verlangden,
buigend begroet door kleine effecten-commissionairs die orders afvroegen, in een
voortdurende spanning over het al of niet gelukken van eenige op touw gezette
transacties, bleef hij, al was zijn bedrijvige levendige figuur in volle actie, wat zijn
geest betreft, rustig en kalm, de zaken goed en scherp uit elkaar houdende, en midden
onder allerlei afleiding een
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moeielijke boekhoudersquestie snel beslissende of een ingewikkelde koersberekening
in een oogwenk fixeerende. Hij kende al de geheimen van zijn ‘métier’. Hij was en
bleef man van het kantoor.
Op 't breed open gelaat, in den vriendelijken oog-opslag, was echter nog iets anders
te lezen dan het gedoe van zaken. Hij was een dier naturen die geen leed kunnen zien
zonder den drang tot helpen in zich te gevoelen. Die drijfveer was voor hem een
macht waaraan hij moest gehoorzamen. Van zijn jeugd af kende hij die behoefte. Hij
troostte den ongelukkige en hielp waar hij kon. Toen hij allengs ouder en een man
van vermogen werd, vervormde zich die zachte drang tot een zeer ernstigen plicht.
Hij aanvaardde het ‘rijk’ zijn, maar slechts onder de voorwaarde, dat men de
verplichting van die positie aannam. Het was, meende hij, de vloek der plutocratie
van de negentiende eeuw, dat zij een stand vormde zonder verantwoordelijkheid.
Welnu, hij zou anders handelen, altijd de lijn volgen, die hij van-jongs-af was
begonnen in te slaan, altijd in het belang van den naaste geld en tijd besteden.
Ontelbaar velen kwamen aanspraak maken op zijn mildheid en zijn hulp. Hij zond
niemand weg zonder raad of steun. Hij bleef onder allerlei omstandigheden getrouw
aan de opwelling van het hart. Een menigte brieven viel, vooral in den winter,
dagelijks in zijn huis. Niet één bleef ongelezen of onbeantwoord. Hoe dikwijls zijn
huisgenooten hem ook vroegen, die briefwisseling, zoo eentonig en afmattend, aan
andere handen toe te vertrouwen, Wertheim was daartoe niet te bewegen. Wel vroeg
hij over die brieven, als hij ongesteld of uitstedig was, van tijd tot tijd voorlichting.
Het omvangrijke der correspondentie kan men opmaken uit een enkele mededeeling
van den heer J.A. Tours, wien zulk een advies eens was gevraagd. ‘Schrijver dezes
- zoo zegt de heer Tours - ontving vóór enkele jaren een pak, bevattende meer dan
vijftig brieven, gedurende den tijd van ééne week, door stad- en landgenooten aan
den heer Wertheim geschreven met verzoek om geldelijken steun voor de meest
uitéénloopende doeleinden’. Mij dunkt: dat teekent. Het was de oogst van zeven
dagen. En geheel het jaar ging zoo voort. De ééne maand verliep na de andere. Steeds
werden al de vragen en smeekbeden gelezen en beantwoord en voor 't grootste deel
toege-
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staan. Hij deed dat alles kalm, zonder eenige ophef of drukte, alsof hij, de rusteloos
werkende bankier, niets anders te doen had. Daar zijn in Amsterdam nog enkelen,
die in alle stilte, hetzelfde deden of doen: maar Wertheim behoudt onder hen zijn
eigen plaats. Ook vooral om deze bijzonderheid. Elken morgen toch, jaren en jaren
lang, elken ochtend van 8 tot 9 uur, was hij op zijn kantoor voor ieder te spreken.
Den tijd aan de ontbijt-tafel kon hij uitsparen en gaf hij nu, vóórdat de drukke
rosmolen der zaken begon te draaien, aan de stille armoede, die hem wenschte te
raadplegen. Daar is naast het ruime werkvertrek, waar de chefs der firma Wertheim
en Gompertz zitten, een klein kamertje ter zijde. Elken ochtend kwam daar binnen,
schoorvoetend of dringend, de telkens afgebroken reeks der vragenden, der
smeekenden, der ware poveren, der armen in zwarte kaalgedragen jas: de man dien
't niet meeliep in 't leven, de proletariër van den geest, de door 't leven gebroken halve
artiest, de behoeftige weduw en de verlaten wees. Hij weerde niemand af: stond ze
allen te woord. Hij vroeg niet naar geloof of gezindheid. Individueel hielp hij: terwijl
zijn linkerhand niet wilde weten, wat de rechterhand deed. Daar was iets zeer
verhevens in dezen eenvoud van doen. Een straal uit de Hoogte moet van tijd tot tijd
op de ontmoetingen in dit kleine kamertje hebben gelicht. Wij omstanders, die er na
zijn dood van hoorden, buigen eerbiedig het hoofd. Doch Wertheim bleef niet staan
bij dat met bescheiden kieschheid helpen van hem of haar die dadelijk hulp noodig
had. Hij voegde daarbij meer en meer de bemoeiing met groote werken van
barmhartigheid. Wij zullen straks zijn arbeid in die richting iets meer aanstippen.
Vermelden wij thans slechts, hoe hij in al die instellingen van chariteit de stuwende
en bij elkander houdende kracht bleek. En zeer treffend was, dat hij, die de belangen
van zooveel vereenigingen met al haar vergaderingen en nasleep te behartigen had,
toch telkens voor elk dier maatschappijen in 't bijzonder degelijk werk deed. In al de
verschillende belangen dier vereenigingen was hij met geheel zijn hart als gevangen.
Zijn gemoed was wel schielijk aangedaan, maar bleef de ontroering behouden. Uit
zijn oogen straalde, bij het bespreken dezer aangelegenheden, onafgebroken zachte
glans.
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III.
Letten wij thans op zijn eerste levensjaren en ontwikkeling. Hij was - Abraham Carel
waren zijn voornamen - te Amsterdam den 12den December 1832 geboren. Zijn ouders
hadden het verre van ruim. Zijn vader, Carel Wertheim, had vroeger te Zaandijk een
winkel van gouden en zilveren werken, een zaak weleer door den grootvader
uitgeoefend en door hem voortgezet. Later dreef hij soortgelijke zaken, ook in
antiquiteiten, te Amsterdam. Hij zocht van dáár in de provincie zijn klanten op. De
vader was een handige, geestige man, die tot Februari 1864 heeft geleefd. Zijn aanleg
was eenigszins dichterlijk getint. Ofschoon van nature min of meer droefgeestig was
hij soms vol luimige zetten. Hij wordt ons geschetst als spraakzaam, vooral als iemand
die met zijn klanten gaarne politiseerde. Daar zat in dien vader dus iets, wat later
zoo vol-op in den zoon teruggevonden werd: belangstelling in de publieke zaak en
talent van spreken. Maar de beste trekken heeft onze Wertheim misschien van zijn
moeder geërfd. Zij heette Dinah van Minden en was uit Wageningen afkomstig. Haar
altijd blijmoedig, energiek en voortvarend karakter heeft den grootsten invloed op
zijn vorming uitgeoefend. Toen de vader gestorven was, was de zoon haar steun, en
tot op haar dood in Juni 1884 is hij voor die moeder - zij was allengs gebrekkig
geworden - alles geweest. Persoonlijk had ik in de jaren na 1880 veel
avond-vergaderingen met mijn vriend te Utrecht, waar de zaken der Staats-spoorwegen
al onze aandacht vorderden. Al was het hoofd warm van de debatten, al was het
avond-uur zeer laat waarop wij terugkwamen, nooit verzuimde Wertheim, als hij
van het Weesperstation naar zijn huis op de Heerengracht ging, eerst in de
Sarphati-straat zijn oude moeder goeden-nacht te kussen. Voor die moeder boog hij
altijd eerbiedig het hoofd. De ouders hadden hem vroeg op school gedaan bij den
onderwijzer I.S. Speyer, den vader van den tegenwoordigen Groningschen
hoogleeraar. Die school werd uitsluitend door Joodsche kinderen bezocht; er werd
ook godsdienstig onderwijs dáár gegeven, ofschoon dat niet de hoofdzaak er
uitmaakte. Meester Speyer was een goed wiskundige en heeft 't aangeboren talent
van rekenen zeker bij
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zijn leerling uitstekend ontwikkeld, doch overigens beantwoordde het onderwijs
geenszins aan de menigvuldige eischen die men thans aan een school zou stellen.
Maar een betere keuze hadden zijn ouders niet. Van gemeente-wege werd in die
dagen te Amsterdam slechts onderwijs gegeven in de zoogenaamde armen- en
tusschenscholen. Het meer uitgebreid lager onderwijs werd enkel op de bijzondere,
zoogenaamde fransche scholen verstrekt: en deze scholen waren in den regel niet
toegankelijk voor Joodsche kinderen uit de burgerklasse. Op een school als die van
meester Speyer werd met de behoeften der hygiëne nog nagenoeg geen rekening
gehouden. Toch ontwikkelde zich de jongen tot een levendigen opgewekten knaap,
die wat er te leeren viel op de school met graagte opnam, en wiens vroolijk vernuft
uit zijn kijkers schitterde. Door privaatlessen zou hij onderwijs in de talen krijgen
en zou dus zijn opvoeding worden voltooid.
Zóó werd de jonge Abraham dertien jaren. Ik stipte reeds aan dat de ouders zuinig
moesten leven. De vader werkte hard om voor zijn kinderen - drie zoons en drie
dochters - het brood te verdienen. Abraham moest dus reeds de maatschappij in, al
zat er in zijn mars niet meer dan wat het lager onderwijs had opgeleverd. Doch er
was een gelegenheid om op een kantoor te komen. De jongste broeder van zijn vader
had een rijk, voornaam huwelijk gedaan met mejuffrouw Roosenik uit Wageningen,
en had zich met den heer B.L. Gompertz gëassocieerd tot een effecten-zaak, de later
zoo bekende firma Wertheim en Gompertz. Het was toen ter tijde - in het jaar 1845
- nog een zeer bescheiden huis, eigenlijk niet veel meer dan wat wij tegenwoordig
een couponnen-kantoor noemen, eerst op den Achterburgwal later in het woonhuis
van een der firmanten op de Keizersgracht. Maar de jonge neef van den éénen patroon
zou hier het bedrijf leeren. Voorts oefende hij zich dan in de talen door privaat-lessen.
Het voornaamste deel der lessen werd hem gegeven door een beminnelijke figuur
uit het Amsterdam van vóór vijftig jaren, namelijk door den Joodschen instituteur
I.M. Calisch, den bekenden lexicograaf en beëedigden translateur, die op oudejaarsdag
1884 op 78-jarigen leeftijd is overleden. De heer Calisch was een letterkundige, zij
het van den derden of vierden rang, en wist in zijn jongen leerling het
assimilatie-vermogen en het onderscheidings-talent
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op te wekken en eenigermate te leiden. Wertheim heeft altijd aan den ouden Calisch
voor die literarische opleiding diepe erkentelijkheid getoond. Hij begon de dichters
en vooral de fransche dichters te lezen en te verstaan. En geholpen door de min of
meer vage aanwijzingen van Calisch durfde de allengs ouder wordende knaap op
allerlei gebied van kennis weldra zijn voetstappen te zetten. Wat hij aan wetenschap
zóó veroverde werd vooral verkregen door het ‘help u zelf’. In waarheid was zijn
vorming, zijn kennisneming van de ingewikkelde en vlammende onderwerpen van
staat en maatschappij, die van een autodidact. Te-hooi en te-gras moest hij plukken,
wat onder zijn bereik kwam. Er was hier geen sprake van het dóórdringen in een
enkelen tak van het menschelijk weten, geen concentreeren van den geest binnen
een bepaald vast getrokken cirkel van waarneming of bespiegeling, neen, hij mocht
slechts opnemen wat hij als 't ware toevallig zag of waarop hij met stouten zet
onverwachts de hand kon leggen. Door de omstandigheden van zijn leven, door den
aard van zijn omgeving, moest hij grijpen in velerlei richtingen tegelijk, werd hij
van-zelf encyclopedisch ontwikkeld. Van het verrijken van wetenschap door studiën
van beteekenis zou dan ook later zelfs in de verte geen sprake kunnen zijn. Doch hij
zou op zijn wijze, geholpen door een voortreffelijken aanleg, worden een man van
veelzijdige beschaving, die de waarde besefte van elken tak van kennis of kunst.
Nooit zou hij beproeven later op economisch, staatkundig of op min of meer geletterd
terrein iets nieuws of origineels te vertellen of uitéén te zetten, maar altijd zou hij
geven gloedvolle opwekkingen, krachtige vertoogen, passende inleidingen tot allerlei
goede dingen. Hij voelde zich, door zijn levens-ervaring gedreven, aangetrokken tot
een veelheid en verscheidenheid van geestelijke belangen en zou telkens van zijn
liefde voor die ideëele belangen gaan getuigen. Let wel: men zou dit eerst zien op
later leeftijd. Voorshands - wij zijn nog in de twee of drie onmiddellijk aan het jaar
1848 vóórafgaande jaren - draafde de jonge bediende van Wertheim en Gompertz
met de wissels van het kantoor door de stad, of zat hij op de kantoorkruk coupons te
tellen en te classeeren. In zijn werkuren op het kantoor was hij zoo stipt mogelijk,
de eerste 's ochtends op het appèl, de laatste op zijn post. Hij maakte zich het
‘boekhouden’
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eigen en voorts alles wat op het kantoorleven te pas kwam. De vlugge arme neef
werd door zijn rijkeren oom meer en meer op prijs gesteld.
Juist daarom begreep die oom, dat de jongen, ten einde later misschien grootere
diensten te kunnen bewijzen, op een kantoor van wat ruimer vlucht moest gaan
werken. Wij hebben reeds vroeger onder de groote Joodsche bankiershuizen van het
Amsterdam dier dagen gewezen op het kantoor van Julius Königswärter, dat op de
Keizersgracht schuins over het Molenpad werd gehouden. De firmanten van dat
kantoor waren toen de heeren Henri Königswärter en A.I. Machiels. Dit was een echt
bankiershuis. Het had vaste relatiën met filialen in de groote Europeesche steden.
Vooral de zaken met Parijs stonden er op den vóórgrond: Parijs, waar één der
Königswärters, de baron Max, gunsteling van Napoleon III, als lid van het Corps
Législatif een staatkundige rol speelde: terwijl Louis Königswärter, een tijdlang
leerling van de Amsterdamsche professoren den Tex en van Hall, er de zijde der
Orleanisten koos en met wetenschappelijken rechtsgeleerden arbeid zich bleef bezig
houden. Men hoorde dus dáár op het kantoor der Keizersgracht over het Molenpad
nog van andere transacties dan waartoe een eenvoudig bescheiden effecten-kantoor
aanleiding gaf. Hier was vrij wat meer te doen dan coupons te tellen. Er was iets
internationaals in den dampkring van dat huis. Buitenlandsche bezoekers werden
telkens afgewacht, en de beeld-mooie mevrouw Königswärter zorgde, dat, als er
artistieke talenten in Amsterdam kwamen - ik denk aan de Italiaansche opera met
Gardoni, Tamburini en Mevrouw Persiani - deze artiesten en zangers haar salon
opluisterden. Op het kantoor nu van dat huis werd, door de zorgen van den oom,
onze jonge Wertheim op zeventienjarigen leeftijd gebracht. Hij werd er geplaatst in
samenwerking van een bediende, die ongeveer van denzelfden leeftijd was als hij
zelf, namelijk den heer I.H. Spaink, den tegenwoordigen directeur van de
Amsterdamsche Bank. De beide jongelieden instrueerden elkander zeer ten genoege
van hun patroons. Volgens Wertheim was de heer Spaink voor hem een best
leermeester en gids, niet altijd even gemakkelijk en toeschietelijk, veel eischend van
anderen doch allereerst van zich zelven, en in zijn geslotenheid en oprechtheid een
hart van
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goud. Aan diens wenken heeft de jonge Wertheim - naar zijn eigen bekentenis - voor
het bankiersvak zeer veel te danken gehad. Hij leerde van hem de fijnere techniek
van het boekhouden, een kunst die Wertheim later met recht in den grond meende
te verstaan, en scherpte zijn aangeboren talent van rekenen in het vlug opzetten en
oplossen van arbitrage-sommen. Er werd op het kantoor veel fransche en duitsche
correspondentie gevoerd, en Wertheim moest zich dus daarin wel oefenen.
Van tijd tot tijd werd de jonge bediende ontvangen in de salons van Mevrouw
Königswärter. De gesprekken, dáár opgevangen, spoorden hem slechts te meer aan,
om, in zijn vrije uren, zich te wijden aan de letterkunde. Hij was nu in zijn besten
jongelingsleeftijd. Een jonkman van ongeveer achttien jaren, met al het idealisme
dat aan dien leeftijd eigen is, al was het bij hem verbonden aan eene weêrgalooze
vatbaarheid om geldzaken te begrijpen. Toch domineerde veelal de ideëele trek. Men
ziet hem dan ook in die jaren werkend lid van verschillende literarische gezelschappen,
waaraan de stad Amsterdam in het midden der negentiende eeuw zoo rijk was. Wij
treffen hem aan als vast lid van het letteroefenend genootschap ‘tot Nut en
Beschaving’, waar de voornaamste leden van de beide Joodsche gemeenten (de
Portugcesche en Duitsche afdeeling) bijeenkwamen, en waar ook meermalen sprekers
van andere gezindten optraden. Voorts hield hij geregeld veertiendaagsche
bijeenkomsten met twee jonge vrienden, den zeer begaafden en artistiek ontwikkelden
de la Mar (weldra geneesheer) en B.J. Stokvis, den lateren hoogleeraar, die zijn
schoonbroeder zou worden; de drie jonge boezemvrienden oefenden zich te zamen
in de studie der Engelsche, Italiaansche en Spaansche literatuur; vooral Shakspeare
werd door hen gelezen. Iets later zien wij hem lid van de rederijkerskamer Vondel,
dien aardigen kring vooral van jonge kunstenaars, voor 't meerendeel kweekelingen
der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten: waar aankomende graveurs als
Rennefeld en C.J. van Kesteren, jeugdige schilders als Louis Koopman en A.F.
Zurcher, studenten als August Zimmerman en de reeds genoemde Stokvis, vroolijk
en opgewonden in een lokaal van de Warmoesstraat samen kwamen, om de verzen
van Vondel's treurspelen en die der latere dichters schoon,
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harmonieus en gloedvol te laten klinken. Er was veel rhetoriek en frase in de verzen
of in het proza, dat men in die dagen in zulk een genootschap deed hooren. Men
fixeerde niet goed eigen emotie. Men gaf het persoonlijk gevoel niet in persoonlijke
taal weder. Men werkte veel te veel met beelden, die anderen tot uiting van hun
gevoel hadden gebruikt, in plaats van zelfgevoelde beelden te nemen. De conventie
gaf te dikwijls den toon aan. Maar toch was er bij al de jongelieden, die in zulke
kringen verkeerden, groote zin voor taalmuziek en sterke ontroering wanneer
schoonheid en poëzie tot hen naderden. Zij die in hun vroege jeugd tot de
rederijkerskamer Vondel behoord hebben - et in Arcadia ego! - zullen die avonden
nooit vergeten; zij zullen zich altijd Rennefeld blijven herinneren, zooals hij de reien
van den ‘Lucifer’ melodieus haast voorzong, zooals hij den regel uit den ‘Jozeph in
Dothan’ met lichten zwaai in de hoogte wist te werpen:
Wie kan gebeteren, dat hij van starren droomt!

Wertheim's aandoening trilde mede in die atmosfeer. Hij hield zelf in die dagen
voordrachten in zulke kringen. Voor mij ligt op tafel een mij door een zijner zoons
ter hand gestelde lezing, den 9den November 1854 gehouden in het genootschap tot
Nut en Beschaving, over de lyrische poezie van Victor Hugo, een stapeltje geel
geworden beschreven vellen. Het opstel is bloemrijk geschreven, vol hartstocht en
pathos, doch ook vol pronk van geleende metaforen, vol onjuiste beelden, vol
gedruisch van woorden en wemeling van schelle kleuren. Duidelijk was het, dat de
autodidact geen strenge leider hier had gehad, en dat de vingerwijzingen van Calisch
op het gebied van smaak vaag en onvolledig waren geweest. Met 't oog op zulk een
opstel begrijpt men, dat Wertheim later weemoedig kon klagen over het nadeel dat
alle klassieke vorming hem ontbrak. Toch troffen mij in dat zelfde opstel twee trekken,
die in den jongeling den lateren man reeds teekenden. Vooreerst: de eisch aan den
dichter gesteld om doordrongen te zijn van het godsdienstig beginsel, met de echt
Israëlitische opvatting van de Godheid als zinnebeeld van ‘Rechtvaardigheid’ en van
volmaaktheid: ten andere de plooi die zelfs in de sfeer der poezie den
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man van zaken en wel van bankiers-zaken aan 't woord liet komen. De hooge
bewondering toch voor Victor Hugo verflauwt bij den bediende van Königswärter,
wanneer hij op 't einde van zijn opstel ook de ‘Châtiments’ gaat behandelen. Dan
speelt de waardeering, die Napoleon III ondervond van de zijde der bankiers, hem
parten en zegt hij, ‘dat de strekking en de geest, die ‘les Châtiments’ beheerscht,
onwaardig is aan de ‘Feuilles d'automne’ .... en dat die schriften, uit hartstocht en
teleurstelling geboren, als zoodanig niet langer zullen duren dan de feiten waaruit
zij ontstonden: het zijn treurige gedenkteekenen van den haat en de partijzucht van
den verontwaardigden vrijheids-tribuun, maar die hun schaduwen niet zoover kunnen
werpen dat zij de eerzuil des dichters kunnen bereiken.’ Wij oordeelen thans anders
over de ‘Châtiments’, en denken o.a. aan het gedicht aan Pauline Roland gewijd.
Letterkunde was echter voor den jongen Wertheim waarlijk niet alles in alles. Hij
concentreerde zijn geest niet op één punt. Hij verdeelde zijn kracht. Literatuur,
tooneel, muziek waren en werden voor hem slechts middelen om den geest te rijpen:
middel, geen doel. En in die werkzame jongelingsjaren, die hij doorbracht arbeidende
in de bankierszaak der Königswärters, werd dan ook een veelzijdige ontplooiing van
allerlei onderscheidene geestesgaven bij hem waargenomen. Hij had geestdrift en
dan weder snel en koel overleg: hij kon met vuur spreken en dadelijk daarop een
heldere en klare uitéénzetting over financieele belangen op 't papier zetten: hij kon
met aan liefde grenzende waardeering personen herdenken, om met den snelsten
overgang luimig en schertsend tegenstanders in een lachwekkend licht voor te stellen.
Hij werd, nu hij allengs over de twintig jaren oud was geworden, op zijn manier een
compleete man. Man van de daad en van 't woord: vol aspiratiën en tegelijk vatbaar
voor veel berekening: bezielend en toch scherp ontledend: met stoute projecten
vervuld en toch rustig en eenvoudig: geslepen en gevat en toch vol vertrouwen: de
meerdere van velen en toch liefst zich zettend op den tweeden rang: van alles op de
hoogte, hij die op dertienjarigen leeftijd reeds van de lagere school was genomen: thans, nu hij de school van 't leven bewust had doorloopen, vol doorzicht en
vatbaarheid om alles wat in
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de wereld te koop is op de juiste waarde te taxeeren, en toch nog steeds in staat om
zich te laten drijven op indrukken van het gevoel.
Toen de oom, die hem naar 't kantoor der Königswärters had gebracht, de
veelzijdige ontwikkeling van den neef bespeurde, begreep hij, dat de jonge Abraham
Carel een groote werkkracht voor zijn eigen effectenkantoor kon zijn. Hij wikkelde
dus de betrekking af, die onzen Wertheim aan het huis van Julius Königswärter
verbond, en nam hem op 21-jarigen leeftijd - men schreef 1853 - in zijn eigen kantoor.
Weldra gaf hij hem, in overleg met zijn compagnon, de procuratie van Wertheim en
Gompertz. Zoo liep alles voor onzen aankomenden bankier thans als langs zijden
draden. De jaren van beproeving en van armoede waren voorbij. Hij had het standpunt
verkregen, van waaruit hij voortaan werken zou. Hij zou de firma, die hem nu een
plaats inruimde geëvenredigd aan zijn talenten, tot groote uitbreiding gaan brengen,
weldra tot een der eerste huizen in zijn stad maken. Hij zag zijn toekomst duidelijk
vóór zich en richtte zijn leven daarnaar in. Hij gaf zich geen rust. Hij ging geheel en
al op in de zaken, doch bleef bij de behandeling van al de questies optimist, eenigszins
idealist. De pessimisten schuddeden 't hoofd over zijn optreden en uitingen, doch hij
liet ze praten: hij schreed zijn weg en volgde zijn ster. En zijn bestaan werd voor
eigen hart rustiger en kalmer toen de oom, die hem in alles nu had geholpen, hem
zijn eenige dochter in Mei 1858 ten huwelijk gaf.

IV.
Wertheim was dus gekomen in de positie, waarin hij te Amsterdam voortaan bekend
zou zijn, hij werd mede-chef der firma Wertheim en Gompertz. Hij ging al de kennis
en ervaring, die hij had opgedaan, aanwenden om breeder vlucht aan de zaken van
dat huis te geven. Hij was jong - nog geen dertig jaren - en kon de krachten van zijn
veelzijdigen geest in die richting tot groote spanning uitzetten. De kleinere
commissie-zaken van het kantoor werden niet verwaarloosd, doch de bankier werd
in hem wakker, en hij combineerde reeds de hulpbronnen, waarover hij beschikking
kon hebben, om weldra deel te nemen in leeningen, om te
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participeeren in consortia, om in grootere syndicaten op te treden. Het werd een
rusteloos cijferen en denken, een peinzen en speuren. Geniale berekeningen gingen
door dat jonge brein, en enkele welberaamde speculatiën werden op de beurs reeds
tot stand gebracht. Het geld verdienen begon een groote factor in zijn leven te worden.
Niet dadelijk echter kon hij in gelijken rang met de oude geäccrediteerde huizen zich
voelen of meten. Er was een soort van leerlingschap, een zeker bescheiden terugtreden
in den beginne noodig. Het leven en bedrijf moest zóó worden ingericht, dat men
allengs den scherpzinnigen jongen geldman als van-zelf inriep. De wijze van kampen
van een Caesar, ‘ik kwam, ik zag, ik overwon,’ is voor de heeren financiers niet altijd
de beste methode, in allen geval nooit de methode die het langst duurt. De arbeid
van Wertheim was in die eerste jaren een arbeid, die meer geleidelijk de aandacht
op den jongen aankomenden bankier vestigde.
Mij heugt nog goed het jaar 1861, toen ik als secretaris der Kamer van koophandel
te Amsterdam optrad. Wertheim nam toen nog aan de beurs geen in 't oog vallende
plaats in, maar zijn naam werd door kundige handelaars en geldmannen reeds telkens
en telkens genoemd. Joh. C. Zimmerman, met wien ik toen veel omging en die zelf
een goede carrière op de beurs doorliep, maakte mij op hem opmerkzaam, en toonde
mij, haast met benijdenden blik, in 't voorbijgaan zijn bewegelijk vlugge figuur. Doch
Wertheim's raad of medewerking werd in de ‘haute-finance’ dier dagen te Amsterdam
nog niet in de eerste plaats ingeroepen. De opkomende groote man was toen A.
Mendel, ook een Israëliet. Deze ging te-werk op de manier van een Julius Caesar.
In de jaren 1862 en 1863 vestigde hij - die tot nu toe als eerste bediende en man van
vertrouwen bij Goll & Co. had gewerkt - met veel ‘éclat’ in Amsterdam de groote
maatschappij van ‘Handel en Nijverheid’, die, ingericht naar den trant der fransche
groote instellingen tijdens de regeering van Napoleon III, de Crédits Mobiliers en
soortgelijke combinaties, op min of meer reusachtige schaal, in verband met de
kapitaalkrachten van het buitenland, den stoot zou geven aan nieuwe groote financieele
lichamen. Aldus werden door dat ‘Handel en Nijverheid’ in 1863 opgericht de
Nederlandsch-Indische Handelsbank, de Nederlandsch-Indische
Spoorweg-Maatschappij en (voor de
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helft) de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, en werd het publiek
opgeroepen om in die drie nieuwe zaken zich te interesseeren. Het publiek echter
nam nog niet grif de aandeelen in die drie nieuwe ondernemingen. Geen nood. Mendel
deed door zijn ‘Handel en Nijverheid’ de emissie der aandeelen garandeeren en zette
alles in gang. Het was een geweldige beweging van fondsen die aldus ontstond: een
suizen van allerlei wind: een wild machtig raderend leven: en tegelijkertijd werd
baan en werkkring geopend voor allerlei jonge mannen, die nog moesten toonen wat
zij waard waren. Wertheim's naam kwam onder die groep van jongere commissarissen
of directeuren niet voor.
Toch werden in het begin van het jaar 1863 statuten gepubliceerd van een
soortgelijke Bank, waarbij Wertheim wel als directeur optrad. Het was de Credieten Depositobank. Het artikel 2 der den 14en April 1863 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.’ Het kapitaal der onderneming werd aanvankelijk gesteld op tien millioen
gulden. Onder de commissarissen kwamen voor als president-commissaris dr.
Sarphati, die toen president der directie van de Nationale Hypotheekbank was, verder
de heeren Bachiene, Heshuysen, Berg van Dussen Muilkerk, Bosch van Drakenstein,
mr. M.H. s'Jacob, Santhagens en voorts van buitenlanders de heeren L.R.
Bisschoffsheim, Hentsch en Pinard van het Comptoir d'Escompte, allen te Parijs.
Als directeur, bijgestaan door den secretaris mr. M.C. van Hall, trad op A.C.
Wertheim. Hij heeft die betrekking van directeur waargenomen tot in het begin van
het jaar 1865. Toen werd hij commissaris. Doch in 1872 nam hij voor goed zijn
ontslag uit de betrekking aan deze bank, waarschijnlijk wegens onvereenigbaarheid
met het gelijktijdig leiden zijner eigen bankiers-
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zaak. Zoo als men weet heeft de Crediet- en Deposito-bank zich in 1872 vervormd
en opgelost in de ‘Succursale’ der ‘Banque de Paris et des Pays Bas’ hier ter stede.
Hoofd werkkring voor A.C. Wertheim bleef echter zijn aandeel in de firma
Wertheim en Gompertz. Dit was zijn bedrijf bij uitnemendheid. Hij was nu allengs
een man van meer beteekenis in Amsterdam geworden. Hij ging - na gedurende de
eerste vier jaren van zijn huwelijk in de Doelenstraat gewoond te hebben - verhuizen
naar een deftiger huis op de Keizersgracht bij de Reguliersgracht, achter welk huis,
in de Kerkstraat, het kantoor zijner firma werd gevestigd. Hij bewoog zich financieel
thans zeer gemakkelijk. Tot zelfs in kleine vormen zag men dat hij aanzien kreeg.
Amsterdamsche Israëlitische bankiers beminden in die dagen titels en ridderorden,
zoo het heette voor de buitenlandsche relatiën. De Duitsche hoven, grootere en
kleinere, waren van ouds gewoon aan die levendig gevoelde behoefte te voorzien.
Ook A.C. Wertheim kreeg op zijn beurt enkele dier onderscheidingen. Het was vooral
zijn oude patroon Machiels die hem hieraan hielp. De heer A.J. Machiels toch,
langzamerhand éénig overgebleven chef der firma Julius Königswärter, besloot in
1862, daar hij zeer vermogend was, zijn zaak te Amsterdam te liquideeren, en zelf
naar Parijs te verhuizen, waar hij voortaan leefde. Hij bleef, toen de jonge Wertheim
van zijn kantoor ging, zijn vroegeren bediende altijd een goed hart toedragen. Nu hij
zelf Amsterdam verliet en zijn consulaten (hij was natuurlijk consul) in die stad moest
laten varen - hij bekleedde voor zijn deel de consulaten van Baden en van
Saksen-Coburg - dacht hij Wertheim een genoegen te doen, door hem als zijn opvolger
aan te bevelen. Ten aanzien van Saksen-Coburg gelukte dit, niet wat betreft Baden.
Bij zijn vertrek naar Parijs had de heer Machiels echter aan zijn jongen vriend alvast
de wapenschilden en vlaggen van de twee Duitsche staatjes ter hand gesteld. De
Badensche vlag met het schild moest nu aan een ander worden gegeven. Onze A.C.
Wertheim was intusschen nog niet thuis in de fijne onderscheidingen dier insignia
en gaf bij ongeluk de Saksische tooisels af. Zoo gebeurde het, dat, tot groot vermaak
van het in die dingen belangstellend publiek, bij den eersten den besten verjaardag
van een lid van het koninklijk huis, A.C. Wertheim de Badensche, en
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zijn mede-begunstigde Amsterdammer de Saksische vlag uitstak. Zulk een consulaat
gaf trouwens niet veel werk: de arbeid bestond in het ontvangen af en toe van enkele
bedelaars en het legaliseeren, eens of twee-malen per jaar, van een handteekening.
Toen A.C. Wertheim eenigen tijd op die wijze met lof de Saksen-Coburgsche belangen
had waargenomen, werd hij vereerd met de toekenning van een tweede consulaat,
dat van Nassau, dat hij echter in 1866 na de annexatie van Nassau door Pruissen
weder verloor. Zulke consulaten brachten dan mede het verkrijgen van ridderorden
van de door den consul vertegenwoordigde staten.
Dat alles betrof slechts het uiterlijk: een plaats of rang op de ijdelheidsmarkt. De
wezenlijke plaats in de stad werd natuurlijk bepaald door de innerlijke gehalte van
den persoon. En afgescheiden of zelfs in weerwil van dien opschik bleek die gehalte
van het beste allooi. Onder de financiers werd zijn naam allengs genoemd als een
der zeer ondernemende. Zijn firma begon op zijn aansporing langzamerhand zich
ook te bewegen in de richting der Noord-Amerikaansche spoorwegemissiën. Kregen
niet altijd alle opnemers van zulke door Wertheim en Gompertz uitgegeven waarden
de gehoopte winsten, het kantoor zelf breidde onmiskenbaar zijn werkkring en invloed
uit. Een administratie-kantoor van Amerikaansche spoorwegwaarden werd later door
zijn huis in vereeniging met den heer F.W. Oewel en de firma Westendorp & Co.
opgericht. In den gang en stroom dezer Amerikaansche fondsen-beweging was hij
omstreeks het tijdvak van het jaar 1870 in ons land een groote drijfkracht, en zijn
firma werd meer en meer op dit terrein bekend. Het is waar: het eigen geld verdienen
stond hier op den voorgrond. Het geld was de bruid waar men om danste. Bij enkele
omstanders en toeschouwers dier Amerikaansche zaken gleden wel eens de woorden
van de lippen: het is zoo als het is, maar niet altijd zoo als 't behoort. Doch in de vaart
der mededinging gelden niet immer de regelen van zuivere onbaatzuchtigheid of van
zelfopoffering. Die voordeel wil hebben, moet voordeel doen, luidt de spreuk op het
terrein der beurs. Streeft gij niet zoo hebt gij niet: klinkt het dáár. Zoolang het mijn
en dijn onder de menschen heerschen, zal altijd 't goud een eigen verlokkende spraak
tot hen spreken. De Hollandsche
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taal kent het weinig vleiende spreekwoord: een ieder is een dief in zijn nering. En
onze bijbel wijst er telkens op, dat zij die rijk willen worden in verzoeking vallen.
Wij willen niet beoordeelen of Wertheim aanvankelijk in die Amerikaansche
spoorwegzaken te-veel op den stroom zich heeft laten glijden. Wij constateeren
eenvoudig, dat, niettegenstaande de Amerikaansche emissiën, zijn naam op de beurs
zonder ophouden altijd-door geëerd bleef: wat waarlijk niet van al zijn concurrenten
in die dagen gezegd kan worden. Zijn rustelooze pogingen om goed te maken wat
bedorven was hebben de fouten doen vergeten en vergeven, fouten bovendien, die
door de omstandigheden zoo al niet gerechtvaardigd althans verontschuldigd worden.
Hij werd bij het bloeien zijner firma een man van gezag op de geldmarkt.
Langzamerhand werd hij bij uitnemendheid de man dien men inriep, wanneer nieuwe
groote handels- en vervoer-ondernemingen werden op touw gezet.
Toen in het jaar 1870 de stoomvaart-maatschappij Nederland werd opgericht, die
ons land in de meest vaste en geregelde verbinding moest brengen met het Oosten,
was hij het vooral, die den heer Jan Boissevain, den waren schepper dier vaart,
ondersteunde en schraagde. Hoe hij bij dien arbeid gewaardeerd werd, heeft de heer
Boissevain zelf, na Wertheim's dood, in het Handelsblad verhaald. ‘Het begin van
de Nederland - aldus schreef deze - was niet voorspoedig. Het eerste schip verbrand,
kleine averijen bij de andere, dreigende processen, een zeer hooge rentestand, met
zeer geringe kans om nieuw kapitaal te plaatsen: ziedaar wat men ondervond. Toch
voelde het bestuur dat men verder moest, dat de vloot moest worden versterkt, dat
het werkprogramma moest worden uitgevoerd. Verschillende leden van het bestuur
vonden het echter roekeloos dit met geleend geld te doen, en de eere-voorzitter der
Maatschappij, Prins Hendrik, die vooruit wilde, rekende vooral op den heer Wertheim
om deze bezwaren te weerleggen. Maar ziet, op den dag der vergadering is de heer
Wertheim ziek en heeft huis-arrest. Geen nood. De prins laat vragen of de vergadering
bij den heer Wertheim aan huis kan worden gehouden. Dáár heeft zij dan ook plaats,
niet aan de groene tafel, maar met den eerevoorzitter in een monumentalen fauteuil,
den patient op de canapé en de leden van het bestuur op
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salon-stoelen er om heên gegroepeerd. En toen ging de patient aan 't betoogen, met
volkomen erkenning en waardeering van de bezwaren der oppositie, maar met zóó
heldere uiteenzetting van de wijze, waarop die bezwaren waren te ontmoeten, dat
zelfs de tegenstanders moesten erkennen: ja, zóó kan het. En zoo kon het ook. De
uitslag leerde het.’1)
De karakter-trek, waardoor hij zich bij het in het leven roepen en uitbreiden van
al dergelijke ondernemingen onderscheidde, was onveranderlijk die van een verstandig
optimist. Hij bleek zeer bekwaam, vooral in opbouwende richting. Zelfs wanneer er
ongelukken waren voorgevallen, liet hij de harde kritiek veelal aan anderen over.
Hij zag natuurlijk dat verkeerde even zoo goed als een ander: maar het scherp
veroordeelen kwam niet van zijn lippen. Hij wilde van het oude altijd nog het goede
behouden. Een helpende hand ging er in zulke financieele aangelegenheden steeds
van hem uit. Zijn antagonisten, hem op vergaderingen ziende verschijnen, mompelden
zoo iets van de reddingboot. En zeer zeker, hij was uiterst scherpzinnig, maar liefst
in concilieerende richting. Breken deed hij zelden. Constructief, niet destructief, ging
hij te werk. Omdat hij liefst dat wat bestond niet wegwierp, en men hem voortdurend
bezig zag met bijwerken en opknappen, werd in bankierskringen wel eens de
opmerking gehoord, dat hij in die sfeer eigenlijk niet de ware oorspronkelijke
denkbeelden had, dat zijn kracht vooral bestond in het levensvatbaar en smakelijk
maken van de conceptiën van anderen. Dit was in den vorm, waarin het gezegd werd,
overdrijving: maar toch lag er een kern van waarheid in die beoordeeling zijner
werkzaamheid. Hij had de fouten en gebreken van zijn groote qualiteiten: zichtbaar
soms in het rekken van den levensduur van ondernemingen, die niet geheel meer
levensvatbaar waren: al moet er in één adem bijgevoegd worden, dat bij hem het
werkmansbelang, het in 't werk houden van veel werklieden, dikwijls den doorslag
gaf. Zijn wezen was altijd tegemoetkoming. Hij was ook tegenover hen, wier meening
hij niet deelde, de hulpvaardig-

1) A.C. Wertheim heeft later in een klein voor vrienden gedrukt gegeschrift van 1895 ‘Het
zilveren feest der Maatschappij Nederland’ op de hem eigen geestige wijze Prins Hendrik
met betrekking tot die Maatschappij geteekend.
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heid en vriendelijkheid zelve. Zeer schrander en beleidvol, wist hij telkens met zijn
sympathieke stem, met de glanzende flikkering van 't oog, met zijn geestig
opgewekten betoogtrant, met zijn edelmoedige opvatting, met zijn opwellingen van
't hart, met zijn door anecdoten gekruide causerie, met zijn pikante zetten, allen mede
te sleepen, de vrienden om wat aan de tegenpartij toe te geven, de vijanden om voor
't oogenblik de wapenen neder te leggen. Hij scheen nooit te wanhopen. Als alles
dreigde te barsten had hij nog een reservevoorstel, dat de op touw gezette
onderhandeling toch deed gelukken. Men sprak van Wertheim's volgkoetsen, als hij
aan sommige belangen toch nog een kans of kansje wilde verzekeren, indien de
geheele zaak, die hij trachtte te beredderen, winst zou opleveren. Hij was op dergelijke
financieele conferenties en vergaderingen een ‘charmeur’. En door de bekoring, die
hij over alles wist te gieten, werden de overigens droge becijferingen onder zijn
handen levende bewegelijke groepen. De transactie, waarheen hij stevende, werd
een boeiend drama, met emoties en aandoeningen, die ook de stugste dwarskop in
zekere mate onderging. Goed gehumeurd gingen zelfs de ‘enfants terribles’ der
oppositie, die meestal door hem met een kluitje in 't riet waren gestuurd, hun weg
naar huis. Hun bedreigingen losten zich ten slotte op in een verbazing over Wertheim's
‘weergâsche’ handigheid.
Men kwam dus van-zelf tot hem, als hulp voor zulke financieele instellingen
noodig was. Aardig was het, dat de scheppingen van Mendel, die hem in 1863 nog
ter zijde hadden gelaten, de één vóór de ander na, zijn steun later gingen inroepen.
- Het eerst was dit het geval bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
Het bleek toch al spoedig, dat die maatschappij - daargelaten de misslagen die zij bij
de oprichting bedreef: het leunen op den heer Mendel voor garantie der storting op
de aandeelen en het sluiten der Luik-Limburgsche overeenkomsten - slachtoffer zou
worden van een groote fout, die door de Regeering in 1863, bij het vaststellen der
concessie, was gemaakt: te weten, dat die maatschappij, bij uitbreiding der exploitatie,
wel klimmende uitgaven moest doen, maar telkens van den staat onevenredig minder
aandeel in de bruto-ontvangsten voor de exploitatie-kosten verkreeg. De schaal van
artikel 53 der concessie van het jaar
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1863 ondermijnde sluipend die onderneming. De heer A.C. Wertheim was in die
dagen eenvoudig aandeelhouder. Met de heeren M.H. Insinger, J.W. Bake, mr. A.S.
van Nierop en mr. E.N. Rahusen deed hij nu 30 Mei 1868 het voorstel, dat tot
reorganisatie van die maatschappij leidde. Toen die reorganisatie tot stand was
gekomen, werd hem een zitting aangeboden in den raad van commissarissen, en
sinds dien tijd hebben de Staatsspoorwegen geen warmer vriend gekend dan
Wertheim, die al de ‘ressources’ van zijn buigzaam talent, al de elasticiteit van zijn
geest aanwendde, om die maatschappij onder allerlei schokken en gevaren in het
goede spoor te houden en voorwaarts te doen rijden. - Ook de Nederlandsch-Indische
Spoorweg-Maatschappij, die in 't begin van haar loopbaan vrij wat financieele
beslommeringen en zorgen had, nam weldra in 1869 A.C. Wertheim als commissaris
in haar midden op, en schonk hem een vooruitstekende plaats: hij gaf dáár immer
zijn krachtigen bijstand aan de maatregelen, die de maatschappij tot haar
tegenwoordigen gunstigen toestand hebben gebracht. - Doch de grootste taak moest
hij volvoeren bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank. Het was in het jaar 1884.
De Indische zaken verkeerden in een dreigende crisis. Indische crediet- en
handels-instellingen, die tot nu toe algemeen vertrouwen hadden genoten, werden,
door een zwaren val in de prijzen der producten, bedreigd met staking van betaling,
daar het crediet haar van alle zijden ontviel. De Nederlandsch-Indische Handelsbank
vooral - die daarenboven veel te veel toegegeven had aan al de gemakkelijke
wisseltrekkingen - wankelde op haar grondslagen. Goede raad was duur. Toch begreep
men, dat nog een poging moest worden aangewend om het dreigend gevaar te
bezweren. Ten kantore van den bij uitstek wakkeren handelaar J.B. Zeverijn kwamen
eenige kooplieden en financiers bijeen, zoo als men elkander aan de Beurs vond,
zonder voorafgaand overleg1). Wel scheen de taak moeilijk, toen men de behoeften
had overzien. Want wilde men den val voorkomen, dan waren voor de Indische
Handelsbank noodig negen millioen gulden. Wertheim opperde toen het stoute
denkbeeld, die millioenen te vinden in obligatiën van eene op te

1) Wij volgen hier een voorstelling van den heer J. Boissevain.
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richten maatschappij, welke een aantal waarden van de bedreigde bank zou
overnemen. Het succès scheen echter bijkans ondenkbaar, want men had slechts vijf
dagen tijds. Bergen van bezwaren deden zich op: ook en vooral van juridieken aard.
Nu was echter Amsterdam in die dagen een advocaat rijk, August Philips, die met 't
veerkrachtigste, onvermoeibaarste, lenigste, subtielste en schijnbaar eenvoudigste
talent bijna alle moeielijkheid in rechten wist te overkomen. Het geniale plan, door
Wertheim geopperd en door de vrienden beaamd, kreeg den volgenden dag, na een
debat met den rechtsgeleerde, vaste gestalte. In ongeloofelijk korten tijd werden door
hen beiden statuten en contracten opgesteld. Het was een intellectueel genot - zegt
de heer J. Boissevain - deze twee eminente mannen, Wertheim en Philips, die elkander
zoo dikwijls in groote zaken, nu eens in verbond dan weder tegenover elkander,
mochten ontmoeten, thans zulk een herrijzende zaak te-zamen te zien opzetten. De
bijeenkomst duurde tot laat in den avond. Dien eigen nacht was Wertheim aan de
drukkerij, om het prospectus te laten zetten, dat 's morgens alom werd verspreid. En
toen werd al de ervaring, al de invloed van den in binnen- en buitenland geëerden
bankier gebruikt, om de emissie te doen gelukken. Het beleid van Wertheim bleek
toch meesterlijk. Eenige uren vóórdat de inschrijving sloot, was het nog onzeker of
zij vol zou komen. Maar de schepen waren verbrand. De vrienden, die bij Zeverijn
waren samengekomen, hadden zich op eerewoord verbonden, om de inschrijvingen
terug te geven, als de volle negen millioen niet werden genomen: - en toen de laatste
klokslag klonk had de veldheer zijn slag gewonnen. In de kleine bovenkamer van
het Nutsgebouw achter het Paleis, waar op den namiddag van dien dag de uitslag
werd verkondigd, werd door al de aanwezigen - er waren een dertigtal in het zaaltje
bijeen - een warme en innige handdruk aan Wertheim gegeven. Hier had hij geheel
onbaatzuchtig al de hulpmiddelen van zijn vindingrijken geest, al de kracht waarover
hij beschikte, voor een groot handelsbelang ten offer gebracht.
Wertheim was nu een vocaal geworden in financieele zaken. Van-zelf vond hij
zijn plaats aangewezen in het bestuur der Vereeniging voor den Effectenhandel. Aan
de oprichting der Amsterdamsche Bank in 1870 nam hij een werkzaam deel,
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van welke instelling hij geruimen tijd commissaris bleef. Het commissariaat van
allerlei gewichtige vennootschappen - wij noemen bijv. het Gemeente-crediet en de
Nederlandsche Trust-Maatschappij - werd hem opgedragen. De twee eerste financieele
instellingen van het land, beide te Amsterdam gevestigd, de Nederlandsche
Handelmaatschappij en de Nederlandsche Bank meenden het een voorrecht te heeten
A.C. Wertheim in den raad harer commissarissen op te nemen. Het was in zekeren
zin een bekroning van geheel zijn bankiersleven. Want bankier bleef hij met hart en
ziel. Deze werkzaamheid kwam overeen met den aanleg van zijn natuur. Hij had een
te bedrijvigen geest om lang zijn krachten te concentreeren op één onderwerp. Elke
nieuwe uiting in de verkeerswereld trok hem aan. En daarbij kwam dan de leus, die
hij zich altijd gesteld had, om alles wat hem voor de hand kwam onmiddellijk af te
doen. Welnu, op zijn kantoor, te midden van zijn bedienden, in dien suizenden
bijenkorf, was er gelegenheid van allerlei kennis te nemen en velerlei besluiten
dadelijk te nemen. Het groote werd groot, het kleine klein behandeld. De schommeling
van winst en verlies gaf prikkel bij elke berekening. Hij was thuis in al die
becijferingen, in al die combinaties en verplaatsingen der kapitalen van de ééne
hoofdstad naar de andere. Hij ontwierp nog altijd tot op het laatst van zijn leven
groote plannen, getuige de Zuiderzee-Maatschappij, die tot doel had een nieuwe
provincie aan ons rijk toe te voegen. En verliet hij in den middag zijn groot en ruim
kantoor, gedurende de laatste twintig jaren in de Amstelstraat gevestigd, dan werd
hij met achting allerwege op de Beurs ontvangen. Men wees hem den buitenlandschen
bezoekers aan. Naast de coryfeën der geldmarkt uit zijn eigen kring - wij noemen
bij voorbeeld den heer Rosenthal en den heer F.S. van Nierop - handhaafde hij zijn
eigenaardige en goede plaats.

V.
Bij alles wat hij in die velerlei richtingen met en door zijn kantoor werkte en
ondernam, stond intusschen altijd op den achtergrond de groote liefde voor
Amsterdam. De joden dragen Amsterdam voor 't meerendeel op de handen. Potgieters
verzen aan Amsterdam van Mei 1860 (in zijn gedicht
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over Isaäc da Costa) zijn uit hun hart geschreven, wijl die regelen als in één trek
samenvoegen de verstandige gastvrijheid van het Hervormde Amsterdam der
Republiek en de dankbare vergelding die Israël aan Amsterdam wijdde:
Al 't voordeel waardeerend van vlijtigen wandel
Weest ge ijlings hun plaats in der poorteren rij,
't Verlaten Lisbóa riep wee om zijn handel,
De korlen des Taags werden staven aan 't IJ.

Inderdaad is Amsterdam niet denkbaar zonder dat bewegelijk, veerkrachtig en
buigzaam Israëlitisch element, dat, altijd met de andere stedelingen medewerkend,
toch niet volkomen samensmelt met die andere bestanddeelen der stad, maar steeds,
bij de grootste toewijding voor de belangen der plaatselijke gemeenschap, terecht
een eigen zelfstandigheid liefst blijft behouden. Wat Amsterdam op allerlei gebied
aan die zonen van het huis Jacobs verplicht is, staat in de inwendige geschiedenis
van het Amsterdam der laatste drie eeuwen schier op elke bladzijde gegrift. Toen
A.C. Wertheim van jongeling tot man opwies, was er een vaag verlangen dat 't hart
der beste Amsterdammers deed kloppen, namelijk de begeerte om de beëngende
banden, die het oude Amsterdam omknelden, te breken, de stad uit te breiden, licht,
lucht en nieuwe woningen aan de armeren, nieuwe wijken aan de burgerklassen te
geven. En dat verlangen verpersoonlijkte zich in een zoon van het volk Israëls, in
dr. Sarphati.
Aan dien man ging A.C. Wertheim zich hechten met al de kracht van zijn ziel.
Sarphati, in het jaar 1813 uit oud-Portugeesche maar verarmde Joden gesproten,
had, na een studietijd aan de Leidsche academie, in 1838 als geneesheer zich in zijn
geboortestad Amsterdam neêrgezet. Maar zijn rustelooze geest, de behoefte aan
werkzaamheid op groote schaal, kon niet bevredigd worden met de zelfs aanzienlijke
praktijk, die hij zich door zijn talent en menschenkennis had verworven. Voor hem
was middel wat voor zoovelen doel zou zijn geweest. Ongevoelig voor materieele
voordeelen, gesteund in zijn zienswijze door zijn edele, bescheidene, geestelijk zeer
ontwikkelde vrouw, Abigaïl Mendes de Leon, die hij zich ondanks den tegenstand
eener aristocratische omgeving tot echtgenoote had verworven, on-
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verschillig voor hetgeen in den regel de genieting des levens wordt genoemd, matig
en ingetogen van natuur, maar door eerzucht in den besten zin des woord geprikkeld,
zocht hij naar een werkkring in verband met veel-omvattende plannen ter verbetering
en ontwikkeling van Amsterdam. Eerst vestigde hij de Maatschappij tot bevordering
van landbouw en landontginning, een poging om de treurige en kostbare wijze,
waarop asch en vuilnis in Amsterdam werden afgevoerd, te vervormen. Daarna
stichtte hij de eerste Handsschool hier ter stede, waar hij zelf als docent der scheikunde
optrad. Na het bezoeken der wereldtentoonstelling van Londen in 1851 rijpte bij hem
het plan tot het oprichten der vereeniging van Volksvlijt, welke zich oploste in de
stichting van het Paleis voor Volksvlijt, een gedachte waarbij hij voortdurend zich
liet leiden door mr. J.A. van Eyk en dr. W.C.H. Staring. Beter en goedkooper brood
voor het volk was de leuze, waaronder door hem de maatschappij der Meel- en
Broodfabriek werd in 't leven geroepen, de voorgangster van zoovele soortgelijke
instellingen hier te lande. Toen gaf hij, voorgelicht door den jongen mr. J.T. Buys,
den stoot tot het oprichten der Nationale Hypotheekbank, de eerste en nog altijd de
bloeiendste van al die vele banken, die kapitaal en landbezit zoeken samen te brengen.
In 1862 grondvestte hij - zooals wij reeds vroeger gezegd hebben - de Nederlandsche
Crediet- en Depositobank, welke vereeniging van kapitaal beoogde tot het voeden
en in gang houden van al de door hem beraamde en ook door anderen gevestigde en
te vestigen instellingen. In 1864 richtte hij de Nederlandsche Bouw-maatschappij
op, die de kostbare terrein- en bouwconcessie ging exploiteeren door hem van den
gemeenteraad verkregen, en die de bakermat werd van het nieuwe Amsterdam, dat
zich om het Paleis voor Volksvlijt in beide richtingen ontwikkeld heeft. In Maart
1866 werd de eerste steen door hem gelegd voor het Amstel-Hotel, dat een sieraad
zou zijn van de nieuwe buurten, den vreemdeling toeroepend dat Amsterdam volgens
Potgieters woorden ‘het kijkjen waard was.’ Toen dat alles was gedaan, toen de straat
zich teekende, die eerlang naar zijn naam zou worden genoemd, toen de eerste
tentoonstelling van nijverheid in het hoog zich welvend Paleis voor Volksvlijt werd
geopend, bezweek Sarphati den 23en Juni 1866, op drie-en-vijftig-jarigen leeftijd.
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Niet als overwinnaar stierf hij. Integendeel: diep ongelukkig. Hij had als baanbreker
en worstelaar moeten werken, zwoegend onder den last der constructies, die hij op
elkander stapelde, en hij had uit den aard der zaak, terwijl hij schatten der toekomst
voorspiegelde, in het tegenwoordige geen dadelijk tastbare voordeelen kunnen
aanwijzen. Zijn uiterlijk droeg van die gedruktheid de sporen.1) Zijn gemoedsleven,
diep geschokt door het verlies zijner echtgenoote, was meer en meer gebogen onder
de overweldigende zorgen van geldelijken aard, die zijn ondernemingsgeest had
bezworen. Al te vertrouwende vrienden hadden, onder den invloed van zijn geestdrift
en van zijn zelfgenoegzamheid, zich bij hem aangesloten, zonder met wijze
voorzichtigheid hem te temperen, zonder rekening te houden met de eischen, die de
weerbarstige werkelijkheid stelt aan de stoutmoedige gedachte. En tegenover dat
onbegrensde vertrouwen zijner vrienden stond de stelselmatige tegenstand, die
behoudende traagheid en cynieke onwil boden aan zijn krachtige scheppingskracht:
een strijd van elken dag, een marteling van striemende slagen straks afgewisseld met
een foltering van speldenprikken, die de werkzaamheid bij hem tot hartstocht
aanbliezen en van een heilzamen prikkel een koorts van ongedurigheid maakten.
Ach, welk een tragedie werd dáár geleden! Tegenover het frisch verjongend
Amsterdam, dat aan den Amstel opgloorde, lag stervend gebroken de man, die den
nieuwen geest had ontketend....
Niemand heeft dit lijden smartelijker gevoeld dan Wertheim. In een rede van
November 1875 in het door Sarphati gestichte Volkspaleis gehouden - een rede
waarvan wij in het bovengestelde over Sarphati reeds enige zinsneden ontleenden -

1) In de rede van A.C. Wertheim van 15 Juli 1886 wordt hij (pag. 11) aldus geteekend: ‘Op
den eersten blik had zijn uiterlijk iets schier terugstootends. Zijn gelaat met die sterk
uitstekende voorhoofdsbeenderen zou bijna aan armoede van geest of ongevoeligheid hebben
doen denken. Maar wacht slechts. Ziet ge dat lichtend oog uit die breede kassen te voorschijn
komen? Ziet ge den weerglans van het ernstig zwaarmoedig overdenken de gelaatstrekken
veredelen? Bemerkt gij die afwezigheid van elke neiging tot zinnelijk genieten in de
teruggetrokken houding? Hoort gij die stem, eerst schor, dan helder, dan bezield, tolk zijner
grootsche denkbeelden? Weest gerust: daar gaat een zielvol denker, een zoon der studie, een
geloovige op het gebied van menschenmin en van vooruitgang.’

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

272
teekende hij op de volgende wijze dat bitter lijden, veroorzaakt vooral door het op
zich nemen van allerlei financieele verplichtingen ter wille zijner schepping van het
herboren Amsterdam:
‘Stel u den man voor, die zijn leven gewijd heeft aan stoutmoedige en veelomvattende
plannen, die de overtuiging hunner uitvoerbaarheid, op geniale opvatting en rijpe
studie gegrondvest, vast in zich omdraagt, die den strijd voor die denkbeelden moet
volhouden, omdat alléén het welgelukken de ontwerpen kan rechtvaardigen, die de
vaart en knelling der omstandigheden steeds machtiger op zich ziet inwerken naarmate
hij ze minder kan beheerschen: - en geef u eens rekenschap van den gemoedsstrijd,
van de worsteling tusschen geloof en twijfel, tusschen wanhoop en geestdrift, die in
Sarphati kookte en woedde, die hem inwendig feller moest teisteren waar hij ze
uitwendig beter wist te verbergen. Belangeloos, en toch het vermogen van anderen
met het zijne in den maalstroom zijner ondernemingen medeslepend: bezield door
het bewustzijn dat hij zou zegevieren, en toch telkens afgemat opstaande uit den
kamp om het hoognoodige te vinden: zijn geheele leven wijdend aan het welzijn
zijner medeburgers, en toch gebukt onder het zelfverwijt, dat het mislukken van dat
bestaan voor hèm smaad en miskenning, voor zijne partijgangers geldverlies en
teleursteling zou worden: bezweek hij, zonder dat zijn oog het morgenrood mocht
aanschouwen van den nieuwen dag die opging over het door hem verjongde
Amsterdam. Ware mij een gelijkenis gegund, dan zou ik hem schilderen als den
kunstenaar der legende, die het meesterstuk door hem gewrocht gaat gieten in het
metalen kleed dat het straks zal vereeuwigen. Ziet het kokend brons stroomt in breede
golving in de diepte, borrelend en bruisend vult zich de vorm allengskens: het werk
zal zijn meester loonen: doch, jammerlijk oogenblik.... de metaalvoorraad blijkt
ontoereikend, de berekening heeft de behoefte miskend, het werk zal onvoltooid
blijven, de werkelijkheid zal de gedachte vernederen en logenstraffen! Daar grijpt
de kunstenaar om zich heên. Al wat hij smeltbaars bezit, zijne kostbaarheden, zijne
sieraden en zijne kleinodiën, slingert hij in den ziedenden gloed. Toch blijkt de poging
onvolledig: - en hooger klimt de behoefte en nader wenkt het doel. Nu werpt de
kunstenaar, die weet dat straks het voltooide werk hem rechtvaardigen zal, alles in
den smeltkroes wat hij bereikbaar onder zijne handen vindt, wat hij zich gerechtigd
acht het zijne te mogen noemen. Het doel is bereikt. Statig en majestueus onthult
zich het beeld uit den broozen vorm en verkondigt der verbaasde menigte de gedachte
van den kunstenaar. Maar hij zelf is bezweken aan de grenspaal van het beloofde
land: de overspanning van den geest heeft het uitgeputte lichaam ten val gebracht:
de kunstenaar zelf kan het gegeven woord niet inlossen: de lofrede is een lijkzang
geworden.’
De dood van Sarphati had Wertheim zeer aangegrepen: een deel van zijn
werkzaamheid besteedde hij om de verwarde nalatenschap, die de stoutmoedige
levens-opwekker naliet, in orde te brengen, zoodat zooveel mogelijk en doenlijk een
ieder
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die bijgedragen had tot het verwezenlijken der plannen, schadeloos werd gesteld.
Maar Wertheim ging nog verder. Hij eischte nu voor dien man, die bijna alléén het
werk op zijn schouders had genomen, dat een gansche gemeente had moeten doen,
rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid moest een vrijspraak zijn van onvermijdelijk
door Sarphati begane te-kort-komingen, en tevens - zijn Israëlietische geest eischte
dit - een roemen van Sarphati's naam in het tegenwoordige. De uitbreiding van
Amsterdam aan de Amstel-zijde moest voor alle tijden de signatuur dragen van
Sarphati. Hij dicteerde aan den gemeenteraad den naam van de Sarphati-straat. Straks
eischte hij het Sarphati-park op, waar, naar zijn bedoeling, het gedenkteeken zou
verrijzen, dat voor volgende generatiën Sarphati's naam zou doen gedenken. Het tot
standkomen van dit Sarphatimonument is voor Wertheim een daad van de edelste
piëteit geweest. Die hem hierin, al was 't nog zoo weinig, hielpen, zijn voor altijd als
vrienden door hem aangemerkt. De groote aanhankelijkheid, die hij aan mr. J.G.
Gleichman betoonde, heeft daarin voor een goed deel zijn verklaring. Toen een
verloting moest worden bepaald, om door de geldelijke uitkomsten daarvan de voor
het monument bijeengebrachte fondsen te stijven, en de minister Gleichman niettegenstaande het afkeurend praeadvies van de stedelijke en provinciale autoriteiten
- toch het vergunningsbesluit bevorderde, met de schriftelijke opmerking, dat hij
gedurende zijn ministerieele werkzaamheid nooit met meer innerlijke bevrediging
den koning een besluit had aangeboden dan dit: - was het voor Wertheim een daad
die hij nooit vergat. Hij sprak er dikwijls over. ‘Het gebeurt zoo zeldzaam, dat de
staatkunde het recht heeft humaan te zijn - zoo sprak hij dan - dat de vermelding,
ons dankbaren, wel vergund zij.’ Eindelijk, eindelijk, op 15 Juli 1886 brak de dag
aan, waarop de eisch om recht, dien Wertheim voor Sarphati had gevorderd, werd
gewezen. De onthulling van het Sarphati-monument had op dien zomerdag plaats.
Wertheim zelf hield in het nieuwe naar zijn vriend genoemde park de toespraak. Die
rede, een zeer opmerkelijk stuk welsprekendheid, behelsde een doorloopende
vereering van Amsterdam. Alléén in de liefde voor Amsterdam vond wat Sarphati
had gewrocht zijn verdediging en thans zijn verheerlijking. In die stemming, die op
hare wijze het krachtigst toekomst-
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signaal was, sloot Wertheim zijn rede met deze schoone woorden:
‘Dit gedenkteeken behoort aan Amsterdam, niet slechts door de bestemming der
gevers, maar door de beteekenis der zaak. Amsterdam bewoog zich in het keurslijf
eener nog eng begrensde bebouwing. Slechts de noordzijde was, met den aanleg der
dokken, sinds 1828 uitgebreid: en de verdere vergrooting, steeds verwacht steeds
uitgesteld, werd eerst aangevangen, grootendeels zoo niet geheel, door het geniaal
initiatief van den nuttigen en waardigen burger dien wij vieren. Een nieuw Amsterdam
is verrezen naast en in overeenstemming met het oude. Dáár werd gelegenheid
geboden tot opschuiving en verplaatsing: dáár werden weilanden herschapen in
nieuwe buurten: dáár werden muffe kelderwoningen verlaten voor frisscher en
behaaglijker omgeving: dáár werden straten en grachten getrokken: dáár werden
parken aangelegd, voor velen, voor allen bestemd: dáár verrezen inrichtingen gewijd
aan kunst en wetenschap op de nieuwe terreinen: eene algemeene beweging, een
nieuw krachtig leven ontstond, dat den vreemdeling met verbazing en eerbied en den
stadgenoot met fierheid vervulde. En zoo onze naburen nog niet onze broeders zijn,
wat nood! - over de kunstmatige grensscheiding heên reiken wij elkaar zoo dikwijls
de hand, dat die lijn eenmaal moet wegvallen tot gemeenschappelijke bevrediging.
Amsterdam draagt niet de keizerskroon om veroveraar te zijn: maar om mede te
kronen, wie leven wil van het leven der hoofdstad. De stroom, die de vlietende beek
in zich opneemt, is geen overweldiger maar een geleider.
Zóó ontvange dit gedenkteeken, naast de hulde aan dr. Sarphati, deze beteekenis,
dat het de in steen en brons geschreven oorkonde is van de uitbreiding, van de
ontwikkeling, van h e t v e r j o n g d l e v e n v a n A m s t e r d a m . Het spreke tot
de ouderen van dagen van hetgeen onder hun oogen voorviel, van eene krachtige
manifestatie die zij zagen gebeuren of waartoe zij medewerkten: het verhale den
jongeren, wanneer en door wien in de eerste plaats dat grootsche werk geschiedde,
opdat zij door het voorbeeld en de hulde beiden worden aangespoord tot gelijke
werkkracht, tot gelijken moed, tot gelijke zelfverloochening en volharding. Zoo als
eens de redenaar in de Fransche Nationale Vergadering die een oneerlijk minister
van Justitie toeriep: ‘ik veroordeel u bij het heengaan het standbeeld van l'Hôpital te
aanschouwen’: zou ik allen die weifelen, die vreezen, die in zelfzuchtige éénzelvigheid
slechts eigen belangen gedenken en daardoor de algemeene verzaken, willen
toeroepen: ik bezweer u het gedenkteeken van Sarphati te aanschouwen, opdat de
onverschilligheid, de vreeze, de aarzeling, de zelfzucht wegvallen, en gij u schaart
in de rijen van hen die hun land en hun stad liever hebben dan zich zelf. Het gaat
met grootsche en verheffende denkbeelden als met de zaadkorrel, die de wind met
schijnbare toevalligheid voortdraagt. Ze valt neêr op den vruchtbaren bodem, en een
heerlijke plantengroei verrijst, waarvan de oorzaak schier onnaspeurbaar, maar het
voortbestaan verzekerd is. Dit gedenkteeken spreke van een heerlijke victorie,
bevochten op de half-
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slachtigheid en de angstvalligheid door de stoutmoedigheid van het genie, en door
den doortastenden ijver zijner navolgers.’
Op mannelijk leven voor Amsterdam werd dus door Wertheim de klem gelegd. Hij
meende, dat in het verleden van Amsterdam al de waarborgen te vinden waren voor
duurzamen bloei in de toekomst. Hij was overtuigd, dat zoo er een stad was, waar
besef van waardigheid steeds tot nu toe had geheerscht, waar zin voor stipte
plichtsvervulling werd gevonden, waar de inwoners bij wakkerheid rechtschapenheid,
bij voortgang bezadigdheid, bij fierheid eenvoudigheid paarden, waar het burgerlijk
leven in degelijke eerzaamheid zich steeds ontplooide, Amsterdam die stad was. Hij
wilde dat in die stad slechts wat sterker de elementen van mogelijken voorspoed
werden geprikkeld. De vele handelskrachten en het uitgebreide handelsmateriaal
moesten fikscher worden vereenigd: de kapitaalmarkt leniger worden georganiseerd:
de verkeerswegen beter aangelegd. Amsterdam moest meer dan ooit zijn een levend
lid van den Staat, een uitgangspunt van nieuwe werkzaamheid, een kracht van
voortbrenging, een onuitputtelijke welvaartsgroeve voor gansch Nederland.
Er was in den tijd van Wertheim's krachtigste levensjaren een burgemeester van
Amsterdam, die al deze wenschen voor de hoofdstad ook in het brein en in 't hart
droeg, wij noemen burgemeester den Tex. Een deel van het leven van Wertheim ging
nu op in het helpen en schragen der werkzaamheden van den Tex. Het tijdvak van
diens burgemeesterschap van de jaren 1868 tot 1879 is voor Wertheim een volle
bevrediging geweest van wat hij voor Amsterdam in dat tijdsgewricht verlangde.
Hier was een man die het ambt maakte tot wat het was, niet iemand die aan zijn ambt
zijn kracht ontleende. Het persoonlijk karakter van den burgemeester, die vooruit
wilde, stond nu op den vóórgrond. De voortreffelijke eigenschappen van den Tex,
zijn wilskracht, zijn alles-omvattende werklust, zijn kennis van gemeentelijke
aangelegenheden, zijn onkreukbare waarheidsliefde en eerlijkheid, kwamen bij de
nieuwe ontwikkeling, die de stad onderging, volledig tot haar recht. Wat beteekende
de min of meer onparlementaire wijze waarop den Tex het voorzitterschap in den
Raad waarnam? Wat beduidde een enkele lang niet malsche weigering of een vierkante
te-rechtwijzing, hetzij in particulier gehoor hetzij in 't openbaar, aan dezen en
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genen toegeduwd? Wat gold dit alles in vergelijking met de wezenlijke
voortreffelijkheid van dezen burgemeester? Men wist in alle kringen van Amsterdam
maar al te goed, dat den Tex zóó sprak als hij het meende. Hij was dikwijls ondeftig,
barok ook in de uiting van zijn meening, maar men wist waar hij heên wilde. Wat
hij weigerde was voor goed afgewezen: wat hij gelastte werd niet misverstaan of
ongedaan gelaten, maar uitgevoerd: wat hij beloofde, 't was misschien niet veel, maar
men kon er staat op maken dat 't zou gebeuren. De overtuiging vestigde zich allengs
in de gansche stad, dat burgemeester den Tex alles over had voor de belangen dier
stad, dat hij die belangen kende, dat hij ongelooflijk veel werk kon afdoen, dat men
op hem aan kon. In één woord, men vertrouwde hem1). Hij kon leiden: men volgde
hem en zag tot hem op. Wertheim in de eerste plaats. Daarbij kwam, dat den Tex
lief had het scheeprijk Amsterdam, 't welk hij als plaats van zeevaart wilde doen
herleven: en dat hij een passie gevoelde voor de groote industrie. Als men veel met
den Tex heeft omgegaan, dan weet men hoe zijn gelaat vroolijk opklaarde, als hij te
midden van fabrieken en spoorwegen zich bewoog. Waar de stoomhamers dreunden
en stampten, waar de ijzeren reuzen-armen werkten, waar de vuren gloeiden, dáár
was hij thuis. Trouwens met zijn hooge gestalte scheen hij zelf als ijzer zoo sterk,
zoo hard als het blanke staal. Hij wilde het vaderland, en Amsterdam in de eerste
plaats, aan het machtige door stoom gedreven verkeer doen deelnemen. Hij was zeer
rijk, kon dus, als hij wilde, kapitaal voor dat alles beschikbaar stellen. Hij deed dat:
want hij deed wat hij dacht. Man der praktijk stond hij vlak tegenover de mannen
der bleeke gedachte. Eenzijdig: 't kan zijn: maar waar zoovelen peinsden, critiseerden
en aarzelden, deed hij 't werk, eenvoudig-weg, rustig, kalm, goed gehumeurd, anderen
f a i r - p l a y gevend, onbevangen, zelfstandig en toch trouwhartig met anderen
werkend, steeds zijn opwekkend ‘vooruit’ hun doende hooren. Op allerlei dergelijk
terrein ontmoette nu Wertheim den Tex. Waar Wertheim zoo even den burgemeester
had geraadpleegd en gesteund, daar werkte

1) Wij gebruiken hier woorden van mr. J.A. Sillem uit zijn boeiend opstel over Burgemeester
den Tex in ‘Eigen Haard’ van 1883 (No. 10), pag. 120 en volgende.
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hij straks mede met den voorzitter-commissaris van de ‘Nederland’, stoombooten
uitzendend naar Indië, met den president-commissaris der Koninklijke Fabriek van
stoom- en andere werktuigen, met den leider der commissarissen van de
Staatssporwegen-maatschappij. In die dagen had Amsterdam veel geld noodig, wijl
veel moest worden ingehaald: de bankier Wertheim gaf telkens zijn raad aan den
burgemeester, die op 't terrein der financiën zelf streng toezag en tot in kleinigheden
alles nacijferde. Het was een zeer gelukkig samenwerken, dat nimmer door
verdachtmaking is gestoord. Gaarne getroostte Wertheim zich onder den Tex een
plaatsing op den tweeden of derden rang, mits slechts Amsterdam werd gebaat.
Het aftreden van den Tex veranderde natuurlijk niets in dat werken van Wertheim
voor Amsterdam. Bij het organiseeren van de internationale tentoonstelling te
Amsterdam in het jaar 1883 is Wertheim de eigenlijke leider, straks de lijder in
financieelen zin. Bij den herbouw der Stads-schouwburg op het Leidscheplein, bij
het vestigen der groote overdekte zwemen bad-inrichting op den Heiligenweg, staat
hij te midden der ondernemers op den vóórgrond. Bij al zulke plannen voor
Amsterdam was hij de man die nooit weifelde: die altijd den moed er in hield, wanneer
zoovelen zich terugtrokken. - Op een der zuidelijke uithoeken van Amsterdam woonde
een man, die zich in dat opzicht met hem liet vergelijken. Wij bedoelen Westerman,
den stichter van den Amsterdamschen dieren- en plantentuin. Het moge waar zijn,
dat deze man den kring van zijn denkbeelden meer beperkte, toch volgde hij ook
even als Wertheim met gespannen aandacht de beweging der stad op maatschappelijk,
letterkundig, wetenschappelijk en staatkundig gebied. En daarbij had hij het groote
geluk in zijn mannelijken leeftijd, door de vestiging van Natura Artis Magistra, een
droom van zijn jongelingschap te kunnen realiseeren. Hij schiep dat ‘Artis’, hoewel
geen duim gronds der vereeniging werd geschonken. Maar bij zijn werk stond op
den voorgrond de liefde voor zijn stad. Zelfs het plaatselijk Amsterdam had geen
beter vriend. Hij kende al de boomen langs grachten en kaden, en menig schaduwrijk
plekje bleef op zijn wenk gespaard door de mannen van het stadhuis, die niet altijd
oog voor een schilderachtig hoekje hadden. Vijand van ijdele vertooning, van breede
woorden, maar altijd voet bij stuk houdend, wist
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hij de knapsten telkens te overtuigen. Wertheim werd niet moede hem te vereeren,
hem ‘den opgewekten kalmen bezadigden man met die sprekende, fijn geteekende
trekken, dien geestig besneden mond, dat breede voorhoofd, den vriendelijken
glimlach, toegelicht door levendig, schier guitig tintelende oogen.’ En toen Westerman
den 9den Mei 1890 oud van dagen voor goed rustig insliep, teekende Wertheim in
Juli 1891 zijn beeld ‘in Memoriam’: want Westerman's aan Amsterdam gewijd leven
was, naar Wertheim's inzicht ‘een leerschool voor de jeugd der gemeente en een
prikkel tot de drie-éénheid der menschelijke plichtsvervulling: werkkracht, volharding
en humaniteit.’

VI.
Toegerust met al de financieele hulpmiddelen die hij zich had verworven, met de
intellectueele vermogens die hij zich had veroverd, met al de gaven van het hart die
hem van nature eigen waren, stond nu A.C. Wertheim, gedurende een twintig jaren
- stel het tijdvak tusschen de jaren 1874 en 1894 - min of meer aan het hoofd der
breede burgerij van Amsterdam.
Hij was een compleete man: een individualiteit op wie Goethe het woord ‘geheel’
zou hebben toegepast, waar de dichter het doel van het streven der menschen aldus
aangaf:
Uns vom Halben zu entwöhnen
Und im GANZEN, Guten, Schönen
Resolut zu leben.

Het geheele samenstel van het staatkundig en maatschappelijk geheel der groote
gemeente werd dus steeds door Wertheim in al zijn roerselen, schakeeringen en
onderdeelen in 't oog gehouden. Hij wilde de elementen, die hij in staat en
maatschappij vóór zich zag, zooveel mogelijk in breeden liberalen zin organiseeren,
en dat wel door het middel der verzoening. Op het tegenstrijdige der verschillende
bestanddeelen onzer samenleving werd nooit door hem de nadruk gelegd. Integendeel.
Uit zijn idealisme ontleende hij de geneigdheid, om al de scherp onderscheiden
kleuren der vele politieke of sociale kringen als nuances te beschouwen van een nu
eens verflauwend dan weder sterker wordend licht van vooruitgang.
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Aan dit idealisme, dat hem aldus de personen en zaken deed zien, dankte hij dan zijn
moed en volharding om bezielend steeds vóór te gaan. En bij dat vóórgaan gaf hij
in de eerste plaats zichzelf. Nog vóórdat men zijn fijn ontledend verstand kon
waardeeren, had men zijn hart hooren kloppen. Sterker nog dan zijn opwekkende
vriendelijke overredingskracht, of dringender nog dan zijn niet ophoudende bescheiden
aandrang van het woord, werkte telkens op zijn medeburgers de invloed van zijn
gemoed. - Wij willen dit nog verduidelijken, door achtereenvolgens een blik te werpen
op zijn bemoeiingen met de politiek, met de kunst, en met den socialen kring der
chariteit.
Jaren lang is hij de ziel geweest der kiesvereeniging ‘Burgerplicht’, die de
staatkundige aangelegenheden voor de Amsterdammers bezorgde. Hij trad dáár op
als leider der liberalen, die als hefboom van hun richting de onderwijs-wet van het
jaar 1857, met de bevestiging der neutrale school, aannamen. Aan het hoofd der
burgerklasse te Amsterdam werkte hij door dat Burgerplicht militant tegen de
kerkelijke partijen, die niet ophielden de wet van het jaar 1857 aan te klagen en te
veroordelen. Zij waren immers op weg, naar zijn opvatting, de éénheid van ons
volksbestaan te verbreken, en juist voor die éénbeid nam hij het in Burgerplicht op.
Hij zou getrouw aan zijn beginsel doen gelden wat de lieden vereenigt, niet wat hen
scheidt. De onzijdigheid der schoolwet scheen hem het terrein, waarop alle kinderen
des lands te zamen konden opgroeien. Daarvoor riep hij de kiezers naar de stembus:
in dit opzicht een ‘roeper’ van beteekenis, omdat hij de Israëlieten, als gesloten
phalanx, die als het op stemmen aankwam den doorslag gaf, achter zich had. Op de
vergaderingen zelven van Burgerplicht sprak hij voor een zeer gemengd gehoor van
liberale kiezers. Zijn altoos vaardig woord, zijn door scherts gekruide rede,
verlevendigd telkens door Oostersche beeldspraak, zijn schalksche kwinkslag, misten
zelden de uitwerking. Zijn moedig initiatief, zijn flink doorzetten bekoorde allen.
Hij sprak voor zijn hoorders misschien wel eens wat veel: want er is altijd bij ons
volk een wantrouwen tegen het veel spreken, al doet men het nog zoo goed: maar
toch altijd werd de nu en dan indommelende aandacht
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zelfs eener kiesvereeniging geheel wakker als hij aan 't woord kwam. De
samensmelting van kracht en zachtmoedigheid in zijn persoon was niet te weêrstaan.
Voor zijn gezellig en klemmend betoog streken dan de anderen de vlag. Daarbij
toonde hij zich in zijn leiding altijd goed-gehumeurd en genereus. En voor de kleinere
lieden van zijn gehoor was hij steeds verstaanbaar en begrijpelijk. Zeer fijne en
kieschkeurige hoorders waren het wel eens met zichzelven onééns, of het beeld, dat
Wertheim improviseerend gebruikte, wel het juiste was: maar het bleek een feit, dat
al die beelden van Wertheim, al of niet goed gekozen, 't hart der minderen pakten.
Naar huis gaande wisten de ter vergadering opgekomen burgerlieden de teekening
van hun leider - houtskool of caricatuur - uitnemend te onthouden. Zij waren in 't
algemeen door Wertheim eenigszins in hun eigen oog opgeheven. Wertheim
waarschuwde voortdurend tegen kleingeestigheid en minachting van anderen. Welnu,
zij begonnen ook te meenen dat zij niet exclusief meer waren, natuurlijk binnen den
eens getrokken omtrek van hun liberalen cirkel. Toch was Burgerplicht - 't moet
erkend worden - in 't algemeen, trots den invloed van Wertheim, nog al doctrinair.
Mannen van dagelijksch bedrijf in een handelstad, die gewoon zijn hard te sloven,
hebben trouwens, wanneer zij er toe gebracht zijn zich met de politiek in te laten,
noodig een vast gareel, een hoûvast voor hun beginselen. Zij vragen loketten voor
etiketten en leuzen, waarin zij hun eigen meeningen en stellingen steeds kunnen
rangschikken en terugvinden. Ook hierin kwam Wertheim hun te gemoet. Er was na
den tijd van Thorbecke een staatsman, uitnemend boven anderen, die verwarrend op
het brein van vele liberalen werkte. Hij was zonder tegenspraak de knapste van allen,
maar zijn flikkerend talent, zijn tintelend vernuft was niet geheel geëvenredigd aan
wat de Hollandsche burgerklasse verdragen kan. Het was Kappeyne. Kappeyne had
veel voor Amsterdam gedaan, had meer dan de andere staatslieden begrepen, dat
men in het belang van den ganschen staat de krachten in Amsterdam moest
concentreeren en versterken: en een goed gedeelte van Amsterdam volgde hem om
straks hem te stemmen. Den Tex en zijn vrienden weifelden niet in hun drang om
kleur vóór Kappeyne te bekennen, toen hij als minister gevallen was, naar aanleiding
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der verwerping van de wet, waarbij aan Amsterdam een goed kanaal naar den Rijn
zou worden bezorgd. Maar Kappeyne sprak woorden die niet in het woordenboek
der toenmalige partij pasten: hij eischte zelfs een herziening der door alle liberalen
toen heilig geprezen grondwet van liet jaar 1848: - en Wertheim deed aan het hoofd
van Burgerplicht Kappeyne vallen. Ook Tak, de vader der kanalenwet, werd door
Wertheim in 't begin nog in reserve gehouden... voor later. In dien zin meenen wij,
dat Wertheim, gedurende het achttal jaren dat de grondwetsherziening van 1887
voorafging, niet altijd tot de kloekste politieke daden heeft aangeraden. Hij droeg
voor zijn deel bij tot het feit, dat volk en burgerij zich bleven vermoeien in een niet
eindigend gekibbel over de schoolwet, en dat er in werkelijkheid geen enkele questie
tot eenige oplossing kwam. Wertheim liet het tijdvak, toen slechts de administrateurs
en behendigen een rol konden spelen - wij denken aan de heeren Heemskerk en van
Lijnden - al te geduldig (dunkt ons) voorbijgaan. In dat anonieme tijdvak der politiek
scheen hij te berusten, niet genoeg bedenkend dat de beste krachten van ons volk
door stilstand bederven. Hij schudde zich zelf eerst geheel wakker, toen, bij de eerste
verkiezingen na de grondwetsherziening van 1887, de kerkelijke partijen een
ministerie konden vormen.
Hij was intusschen door de Provinciale Staten van Noord-Holland, van welk college
hij lid was, op den 7den Juli 1886 tot lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal gekozen.
Hij kreeg dus een uitnemende tribune, waarin hij zich ten overstaan van het gansche
land over de wegen der politiek kon uitlaten. In die Eerste Kamer, het parlementaire
huis onzer aanzienlijken, had hij eerst zeker terrein te veroveren. De herinnering aan
den weggeloopen Pincoffs hinderde hem in 't begin, hem den tweeden Israëliet, die
in den hoogen kring thans zitting kwam nemen. Doch weldra werd hij als geheel
gelijke door allen begroet. Zijn kennis van het te behandelen onderwerp in de
bijzonderheden, zijn tact, zijn gevatheid in de discussie, zijn vastheid van beginsel
bij hoffelijkheid en urbaniteit van vormen, zijn eerlijke betrouwbaarheid, maakte
hem tot een door allen gewaardeerd en geliefd lid. Hij was weldra in die Eerste Kamer
geheel op zijn plaats. Wat meer zegt: hij kreeg zelf ruimer inzicht in de politiek. De
niet meer zoo
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vaste verbinding en aanraking met de coterie van Burgerplicht maakte, dat hij een
anderen blik kreeg op gemoedsbezwaren en behoeften zelfs van de clericale partij,
die hij vroeger zoo fel had bestreden. Het bleek vooral, toen de minister Mackay het
wetsontwerp inbracht, dat pacificatie bedoelde in de onderwijs-questie van Nederland.
De traditie van hen, die tot de oude garde van Burgerplicht behoorden, verzette zich
sterk tegen die poging; maar Wertheim, gedachtig aan het beginsel van verzoening,
waaraan hij onder alle omstandigheden gehoorzaamde, bepleitte een andere wending,
en door zijn rede van Woensdag 4 December 1889, in de Eerste Kamer gehouden,
werkte hij mede om Mackay's poging te doen gelukken. Het einde van die rede, een
klein meesterstuk van parlementaire tactiek, behelsde een wenk aan zijn eigen
vrienden, een wenk die Wertheim eigenaardig in zijn staatkundige houding
karakteriseerde. Die raadgeving luidde aldus:
‘En nu ten slotte een enkel woord. Onder een spreuk, ontleend aan den eeredienst in
de Catholieke kerk, sursum corda, is een wapenkreet aangeheven door een begaafd
redenaar en stout denker in het land, tegen deze wet. Ik zou mijn geestverwanten van
mijn kant met alle bescheidenheid willen zeggen: verhef uw hart, opdat gij, met
terzijdestelling van zooveel dat u dierbaar is, met zelfverloochening en toewijding,
met wijziging van lang gevierde denkbeelden, een deel afstaat van het u dierbaarste,
ter wille van het algemeen belang: want wij zijn alléén goed en waardig door de
offers die wij weten te brengen. En als men dat wat kinderlijk naïef of gemoedelijk
dichterlijk zou noemen, dan zou ik er voor mijn geestverwanten willen bijvoegen
het woord, dat Cromwell aan zijn volgelingen zeide: bidt (in dit geval v e r z o e n t )
maar houdt uw kruit droog.’
Men ziet hier de wending bij Wertheim in de richting der verzoening. Hij, de strijder
bij uitnemendheid voor de openbare school, begreep toch behulpzaam te moeten zijn
bij het verkrijgen van meer billijkheid tegenover het bijzonder onderwijs. Later in
een gemeenzaam gesprek van het jaar 1897 - zie het ‘interview’ in Elsevier's tijdschrift
van 1897 - liet hij zich over dit vraagstuk aldus nog uit: ‘Ik acht de openbare school
niet bedreigd door de subsidieering der bijzondere scholen, omdat de openbare school
wordt gevorderd door de behoefte aan een waarborg van neutraliteit. Maar boven dit
alles stel ik goed onderwijs en dat heeft er mij toe geleid te zeggen: verlies ik wat
zieltjes door de bijzondere school sterker
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te maken, dan win ik toch even zooveel ontwikkelde Nederlanders. En dat is de eerste
plicht die op den wetgever rust’. ‘Ik ben - zoo uitte hij zich in datzelfde gesprek van
1897 - volstrekt niet anti-clericaal. Ik begrijp, dat het clericalisme een element vormt,
dat in de sociale samenleving, in het ethische en in het politieke leven onmisbaar is,
omdat het een uitvloeisel is van godsdienst en van historie, en dus van het
gevoelsleven in de wereldgebeurtenissen, maar ik wil de kerk in de kerk en niet in
den staat. Ik sta dus ten opzichte van het clericalisme met het geweer bij den voet,
maar het is een geladen geweer. De grief, die ik tegen de anti-clericalen heb, is, dat
hun staatkundige beschouwingen rusten op een negatieve politiek: wat in de wereld
tot ontwikkeling komt moet zijn kracht ontleenen aan een positieve opvatting, niet
aan een negatieve.’
Even opmerkelijk was zijn geleidelijk overhellen in den laatsten tijd tot wat wij
‘sociale politiek’ noemen. Ik herinner mij zeer goed dat hij bedenkelijk het hoofd
schudde, toen ik in den zomer van 1886, bij de naderende grondwetsherziening, de
leus ging ontwikkelen van ‘sociale rechtvaardigheid’. Het was slechts een principiëele
stelling geweest, die ik, afgescheiden van het drijven der verschillende politieke
partijen, als iets dat allen konden behartigen, zuiver in theorie had durven formuleeren.
Het bedoelde een aanmaning om den weg der sociale politiek in te slaan. Wertheim
was, aan het hoofd van Burgerplicht, huiverig deze kleur te bekennen. Met jongere
elementen van Burgerplicht had hij in dit opzicht reeds moeten worstelen. Het was
een motie-Wertheim, die later in Januari 1888 vooruitstrevende Burgerplicht-leden
zich deed afscheiden van de moeder-vereeniging en hen noopte een eigen radicale
kiesvereeniging Amsterdam te vormen. Wertheim waarschuwde van zijn kant tegen
overijling. Hij meende dat de groep van die radicalen of radicaalgezinden veel te
wild te werk ging. Hij achtte overwinningen alleen werkelijk behaald, wanneer ze
ook goed beveiligd waren. ‘Ik beschouw - zoo zeide hij in 1897 - het niet als een
overwinning, als een wilde tot het einddoel door-te-loopen en dáár een vaandel te
plaatsen, maar wel om stap voor stap voort te gaan zonder iets op te geven van het
reeds bereikte. Daarom zegen ik de energie die door de radicalen is opgewekt, maar
ik ga niet met hen mede in de
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onstuimige wijze waarop zij hun doel willen bereiken. Het is in de politiek als in de
natuur: goede planten hebben een lange ontwikkeling noodig en goede vruchten
moeten lang rijpen.’ ‘Een daad van vandaag - zoo sprak hij verder - mag niet
eenvoudig-weg enkel als een introductie voor de daad van morgen worden beschouwd:
men moet er rekening mede houden, dat zelfs de verstandigste daad een oogenblik
van consolidatie noodig heeft.’ Het uitstooten van de meer conservatiefliberalen door
de geävanceerd-liberalen werd door hem als een groote fout beschouwd. Hij scheen
dus eenigszins het spel te spelen der doctrinaire conservatieven. Doch ‘verzoening’
lag ook hier voor hem in het verschiet. En toen de minister Tak door een breed
gebaseerde kieswet allen, die de vrijheid waarachtig voorstaan, poogde te doen
samengaan, ondersteunde hij met al zijn kracht dien minister, in de overtuiging, dat
aldus het ruime terrein kon worden verkregen, waarop de mededinging van alle
politieke groepen tot edelen wedijver kon worden vervormd. Hij zette zich nogmaals
aan het hoofd van Burgerplicht om de liberalen in zijn stad in die richting te leiden
en desnoods voort te jagen. Hij meende, dat door dit ruim voor bijna allen geopend
kiesrecht de baan ook werd geopend voor de latere sociale hervorming. Hij had niet
gerekend met de kracht der inertie der conservatief-liberale elementen, ook in
Amsterdam. Hij had de angstvalligheid der bezittenden te licht gesteld. Toen de
Kamer-ontbinding in het jaar 1894 plaats had en Wertheim Tak's leuze deed
weerklinken, had het omgekeerde plaats van wat hij de jongeren vroeger had verweten.
Ditmaal stieten de conservatief-liberalen de geävanceerden buiten. Wertheim verloor
in Amsterdam het pleit. Sinds dat oogenblik onttrok Wertheim zich aan de militante
politiek. Hij nam zijn ontslag als voorzitter van Burgerplicht. Het is voor hem in zijn
gemoedsleven een oogenblik van grievend leed geweest. Hij hoorde dat voor hem 't
woord klonk: ‘klokkeluider af.’ ‘Ik wil u wel zeggen - zoo zeide hij later in het
interview van 1897 - dat ik gemeend heb van de militante politiek 't eerst te moeten
scheiden. Vooral de gebeurtenissen van het jaar 1894 hebben teleurstelling bij mij
gewekt, omdat toen de oude vriendschapsbanden niet sterk genoeg bleken, en men
hooger deed gelden wat ons scheidt dan wat ons vereent.’ ‘Het heeft mij veel illusies
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gekost...: het heeft mij een blik doen werpen op toestanden en menschen.’ ‘Ik heb
mij dus sinds 1894 niet vervreemd van het politiek leven, maar ik sta er nu meer als
toeschouwer bij dan als medewerker....’
Aan de bemoeiing met de politiek voegde hij verzorging van het tooneel. Dit was
als het ware een gevolg, een doorgetrokken lijn van wat in zijn jongelingsjaren door
hem was geleerd in de letterkundige genootschappen en vooral in de rederijkerskamer
Vondel. Zoo iemand, dan begreep hij de macht van het tooneel op het volk. En toch
- hij kon 't zich niet ontveinzen - had het tooneel juist in ons land met grooter
moeielijkheden dan wellicht elders te kampen. Onze eigenaardigheden, deugden en
gebreken, staan aan de ontwikkeling der dramatische kunst in den weg. De
huiselijkheid der deftige burgerklasse maakt - al is zij aan het afnemen - dat het
bezoek van den schouwburg toch nog altijd in onze rijkere kringen een uitzondering,
een feestelijke ‘uitgang’ blijft. De familie, die eens in de veertien dagen de comedie
bezoekt, geldt onder de getrouwe comparanten. Voorts was en is er nog altijd een
vrij groote klove tusschen de taal onzer tooneelspelers en die der beschaafde kringen
welke het schouwburgbezoek moesten stijven. Onze tooneelspelers komen meestal
uit lageren stand even als in de naburige landen. Maar in het buitenland is het vernis
van beschaving, noodzakelijk voor een acteur of actrice, gemakkelijker te verkrijgen
dan bij ons. De jongens en meisjes weten zich dadelijk gemakkelijker te bewegen,
smaakvoller te kleeden, beter zich uit te drukken, dan bij ons het geval is. En zij
hebben niet te worstelen met de spraak waarin zij zijn opgevoed. Ach onze keel- en
neusklanken, de stadsdialecten, waaronder dat van Amsterdam wel de kroon spant!
Het was nu het vaste streven van Wertheim, om aan die laatste bezwaren tegemoet
te komen. De proef met de in 1874 opgerichte Tooneelschool begeleidde hij met zijn
warme belangstelling. Trouwens de begaafde Rennefeld, de vriend uit de dagen van
Vondel's opvoeringen, stond aan het hoofd dier school. En ook mevrouw
Kleine-Gartman, wier talent door Wertheim ten hoogste werd gewaardeerd, schonk,
door het geven van dramatische lessen aan de instelling den besten steun. Het is waar,
Rennefeld
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stierf reeds in December 1877, mevrouw Kleine overleed in October 1885, doch de
school werd vrij stevig gevestigd. Zij bleef, al moest er wegens het onzekere van de
geldelijke inkomsten zeer zuinig worden huisgehouden, in de goede richting zich
bewegen, en vervormde door les en voorbeeld de leelijke stemmen tot dragelijker
organen, terwijl zij houding en beweging der jonge zonen en dochters van concierges,
bakkers en kleine winkeliers iets van haar linkschheid en onbeholpenheid deed
verliezen. Wertheim, geholpen door zijn jongeren broeder, den dichterlijken schrijver
Jacob L. Wertheim, werd niet moede die tooneelschool te steunen. Maar hij deed
meer. Hij nam deel aan de stichting van een vereeniging, die nu niet voor het
onderwijs van leerlingen maar voor het opheffen van geheel den stand der
tooneelspelers zou zorgen. Er zou een keurbende in onze hoofdstad gevormd worden
van onze beste acteurs en actrices, en deze zou zich moeten laten inlijven in een
vereeniging onder den naam van ‘het Nederlandsch Tooneel’. Dat Nederlandsch
Tooneel zou den Amsterdamschen Stads-schouwburg trachten te verwerven als plaats
van haar opvoeringen. Niet meer gebogen en geslingerd door financieele
beslommeringen zou dan ‘het Nederlandsch Tooneel’ uitsluitend voor de dramatische
kunst moeten leven, en door den glans van zijn optreden vele kringen tot het
schouwburgbezoek dringen. Inderdaad is voor een deel dat pogen gelukt. Tot welke
aanmerkingen ook de questie van ‘het Nederlandsch Tooneel’ soms aanleiding moge
hebben gegeven, het peil der tooneelvertooningen is sinds het tot stand komen dier
vereeniging gerezen, de zin voor dramatische kunst is opmerkelijk hier en daar
gewekt. Wertheim heeft ongeloofelijk veel moeite zich getroost om dat doel te
bereiken. Van de stichting der vereeniging af was hij met H.J. Schimmel lid van den
Raad van Beheer van ‘het Nederlandsch Tooneel’. Aan al de financieele zorgen van
die vereeniging bood hij het hoofd. De grootste inspanning trouwens was in den
beginne niet te veel, al was het enkel om telkens te behouden wat na al de moeite
was verkregen. Zonder A.C. Wertheim zou de vereeniging reeds drie jaren na haar
bestaan ontbonden zijn. Doch woord en daad van Wertheim hielden haar in stand.
En zijn groote kennis van de tooneelliteratuur was voortdurend van invloed op het
handhaven van
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een deugdelijk repertoire. Aan hem zijn bij voorbeeld voornamelijk de
Shakspeare-opvoeringen te danken naar de vertaling van dr. L.A.J. Burgersdijk.
Groote artiesten uit het buitenland zocht hij voor gastvoorstellingen hier te lokken,
om de eigen Hollandsche acteurs tot voorbeeld te zijn. En als die buitenlandsche
kunstenaars hier kwamen - ik denk aan Ernst Possart, aan Ludwig Barnay, aan Marie
Seebach en anderen - dan ontving Wertheim hen in zijn huis, aan zijn tafel, woonde
hun voorstelling bij en schonk hun kransen en bloemen. Doch zijn eigenlijke liefde
gold de Hollandsche artiesten. Trouwens, als zij in moeielijke gevallen tot hem
kwamen, konden zij zeker zijn, nooit ongetroost, niet met goeden raad alleen, heên
te gaan. Wanneer in de tooneelwereld onvrede heerschte, wist Wertheim het onweêr
te verdrijven. En de artiesten vergolden 't hem. Hij was in Amsterdam, toen hij ouder
werd, hun aller vaderlijke vriend: de verpersoonlijking voor hen van Lessings ‘Nathan
der Weise’. ‘Als soms (zegt de heer J.H. Rössing) de grootere artiesten, boos
gehumeurd - een artiest is ook maar een mensch - slecht en slobberig speelden, den
boêl er bij neêrleien, en.... Wertheim kwam in de zaal, veranderde, zoodra men hem
ontwaarde, het spel en werd verder alles ernstig en sympathiek gespeeld.’ Een
onvergetelijk oogenblik in de tooneelwereld is geweest de brand van den
Amsterdamschen Stads-schouwburg in 1890. Toen in den nacht van 19 op 20 Februari
1890 het gebouw in vlammen opging, scheen het alsof ook de vereeniging ‘het
Nederlandsch Tooneel’ zou vergaan. De directeur W. Stumpff was dadelijk in 't
ochtenduur naar Wertheim gevlogen en vroeg: ‘Wat nu?’ - ‘Doorgaan Stumpff! Meer
dan ooit doorgaan!’ was het antwoord. Ten elf ure in den morgen was er in den huize
Stroucken vergadering van den voltalligen Raad van Beheer met al de artiesten der
vereeniging. Men wist reeds, dat Wertheim aan den directeur een riem onder 't hart
had gestoken, en toen A.C. Wertheim de zaal binnenkwam, hadden al die uitbundige
nerveuse acteurs en actrices hem wel te voet willen vallen. Een dankbare verluchting
ging op, toen nu ook de gansche Raad van Beheer, op Wertheims voorstel, het
‘doorgaan’ uitsprak. Voor een honderdtal gezinnen was het bestaan nu verder
gewaarborgd. Aan het stichten en bouwen van een nieuwen Stads-schouwburg nam
Wertheim ijverig deel. Eerst
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bij de opening van het nieuwe gebouw trad hij af als, bestuurder van ‘het Nederlandsch
Tooneel’. Toen scheen de toekomst der vereeniging weder in den eersten tijd
verzekerd.
Wertheim beperkte zijn liefde voor kunst en letteren niet uitsluitend tot het tooneel.
Nooit onttrok hij zich, wanneer voor arme kunstenaars van pen, penseel of muziek,
eenige geldelijke ondersteuning werd gevraagd. Ik mag daarvan niet uitvoerig spreken,
al heb ik herinneringen voor 't grijpen. Op een bovenkamer in de Plantage - aldus
schreef ook de heer M.G.L. van Loghem in den Amsterdammer van 5 December
1897 - werd aan heel wat jonge veelbelovende kunstenaars en kunstenaressen door
een der mannen, op wier smaak en inzicht Wertheim vertrouwde, een examen
afgenomen, waarvan de uitslag voor hun geheele leven van belang is geweest. Hoe
vaak het bleek dat die gunsten, steeds met een beminnelijk optimisme verleend, aan
onwaardigen besteed waren, zal niemand ooit te weten komen; een diepen blik in
die teleurstellingen, in al dien ondank, geven zeker deze woorden, naar aanleiding
van een schandelijk pamflet, dat tegen hem was uitgekomen: ‘“Vreemd, ik herinner
me toch niet, ooit dien schrijver een dienst te hebben bewezen.”’ - Voorts wijs ik er
op, dat Wertheim groote letterkundige werken soms met alle kracht schraagde. Het
levendigste voorbeeld daarvan is zijn bemoeiing met het woordenboek van professor
M. de Vries. Toen in September 1887 op het Letterkundig Congres besloten werd
tot het instellen van een Commissie van Bijstand van dat Woordenboek, nam hij den
13den November 1887, ten huize van prof. de Vries te Leiden, bij gelegenheid der
constitutie dier commissie, het penningmeesterschap daarvan op zich, en tot aan zijn
dood heeft hij die taak volgehouden. Voor hem was dat Woordenboek der
Nederlandsche Taal in zijn kwistigen rijkdom een bewijs onzer oorspronkelijkheid
als zelfstandig volk, en tevens een bevordering van den samenhang der Dietsche
stammen. Aan Vlaanderen en Zuid-Afrika reikte hij in dezen arbeid de hand. Nooit
was het hem te veel voor het in stand houden en verrijken van dat taalmuséum te
zorgen.
In de werken der barmhartigheid van het Amsterdam der laatste vijf-en-twintig jaren
stond hij in onze stad vóóraan. Wij mogen hier op dit gebied de grens der
bescheidenheid niet
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overschrijden: wij kunnen slechts op enkele grootere vereenigingen wijzen, die hij
òf zelf oprichtte, òf wier krachtigste steun hij was. Toen de heer dr. A.W.C. Berns
in 1878 overging tot het in 't leven roepen van het Burgerziekenhuis, verkreeg hij
dadelijk tot bondgenoot van zijn poging onzen Wertheim. Sinds de oprichting lid
van het bestuur en sinds 1878 voorzitter dier instelling, was hij hier de man van wien
groot beleid en fiksche leiding uitgingen. Het Burgerziekenhuis had behoefte aan
die krachtige figuur, daar de vereeniging steeds met aanzienlijke geldelijke
moeielijkheden te kampen had. Maar Wertheim bepaalde zijn zorg niet enkel tot de
financiën: zijn belangstelling begeleidde de verpleegsters, drong door tot den
inwendigen gang van zaken, en verspreidde zich tot over de zieken, die in het gebouw
werden verzorgd. Hij was volkomen gelukkig, als hij voor arme hedroefde kranken,
in het Burgerziekenhuis terecht gekomen, op de hem eigene kiesche en fijngevoelige
wijze, smart kon lenigen en lijden kon verzachten. - Éézelfde blijde opgewektheid
vervulde hem, wanneer hij zich bezighield met de belangen der vereeniging voor
Kindervoeding. Meermalen hebben wij hem tegenwoordig gezien, wanneer in een
der volkskoffiehuizen aan de kleinen gezond en warm voedsel werd gegeven. Hoe
druk hij 't soms in zijn bankierszaken had, hij verzuimde niet de gelegenheid om zich
te overtuigen, dat aan de jonge kinderen der armen en ellendigen een bete broods of
kleine versnapering werd aangeboden. Voor grooteren last, dien hij zich oplegde,
putte hij kracht uit de vriendelijke blikken dier kinderen, die hem eerst nieuwsgierig
weldra vertrouwend aanzagen. Hij was de hechtste steun dier instelling. - Dit echter
zijn slechts voorbeelden. Wij kunnen de lange lijst van liefdadige inrichtingen, waarbij
Wertheim behalve zijn geld altijd zijn persoon verpandde, niet op deze wijze
uitwerken. Zijn vriendelijke blik zou het ons verbieden. Wij gaan dus voorbij langs
zijn arbeid aan ‘Toevlucht voor Behoeftigen’, aan ‘de Vereeniging tot verbetering
van het lot der Blinden in Nederland en zijn Koloniën’ aan de stichting ‘het
Aangroeiend Fonds tot verbetering der Volkshuisting’, enz. enz. Vermelden wij nog
slechts twee stichtingen die door hem persoonlijk zijn opgericht. Allereerst de
Prins-Alexander-Stichting voor blinde kinderen op Midden-Eng te Bennekom, en in
de tweede plaats de Prins-Hendrik-Stichting te Egmond
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voor de arme oude zeelieden. De laatste instelling ging hem zeer bijzonder ter harte.
Hij heeft zelf daarover in ‘Eigen Haard’ van het jaar 1893 (no. 48) een vriendelijk
opstel geschreven, versierd met illustraties, naar teekeningen van E.S. Witkamp. Hij
brengt ons dáár in het visschersdorp aan zee en toont ons het gebouw, waarvan den
2den Maart 1874 Prins Hendrik zelf den eersten steen legde. Het huisvestte in 1893
reeds een 110-tal verpleegden, oude stramme visschers en zeelieden, die naast den
steeds bulderenden oceaan, waarop zij in hun jeugd en mannelijken leeftijd ploegden,
kalm in de ruime woning hun laatste dagen kunnen slijten.
De kring van Wertheims bemoeiing met werken der chariteit wordt in zekeren zin
afgerond door de opteekening van zijn medewerking aan de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. De stichting van de Nieuwenhuijzens der achttiende eeuw, met
haar sociale gedachte, had al zijn sympathie. Het uitgangspunt dier maatschappij:
‘het teeder medelijden over den staat des gemeenen mans in het vaderland’ - om de
eigen woorden der stichters te gebruiken - was inderdaad ook het zijne. Het geheele
vaderland was, naar die opvatting, één gemeenschap, en wanneer leden van die
gemeenschap kwijnden, of niet tot hun recht kwamen, was de gansche gemeenschap
ongezond. Het Nut poogde dus het geheele volksleven te doordringen en het op te
heffen: op vele punten tegelijk. Wertheim kwam aan dat Nut als van-zelf hier te
gemoet. Toen sinds 1880 een nieuwere bezielende geest het wel wat verouderde
lichaam van dit Nut begon te doortintelen, werd Wertheim weldra - hij was de eerste
Israëliet wien dit te beurt viel - lid van het hoofdbestuur. Hij heeft in dat hoofdbestuur
al zijn talenten ten toon gespreid. De verschillende onderdeden der taak, die het Nut
in de jaren van zijn bestuur ondernam, hadden al zijn sympathie. Hij heeft met den
grootsten ijver medegewerkt tot het mogelijk maken en tot stand komen van
plaatselijke volks-credietbanken, bij voorkeur op coöperatieven grondslag. De
leiddraad voor de inrichting van die volksbanken, opgesteld door een commissie uit
het hoofdbestuur, draagt naast de onderteekening der heeren Goeman Borgesius en
Dijkmans die van A.C. Wertheim. Hij heeft de pogingen van het Nut in het belang
van arbeiderswoningen, ten voordeele van het onderwijs in handenarbeid, in de rich-
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ting van persoonlijke bemoeiing van meer ontwikkelden ten bate van minder
ontwikkelden (Toynbee-werk), met warmte ondersteund en geholpen. Zijn adviezen
over de werking der ziekenfondsen en begrafenisfondsen, over het vraagstuk der
werkloosheid, over de questie der armenverzorging en der volkshuisvesting, zijn
bemoeiing met den toestand der opleiding van het onderwijzend personeel van
bewaarscholen, en met geheel het probleem en de verzorging der verwaarloosde
kinderen, werden in den boezem van het hoofdbestuur ten zeerste gewaardeerd.
Volksvrienden vergeten niet de geestdrift die hem vervulde, toen het Nut zich
aangordde om het treffelijk Nederlandsche volksliederenboek te doen samenstellen.
In de algemeene vergadering der departementen werd zijn woord met gejuich
ontvangen. Zijn leiding dier algemeene vergadering als voorzitter is voor hem, den
eersten Israëlietischen hoofdbestuurder, een ovatie geweest. In een warme redevoering,
toen, den 23sten Mei 1888, voor de afgevaardigden der departementen als voorzitter
uitgesproken, heeft hij geheel zijn levensopvatting in de sociale richting nader nog
gepreciseerd. Hij zette uitéén, dat één begrip de grondtoon van alle besprekingen op
deze vergadering moest uitmaken, en dat begrip was: verzoening. Die verzoening
beteekende maatschappelijke toenadering en wederzijdsche steun: rechtvaardigheid
van allen tegenover allen. Het vraagstuk voor het Nut was geen ander dan te
onderzoeken, hoe het practisch mogelijk was de maatschappelijke verzoening voor
te bereiden en tot zekere hoogte althans tot stand te brengen. ‘Tot zekere hoogte: zeide Wertheim - want het samenstel van vraagstukken op maatschappelijk, op
ethisch, op economisch terrein, dat wij de sociale questie noemen, zal wel nimmer
voor een volledige oplossing vatbaar zijn.’ Maar naar die oplossing moet toch
gestreefd worden. Wij kunnen niet toelaten dat het pessimisme ontmoedigend op
ons werkt. Voor die verzoening mogen wij nu niet enkel en alléén vertrouwen op
den collectieven arbeid. Neen, volgens Wertheim, is het initiatief in eigen kring en
werkkring de ware poging tot verzoening. De collectiviteit heeft haar eigen taak:
maar ieder onzer moet in eigen omgeving de verzoening bevorderen tusschen de
deelen en klassen der groote menschelijke maatschappij. ‘Van hen, die tot uitgebreiden
werkkring geroepen zijn, tot hen, die in bescheiden
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sferen zich bewegen, er is geen enkele die zijn aandeel niet behoort aan te brengen
tot het groote liefdewerk der toenadering.’ In een schitterende peroratie wekt
Wertheim al de verschillende dragers van bedieningen of uitvoerders van bedrijven
op, om in die richting mede te werken. Vooral de toespraak tot de mannen der
nijverheid trilde in den kring, waar zij uitgesproken werd, hoorbaar na. Zeker, ook
in deze zijn redevoering, neemt Wertheim niet geheel en al de positie der voorstanders
van de sociale politiek. Hij aanvaardt hun stelling slechts onder zeker beneficie:
gelijk hij o.a. op het stuk der pensionneering van oude werklieden het staats-socialisme
sterk bleef bestrijden. Maar op zijn wijze werkende reikte hij geävanceerden altijd
de hand. Waar anderen altijd overlegden en raad gaven handelde hij al vast. Voor al
zijn liefdadige doeleinden en instellingen werd hij niet moede zelf offers te geven,
en voorts met altijd vindingrijken geest den gegoeden en welgestelden van Amsterdam
een aanleiding, een verzoeking vóór te tooveren, om ook van hunne zijde iets te doen.
Het zal voor onze nakomelingen een raadsel zijn, dat op zulke pogingen door
principieele doctrinaire leden van een politiek radicalisme wel eens werd neergezien.
O ironie van datgene wat men beginsel noemt! Zij die, bijvoorbeeld, op het stuk van
armverzorging alle heil verwachtten van overheidsbemoeiing, zagen in Wertheim,
met zijn goedgeefschheid, met zijn vertrouwen in particuliere liefdadigheid, haast
soms een ... tegenstander.

VII.
Hij woonde in de laatste twintig jaren van zijn leven in het weidsche huis op de
Heerengracht bij den Amstel, achter welke woning in de Amstelstraat een met breeden
gevel voorzien ruim kantoor van zijn firma was gebouwd. Hij was een type geworden
van den voornamen rijken Israëliet. Hij was - ofschoon voor zich zelf liberaal in
kerkelijk opzicht en zich latende doordringen door beginselen en richting van het
humanisme der 18de eeuw - gehecht aan de traditiën van zijn kerkgenootschap. Jaren
lang was hij lid van den kerkeraad. Na het aftreden van mr. C.D. Asser als voorzitter
van dit college, werd hij - nadat de heer L.P. Jacobs een
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tijdlang die betrekking had vervuld - president van den kerkeraad. Hij eerbiedigde
als zoodanig volkomen de meeningen der meer orthodoxe Joden. Dit bleek vooral
bij het beroepen van den laatsten opper-rabbijn. Het streng orthodoxe element, aan
het hoofd waarvan destijds de heer A. Lehren stond, had het oog gevestigd op den
heer dr. J.H. Dunner, rector van het Nederlandsch Israëlitisch seminarium. Wertheim,
die in zijn betrekking van curator van dit seminarium den heer Dunner had leeren
waardeeren, ondersteunde dit voorstel ten sterkste en wist te maken dat de heer
Dunner tot opper-rabbijn werd aangesteld. Wertheim's invloed bij alle kerkelijke
partijen van zijn genootschap werd met den tijd steeds grooter, zoodat in den boezem
der Joodsche gemeente te Amsterdam niets kon plaats hebben, zonder dat vooraf
zijn goedvinden was gevraagd. Zoo werd hij door allen geëerd. Zijn levenswijze
bleef echter eenvoudig. In zijn huis kende hij geen hooger en ander genot, dan zich
omringd te zien door zijne zachte teedere echtgenoote en zijn bloeiend gezin. Eens
in November 1868 werd zijn vaderhart diep getroffen door 't sterven van twee jeugdige
kinderen, onder wie de jonge zoon, die voor de toekomst in geestesgaven het
evenbeeld van zijn vader beloofde te zijn: later bleef hij (behoudens een enkele
uitzondering) voor zulke verliezen gespaard. Het was zulk een gelukkig familie-leven
bij hem in het statige huis. Zij die veel in de wereld van zaken, in de politiek of elders
werken, worden wel eens onaandoenlijker voor kleine huiselijke genoegens of zorgen.
Hij nooit. Met 't grootste geduld, met de grootste zachtmoedigheid zat hij de kleine
zorgen voor elk huiselijk feest te bepraten, en 's avonds dichtte hij de verzen voor
ieders verjaring of herdenking. Het familie-leven, de edelste openbaring van het
Israëlitisch bestaan, stond bij hem zeer hoog, op de eerste plaats. In huis was hij tot op de laatste twee levensjaren, toen benauwdheden hem plaagden, en de
teêrvertakte aderen aan en boven de slapen rimpelend zich begonnen saâm te trekken
- altijd frisch en vroolijk op de hoogte van alles. Geen breede rei van feestgenooten
werd in zijn huis toegelaten. Slechts zeer uitverkorenen mochten den drempel van
zijn huiskamer overschrijden. Eens - den 12den December 1892 - scheen het anders.
Toen stroomde daar tegen het middag-uur al wat van eenige beteekenis in Amsterdam
woont in het huis
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op de Heerengracht bij den Amstel samen. Wertheim was zestig jaren oud geworden
en geheel Amsterdam wilde in dit feest deelen en bracht hem hulde. De man, die tot
éénige leus had ‘heb lief, en nog eens heb lief’, kreeg toen den handdruk van
vertegenwoordigers der gansche burgerij. Overigens was er in zijn huis een stille
bescheiden toon. Dat sommige Israëlieten, bij groote welvaart, bovenmate soms aan
vertoon gingen hechten, was hem een voortdurende ergernis. Hij en zijn huis zouden
eenvoudig blijven. In zijn herinnering zag hij zich zelf, jonge zoon van 't joodsche
volk, haastig draven door de straten van Amsterdam om den kost te verdienen: hij
wilde niet, dat er zoo zichtbare kloof zou wezen tusschen 't rijk worden en 't arm
zijn. Het was misschien, volgens zijn inzicht, de fout der Joden van onzen tijd, dat
zij, als zij rijk werden, den Christenen die hen omgaven als in de oogen staken.
Over die fout van zijn rasgenooten, samenhangende met zekeren trek van
zelfverheffing, en over geheel het verschijnsel van het opkomend anti-semitisme
heeft hij veel nagedacht in zijn ouderdom. Zijn denkbeelden daarover zijn eenigszins
als de kern van den gedachtenkring zijner laatste jaren te beschouwen. Hij heeft die
gedachten nedergelegd in een rede, die hij in de algemeene vergadering der
Nederlandsche afdeeling van het Algemeen Israëlietisch Verbond, te 's Hage, op
Zondag 18 Juni 1893 heeft gehouden. Van die rede - die als een testament aan zijn
Hollandsche geloofsgenooten is aan te merken - middelpunt van zijn gedachten en
overpeinzingen, willen wij enkele fragmenten hier mededeelen. Wij nemen misschien
iets te-veel daarvan over, maar de adel van den inhoud zal onze verontschuldiging
zijn.
Nadat Wertheim in dichterlijke bewoordigingen het verleden der Joden had
geschetst, vervolgde hij zijn rede aldus:
‘De vraag is: wat is de toestand van den Jood in de nieuwe maatschappij, wat zijn
zijne rechten en plichten?
Dat ik mij liet medesleepen, een grootsch verleden in korte trekken te schilderen,
het geschiedde omdat ik, ditmaal opzettelijk, de fout beging, die aan onze Joodsche
opvatting kleeft.
Die fout is het geloof aan, het op den vóórgrond stellen van onze voortreffelijkheid.
En inderdaad, als men ziet, wat er werd van een hoopje verachte, ver-
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trapte bannelingen, links en rechts uitééngejaagd, dan ontstaat onwillekeurig de
meening, dat iets grootsch voor ons is weggelegd, en dat wij nog een andere, hoogere
bestemming hebben dan die van eerlijke en trouwe burgers te zijn van den staat
waarin wij leven.
Dat geloof in onze voortreffelijkheid is ons een gevaar in subjectieven en
objectieven zin.
Het valt niet te ontkennen dat de omstandigheid, dat gemengde huwelijken nog
zeldzaam zijn en de kerk althans ze uitsluit, in physieken zin bij ons het Semitisch
ras bewaard heeft, al moesten ook, onvermijdelijk, luchtstreek en omgeving daarop
invloed uitoefenen.
Wij hebben, althans in overdrachtelijken zin, bruisender bloed en een meer sanguien
temperament dan onze andersdenkende medeburgers: onze neigingen, begeerten,
hartstochten en eigenschappen zijn daardoor scherper geteekend en nemen meer
duidelijk omlijste vormen aan: onze verbeeldingskracht laat zich sneller medesleepen
en ons gevoel schijnt intiemer in de wijze van uiting.
Onze trekken dragen veelal het kenmerk van onze afkomst en zijn bijna een
herkenningsteeken.
De herinnering aan geleden ontbering wordt een prikkel tot bezit, de herinnering
aan geleden vernedering wordt een drijfveer tot verheffing, de reactie van geleden
verdrukking wordt een streven naar onafhankelijkheid, de eens onderdrukte eerzucht
drijft tot machtsuitoefening en heerschzucht.
Eigenschappen en gebreken, die zich verkondigen in groote bewegelijkheid, in
een snel tempo van denken, spreken en handelen, in een behoefte aan glans en tooi,
in weidsche grootspraak bij sommigen, in gemis aan ingetogenheid bij anderen.
En zóó worden wij, waar wij overwinnaars zijn in den strijd voor vrijheid en
zelfstandigheid op staatkundig en maatschappelijk gebied, onwillekeurig medegesleept
door de herinnering aan een verleden, dat ons wreed en onrechtvaardig werd
opgedrongen: en, waar onze zege samengaat met den gang der beschaving, ontleenen
wij aan de doorgemaakte worsteling de schrille klanken en uitingen van
genoegdoening over de behaalde overwinning.
Zóó dringen wij ons soms onnoodigerwijze op den vóórgrond, en schijnen de
“parvenus” van de nieuwe orde van zaken, waar wij het recht hebben ons als de
mede-grondleggers te beschouwen.
Zóó vertoon en wij gebreken die slechts de oppervlakte raken, en verbergen de
eigenschappen die het geheele zieleleven omvatten.
Daarvan nu maakt geslepen en behendig het anti-semitisme gebruik. Het heeft
nieuwe vormen aangenomen, maar het vooroordeel, de rassenhaat blijven
voortwoekeren als een giftige plant, die voortkomt uit de moerassen van bijgeloof
van het verleden en uit den poel van nijd van het heden.’
Wat moeten wij, Joden, daartegen doen? vraagt Wertheim zich af. Het antwoord dat
hij geeft is geen ander dan deze les: ‘uit het grootsch verleden van Israël moeten wij
zielen-
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adel leeren’. Dan zal zelfbewustzijn, plichtbesef, toewijding stroomen in het
ziele-leven van ieder Israëliet, en zal men den moeielijken strijd van het bestaan edel
kunnen voeren. Wertheim gaat aldus voort:
‘Wel moeilijk is die strijd.
Het vooroordeel, ook bij de niet moedwillig en voorbedachtelijk vóóringenomenen,
bestaat nu eenmaal, en die het wil wegcijferen onder ons, verwart bijzondere
ervaringen met algemeene toestanden.
De uitzonderingen bewijzen den regel: en de regel is, dat in het maatschappelijke
samenzijn den Israëliet, maar al te dikwijls, een geïsoleerd standpunt is aangewezen.
Zijn daar niet, zelfs onder de meest ontwikkelden, kringen voor hem gesloten, en
is de toelating niet soms een werk van welwillendheid waarop de ontwerper fier is?
Wordt niet de bijbeltekst aan een grootsch en zelfopofferend hervormer
toegeschreven, “zie! waarlijk een Israëliet in welken geen bedrog is,” maar al te
dikwijls uitgelegd als een blaam op de velen, in plaats van als een lofrede op den
man die er mede is bedoeld?
Wordt niet de verheffing van een Israëliet tot een hooger staatsambt zelfs door de
meest verdraagzamen met zekere verbazing verkondigd?
Wordt niet een gemengd huwelijk van voorwaarden omgeven, die de rechten der
godsdienstige meerderheid ten goede komen tegenover de onderwerping der
minderheid, en zijn zulke huwelijken niet dikwijls eene berekening in plaats van een
zielenverbond?
Wordt niet dikwijls bij het vervullen van betrekkingen bij stad en land in
zorgvuldige nauwlettendheid rekening gehouden met de bepalingen van het zielental?
Of wel, onwillekeurige vernedering, als voorrecht gegund, waar slechts van recht
sprake mag zijn?
Dat alles is echter niet slechts het gevolg van onverdraagzaamheid en
kleinzieligheid van anderen, wij z e l v e n zijn er dikwijls de onbewuste oorzaken
van.
En ziet, daar komen wij op het gevaar, waarop ik u straks wees: het geloof aan
onze voortreffelijkheid en de rechten, die wij meenen daaraan te moeten ontleenen.
Ik spreek hier niet van den minderen man. Voor hem is het leven zóó hard, de
strijd zóó bitter, de rust zóó schaarsch, de gelegenheid tot vorming van geest en
verstand zóó zeldzaam, dat hem geen verwijt mag gelden, als hij vormen vertoont,
waarvan Heine in zijn “Princessin Sabbath” zoo geestig en gevoelig getuigt, maar
die toch de poëzie hebben van de liefde voor het gezin en der eerbiediging en
verheffing van den alouden godsdienst.
Maar mijn woord geldt hen allen, aan wie opvoeding en omgeving plichten oplegt
in het maatschappelijk samenzijn.
Treden wij dáár allen op met de kalmte en ingetogenheid van den musicus die zich
bewust is, dat hij een bescheiden, hoewel integreerend deel uitmaakt van het orkest?
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Of gevoelen velen zich niet geroepen solist te worden en de aandacht bij
uitnemendheid op zich te vestigen, desnoods ten koste hunner medespelers?
Zijn de vormen, waarin wij ons uiten, geheel in harmonie met onze omgeving?
Of is niet in die uiting dikwijls iets, dat er op aangelegd is om de aandacht te trekken,
nog wel op het gevaar af dat ze een tegenstelling vormt met den algemeenen
klank-rhytmus?
Is er niet dikwijls zeker vertoon in de wijze, waarop wij het goede doen, en willen
wij niet vaak weten en doen weten, dat wij zoo handelen?
Bestaat er bij ons niet eene overgevoeligheid, die zelfs aan sommige, der
onnadenkendheid ontsnapte, uitdrukkingen eene kwetsende beteekenis toedicht, en
een grief maakt van onwillekeurige aanwending van verouderde termen?
Gebruiken wij niet wel eens den toestand van minderheid, waarin wij op
godsdienstig gebied verkeeren, als een middel om onze eerzucht, misschien wel onze
eigenliefde of ijdelheid, te bevredigen?
Zijn wij, onder de ervaring van 't geen onverdraagzaamheid doet dulden en lijden,
altijd verdraagzaam tegenover andersdenkenden?
En zien wij in elken medemensch, hoe hij zijn geloof, zijn aarzeling of zijn
ontkenning moge uiten, steeds een broeder?
Of speelt niet de wrok van het verledene, de geprikkeldheid van het heden, ons
dikwijls parten, en verleidt het ons niet tot wantrouwen in woord en daad?
Uit zich bij sommigen het godsdienstig gevoel niet in een krampachtig vasthouden
aan de vormen en in de strenge eerbiediging van den ritus met miskenning van den
hoogeren zin?
En is de godsdienst bij ons altijd een dienst van God?
Of wordt bij eenigen diezelfde eeredienst niet slechts ter zijde geschoven, naar
gesmaad en belachelijk gemaakt, als ware die daad van minachting en daad van
zelfstandigheid? En wordt niet de schoone en verheven symboliek, in die vormen
opgesloten, moedwillig miskend?
Zijn wij altijd toenaderend en welwillend tegenover onze minder ontwikkelde,
karig bedeelde geloofsgenooten? Heffen wij hen op tot meer beschaving en geven
wij hun rekenschap van de plichten die op hen rusten?
Of zijn er niet onder ons, die zich der arme broederen schamen, en het vooroordeel,
dat ginds ons zelven treft, hier in eigen boezem toepassen?
Zijn er niet onder ons, die terecht beleedigd zijn, als men hen “vreemdelingen”
noemt, maar die in werkelijkheid vreemdeling zijn in het kennen en doorgronden
van het zieleleven hunner geloofsgenooten?
Hebben wij altijd denzelfden moed, om ons als Israëlieten te handhaven en daardoor
te doen eerbiedigen? Zijn er niet, die met de diplomatie van den struisvogel meenen,
dat zij niet gezien worden, als zij zelf niet zien?
Zijn er niet, die, als Jood geboren, zich inspannen om zich van dien oorsprong te
vervreemden en zich af te zonderen van hunne geloofsgenooten, in de illusie, dat
men den overgang niet zal opletten: daarbij miskennend, dat reeds het enkel feit, dat
zij tot eene minderheid behooren, hen tegenover die eigen minderheid heilige plichten
van solidariteit oplegt?
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Zich verhoovaardigen Jood te zijn, is eene dwaasheid, want het toeval heeft daarover
beslist. Zich te schamen het te zijn is eene kleinzieligheid: het vaandel verlaten is
hier, als overal, eene lafhartigheid.’
Aldus de grieven en te-kortkomingen zijner rasgenooten schetsende, wekt Wertheim
hen op, om, met behoud van hun traditie en waardigheid, zich te veréénzelvigen met
het land hunner geboorte.
‘De wensch, dien wij bij den ingang van het Paaschfeest uitspreken:
“Dit jaar hier, het volgend in het land Israëls,
Dit jaar zijn wij dienstbaar, het volgend jaar vrije lieden,”
blijve de dichterlijke uiting van het godsdienstig ideaal, maar in de werkelijkheid
gevoele zich ieder tehuis in het land, dat hem eens gastvrij heeft ontvangen en dat
hem als staatsburger in de gemeenschap heeft opgenomen.
Vrije burgers in den vrijen staat moeten wij zijn.
Waar het woord “vreemdeling” in den mond van zekere godsdienstige partijen
kwetst en grieft, zorgen wij, ook niet den schijn aan te nemen alsof wij vreemdelingen
waren.
In de kerk Israëlieten, moeten wij daarbuiten in den vollen, onverdeelden,
onsplitsbaren zin van het woord medeburgers zijn.
Ons vaderland is niet aan de oevers van den Jordaan, het is dáár, waar onze ouders
en onze kinderen zijn geboren, waar gemeenschappelijke, zedelijke en materieele
belangen ons binden, waar wij liefhebben en haten, strijden en bestreden worden,
waar wij menschen zijn in de volle beteekenis des woords en waar niets wat
menschelijk is ons vreemd mag blijven.
En als wij dat medeburgerschap goed begrijpen, als wij die solidariteit erkennen
en waardeeren, dan moeten wij daaraan ook alle onze krachten en vermogens wijden.
Ik eisch van mijne geloofsgenooten toewijding aan de openbare zaak, strenge
rechtschapenheid in handel en wandel, zedelijkheid in het openbaar en bijzonder
leven, toewijding aan den huiselijken haard, verdraagzaamheid tegenover
andersdenkenden, ernstig zoeken naar het ware en goede, liefde tot den evenmensch,
onbevangenheid van oordeel, vergevensgezindheid tegenover anderer feiten en
onverbiddelijke gestrengheid tegenover eigen te-kortkomingen, fierheid zonder
hoogmoed, nederigheid zonder serviliteit, gevoel van eigenwaarde tegenover
meerderen, vriendelijke toenadering tegenover gelijken, opheffende welwillendheid
tegenover minderen, de instandhouding van het ideaal dat in ons leeft, maar tevens
het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de werkelijkheid.
In één woord: bewustzijn van plichten, handhaving van rechten, geestdrift voor
het hoogere.
Men zegge niet, dat ik onzen geloofsgenooten eene te zware taak opleg. Ik vorder
van hen, dat zij hun afkomst, hun geschiedenis waardig blijven. Ik vorder, dat de
lijdenskelk, waaruit zij gedronken hebben en nog drinken,
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voor hen een versterkend en verheffend geneesmiddel bevatte, dat de miskenning
voor hen eene loutering zij.......
En als een teeken des verbonds, als symbool der godsdienstige éénheid, te midden
van de verscheidenheid in het maatschappelijk bestaan, als een uiting van ongeschokt
en onwankelbaar vertrouwen, weerklinke het ten morgen en ten avond uit den mond
van hen die gelooven, eerbiedigen en liefhebben:
HOOR ISRAËL! DE EEUWIGE, UW GOD, IS EEN EENIG, EEUWIG WEZEN.’

VIII.
Wij begroeven hem den 3den December 1897 te Overveen, het dorp bij Haarlem, een
uur westwaarts van Amsterdam. Dáár midden in de duinen, op een klein kerkhof,
waar in 't begin der negentiende eeuw een deel der Nederlandsch Israëlietische
gemeente een eigen begraafplaats had ingericht, legden wij hem neder. Het was een
heerlijke zonnige winterdag. Van uit Amsterdam was een overtalrijke stoet van
vrienden en bekenden, die als een zwarte streep over den rijzenden en dalenden geel
getinten weg naar den dooden-akker zich bewoog, overgekomen, om de laatste eer
aan den gestorven medeburger te brengen. Die menschen spraken stil, met gedempte
stem, over den beminden vriend. Dicht-bij lag als vloeibaar grijs zilver de zee. Haar
golven ruischten en dreunden zacht. Van tijd tot tijd ritselde de wind door de dorre
helmbiezen. De lijkwagen kwam raderend aan, en op Joodsche wijze werd eenigszins
ruw de uit ongeschaafde planken saamgevoegde kist in de groeve gelaten. Toen sprak
de rabbijn ernstig en waardig, spreuken en gezegden ontleenend aan het Oude
Testament, aan de geschiedenis van Abraham den aartsvader. Daarna stonden veel
vrienden op om te getuigen van het hart van dien man. Frisch streek een bries over
de afgeschoten plek in de zandige duinen. Diezelfde wind bewoog zeker ook het
gras, dat op een ander (in de zeventiende eeuw aangelegd) Joodsch kerkhof wast,
een uur oostwaarts van Amsterdam, te Ouderkerk aan den Amstel. Daarginds, aan
die andere zijde der stad, rust te midden van rijk gebeeldhouwde steenen dr. Sarphati,
de streng orthodoxe Jood, afstammeling van de aristocratische Portugeesche
Israëlieten. Het was als of de wind de laatste groeten dier twee Israëlieten
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aan elkander overbracht. De twee Joodsche mannen van vuur, die verteerd werden
door gloed van ijver voor Amsterdam, die voor Amsterdam gedroomd en gewerkt
hebben zoolang de dag voor hen opging, liggen thans onbewegelijk en koud ter neder,
afwachtend het eind-oordeel....
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Uit de eerste dagen der Zwijndrechtsche broederschap.
Voordracht gehouden in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, den 14den
November 1892.
In het Augustus-nummer van de ‘de Gids’ van het jaar 1892 plaatste ik een studie,
die in enkele kringen eenige belangstelling wekte1).
Het was een opstel over de zoogenaamde Zwijndrechtsche Broederschap, en het
bevatte een overzicht van de lotgevallen en inzichten der godsdienstige Communisten,
die, in de eerste helft onzer eeuw, in enkele dorpen vooral van Zuid-Holland
(Zwijndrecht, Puttershoek, Papendrecht en Waddingsveen) en van Utrecht (Polsbroek,
Woerden, Mijdrecht) werden aangetroffen.
Ik had over de oprichting dier broederschap, over het voortleven der onderscheidene
gemeenten in hare organisatie, en over de uitvaart der laatste gemeenteleden, het één
en ander kunnen meêdeelen: berichten geput uit herinneringen, die sommige
opmerkers in tijdschrift-artikelen hadden neêrgelegd, uit aan mij gerichte brieven,
uit mondelinge mededeelingen, en uit toen juist gedrukte gedenkschriften eener in
haar kring vermaarde vrouw der secte, Maria Leer.
Uit dit alles had ik een min of meer samenhangend verhaal pogen samen te stellen,
hetwelk het bewijs moest leveren, dat

1) Deze studie is opgenomen in mijn bundel ‘Beelden en Groepen’, 1892: pag. 293-327.
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de socialistische stroom, die in de eerste helft der negentiende eeuw, wel is waar
kalm en vreedzaam, doch zeer merkbaar, door geheel Europa zijn wateren begon te
doen ruischen, ook ons land hier en dáár had beroerd. Ik wees er op, dat dit socialisme,
waar het in ons land toen tot uitdrukking kwam, geheel en al ontsproot uit een
godsdienstige opvatting. Het was nog steeds de trek van ons volk, dat, waar het iets
sterk voelde, het dit godsdienstig voelde. De aandoeningen, die het hart van het volk
merkbaar deden kloppen, waren nog altijd religieuse aandoeningen. Toen de geest
van gemeenschap in onzen landpalen hier en dáár een woning zocht, voer hij van
zelf in het verblijf eener godsdienstige overtuiging.
Zóó teekende ik mijn beeld der Zwijndrechtsche Broederschap. Toen ik het beeld
had afgewerkt en aan het oordeel van het publiek had onderworpen, is men hier en
daar nog aan het zoeken gegaan, om nog meer gegevens en detail-trekken te kunnen
aanbrengen.
Aldus is in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht een breed manuscript gevonden
van professor Heringa uit het jaar 1832. Dit lijvig kwarto-schrijf boek bevat door de
hand van professor Heringa overgeschreven ‘opstellen van Stoffel Muller en van
Dirk Valk, hoofden van de oorspronkelijk Polsbroeksche afgezonderden, nu in drie
afdeelingen verdeeld en gevestigd te Puttershoek, Mijdrecht en Papendrecht, aan mij
(Heringa) door laatstgemelden voorganger geleend in de eerste maanden des jaars
1832’.
Wij bezitten dus hier de echte authentieke mededeelingen omtrent het eerste
optreden der Zwijndrechtsche broederschap, opgemaakt door de leiders zelven.
Ik wenschte één en ander uit dat manuscript u mede te deelen.
Wel ben ik een weinig bang, of ik aan uw waardigheid en vooral aan de waardigheid
onzer Akademie te kort doe, wanneer ik deze zaken hier ter sprake breng. Mag ik
mijn luidjes, voor 't meerendeel eenvoudige schippers, daglooners,
zwavelstokken-venters, gewezen dienstboden, hier in dezen kring wèl binnenleiden?
Hebben die zeer eenvoudige kinderen der volksklasse wel iets te doen met een
Akademie van Wetenschappen? Zult gij niet uw hoofd schudden en uw wenkbrauwen
fronsen, wanneer gij al die religieuse gemoedsbezwaren en
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theologische mijmerijen moet aanhooren? Ik ben inderdaad huiverig, nu ik mijn taak
aandurf. Doch de gedachte versterkt mij, dat het toch waarlijk een stuk volksleven
is, dat aldus voor uw oogen wordt ontrold. Het is niet onbelangrijk, hoe vóór ruim
zeventig jaren in enkele dorpen onzer welvarendste provinciën door lieden der zeer
kleine burgerij werd gedacht en gedroomd. Gij hebt dikwijls op wandelingen, stel
in den omtrek van Leiden of Utrecht, of starend uit uw spoorwegcoupé, op een of
ander binnenwater een turfschip zien drijven. Hebt gij u wèl eens afgevraagd, of de
man, die dáár zijn vaartuig voortboomde of aan de roerpen zijn pijpje rookte, nog
aan iets anders dacht dan aan zijn turven? Welnu, ik kan u een blik geven in het
gemoed van dergelijke lieden vóór zeventig jaren. Daarbij komt dan de verrassende
bijzonderheid, dat juist die lieden aangegrepen werden door de communistische
beweging, die in de eerste helft onzer eeuw geheel Europa beroerde. Vindt men het
in Frankrijk niet vreemd of ongepast, wanneer telkens en op-nieuw schrijvers en
geleerden van zeer goed gehalte de socialistische verschijnselen van het volk vóór
en omstreeks het jaar 1830 bestudeeren, en hun resultaten in de ‘Académie des
Sciences Morales’ voordragen: - nog in 1887 liet de vader van den president der
Fransche Republiek, Hippolyte Carnot, zijn zeer gewaardeerde ‘Notice’ over de
Saint-Simonisten aldaar hooren: - zoo worde het mij ten goede gehouden, wanneer
ik binnen de wanden van deze aanzienlijke zaal, en voor uw fijn en delicaat gehoor,
mijn poovere geschiedenis vertel.
Ik roep ten minste al uw toegevendheid in, wanneer het u, bij het eindigen van
mijn voordracht, mocht blijken dat ik mij heb vergist, en een te klein onderwerp aan
uw luisterende aandacht heb onderworpen.
Ik zal uit den aard der zaak het manuscript van professor Heringa volgen, en zoo
weinig mogelijk wijsheid van mij zelven te berde brengen.
Vooraf een enkel woord om ons te orienteeren. Men weet dat deze lieden omstreeks
het jaar 1816 een afzonderlijke maatschappij wilden stichten. Hun leiders waren
Stoffel Muller, de turfschipper uit Puttershoek, de gewezen schout van Waddingsveen
Dirk Valk, voorts Arie Goud en een jonge vrouw,
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vroeger weesmeisje uit Edam, Maria Leer. Stoffel Muller was vooral aangegrepen,
ontroerd en bekeerd door het woord van Paulus: ‘U i t G o d , d o o r G o d e n t o t
G o d z i j n a l l e d i n g e n .’ Bij het licht van dat woord had hij een anderen blik
op het begrip der zonde gekregen. De zonde was opgenomen in Gods wereldplan,
bestond naar Gods wil, was een noodzakelijk kwaad, doch leidde tot het heerlijkste
doel. In 't algemeen huldigde hij voortaan een mystiek pantheïsme. Dirk Valk, van
zijn kant, droomde vooral van de naderende verwezenlijking van het Godsrijk op
aarde, waarvan Christus de koning zou zijn. Allen wilden nu een samenleving
realiseeren naar het model van de eerste Christengemeente te Jerusalem. Zij die
geloofden zouden bijéén zijn en alle dingen gemeen hebben. Het bijzonder eigendom
zou ophouden. Al wat zij hadden of verkregen zou te zamen ééne bezitting van allen
uitmaken. Zij zouden daaruit de goederen uitdeelen aan allen, naar dat elk van noode
had. Hun verbruik zou een gemeenschappelijk verbruik zijn. Hun maaltijd zou een
gemeenschappelijke maaltijd wezen. Zij zouden zooveel mogelijk samen wonen.
Aan de feitelijk bestaande burgerlijke maatschappij, die, in hun oogen, uit den Booze
was, onttrokken zij zich zooveel doenlijk. Zij sloten hun huwelijken niet bij den
ambtenaar van den burgerlijken stand, zij lieten hun kinderen niet bij de geboorte
inschrijven in de registers van dien burgerlijken stand, zij wilden niet aan de
conscriptie voor den krijgsdienst voldoen. Zij werden spoedig Nieuw-Lichters
genoemd, naar het ‘nieuwe licht’ dat in hun midden ontstoken was. Zelven, van hun
samenleving sprekende, gewaagden zij van ‘e e n g e m e e n s c h a p d e r
H e i l i g e n ’. Wij noemen hun kring de Zwijndrechtsche Broederschap, naar de
belangrijkste gemeente, die zij later organiseerden. Zij wekten in het begin overal
opspraak, vooral onder hun eigen standgenooten. Een verschil van gevoelen, vooral
in geloofspunten, slaat onder het lagere volk altijd over tot dadelijkheden. Zij werden
dus in 't begin lastig gevallen, beschimpt en mishandeld. Ook de overheid was in
den eersten tijd zeer tegen hen en begreep blijkbaar niets van hun standpunt. Daar
zij echter in den meest letterlijken zin - behalve misschien schijnbaar in woorden het gebod der liefde toepasten, en bereid waren, als zij op de ééne wang geslagen
waren, de andere den
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aanvaller vóór te houden, liet men hen, na aanvankelijk eerst hen met kwellingen en
opsluiting in de gevangenis geplaagd te hebben, verder na 1820 met rust. Men zorgde
er later voor, hen geen martelaars te maken, en liet, zeer verstandig, hun samenzijn
over aan de inwendige moeielijkheden, waarmede elk gemeenschappelijk huishouden
uit den aard der zaak te kampen heeft. Toen zijn dan ook achtereenvolgens die
groepen, zonder dat eenige uitwendige stoot van buiten haar trof, vanzelf uit elkander
gevallen. Er ontstond scheuring onder hen, daar enkele leden - wij noemen vooral
Bos, een gewezen heerenknecht uit Amsterdam - tot meer dweepzieke uiterste
denkbeelden oversloegen. Een fractie uit hun midden wilde later zelfs de
vrouwen-gemeenschap invoeren. Godsdienstig vertoon huwde zich dan aan zinnelijke
neigingen. Men gaf toe aan overspanning. De betrekkelijk meer gezonde (als wij ons
zoo uitdrukken mogen) geestdrift van vroeger hield niet stand. De organisatie verliep.
Het manuscript van professor Heringa biedt ons nu echter gegevens uit den eersten
tijd der Broederschap, het eerste tijdvak, de dagen der vervolging van de jaren vóór
1820, toen de geestdrift in haar eerste innige warmte zich vertoonde. Ik zal de vrijheid
nemen daaruit te putten en uw aandacht bij drie punten bepalen.
I. Eerst zal ik iets mededeelen over de arrestatie hunner leiders en over hun
verschijning vóór den rechter in 1820:
II. ten tweede zal ik uw aandacht vragen voor een analyse van fragmenten uit een
mystiek godsdienstig geschrift, dat Stoffel Muller in 1818 in een zijner gevangenissen
opstelde, en zal ik stilstaan bij hun geloofsbelijdenis op enkele sociale punten:
III. en ten derde zal ik, wanneer uw geduld mij niet begeeft, een Klaag- en
Boete-rede door hen in die dagen opgesteld u voorlezen, en daaraan enkele
opmerkingen vastknoopen.

I.
Wij spreken eerst over de hun aangedane kwellingen en vervolgingen, gedurende de
jaren 1817 tot en met 1820.
Vóór ons liggen nu de berichten en verhalen van al de
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bittere en onaangename bejegeningen, die zij in 't begin moesten verduren, toen zij
voor het eerst met hun denkbeelden voor den dag kwamen. Zij hebben - zoo als zij
zeggen - die mishandelingen, ‘die hun om der waarheidswille zijn aangedaan,’ niet
opgeteekend, om den menschen dat te verwijten, of als het ware een schuld hun op
te leggen, maar om getuigenis te geven van de waarheid. Zij wenschen niemand te
beleedigen, maar slechts mede te werken om waarheid en recht te helpen handhaven.
Een negental van dergelijke feiten wordt aangevoerd: fragmenten eener eentonige
geschiedenis van smaad en lijden.
Duidelijk was het, dat zij ergernis gaven aan het lagere volk, uit welks midden zij
waren opgestaan. Dat volk drong de overheid en de politie om in te grijpen, en de
hand op hen te leggen. - Zóó ging het 3, 4 en 5 Juli 1817 te Puttershoek, waar Stoffel
Muller, Maria Leer en Cornelia Groeneveld reeds handtastelijk werden verontrust,
en Maria Leer, toen zij van het schip aan wal kwam, door de agenten van politie naar
de gevangenis te Dordrecht werd gebracht, daar zij geen papieren had. - Zóó geviel
het 17 Februari 1818 te Warmond, waar Stoffel Muller en Maria Leer een bezoek
aan een vriend Hendrik van Dijk brachten, en zij dadelijk bij den arm door de politie
aan het Warmonder-hek uit de gemeente werden gezet. - Soortgelijke bejegeningen
ondervonden zij 11 April 1818 te Waddingsveen, waar Dirk Valk, die inmiddels
door den ambachtsheer als schout was afgezet en vervangen, door de samenscholende
dorpsbevolking werd beschimpt, toen hij met eenige broeders en zusters in zijn huis
oefeningen hield. - Ook te Gouda liet men hen niet met rust. Toen twee hunner,
Cornelis Verdoes en Adrianus Verstraten, den 22sten Juni 1818 dáár op straat gingen,
werden zij met steenen gegooid en vervolgens opgebracht. - Inmiddels was Stoffel
Muller met Arie Goud en Maria Leer reeds in April 1818 te Gouda gevangen gezet,
omdat zij deel hadden genomen aan de samenkomsten bij Valk aan huis. In de
verhalen over de gevangenschap komen brieven voor, die Stoffel Muller, bijv. op
24 April 1818, schreef aan den commissaris van politie te Gouda ‘opdat een ieder,
en dus ook hij, zich daarnaar overeenkomstig Gods wil zou kunnen gedragen’. De
aanhef van den brief zou dezen dienaar van het gerecht uit den aard niet zachter
stemmen. Het was een zonderlinge bede
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om toegevend gehoor. Het luidde aldus: ‘aan den goddeloozen man, hij zij wie hij
zij, die bewerkt heeft of nog bewerkt, dat ik en mijne broeders en zusters zóó
mishandeld word, vrede en zaligheid.’ In een tweeden brief wordt nog nader ontvouwd
‘hoe de waarheid gevangen wordt gezet, de leugen daarentegen met eere wordt
bekleed,’ ‘hoe het rijk van gerechtigheid, vrede en waarheid’ als met de voeten wordt
getreden. Reeds van uit de gevangenis te Gouda schreef Stoffel Muller brieven aan
den procureur-generaal en den officier van justitie, maar vooral 1 Mei 1818 een brief
aan den koning, die vrij opmerkelijk is. Niet onaardig is de stelling, die de schipper
neemt tegenover den koning. De brief luidt aan het slot aldus:
Indien het Gods wil is, wenschten wij u wel mondeling te spreken, o Koning! dewijl
wij zaken van het hoogste belang aan u, o Vorst! wegens den Godsdienst, te zeggen
hebben, zeer dienstig voor het behoud van u en uw vorstelijk huis en voor de geheele
wereld die in het booze ligt. Want het wankelt al wat zeker is, omdat er buiten het
fondament gebouwd wordt. Er is geen regte Godskennis; en dat is het eeuwige leven:
dat wij U kennen den éénigen waarachtigen God, en Jezus Christus dien Gij gezonden
hebt, zegt Jezus. Het moet zijn: uit Hem, door Hem, en tot Hem zjjn alle dingen. Dan
zouden die dingen, die op zich zelven beschouwd goed zijn, waarlijk heerlijk zijn,
daar zij, zonder dat, hinderlijk, ja kwaad zijn: en dingen, die kwaad zijn, zouden dan
gestuit, ja ophouden te zijn. God, de God uws vaders, die hem uit allen nood verlost
heeft, geve u wijsheid, die den verstandigen naar boven leidt, om Hem te kennen,
die ook uw God is, hoewel Hem niet regt kennende; die u bij uwe regterhand gevat
heeft, dat zigtbaar is in de leiding zijner Voorzienigheid met u en uws vaders gantsche
huis; en nu is de tijd om verder acht te geven op Zijn bestuur, zelfs in dit geschrift.
Laat het niet klein zijn in uwe oogen. Want God vernedert die hoog van ooge zijn,
maar den nederigen geeft Hij zijne genade. 't Is niet buiten Hem; want zonder Zijnen
wil valt er geen hair van ons hoofd, noch geen muschje op de aarde. Veracht den dag
der kleine dingen niet; want Hij wil er groote door uitwerken, opdat het blijken zoude
dat de sterkte Godes is. Gedenk aan de ordonnantiën van Koning Jezus; indien gij
niet wordt gelijk een kindeken, gij kunt in Gods koningrijk niet ingaan; en die zeide:
laat de kinderkens tot mij komen, want derzulken is het Koningrijk. Indien uw oog
eenvoudig is, zoo zal uw geheele ligchaam eenvoudig zijn. Ontvang dan deze letteren
alzoo als van een kindeken in het Koninkrijk Gods! eenvoudig, maar oprecht en in
waarheid uw liefhebbende broeder in den Heere, den God der gantsche aarde, voor
Welken ik op heden sta. Hoor Hem, die uwe ziele lief heeft; verloochen u zelven;
neem uw kruis op en volg Hem na en het zal u wèl gaan. Wee hen, die naar Egypte
aftrekken om hulp, want die voor de vreeze zal vlieden, zal in den kuil vallen: en
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wie uit den kuil opklimt, zal in den strik vallen. Mijne hartelijke wensch en bede is
voor u ten goede, en alle uwe betrekkingen, heil en zegen.
- Toen Stoffel Muller en de zijnen uit de gevangenis te Gouda vrijkwamen, waren
zij weder naar Waddingsveen bij Valk gegaan. Doch, na een korten poos, werden
zij ook dáár, Augustus 1818, het dorp uitgezet. Wederom wendde Muller zich tot
den koning, met de vraag: ‘Zijn wij vogelvrij?’ - Doch de mishandelingen hielden
niet op. Toen Dirk Valk met vrouw en dochter, benevens een vriend, Teunis van den
Broek, op 9 November 1819 te Leiden een bezoek brachten aan Fokker Veenstra,
aldaar woonachtig, kwam een dienaar der justitie hun aanzeggen, om onmiddellijk
met hem mede te gaan naar den officier van justitie, de heer J. Verschuur. Deze
behandelde hen ruw, beleedigde hen: ‘je hoer staat dáár’, zeide hij tegen Valk, aldus
Valks vrouw aanduidende, die in de gang stond: en liet hen voorts de stad uitzetten.
- Overal verjaagd, en nergens den kost kunnende verdienen, was een deel der broeders
en zusters te Polsbroekerdam in een boerderij van Dirk Schenkel neêrgestreken,
welke boerderij zij hadden gehuurd. Dáár waren zij een zwavelstokken-neering
begonnen. Doch ook dáár werden zij lastig gevallen. Arie Goud en Cornelis
Groeneveld waren 11 November 1818 uitgegaan, om met een kruiwagen voor Dirk
Schenkel gekapt brandhout te halen: zij werden aangehouden en naar Utrecht gebracht,
waar zij gevangen werden gezet.
Weldra, toen in Juli 1820 Dirk Schenkel zijn huis had verkocht, werd het hun
onmogelijk gemaakt dáár te blijven. De nieuwe eigenaar (Pieter Verwaal) wilde de
woning hun wel tijdelijk verhuren, maar het gemeentebestuur van Polsbroekerdam
belette het hem.
Zóó, door den nood gedreven, verkochten zij hun bedden en wat zij nog hadden,
en schaften zij zich voor dat geld een schuit aan, een bovenlandsche aak, op welk
vaartuig, dat nu voor hen, hun vrouwen en kinderen tot verblijf moest dienen, zij in
de richting van Dordrecht stevenden. Aldaar dachten zij wat geld te kunnen verdienen,
door aan de Krap bij 's Gravendeel struiken te rooien, die boven 't water uitstaken.
Terwijl zij aan dat werk bezig waren, had nu het voorval plaats, dat het laatste
hunner droeve kwellingen zou zijn, en
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dat aanleiding gaf tot de behandeling hunner zaak voor den correctioneelen rechter
te Dordrecht. De bejegening, die zij toen van de zijde van het Openbaar Ministerie
te verduren hadden, teekent vooral den tijd en den indruk, dien zij op hun omgeving
maakten. Men kan zeggen, dat werkelijk twee wereldbeschouwingen toen met
elkander in botsing kwamen. De gewone dagelijksche maatschappij begreep niet wat
die lieden bedoelden en pastte de regels, welke in de dagelijksche orde van zaken
thuis behoorden, hard op deze lieden toe. Doch deze lieden hadden zich juist buiten
de gewone regelen der bezige maatschappij geplaatst, en droegen, als echte
geestdrijvers, een ideaal van een heerlijker maatschappij in hun brein en gemoed.
Van uit dat ideaal spraken en getuigden zij. Over en weder verstond men elkander
niet. Het werd een schok van twee sfeeren van denkbeelden. Zij meenden als gezalfden
van den Heer te spreken: en de politie en de justitie pakten hen op als landloopers.
Zij meenden, toen de overheid hen tot burgerlijke plichtsbetrachting aanmaande, het
recht te hebben ook de overheid te wijzen op ideëele plichten en geboden: en de
overheid zette leen in den kerker wegens beleediging der gestelde machten. Het
anders vulgaire en banale incident der aanhouding van lieden, die men van
landlooperij verdenkt, krijgt door de ideeën, welke die zoogenaamde vagebonden
vertegenwoordigen, een ongewoon en diep perspectief. Hun veroordeeling tot een
gevangenis-straf van zes jaren is nog iets anders dan de veroordeeling van gewone
beschuldigden. Het is daarom niet onbelangrijk na te gaan, hoe zij zelven deze
gebeurtenis met al de kleine feiten, die zich daarom groepeerden, beschouwden en
opvatteden. Nu bezitten wij in de excerpten van professor Heringa daarover een door
hen eigenhandig opgesteld relaas. Het is de copie van een memorie, waarmede zij
bij het gerechtshof te 's Gravenhage in appèl kwamen van het vonnis der
Dordrechtsche rechtbank. Wij nemen de vrijheid dit stuk van 26 September 1820 u
voor te lezen.
Copie van de Memorie of Getuigenis der waarheid, door S. Muller, D. Valk, Maria
Leer, Ary Goud, Helena van der Gijp en Kaatje Bender, als appellanten aan de Raden
van 't Hoog Geregtshof, in 's Gravenhage, op den 26sten September ingediend.
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Aan de Raden van het Hoog Geregtshof in 's Gravenhage.
In naam van Hem, uit Wien, door en tot Wien alle dingen zijn. Hem zij de
heerlijkheid, magt en majesteit in alle eeuwigheid! Amen!
Vrede en Zaligheid aan hen, die dit lezen en de waarheid verstaan!
De mede ondergeteekende, DIRK VALK, gewezen Schout en Secretaris der
Gemeente Waddingsveen, gedurende January 1815 tot en met Maart 1817 ingesloten,
Geeft bij deze te kennen, dat de almagtige God van hemel en aarde hem in den
tijd, dat hij bovengemelde functie waarnam, heeft believen te bekeeren van een
naam-Kristendom tot een dadelijk, of anders van een kind des duivels tot een kind
van den levenden God: en dat wel zóódanig, dat hij door de goddelijke kracht is
genoodzaakt geworden, om zijn leven te moeten gaan inrigten naar het voorschrift
en de leer van Jezus, beschreven door de heilige Evangelisten en Apostelen, gelijk
de eerste Kristenen en geloovigen, te lezen in de Handelingen der Apostelen,
hoofdstuk 2 : 41 tot 't einde, waar geschreven staat: ‘die dan zijn woord gaarne
aannamen .... zalig wierden.’ En het 4e hoofdstuk, van vers 31-35: daar leest men als
volgt, ‘Ende als zij gebeden hadden .... van noode hadden.’
Met de navolgende personen, dewelke de Heere allen, in eene meerdere en mindere
mate, met zijn licht heeft believen te begunstigen, namelijk: STOFFEL MULLER als
den oudsten broeder, gedomicilieerd te Puttershoek: MARIA LEER te Amsterdam:
ARIJ GOUD, te Puttershoek: SARA WULFSE, thans woonende te Puttershoek: KLAAS
DAVIDS met zijne huisvrouw AAGJE BLOMHOF, wonende te Noordwaddingsveen:
CORNELIS VERDOES met zijne vrouw GEERTRUY VERSLUYS, gedomicilieerd te
Noordwaddingsveen: CORNELIS GROENEVELD met zijn vrouw DIRKJE KROES, te
Noordwaddingsveen: MACHIEL HOGERVORST, te Noordwaddingsveen: en DIRK
VALK met zijne vrouw HELENA VAN DER GIJP en deszelfs dochter: benevens
GERRETJE FRUIJT, dienstmeid van gemelden DIRK VALK: dewelke allen gezamentlijk
uitmaken eene Christelijke Broeder-gemeente, die de Heere God daar is beginnen
te stichten, met hun dadelijk het geloof, door de liefde werkzaam, te doen betrachten,
zoodat zij nu niet meer bloote naam-Kristenen, maar levende leden van Kristus zijn
geworden.
Dan, nadat zij allen vooraf vele bespottingen, en sommige hunner grove
mishandelingen hadden moeten ondergaan, hebben de menschen, die tot het
Antikristische of Rijk der duisternis behooren, hen zoodanig door de vijandschap
(die de natuurlijke onwedergeborene mensch tegen de waarheid en het Rijk des lichts
heeft, gelijk door alle tijden, van Adam af tot nu toe gebleken is; ja 't welk God
gezegd heeft: ‘ik zal vijandschap zetten enz.’) op eene geheel ontmenschte wijze
mishandeld, dat ze hen allen hebben gelasterd, geslagen, gedeeltelijk van hunne
goederen beroofd, het huis van gemelden Dirk Valk bestormd en sommigen hunner
in de gevangenis geworpen te Waddingsveen eerst, namelijk Arij Goud, Dirk Valk,
Stoffel Muller, Maria Leer en Saartje Wulfse voornoemd: - alwaar de menschen,
onder het bestuur van Waddingsveen en Bloemendaal, in de gevangenis Stoffel
Muller 39 of 49 stokslagen hebben gegeven, zoodat, de veldwachter den stok aan
stukken slaande, zijne rug en armen bont en
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blaauw waren, terwijl hij op zijne knieën voor hen was biddende; en waarvan de
voornaamste aanvoerder was Leendert van Rijn, van beroep korenmolenaar, wonende
te Bloemendaal, assessor dier gemeente.
Na aldaar drie dagen te hebben gezeten, hebben zij ons uit elkander gedreven, en
Dirk Valk verboden eenig mensch bij hem in huis te ontvangen: hetwelk hij van
Gods-wege niet heeft kunnen gehoorzamen. Zoodat zij kort daarna Stoffel Muller
en Maria Leer, Arij Goud en Sara Wulfse weder bij voornoemden Dirk Valk uit den
huize hebben gehaald en geboeid naar 't Gijzelhuis te Gouda getransporteerd onder
directie van gemelden van Rijn; en alwaar zij 13 veeeken als misdadigers zijn
behandeld en weder ontslagen, zonder hen eens te hebben verhoord; tegen welken
handel Stoffel Muller in de gevangenis heeft geprotesteerd met brieven aan de
onderscheidene regtbanken, ook aan den Procureur-Generaal; met brieven aan de
predikanten en aan den Koning der Nederlanden, door den cipier van de gevangenis
aan den commissaris, Bode genaamd, te Gouda laten bezorgen, met verzoek dezelve
te bezorgen, daar en waar zij behoorden. (In dien tusschen-tijd hebben de menschen
niet opgehouden Dirk Valk met zijne overige Broeders en Zusters te vervolgen, ja
zelfs zóó, dat zij eenen Broeder met name Teunis van den Broek, wonende te
Rotterdam, hebben trachten te verzuipen, zoo zij dit noemden, hem dadelijk in 't
water gooiden en met slijk overlaadden). - Nadat laatstgenoemde gevangenen uit de
gevangenis te Gouda ontslagen waren, hebben wij de geschriften en kopiën van de
brieven, door meergenoemden Stoffel Muller gesteld, eigenhandig op aanwijzing
van den Koning, uit de kerk komende, aan zijn rekwestmeester gegeven, Hem, den
Koning verzoekende, ons in dezen regt te doen ervaren, ofte ons, indien wij schuldig
bevonden werden, te straffen.
Dan, daarop tot heden nog geen antwoord bekomen hebbende, heeft dit veroorzaakt,
dat het gemeen zich een regt schijnt aangematigd te hebben om ons te blijven
vervolgen, als of wij Vogelvij verklaard waren, en ons allen van onze woonplaats
verdreven hebbende (except Klaas Davids met zijne vrouw en Machiel Hogervorst),
zoodat wij genooddrongen zijn geweest, ons te begeven, dáár, waar wij het minste
vervolgd werden; en welke plaats ons de Heere bereidde bij eenen vriend en broeder,
met name DIRK SCHENKEL te Polsbroekerdam, drie uren boven Gouda, alwaar wij
dan gezamentlijk hebben gewoond, verteerende intusschen onze overgelatene
goederen, en vervolgens met zwavelstok-maken den kost winnende, tot in 't begin
der maand July 1820: als hebbende intusschen genoemde Dirk Schenkel zijn huis
verkocht, en wilden wij daarna het vóórvertrek huren van den tegenwoordigen
eigenaar Pieter Verwaal, tot dat onze zaak door den Koning beslist was; - dan, deze
man dit gaarne willende doen, is daarin belet door de regeering van Polsbroekerdam,
zoodat wij eindelijk door den nood gedreven waren onze bedden te verkopen, om
ons een schuit en vaartuig tot verblijf voor ons, onze vrouwen en kinderen aan te
schaffen, tot dat wij huizen konden bekomen en ons een veilige woonplaats door den
Koning zoude zijn aangewezen, alwaar wij vrijheid hadden om onzen Kristelijken
Godsdienst in de waarheid, naar 't Evangelie, onder eene Kristelijke bescherming en
Burgerlijke wetten, onverhinderd uit te oefenen;
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hetzij men ons afzonderlijk of bij elkanderen late woonen en waarom wij den Koning
verzocht hebben (en tot heden nog geen antwoord op bekomen hebben) door de
vervolgingen ons aangedaan, hoewel wij ongaarne verre van elkander zouden zijn
gescheiden, ten einde d e G e m e e n s c h a p d e r H e i l i g e n te kunnen oefenen.
Ook kunnen wij geene wetten gehoorzamen, die tegen Gods getuigenis aanloopen
maar willen ons in alles onderwerpen, wat niet strijdt tegen Gods gerechtigheid, in
den bijbel geopenbaard. Ja zelfs, al wilde men ons in Frederiksoord eene plaats
aanwijzen om te woonen, behoudens onze Kristelijke vrijheid, om van God en
goddelijke zaken te spreken, naar dat licht dat God ons geeft.
Zoodat wij dan een bovenlandsche aak gekocht hebben en alzoo den 13den of 14den
July 1820 van Polsbroekerdam daarmede vertrokken zijn naar de Krap bij 's
Gravendeel, om op een zeker eiland aldaar struiken te rooien, waartoe wij van den
opziender permissie hadden, om alzoo met onze handen de nooddruftigheden dezes
levens ons te verschaffen.
Dan, aldaar eenige dagen, 6 of 7, met gemelde aak gelegen hebbende, zijn er van
tijd tot tijd eenige vaartuigen met menschen naar ons gekomen, dewelke wij alle met
liefde ontvangen hebben, en aan hen, die begeerig waren naar de reden van zoodanig
eene levenswijze, behoorlijk verslag gevende: daarbij aantoonende, dat het gansche
menschelijke geslacht thans in de duisternisse als in een helder licht wandelde: dat
alle menschen de wet, om God boven-al en hunne naasten als zichzelven lief te
moeten hebben, verlaten hebben: en dat een ieder thans met gierigheid maar voor
zijn eigen huis gierde: en dat alle menschen, die zóó handelen, noodwendig daarin
zullen omkomen: want dat geene hoorders der wet zullen geregtvaardigd worden:
en dat een werkdadig geloof alleen den mensch kan gelukkig maken, en een mondof dood geloof daarentegen den mensch ongelukkig maakt en naar de hel sleept: en
dat een iegelijk die niet blijft, om dat te doen, van God vervloekt is: dat allen die het
zwaard nemen er door vergaan zullen, gelijk Jezus zegt: dat Jezus, de Apostelen en
alle heilige martelaren door lijden en geestelijke wapenen, door bidden en verdragen,
door te zegenen die vloeken, hebben God gehoorzaamd, gestreden en overwonnen:
dat het zwaard, in eene wereldsche magt niet goed gebruikt, het tegen- of antikristische
rijk uitmaakt: en dat zij, die daar vóór, of dat aanbidden, om werelds voordeel, eer
en aanzien, valsche Profeten en leeraren zijn, die in hun eigen naam komen: waartegen
Jezus waarschuwt. En dat alzóó, alle menschen, door de oude slang, den Duivel, de
eigenliefde, hun vleeschelijk verstand, en waan der rede, misleid worden; waardoor
zij zeggen: dat is mijn goed, dat heb ik gedaan: 't welk de leugen en het merkteeken
van het Beest is, waarvoor alle menschen onder schijn van Godsdienst buigen. God
is wettig Heer en Eigenaar van alles, en wij zijn niet bekwaam iets goeds als uit ons
zelven te denken, maar alle onze bekwaamheden zijn uit God: en van Hem komen
alle goede giften en volmaakte gaven: dat is de waarheid. En dat wij zóó, als goede
rentmeesters, Gods goed moeten gebruiken, om het regtvaardig oordeel van God te
kunnen verwachten in den dag Zijner toekomst, die een ieder vergelden zal naar zijne
werken, zonder onderscheid. En dat wij nu van die
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duisternis (daar wij met andere menschen eertijds in gelijk waren en leefden, doende
door de onwetendheid den wil van onze gedachten) nú tot God bekeerd waren, en
de menschen van Godswege al onze naasten moesten aanzeggen, dat zij, op dien
weg voortgaande, goddeloos zijn, en dat het den goddeloozen kwalijk zal gaan: maar
als zij willen leven, zoo als Jezus gebiedt (gelijk wij trachten te doen), zij dan
geregtvaardigd zullen worden, en dat het den regtvaardigen wel zal gaan.
Op dien voet getuigen wij tegen de menschen van de waarheid, dat wij als
Kristenen, uit de liefde, naar het Evangelie, verplicht zijn aan alle menschen, zonder
onderscheid: ‘Zegt den goddeloozen, het zal hem kwalijk gaan’: zonder rang of
ambten daardoor te kwetsen; dewijl het getuigenis niet tegen de ambten, maar tegen
de overtreding is ingerigt, sprekende alzoo de waarheid uit een rein hart en goede
conscientie en een ongeveinsd geloof, naar het voorbeeld van onzen Meester, tot
behoudenis der menschen en geenszins om te beleedigen; edoch niemand ontziende;
den persoon niet aannemende, maar vrij de taal van ons hart sprekende, in de
tegenwoordigheid Gods, houdende eene goede conscientie voor God en de menschen,
zonder iemand te vleijen of een kwaad hart toe te dragen, en dienende zóó, naar het
voorbeeld van de Profeten, van onzen Heer en van zijne Apostelen, in den gemoede
den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus, wien alléén toekomt alle lof en
heerlijkheid tot in eeuwigheid. En zóó zeggen wij dan van de goddeloosheid en het
kwaad dat 't vervloekt is; en van de waarheid en het goed, dat het van God gezegend
is; en beschuldigen en beleedigen niemand; ja: wij bidden voor onze grootste vijanden,
omdat wij weten, dat zij van den vijand overheerscht zijn en daarvan moeten verlost
worden. Daarom leerde Jezus zijne Discipelen bidden: verlos ons van den booze! en
zeide: hebt uwe vijanden lief! Nu liefhebben en beleedigen (dat is vloeken) kan
immers niet zamen gaan: maar de duivel, de hoogmoed in den mensch, meent altijd
dat hij beleedigd wordt, als er waarheid tegen hem en van hem getuigd wordt.
Nu, zóó hebben wij dan doorgaans, aldaar liggende in de Krap met de aak, tegen de
menschen getuigd, tot op Maandag den 24sten July 1820, toen kwamen er twee
menschen bij ons in de aak, arbeiders, die met ons op datzelfde eiland aan de kade
werkten. Zij zeiden van de Mijlse kermis te komen, vloekende en razende, pochten
zij op hun kermis-houden, waarover Stoffel Muller voormeld hen in de liefde bestrafte,
zeggende, dat zij gelukkiger zouden geweest zijn, indien zij het geld, dat zij verkwist
hadden, den armen hadden gegeven, en dat zij, zóó voortgaande en zich niet
bekeerende, zekerlijk naar de hel moesten. Daarop wierden zij boos en één hunner
zeide, ons van nacht te zullen laten verzuipen; dat zeer makkelijk te doen was, met
een gat in het vaartuig te booren, terwijl wij sliepen. Stoffel Muller zeide, dat hij
verplicht was van zulke bedreiging aan den regter aan te geven, tot den man zijn
geluk, om hem in zijne goddeloosheid te stuiten. Daarna gingen zij heen en wij gingen
ook ieder aan ons werk tot na den middag; en met hoog water niet kunnende werken,
kwamen er weder onderscheiden schuitjes, waarbij ook was, zoo men zeide, de onderof substituut-officier Gevaerts, een dienaar Aart Groeneveld,
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Saliekroep de klerk van gemelden subst.-officier en nog een ander persoon, die ons
daarna met het schuitje van gemelden officier naar 's Gravendeel roeide, met name
ons onbekend.
Intusschen kwam gemelde arbeider, dien Stoffel Muller vermaand en bestraft had,
ook weder bij ons aan boord en vroeg aan Dirk Valk, of hij zijn pijp aan mogt steken:
hem antwoordende: ‘ja mijn vriend! en hem tevens vragende, of hij zich aan die
booze voornemens en uitdrukkingen van 's morgens hield, om ons te laten verzuipen!
dat ik dan in de gelegenheid zonde zijn om daarvan kennis te geven’. Hetwelk de
gemelde subst.-officier Gevaerts, met de genoemde personen bij hem in het schuitje,
hoorden, als liggende met zijn schuitje vóór, tegen ons vaartuig, toen Dirk Valk met
den arbeider was sprekende: komende gem. officier kort daarna vóór in ons vaartuig;
en dewelke op die gezegden zeide: ‘het zoude weldadig zijn, als ze jelui lieten
verzuipen’; - 't welk opgemelde personen, bij den officier zijnde, indien zij de
waarheid willen zeggen, kunnen getuigen, benevens vele andere menschen, ons allen
onbekend, uitgenomen Antonie Valk, broeder van Dirk Valk en .... van Kuijk,
wonende te Zwijndrecht. Ook kunnen de navolgende personen, die met ons in de
aak of 't vaartuig waren, getuigen, namelijk Cornelis Verdoes, Adrianus Verstraten,
Gerritje Fruijt, Gerrit Timmerman en Maria Anna Raboult. (- Ik bid u! overweegt
nu zulke uitdrukkingen eens van een man, die het zwaard als Gods dienaresse, den
goeden tot bescherming en den kwaden tot straffe, moet gebruiken, en dat, in het
bijzijn van den man, die zulks gezegd had en veel meer andere menschen. Ik vraag
aan elk onpartijdigen waarheidminnaar, of dat niet is de Justitie met voeten treden,
het regt krachteloos maken en den goddeloozen het zwaard in de handen geven? -)
Nu, op die uitdrukking, en van dezelve, zeide Stoffel Muller: weet gij wel man! dat
het schrikkelijk goddeloos is, dat te zeggen: ‘het zoude weldadig zijn jelui te laten
verzuipen’? Doch daarop ontkende hij vol-uit gezegd te hebben van te verzuipen:
maar zeggende, dat hij alleen gezegd had: het zoude weldadig zijn (hoewel dat
hetzelfde is, als een antwoord op de gezegdens van gemelden arbeider in het gesprek
van Dirk Valk met hem). Zoo getuigen wij, dat het eerste gezegde waarheid is, en
de God van hemel en aarde zal het bevestigen. - Wijders heeft Stoffel Muller gezegd:
‘gij zijt vervloekt Goddeloos Man! en als gij u niet bekeert, moet gij naar de hel!’
dat van alle de overige broeders en zusters met ‘Amen’! is bevestigd. Hij zeide
daarop: ‘Zult gij zwijgen tegen den Officier’: meenende zeker, dat zijne kwaliteit
hem permitteerde tegen God te zondigen; maar Stoffel Muller zeide: daarom niet te
geven, wetende tegen hem niet in kwaliteit als officier, maar als overtreder van Gods
wetten, waarop met den vloek in Gods getuigenis gedreigd wordt, te spreken; en
hem, in Gods naam en op Gods bevel, tot zijn geluk dat te doen hooren. - En wie nu
naar waarheid oordeelen wil en kan, zal duidelijk genoeg zien, dat hier geene
beleediging heeft plaats gehad, als zijnde ons getuigenis niet tegen het ambt, als
officier, maar tegen een misdadig mensch, die de wetten van God schendt, met te
zeggen: het zoude weldadig zijn, dat ze jelui lieten verzuipen: tegen het gebod, gij
zult niet doodslaan! en tegen het getuigenis van Jezus, doet een ander zooals Gij zelf
wenscht gedaan
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te worden! En wie ziet niet, dat die man zijne magt als officier hier misbruikt tegen
menschen, die hem, in plaats van kwaad goed gedaan hebben, met hem te herinneren
aan zijne misstappen en, door vermaningen en bestraffing, als een vuurbrand uit het
vuur te rukken. Hij behoorde als David, die grooter in kwaliteit was dan hij, te zeggen:
de regtvaardige sla mij, en het zal weldadig zijn, ja, zijne bestraffingen zullen als
olie op mijn hoofd wezen. En wie toch ziet niet, dat deze man gelijk is aan hen die
strikken leggen in de poorten desgenen die bestraft? die een mensch schuldig maken
om een woord, daar zij niet schuldig zijn, en zóó den rechtvaardigen verdrijven in
het woeste. - Hij dan, meenende nú reden genoeg te hebben, onder schijn van regt,
ons te kunnen verdrukken, zeide: ‘pak hem, namelijk Stoffel Muller, in naam van
de Justitie maar mede!’ Dirk Valk zeide: ‘dat is mijn broeder, en al wat hij getuigd
heeft, getuig ik ook; en het is vervloekt goddeloos.’ De substituut-officier gebood
nu ook, dat hij in zijn schuitje zoude komen; 't welk hij deed. Wijders, zoekende de
substituut-officier uit dien vijandigen geest door strikvragen ons te misleiden, en
zeggende: dan is de Koning ook goddeloos: wij zeiden, als de Koning en alle
menschen zóó doen, dat het dan ook vervloekt goddeloos is; niet sprekende van de
kwaliteit des persoons, maar van de goddeloosheid; en die is immers van alle
menschen, zonder onderscheid, bij en van God vervloekt!
Vervolgens hebben zij ons, als misdadigers naar het gijzelhuis te Dordrecht
getransporteerd; en des anderen daags hebben zij de andere personen uit de aak
gehaald; die allen met ons op dienzelfden grond hebben getuigd van de waarheid:
benevens onze goederen in arrest genomen en het gereedschap, dat wij geleend
hadden om struiken te rooijen. - Stoffel Muller en Dirk Valk werden den eersten
avond gebragt in eene gevangenis, daar zij licht hadden; en daaruit werd des anderen
daags Stoffel Muller gehaald en voor den hoofdofficier Vrijthof en substituut-officier
Gevaerts en nog twee andere menschen (hem onbekend) gesteld. Gevaerts zeide
tegen Stoffel Muller, hier is uw regter: waarop Muller zeide: ‘God zal u rigten’.
Vrijthoff zeide daarop, met een toornig gelaat, tegen den cipier; ‘breng hem boven
alleen’! - Daags daaraanvolgende wierden wij allen bij de goederen, die zij op het
stads- of Gijzelhuis hadden laten brengen, geroepen, om ieder zijn goed, zoo zij
zeiden, uit te zoeken: waarop voornoemde Muller en Valk zeiden, het is Gods goed
en alleen in zoo verre het onze, om, naar Gods wet, het gebruik er van te nemen.
Muller zijn verschooning en een Bijbel willende nemen, zeide: ‘wat zouden die
menschen beschaamd worden als zij ons kenden’! en oogenblikkelijk moesten Valk
en Muller, op het zeggen van Vrijthoff (terwijl Gevaerts de substituut-officier zeide:
‘wij zullen u wel een paar jaar laten zitten’) naar een donker dievengat, zonder Bijbel,
zonder verschooning en eene geheele verontwardiging: houdende ons zóó zitten,
zonder iets te bezorgen om onze zaak den regter bekend te doen worden; en werden
alzoo met ons zevenen gezet: namelijk Stoffel Muller, Dirk Valk, Arie Goud, Gerrit
Timmermans, Maria Leer, Helena van der Gijp en Kaatje Bender: en de overigen
met name Cornelis Groeneveld, zijne huisvrouw Dirkje Kroes en vier kinderen,
Cornelis Verdoes, Gerritje Fruijt, Adrianus Verstraten met zijne twee kin-
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deren en Maria Anna Raboult, na één of twee dagen weder losgelaten: (doch welke
laatstgemelden benevens Gerrit Timmermans, sedert ruim een half jaar bedelnaakt
bij de broederschaar te Polsbroekerdam zijn gekomen, en Adrianus Verstraten, aldaar
werkende en met ons vereenigd zijnde, met ons medegaan, en Kaatje Bender is ook
sedert een groot jaar bij de broeders te Polsbroekerdam gekomen).
Daarna zijn wij Stoffel Muller, Maria Leer, Arij Goud, Kaatje Bender, Dirk Valk
en Helena van der Gijp, door den deurwaarder gedagvaard, als zich te hebben schuldig
gemaakt aan landlooperij en beledigende, uitdrukkingen tegen den Officier van
Justitie en Z.M. den Koning, om op Vrijdag den 4den Aug. 1820 voor de correctioneele
Regtbank te compareeren, alwaar zij ons geboeid naar toe bragten, en vervolgens,
zonder dat wij door den regter van instructie verhoord waren, op een goddeloos
Proces-Verbaal door den substituut-officier uit dien vijandigen geest gedresseerd
(als hebbende onze tegenpartij intusschen gelegenheid, om de verstanden met v
óóroordeelen en leugens tegen ons te vervullen) en enkel leugens inhoudende, en
door vier getuigen (waarvan ik er maar één, naar mijn beste weten, heb gezien, toen
ik Dirk Valk en Stoffel Muller, op Maandag den 24sten July 1820 gevangen zijn
genomen:) met eede bevestigd dat het waarheid was: - namelijk den inhoud van het
Proces-Verbaal, hetwelk wij in naam van God, die regt doen zal, verklaren, dat wel
eenige woorden, wat de letter aangaat, waar is, maar de geest geheel en al leugen is:
- tegen ons voort hebben geprocedeerd, en alzoo in eene gevangenis-straf voor twee
jaren hebben gecomdemneerd met de kosten enz. En omdat men ons niet vooraf
gehoord had en buiten de gelegenheid gesteld, om den regter met onze zaak bekend
te maken, hebben wij openlijk gezegd: dat het onwaarheid en onregt was, wat men
ons aandeedt, zeggende, dat de substituut-officier schuldig was. Daarna heeft de
regter gezegd, dat wij zouden zwijgen en straks gelegenheid zouden krijgen om te
spreken, en hetwelk aldus is geschied, dat na het vonnissen ons, één voor één,
afgevraagd werd, of hij wat in te brengen had; en willende alstoen een verslag van
den toedragt der zaken geven, en het ware hoe, waarop men tegen ons procedeerde,
ontdekken, eerst S. Muller, en vervolgens de één na de ander; maar aan niemand
onzer is gelegenheid gegeven zulks behoorlijk te doen: zeggende de regter, toen wij
aan 't spreken waren: ‘brengt ze maar weeg!’ Onder het wegbrengen heeft Dirk Valk
gezegd: ‘Gij doet ons onregt aan, en ik daag u voor de vierschaar ran God mijn
Vader en die zal u regt doen’; en tegen de dienaars die hem wilden doen zwijgen,
zeide hij: ‘voor God wil ik zwijgen’; hebbende de regter zich alzoo een geruimen tijd
bezig gehouden, zonder het wezen der zaken te onderzoeken.
Intusschen hebben wij gezegd te protesteeren en te appeleeren alzoo het alles
onregt was wat men ons aandeed; aangezien wij ons nooit of nimmer aan landlooperij
of beleediging van Koning, Justitie of iemand schuldig hebben gemaakt; maar
integendeel, uit liefde tot 's menschen geluk, de waarheid getuigd of gesproken.
Daarna hebben zij ons weder naar de Gijzelplaats geboeid getransporteerd;
vervolgens zijn weder, tegen den 11den Augustus daaraanvolgenden gedagvaard
geworden: Dirk Valk, Stoffel Muller en Maria Leer, als zich
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te hebben schuldig gemaakt, in de vorige teregtzitting, aan beleedigende uitdrukkingen
tegen de Regters en den Officier van Justitie; en hebben ons daar vrij naar toe gebragt.
Alvorens wij voor de regtbank zijn gekomen, heeft de President der rechtbank,
JANSON, ons allen bij zich doen komen: en, nadat wij hem eenige inlichting van het
gantsche gedrag onzer zaak, namelijk van het begin van den substituut-officier af,
waarop het geheele proces rust, hadden kunnen geven, en hem betuigden, dat wij
den strijd niet hebben tegen vleesch en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden
in de lucht: tegen den oversten der magten des luchts, die nu heerscht in de kinderen
die ongehoorzaam zijn: heeft hij ons verzocht te zwijgen tot dat de Regtbank afgedaan
had, en dat ons dan de gelegenheid zoude gegeven worden te spreken, en dat wij
immers konden appelleeren. Vóór de Regtbank gecompareerd zijnde, hebben zij ons
alweder op dien voet gevonnisd voor 4 jaar in de gevangenis: daarna heeft de President
ons gevraagd; en wij hebben gezegd dat al het tegen ons geprocedeerde, door
misleiding van den substituut-officier, abusief was, en dat wij allen tegen den geheelen
handel ons aangedaan protesteeren en appelleeren, en dat wij vermeenden niet te zijn
voor onzen competenten regter: indien onze getuigenis eenige correctie verdiende,
dat wij alsdan behoorden gebragt te worden voor Godgeleerden of het Ministerie
van Eeredienst. Wij hebben gevraagd om de noodige schrijfbehoeften en een plaats
waar men konde schrijven of ten minste genoegzaam licht had, met eene copie uit 't
Proces-verbaal en den Bijbel, die ons de substituut-officier had laten afnemen, met
bijvoeging: ‘ik zal wel maken dat uw lezen en bidden ophoudt’, of soortgelijke
uitdrukkingen. (De Bijbel is ons wedergegeven: het copie uit het Proces-verbaal niet:
met groote moeite drie vellen papier: de overige heeft men ons doen aankoopen, na
ons alles afgenomen te hebben). Voorts heeft men ons weder op dezelfde plaats
gebragt, geboeid en om de acht dagen heeft men ons, Stoffel Muller en Dirk Valk,
verwiseld bij 7 à 8 andere gevangenen, alwaar men konde schrijven.
Ziet daar, Regters! een kort verhaal, zoodat de gansche zaak in waarheid is gebeurd.
Wij appelleeren tot een regtbank, alwaar regt en geregtigheid, naar Gods wet, als de
grondwet van alles, geoefend wordt.
Wij willen geene wraak; maar God wil door ons regt en geregtigheid daarstellen,
tot 's menschen geluk.
Wij oordeelen, dat onze zaak door Godgeleerden moest beslist worden, en dat
dezelve alleen nú justitioneel is, ten aanzien van den substituutofficier Gevaerts, dien
wij als een misdadiger, die geweldenarij ten onzen opzigte tegen de Justitie gepleegd
heeft, aanklagen, en den Regter misleid heeft met voort te procedeeren, zonder ons
vóóraf te hebben gehoord.
Wij eischen van de ons opgelegde misdaden en vonnissen ontslagen te worden en
(wij spreken naar den mensch) in onze eer hersteld te worden, behoorlijke
schadevergoeding, en dat de substituut-officier Gevaerts, volgens de Kristelijke wet
zal gestraft worden tot zijn geluk, opdat hij zoude leeren het zwaard als Gods
dienaresse, den goeden tot bescherming, te gebruiken.
Wij verklaren geen haat tegen den man te hebben, ook tegen niemand, maar voor
hem te bidden, dat God hem en allen bekeere van de magt
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der duisternis tot zijn wonderbaar licht; opdat het koningrijk van Jezus tot stand
kome, en het rijk des satans verdelgd worde.
Vooral verklaren wij nimmer beleedigend, noch van Koning, noch van Regters,
noch van den Officier, gesproken te hebben; maar wij getuigen uit een rein hart, dat
door Jezus van doode werken gezuiverd is, in de liefde en de waarheid aan onzen
naasten, gelijk Johannes de Dooper deed, die zeide: gij adderen gebroedsels enz., te
lezen Lucas 3, en gelijk Jezus deed tegen de wetgeleerden, schriftgeleerden en
Phariseën, te lezen Mattheus 23 en Lucas 11 alwaar vs. 45 over de ‘weeën’ die Jezus
uitsprak. Een van de wetgeleerden antwoordde: ‘Meester! als gij deze dingen zegt,
zoo doet gij ons smaadheid aan’. Ziet het antwoord van Jezus in het volgende 46ste
vs. Dat nu Jezus uit een rein hart, zonder verwijt gesproken heeft, behoeft immers
niet aangetoond te worden: maar wel heilig toornde hij, en met-één bedroefd zijnde
om de hardigheid hunner harten.
Nu alzoo verklaren wij ook in den zin Christi te hebben gesproken, en willen zóó
blijven spreken, met opoffering van ons eigen leven, tot dat God het regt onder de
Heidenen zal hebben te voorschijn gebragt, opdat wij magt zouden krijgen om van
den boom des levens te eten.
't Welk doende de ondergeteekende als getuigen van Jezus Christus, en verklaren
een ieder in het bijzonder, voor zooveel hem alleen aangaat, en in het generaal, alles
waarheid te zijn.
Ook zijn wij gehouden het navolgende aan u allen, o Regters! en wie het verder
aangaat, nog te moeten getuigen.
Weet dan dat wij de Gezalfden des Heeren zijn, waarvan God spreekt, tast mijne
gezalfden niet aan of mijne Profeten! om door hen Zijn werk te doen; om den hemel
te planten en de aarde te bouwen en te gronden. En wee hen, die ons daarin hinderlijk
zijn!
En daarom, o Vorsten! wilt de wijsheid hooren! en gij Regters! tot den stoel der
eer gekozen, verdraagt Zijne tugt, die u Zijn liefde toont! Wie ons verwerpt, verwerpt
Hem, die ons gezonden heeft. Gij zult u niet kunnen verontschuldigen met te zeggen:
wij kunnen niet denken dat zulke verachte en slegte menschen van God gezonden
zijn: want gij hebt een getuigenis, dat het een arm en veracht volk zal zijn, opdat Hij
de wijsheid dezer wereld tot dwaasheid wil maken: want wie wijs wil worden wordt
dwaas in deze wereld.
Wij getuigen van de waarheid en roepen onze medemenschen toe: staat af van
ongeregtigheid; spreekt de waarheid met uwe naasten, uit een rein hart, eene goede
conscientie en een ongeveinsd geloof, gelijk wij op heden doen; voor de waarheid
goed en bloed opofferende, opdat ze overwinnen moge en het menschdom eenen
bestendigen vrede bekome!
En zóó verklaren wij dan, in de tegenwoordigheid Gods, die onze nieren proeft,
dat wij niet beledigende hebben gesproken, noch van den Koning, noch van de
Regters, noch van de Justitie, noch van den Substituut- en Hoofd-officier, noch ook
van iemand; maar alleen, overeenkomstig Gods getuigenis, van de waarheid getuigen.
En zooveel als er naar dezen regel niet zullen spreken, 't zal zijn dat zij geen dageraad
zullen hebben, zegt de Heer, de Almachtige.
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En zoo hebben wij dan, om ons zelven en anderen te behouden, naar dien regel, gelijk
Kristenen verpligt zijn, tegen 't kwaad gesproken, zoodat onze zaak ten onregte voor
de correctioneele teregtzitting is getrokken, als daar niet behoorende. En die meent
hierdoor beledigd te zijn, bedriegt zichzelven, en die geest is niet uit God, maar uit
de wereld, die in het booze ligt.
Terwijl Jezus de waarheid zeide van de Schriftgeleerden en Pharizeën, meenden
zij ook, dat hun smaadheid aangedaan wierd: en daardoor is die schijn van vijandschap
in hun gekomen, waardoor zij in staat waren Jezus te dooden, zijne leer te verwerpen
en zichzelven rijp te maken voor dat ontzettend oordeel Gods. En op die wijze zijn
ze allen verleid, die de Profeten en Martelaars gedood hebben. En daarom zeggen
wij nogmaals: ziet toe voor u zelven, o Regters! wij moeten u waarschuwen, om vrij
te zijn van uw bloed, hetwelk anders van onze handen zoude geëischt worden: en
zeggen nog, als gij de gezalfden des Heeren verwerpt, dat gij zult bevonden worden
tegen God den almagtigen geprocedeerd te hebben. En het zal door Hem bevonden
worden in uwe ooren, dat gij niet naar de wet, die bij Hem wet is, gevonnisd hebt;
en uw oordeel, zoo gij niet hoort, zal des te zwaarder wezen, doordien gij nu zoo
veel meer licht hebt.
Het is immers duidelijk genoeg te zien, dat de geheele gerigtshandel, in zijn begin,
midden en einde, tegen ons gehouden, geheel onregtvaardig is, uit de uitdrukkingen
van den voormelden arbeider, die ons dreigde te laten verzuipen, en het antwoord
van den gemelden Substituut-officier daarop gegeven, dat beide boos en vijandig is,
hoe regt het ook moge schijnen. Want Jezus zegt, dat een kwade boom geen goede
vrucht kan voortbrengen. En uit zoo een duivelschen geest is men nu begonnen ons
(het volk van God) te verdrukken en te vervolgen: en zulks heeft immers zijn grond
of wortel niet in Gods wet, om God boven al, en zijnen naasten als zichzelven lief
te hebben? Nu, al wat daar zijn grond of wortel niet in heeft, zal God van den
aardbodem verdoen door den geest des oordeels en der uitbranding; want de Heere
zal een snel getuige zijn, en wij met Hem, tegen degenen die zijn getuigenis verwerpen
en zich behelpen willen met schijnregt, tot verdrukking der opregten in den lande.
Wij dan getuigen zulks uit liefde voor de waarheid en de geregtigheid, en tot heil
van onze medemenschen, dien onze God ooren zal geven om te hooren; en dat zal
dienen tot verharding van sommigen, opdat de mate hunner ongeregtigheid vol worde,
en opdat de Schrift vervuld worde: wie rein is, dat hij nog reiner worde, en wie heilig
is, nog geheiligd worde, doch wie vuil is, dat hij nog vuilder worde, en wie onregt
doet, dat hij nog onregt doe! En zoo getuigen wij dan, dat deze handel en alles wat
tot heden door de onderscheiden Regtbanken, daar wij voor gesteld zijn geweest,
van het begin der gevangenneming van Stoffel Mulder af, te Dordrecht in den jare
1817, enkel vijandschap is, voortvloeijende uit den geest des Anti-christs of
tegen-Christus, dat is, den geest des duivels, die zichzelven weet te verbergen en
zich ook verbergt voor de kinderen dezer wereld; zoodat de menschen zullen meenen
Gode eenen dienst te doen, met de regtvaardigen te dooden. En welke geest in dit
geval klaar open-
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baar is in het ‘weldadig’ noemen een getal van 21 personen, groot en klein, te laten
verzuipen.
Ook zijn wij volkomen bereid rekenschap van onze leer te geven, en aan te toonen
dat het enkel leugen is, namelijk, dat onze leer tegen de Maatschappij zoude
aanloopen; maar, daarentegen, dat er nooit geen heerlijker Maatschappij op aarde
geweest zoude zijn, indien de leer van Jezus, die de onze is, geleerd en betracht wierd.
Onze geschriften kunnen van onze gevoelens, aangaande de waarheid die in Jezus
is, getuigen. Het eerste werk is te Utrecht bij P. Mongers uitgegeven en getiteld: ‘iets
over het nieuwe licht, 't welk de oude zuivere eenvoudige waarheid is, die tot de
godzaligheid is leidende’. Het andere wordt bij J. Hendrikse, boekdrukker op de
Hoogstraat te Rotterdam, uitgegeven en is getiteld: ‘Zamenspraak tusschen Jezus en
de akkerlieden’ beide door STOFFEL MULLER geschreven. En het derde afschrift voor
de Pers klaar liggende, door hem in de gevangenis te Gouda geschreven, ligt in een
houten kistje bij onze andere geschriften: op het stadhuis te Dort, bij onze in arrest
genomen goederen: en hetwelk reeds waarschijnlijk het licht zoude gezien hebben,
indien het ons niet aan middelen had ontbroken. Het is getiteld: ‘Gods Vrijmagt over
en met zijne schepselen, naar “het Evangelie van Jezus enz.’ Ook is daarbij gevoegd:
‘een omstandig verhaal van al de mishandelingen en vervolgingen ons aangedaan:
benevens de brieven des aangaande, aan de onderscheiden Regtbanken, den
Gouverneur van Zuid-Holland en den Koning geschreven’. En wij willen, dat deze
alle van de Regters en onderscheiden Leeraars gelezen worden, indien het zijn kan:
en zijn bereid om daarvan nader rekenschap te geven, indien men ons daartoe roept.
Edoch wij verbinden ons aan geene Formulieren van bijzondere sectens; maar
trachten het Kristendom in zijnen eersten luister hersteld te zien, gelijk onder ons
een begin genomen heeft, volhardende in de leere der Apostelen en in de breking
des broods en in den gebede, met één hart en ééne ziel, bezittende alles als Gods
eigendom, ten dienste van alle Gods kinderen, die de ware erfgenamen zijn.
Lieve Medemenschen! die dit lezen: weet toch dat wij dit niet schrijven om
onzentwil, maar om uwentwil, opdat de waarheid openbaar zoude worden, de leugen
niet langer heerschen zoude, waar toch geen bestendig geluk in te vinden is. Ziet en
onderzoekt; op vele plaatsen zijn wij mishandeld en geslagen, te Puttershoek,
Warmond, Leyden, Waddingsveen, Gouda en Utrecht: en dat wordt nog weldadig
genoemd: geen van de Regters heeft zich dat aangetrokken, hoe duidelijk ook de
klare onschuld voor ons getuigde, en hoe noodzakelijk tegen zulke behandelingen
anders de straffen noodig zijn, daar wij ons allen altijd als lammeren onder gedragen
hebben, naar het voorbeeld van onzen Meester, biddende voor onze vijanden,
zegenende die ons vloekten.
Wij bidden u, wie gij ook zijt, laat u niet langer bedriegen door den algemeenen
vijand des menschdoms! Keert toch eens naar binnen in uw gemoed en raadpleegt
eens in opregtigheid met uwen God! En gij vooral, Leeraars, indien gij nog eenig
gevoel hebt voor de waarheid, spreekt toch eens met ons; en neemt alles, wat van
ons, aan uwe ooren komt, zoo maar niet aan, zonder ons te kennen of te onderzoeken!
Gij behoordet te weten,
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dat uit den mond van de wereld en deszelfs beminnaars geen goede getuigenissen
van Jezus en zijne ware navolgers kunnen komen; en bidden u, wie gij ook zijn
meugt, dat gij eens met een biddend hart tot God onpartijdig vraagt, zouden die
menschen waarlijk van U gezonden zijn?
Speurt naauwkeurig in uwen Bijbel de teekenen der tijden na; en ziet, of de vijand
niet gekomen is als een waterstroom en alles overstroomd heeft, de aarde met
duisternis en de volken met donkerheid: en ziet dan, of het geen tijd is voor den Heere
om de vervallene hutte Davids wederom op te bouwen. In naam des Heeren trekt uit
met Barak en Debora, om dien grooten vijand van het menschdom te bestrijden,
opdat men niet langer op de kromme paden ga, maar regte paden voor onze voeten
make.
Ook willen wij dat dit schrift, inhoudende een getuigenis van waarheid, aan onzen
in de waarheid beminden vorst, den Koning der Nederlanden, ter hand gesteld worde.
Eindelijk betuigen wij, dat dit geenszins geschreven is om iemand te beleedigen:
maar enkel, dat de waarheid en het regt openbaar en gehandhaafd zouden worden.
En indien men verder voortgaat met ons te verdrukken, en gijlieden, die in hoogheid
over dit land gesteld zijt, ons geen regt doet, noch ons behulpzaam zijt, gijlieden dan
zien zult, dat God, die dit land geplant heeft, het zal uitrukken, en dat Hij gebouwd
heeft af zal breken: want Hij is een God des gerigts. Daarom ziet toe voor u zelven!
wij hebben het u gezegd in Zijnen naam.
Wee! o volk! wee! o land! zoo gij de stem, die heden tot u spreekt verwerpt. Breekt
uwe zonden af met geregtigheid te oefenen, en kruist, Jezus niet in zijne leden! Gij
zoudt een haastig verderf over u zelven brengen: en het zoude u hard vallen de
versenen tegen de prikkels te slaan.
't Welk doende
STOFFEL MULLER.
ARIJ GOUD.
HELENA VAN DER GIJP.
MARIA LEER.
KAATJE BENDER.
DIRK VALK.
Niet waar? dit stuk heeft zekeren dramatischen gang; men ziet duidelijk, wanneer
men het voorgelezene heeft aangehoord, dat, in die aanraking van Stoffel Muller en
de zijnen met het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht te Dordrecht, twee
geheel verschillende kringen van gedachten en gevoelens tegen elkander aan kwamen
stooten.
De rechters spraken van landlooperij en van beleediging der overheid; de
volgelingen van Stoffel Muller antwoordden ter nauwernood daarop, lieten uitkomen,
dat zij die behandeling hunner zaak voor de rechtbank slechts als ‘schijnrecht’
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beschouwden, en riepen luide het uit: brengt ons liever voor uw Godgeleerden. Deze
zullen ons beter begrijpen. Wat zij toch wilden, was een algeheele terugkeer tot de
gedragslijn der eerste Christengemeente te Jerusalem, en een poging om de
voorschriften van den Bijbel naar de letter op te volgen. Midden in de meest
gecompliceerde verhoudingen der burgerlijke maatschappij, kwamen zij met hun
eenvoudig woord, volkomen waar te zijn en onze naasten lief te hebben als ons
zelven. Zij wilden al de vormen, die onze samenleving noodig heeft om haar
instellingen in stand te houden en te verdedigen, wegdenken ja verwerpen. In hun
oogen waren al die wetten en verordeningen, al die met zorg en inspanning
saamgestelde inrichtingen, nevelen en dampen, die het eigenlijke Godsrijk bedekten
en onkenbaar maakten. Hebt slechts een weinig geduld en vertrouwen, zoo spraken
zij. Straks zullen al die nevelen van-zelf wegtrekken, en de zon der Gerechtigheid
zal haar stralen uitschieten over de aarde.
De rechters te Dordrecht werden toornig, toen zij dat hoorden, en duwden hen
achter slot en grendel.
Voor zes jaren: aldus luidde het harde vonnis.
Er was echter altijd in ons land recht te verkrijgen. De memorie van appèl, die ik
u heb voorgelezen, waarbij Stoffel Muller en de zijnen in hooger beroep kwamen
bij het Hof van Zuid-Holland - hoe zonderling onjuridiek het stuk ook gesteld was
- miste hare uitwerking niet op de raadsheeren in den Haag.
Het Hof wijzigde de straf van zes jaren in een opsluiting voor één jaar.

II.
De ziel van deze broederschap, de man die 't hoogst het ideaal voor hen had gesteld,
was Stoffel Muller.
Wij moeten dus, om de broederschap volkomen te begrijpen, nog een blik slaan
in zijn gedachten-leven.
Hij, de turfschipper, had geheel zijn theologisch gebouw gevestigd op de woorden
van Paulus: ‘Uit God, door God, tot God zijn alle dingen.’
Hij bezag dat leerstuk van alle kanten, ontwikkelde daaruit een christelijk
pantheïstisch stelsel, en leidde daaruit ook af
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een opvatting der zonde, als middel in Gods hand, om den mensch tot God te trekken.
Door kleine geschriften, waarvan er enkele gedrukt werden, gaf hij zekere vastheid
aan de door hem en zijn aanhangers te belijden religieuse overtuigingen.
Van een tweetal zijner latere geschriften, een tractaatje over ‘de Ware Grondwet’,
en een boekje getiteld ‘het Eeuwig Evangelie’, hebben wij in ‘de Gids’ enkele kleine
fragmenten aangehaald. De allereerste geschriften van zijn hand waren ons niet
bekend. In deze papieren van professor Heringa vindt men nu echter groote gedeelten
van een geschrift in Juni 1818 door hem opgesteld. Het is geschreven, terwijl hij 47 jaren oud - in de gevangenis te Gouda opgesloten was. De lange titel van dat
boekje luidt aldus: ‘De waarheid van Gods vrijmagt en opperheerschappij over en
met zijn schepselen, inzonderheid met den mensch, aan het licht gebragt, als de bron
der goede werken, naar het Evangelie van Jezus Christus, de ware kennis van God
en Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft, als het eeuwige leven, en deszelfs eigene
uitwerking in en op den mensch, door de overtuiging der waarheid. Met de
tegenovergestelde on-kennis en deszelfs noodwendige gevolgen van dien staat; met
een korte aanmerking van den tijd bij Daniël 8 bepaald; van de Rechtvaardiging van
het Heiligdom; of de waarheid eenigszins geschetst, in de openbaarmaking der
waarheid, tot openbaring van de boosheid en verkeerdheid van het tegenwoordige
Christendom, en den staat des menschen in het gemeen; tot bevordering van het
koningrijk der waarheid van Jezus.... door Stoffel Muller, van beroep schipper,
wonende te Puttershoek; doch thans om der waarheid gevangen te Gouda, den 9den
Juni 1818.’
Wij moeten bij dit geschrift eenige oogenblikken stil staan.
Hier treffen wij blijkbaar al de overpeinzingen van onzen turfschipper aan, die
hem gedrongen hadden met de gewone wereld en met de zieleherders, die hem tot
nu toe verkwikt hadden, te breken. Al de mystiek - waarvoor de ziel vatbaar was van
zulk een man der volksklasse, die op zijn tochten over het kabbelend, klotsend water
gewend was veel alléén te zijn, en die 's nachts zoo dikwijls, wakend op zijn
dobberend schip, tot den met sterren bezaaiden hemel had opgezien - al die mystiek
werd hier op deze bladzijden in de stilte van
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de gevangenis ontvouwd: in bewoordingen, moeilijk uit het brein geperst, zwaar
gesteld, vol spel- en taalfouten, maar met een diepen zin. ‘Ik wenschte al lang over
de waarheid te schrijven’, zoo begint hij: vooral thans, nu zij die de waarheid hebben
aangenomen vervolgd en mishandeld worden. Te recht. De wereld staat tegen ons
op: want konden wij onze denkbeelden verwezenlijken, dan zou de gierigaard niet
meer gierig zijn, zou de rijke den minderen man niet langer verdrukken, en den armen
niet meer tot zijn slaaf maken. Men zou dan het leven der eerste Christenen - dat
onder onze broederschap aanvankelijk begint op te luiken - weder leiden. Doch Satan
verhoedt dat. Hij weet den politieken rechter te doen gelooven, dat wij het zijn, die
de rust verstoren, dat wij het zijn die schadelijk blijken voor de maatschappij. De
andere menschen mogen dus vrij zich bewegen, maar wij worden gevangen gezet
en gelijk gesteld met de misdadigers. Doch wij moeten dat geduldig verdragen en
ons sterken in God, in Wien wij leven en ons bewegen. Een onzichtbare kracht Gods
is er in al onze verrichtingen. Missen of verliezen wij daarvan het bewustzijn, dan
dwalen wij af naar den Satan, totdat God ons dan met kracht overtuigt, dat Hij het
is, die beide het willen en werken werkt. Bidt dus om dat Gods-bewustzijn te
behoudeu. Weest op uw hoede voor het redeneerende verstand: daarentegen, zijt arm
van geest, nederig, ootmoedig, zachtmoedig, rechtvaardig, oprecht van hart en wandel,
wijkende van het kwade. Zalig is het niets te weten. Dan is God alles. Iets te weten
als mensch sluit altijd God eenigermate uit.
Dit is het getuigenis der waarheid: want uit God, door God en tot God zijn alle
dingen.
De ware toestand van den Christen in deze wereld is een toestand van lijden. De
wereld is hem een vuur, waardoor hij gelouterd wordt van het schuim, dat hem na
de wedergeboorte nog aankleeft, hoewel hij rein is. In de wereld, zoo als zij leeft en
krioelt, is een uiterlijke staats-orde noodig: een uiterlijk bestuur en leiding: zoolang
namelijk de waarheid en de liefde nog niet in de harten der menschen gevaren zijn
en de menschen van binnen-uit tot het goede drijven. Een overheid is dus noodig en
te gehoorzamen. Slechts niet: als de overheid bevelen zou uitvaardigen,
aandruischende tegen de orde
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van het koningrijk Gods. Dan is verwerping plicht. Want alléén het koningrijk Gods
moet worden uitgebreid. Men doet dat door der waarheid getuigenis te geven, zonder
ooit tot macht of geweld de toevlucht te willen nemen: in het koningrijk Gods is hij
de meeste, die aller dienaar wil wezen. De wereld gaat van andere beginselen uit;
dáár heerschen kracht en macht, in kerk en staat. Maar juist daaraan herkent men de
orde der wereld, die, in tegenoverstelling van het rijk Gods, een nacht der duisternis
vormt. Voor zooverre wij kinderen van het rijk Gods willen zijn, moeten wij dergelijke
praktijken tegengaan, de trotschheid, de overvloedige pracht en weelde, het
onderdrukken van de minderen door de meerderen.
Op dat onderwerp wordt nog nader aangedrongen. De zoogenaamde beschaafde
en kundige klasse doet, volgens Muller, niets om dien toestand van onderdrukking
te doen ophouden. Zij helpt ook niets mede, om de atmosfeer onder het volk rein te
houden. En waarlijk het is zoover gekomen, dat, wat de zedelijke reinheid betreft,
er haast behoefte zou wezen aan een Zendeling-genootschap in het eigen land, om
alhier 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, 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 't volk toegaat. Trouwens zij behooren meestal zelven tot de
middelklasse!
Wij zijn als in 't laatste der dagen. Een ieder zoekt zich zelven alleen.
Redding is alléén bij God, den vrijmachtigen God.
Doch door verstand en door redeneeren komt men er niet. Men moet den inkeer
van en tot God z e l f d o o r l e v e n . In ieders ziel moet het een eigen afzonderlijke
doorleefde geschie-
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denis zijn. In de ziel toch sluimert de waarheid; God brengt ze tot openbaring, zoodra
wij ernstig vragen: wat is waarheid? God zelf roept dan die waarheid wakker, en
wekt den mensch, die tot het bewustzijn van zijn afhankelijkheid en eenheid met
God is gekomen, tot nieuw rein leven. Men zij dus nimmer vertoornd op hem die
dwaalt. Hij heeft God nog niet gevonden. God kwam tot mij, aldus gaat Stoffel Muller
voort. Het was een aandoening als honig zoo zoet, en toch tegelijkertijd zoo bitter.
Ik begreep wat het beteekende. De éénige weg voor mij was, dat ik mij zelven in
God moest verliezen. Ik wilde en ik wilde niet. Ik worstelde om de waarheid uit mijn
gedachten te bannen. Het was in mijn ziel als een slagveld tusschen twee vijandige
machten. Soms begeerde ik zelfs (o gruwel) dat de waarheid het zou verliezen. Godlof,
zij won het!
Het was op een avond. Ik was, in mijn groote onrust, uit mijn huis in het vrije veld
gegaan. Verscheidene weken reeds was de strijd brandende in mijn borst. Toen voelde
ik eensklaps, dat de waarheid in mij zegepraalde. Het was mij, alsof ik in een afgrond
neêrzonk. Ik gaf mij over in Uwe handen, o Heer, ik zag mij zelven uit mij-zelven
uitgaan. De Heer greep mijn rechterhand. Ik had den vrede voor altoos.
Dit nu is de weg, waarop God zijn schepselen leidt. God zelf wenkt den menschen
toe. Volgen zij niet: dan is het, wijl zij 't nog niet kunnen. Men duide hun dat nog
niet dadelijk euvel. God zelf rekent den menschen hun zonde niet toe. Aan eeuwigheid
van straffen te denken, zooals de Hervormde kerk wil, is een groot misverstand, ja
een gruwel. Alle menschen zullen eens zalig zijn.
Heeft men eens den greep van God gevoeld en de leiding van zijn hand gevolgd,
dan verandert geheel ons leven.
Wij ontvangen dan alles uit Gods hand, al waren het booze vingeren die het ons
toereikten. Want wij letten nu niet meer op al de onder-oorzaken, de
tusschen-geledingen en afgeleide middelen, wij letten alléén op de eerste oorzaak,
op God. Door alles heên, als door een reeks van doorschijnende golven, zien wij
God. Hij is het geheel en de deelen. Uw eigen lot is in Zijn handen, en in waarheid
nooit in uw handen geweest.
Let er wel op, dat, bij zulk een beschouwing, het op zichzelf geen waarde heeft,
of men de geboden van God en Christus al houdt. Men is dan nog niets gevorderd
tot de
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zaligheid, neen niets. Het essentieele is, dat de omkeer der ziel heeft plaats gehad.
In een anderen toestand moet de mensch zijn gekomen. Hij moet gevoelen, dat hij
zelf niets kan uitrichten of doen. Al wat hij vroeger meende te doen was schijn en
waan.
Dit alles is besloten in de formule ‘Gods soevereine macht’. In den engelenzang,
‘Eere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de menschen een
welbehagen’, is ééns de heerschappij dier souvereine macht aan de menschen
aangekondigd. Het tijdperk, dat dit alles een werkelijkheid op aarde kan worden, is
zoo verre niet meer verwijderd. Spoedig zal die dageraad wellicht oprijzen. Het zou
anders den schijn kunnen hebben, alsof het ware licht geheel verdonkerde en uitging,
omdat er nu 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: het wordt meer dan tijd, opdat de engelen hun zang kunnen
hervatten.
Daar zal toch een dag komen, dat de oprechten de aarde zullen beheeren, want de
Heer kan dit schoone gebouw niet uitsluitend voor de goddeloozen gebouwd hebben,
enkel en alleen, opdat zij er van zouden genieten! Een nieuwe orde van zaken kan
dus verwacht worden. Reeds ziet en merkt men teekenen op van hetgeen in aantocht
is. Aardbevingen en schuddingen doen het oude gebouw der maatschappij reeds
waggelen. Wervelwinden beroeren reeds de standen. Oorlog en tweedracht teisteren
de staten. De verdrukking der minderen door hun meerderen gaat alle grenzen te
boven. De verderving komt. De tijd der inéénstorting van het oude nadert. Misschien
zijn de 2300 jaren, die de profeet Daniël stelde, voleindigd. Reeds een twaalftal jaren
heeft Muller die bezorgdheid in zijn boezem gedragen. Onder schrik en beven had
hij die toekomst vooruitgezien. Jaren lang had hij die Waarheid liever nog willen
verloochenen. Maar hij kon niet. De sterke hand Gods had hem gevat.....
Zóó gaat de woordenstroom voort van dit boekje, dat Stoffel Muller in de gevangenis
schreef.
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Bedrieg ik mij, wanneer ik aan de ontwikkeling dezer denkbeelden door den
eenvoudigen schipper vrij hooge waarde toeken? Is er in dat alles geen groote diepte
van gedachte: en trilt niet, door al die onbeholpen klanken en zinwendingen heên,
een medegevoel en een medelijden met de smart dezer wereld, zooals wij in de
Hollandsche taal dier dagen, de dagen der geboden verdraagzaamheid, der binnen
de perken blijvende gelijkmatigheid, der fatsoenlijke wetenschap en van het verstandig
rationalisme, nergens bijna wedervinden? Is het niet zonderling, dat onze leiders van
den staat niets van dit alles bemerkt hebben: dat zij, integendeel, toen de
zielsbehoeften van dat mindere volk naar meer rechtvaardigheid, meer liefde, meer
toenadering van hoog tot laag riepen, geen ander antwoord wisten te geven, dan het
woord van den substituut-officier te Dordrecht: ‘Het zou een weldaad zijn, als ze
jelui lieten verzuipen’.
Bedenkt verder, dat het hier geen revolutionnairen zijn, die het woord opnemen.
Zij wilden niet het voorhandene gaan afbreken, ten einde dan later de aarde meer
bewoonbaar voor allen te maken. Neen, zij bepaalden zich tot het protesteeren tegen
een samenleving, die de begrippen van liefde en van gelijkheid verloochende, en
voorts wilden zij, door zelven naar de wetten Gods te leven, bewijzen, dat een andere
opvatting der wereldsche instellingen en vormen mogelijk was.
De wijze, waarop zij de verschillende menschelijke inzettingen wilden opnemen of
veranderen, komt ook, uit deze papieren door professor Heringa overgeschreven,
beter dan vroeger aan het licht. Er is namelijk daarin ook opgenomen een vrij
uitgebreide Catechismus in 63 vragen en antwoorden. Tot nu toe kenden wij de
formuleering hunner geloofsbelijdenis slechts uit het vragenboekje van W. Heystek,
lid der Christelijke Broedergemeente, waarvan de eerste druk zonder aanwijzing van
jaartal, en de tweede druk in 1834 verscheen. De catechismus, dien wij nu door
Heringa's zorgen kunnen lezen, is vroeger opgesteld, en het werk van Stoffel Muller
in samenwerking met Dirk Valk. Terwijl nu, in de eigenlijke opvatting der
godsdienstige waarheden, de twee vragenboekjes uit den aard der zaak niet zoo veel
verschillen: is dit het merkwaardige van het boekje van Muller en Valk, dat het zich
onbewimpelder
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uitspreekt over de vormen der menschelijke samenleving. Bij Heystek kreeg alles
wel is waar in dit opzicht een socialistische tint, doch werd het communisme, de leer
der opheffing van den particulieren eigendom, niet direct geleerd. In dit oudere
vragenboekje is dat wel het geval.
Om in dat opzicht de beteekenis van deze oudere geloofsbelijdenis te doen gevoelen
zullen wij de uitéénzettingen omtrent de ‘onderlinge bijéénkomsten’, ‘het huwelijk’,
‘de plichten omtrent staat en overheid’, ‘de uitoefening der barmhartigheid’, ‘de
gemeenschappelijke huishouding’, ‘de opvatting van het eigendomsbegrip’, en ‘de
toekomst der aarde’, eenvoudig-weg u voordragen.
Het zijn de vragen en antwoorden no. 43, 44, 45, 46 en voorts no. 54, 55, 56, 57,
58, 59 en 60.
Zij luiden aldus:
43e. Vr: Wat zegt gij van de onderscheidene Godsdienstige stelzels welke onder het
zoogenaamde Christendom geleert en gehouden worden?
Antw. dat dezelve, in den eigentlijken zin, geene stelzels zijn overeenkomstig met
den wil en dienst, die wij aan God verschuldigd zijn, omdat dezelve niet gegrond of
gewijzigd zijn, overéénkomstig de ordonnantie of instellinge Gods: welke van
onderlinge bijeenkomsten spreekt, in welke twee of drie zouden spreken, en indien
er dan aan iemand hunner iets geopenbaart was, dat dan de eerste (waarschijnlijk die
aan het woord was) zoude zwijgen, opdat ze allen, den éénen na den anderen, zouden
kunnen profeteeren (of spreken) opdat ze allen leeren en allen getroost zouden worden.
Volgens 2. Cor: 14 vs. 29, 30 en 31. Ook is het uit de vrijheid van de werkinge des
H. Geestes in de leden klaar, dat het ééne lid het andere niet zoude beletten te werken
tot nut van het geheel; want Gods gunst bepaalt zich niet tot één mensch alleen: ook
ziet men in die bovengenoemde zoogenaamde Godsdienstige leerstelzels allerlei zich
onderling onderscheidende rangen en staten; alhoewel Jezus echter getuigt: ‘Gij zijt
alle broeders!’ en Jacobus zegt in het 2e Cap: het 3e vs. dat men niet zoude zeggen
tegen den armen, zit hier onder mijne voetbank, en tegen eenen rijken zit hier op
eene verheven plaats; en ook dat men met allerlei versierselen van goud, zilver en
haarvlechtingen, ja zelfs met diamanten, edele gesteenten en paarlen en wat dies
meer is verscheen en nog verschijnt, terwijl men degenen, die men voor broeders en
zusters erkende, armoede en gebrek liet lijden, gelijk men ziet dat zulks heden ook
nog plaats vindt; alle welke dingen met den dienst van God onbestaanbaar zijn;
waarom Gods geest ook tegen dezelve getuigde. Waar dus die dingen plaats vinden,
daar wordt de wil van God niet volbragt, en daarin bestaat natuurlijk ook geen
Godsdienst, maar wel eene dienst des Duivels.
44e. Vr: Maar ik heb u zoo even van onderlinge bijéénkomsten hooren
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spreken; moeten er dan in het geheel geene openbaare Godsdienstige bijéénkomsten
zijn?
Antw. Ja, edoch, dan dient zulks op de wijze volgens het gebruik bij de eerste
Christenen plaats te hebben; te weten, uit het éénige regte ware beginsel; - en tot een
God verheerlijkend doeleinde moeten de broeders zamenkomen in elkanders
woningen, of daartoe ingerigte gebouwen om zich gezamentlijk in de liefde tot God
en elkanderen te oefenen, en het heil te bevorderen van alle menschen, welke van
buiten, uit de wereld, tot hen komen om de waarheid, die hen gelukkig kan maken,
te hooren, niet uit den mond van één man, die alleenlijk uiterlijk geleert is; maar uit
den mond van allen die tot de gemeente Gods behoren, en, inwendig, door Gods
geest geleert zijn, die allen geschikt zijn tot voortplanting van Gods koningrijk,
waartoe vooral de bijzondere bijéénkomsten bijzonder dienstbaar zijn.
45e. Vr: Maar wat zegt ge van het Huwelijk, onder de zoogenaamde Christenen?
Antw. Dat dezelve gewoonlijk uit instinct of natuurdrift, of uit belang worden
voltrokken, en dus niet uit een Christelijk grondbeginsel, waardoor de wezentlijke
hoerderij voor God bevordert wordt: daar toch door een waar Christelijk huwelijk
dezelve vermeden wordt; alhoewel het beter is, dat er zoodanige huwelijken bestaan,
dan dat er in het geheel geene verbintenissen van dien aard aanwezig zijn: uit hoofde
door dezelve veele grootere en onnatuurlijke daden, en derzelver rampzalige gevolgen
en onheilen, worden voorkomen.
46e. Vr: Maar welke zijn dan de wezentlijke vereischten waarop een Christelijk
Huwelijk gegrond moet zijn?
Antw. 1o Moet hetzelve niet willekeurig geschieden; noch toegelaten worden, dat
geloovigen met ongeloovigen het huwelijk aangaan; want de Schrift zegt ‘dat men
met de ongeloovigen geen juk moet aannemen’: en verder zegt zij ‘die trouwen, die
trouwen in den Heere!’ Want het is klaar dat een ongeloovige in het huwelijk niet
anders kan zoeken dan voldoening zijner lusten, welke boos zijn, in het oog van God;
zoodat, alsdan, de geloovigen aan dat booze mede dienstbaar zouden worden.
Ook zoude zulks, voor de opvoeding der kinderen, in zoodanig huwelijk verwekt,
van eene zedelijke nadeelige invloed zijn; want dezelve moeten tot eer van God, in
waarheid en geregtigheid, dus Christelijk opgevoed worden, hetwelk dan geen plaats
zonde kunnen hebben; want hetgeen de de eene daaraan opbouwt, zoude door den
anderen wederom afgebroken worden; dewijl een ongeloovige een vijand is van alle
geregtigheid.
2o. Is het Christelijke pligt, dat de geloovige broeders en zusters elkanderen, als
kinderen van éénen Vader, wederkeerig, in hunne woningen ontvangen en de
gemeenschap der heiligen beoefenen, hetwelk de ongeloovigen niet kunnen doen.
De geloovige zoekt of moet zoeken de dingen die boven zijn, - terwijl de
ongeloovige alleen de wereld zoekt. Hij kan ook niet getrouw zijn in de beloften, die
bij de bevestiging van een Christelijk huwelijk moeten gedaan worden. Al hetgeen
er door gehuwden verrigt wordt moet geschieden tot eer van God, en tot bevordering
van elkanders zaligheid, waarin zij
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elkanderen moeten behulpzaam zijn, hetwelk niet geschieden kan, indien zij beiden
niet geloovig zijn.
De geloovige heeft in het huwelijk ondersteuning noodig, om in dien stand aan
het oogmerk Gods te kunnen beantwoorden; daartoe behoeft hij een hulp, waarom
door God tot dat einde het huwelijk is ingesteld. Waar men elkanderen niet
behulpzaam is in het goede, daar dient men elkander in het kwade: daar hoereert men
van God af, en ook met elkanderen, tot zijn eigen ongeluk.
Het is daarom, dat de gemeente Gods aan diegenen, welke met ongeloovigen
zouden willen huwelijken, de bevestiging in dien staat zoude moeten weigeren, en
hen voor heidenen houden, dewijl dezulken toch aan het verbond met God geen deel
kunnen hebben, zoo min als de Joden, volgens Esra 10 vs. 2 en 3. Omtrent de
Christelijke verpligting van hen die beiden onbekeerd zijn, doch van welke één
bekeerd wordt, kan men lezen 1 Cor. 7 vs. 12, tot en met 15. Ten gevolge van al het
voorgaande, in dit antwoord te vinden, is het klaar, dat een echt Christelijk huwelijk
in eene Christelijke gemeente moet bevestigd worden, overeenkomstig de goddelijke
wet en tot bevordering van Gods eer en uitbreiding van Zijn koningrijk.
54e. Vr: Wat is dan wel de korten inhoud van hetgeen dat Jezus geleerd heeft.
Ant. Hij heeft geleerd, God lief te hebben boven zich zelven en onze naasten als
onszelven lief te hebben: en om zulks te bewijzen en te doen blijken is het nodig,
dat wij onze vijanden liefhebben en de bozen niet wederstaan: want indien wij de
bozen wederstaan en met geweld en zwaard ons verdedigen, ten kosten van zijn
leven, dan hebben wij onszelven liever dan hem: - en omdat zulks buiten den wille
Gods is, en Hem alleen de wrake toekomt, zoo verbiedt Hij ons het zwaard tegen
onzen wederpartijder te gebruiken, opdat wij door lijden zalig zouden worden; waaruit het blijken moet, dat wij God liefhebben boven onszelven; als wij namelijk
Hem gehoorzamen, ten kosten of met opoffering van ons eigen leven; van welke
onderwerping aan Zijnen wil Hij getuigt, dat zij, die hun leven willen verliezen,
hetzelve behouden zullen; terwijl daarentegen, diegene, welke hetzelve tegen Zijn
woord en wil zal willen behouden, hetzelve zal verliezen: gevolgelijk, blijkens Matth.
26 : 52, zal, die het zwaard neemt (gebruikt) er door vergaan: en, volgens Openb.
13, vs. 10 ‘indien iemand met den zwaarde zal dooden, die moet zelve met den
zwaarde gedoodt worden’: daarom, allen die het zwaard gebruiken, nemen, volgens
Openb. 14, vs. 9, 10, 11, 12, 19 en 20, het teeken van het beest aan hunne regterhand
en zullen met hetzelve (namelijk met het beest) in den vuurpoel geworpen worden.
55e. Vr: Maar indien onze overheid ons oproept om te oorlogen, zouden wij dan
niet moeten gehoorzamen, en vooral dan, wanneer de oorlog regtvaardig gevoerdt
wordt?
Antw. Wij moeten Gode meer gehoorzamen dan de menschen. Wij zijn aan de
overheid niets schuldig dan dezelve, overéénkomstig het Evangelium, wel te doen.
En, als wij Jezus gehoorzamen, dan doen wij wel, en kunnen niets beters, ter
bevordering van het geluk en de zaligheid onzes naasten, doen.
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56e. Vr: En wat sluit het al verder in ‘onze naasten zoo lief te hebben, als ons zei
ven?’
Antw. Zulks leert Jezus ons, als Hij zegt: die twee rokken heeft deele mede aan
diegene, welken er geene heeft; en houdt uwe hand niet terug indien iemand van u
leenen wil, - geeft een iegelijk die van u eischt, en dat niet maar zoo bekrompen,
maar indien iemand van u den rok neemt of eischt, geeft dien ook den mantel; en die
van het uwe neemt en eischt niet weder; en indien gij volmaakt wilt zijn, zoo verkoopt
al wat gij hebt en geeft het den armen; en volg Mij en gij zult uwen schat in den
hemel hebben; en verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoezen. Wilt gij nu weten
hoe dit alles verstaan moet worden, raadpleegt alsdan met geen vleesch en bloed,
maar ziet, hoe dat de eersten Christenen, die het woord Christi, uit den mond van
Petrus en de Apostelen, met blijdschap aannamen, alles verkochten en ook alles
gemeen hadden, zonder dat iemand zeide, dat iets van 't geen hij hadde zijn eigen
ware; maar zij hadden het alles aan den wettigen eigenaar, zijnde den God en Schepper
van Hemel en Aarde, overgegeven, en daarom bragten zij, volgens Hand. 2 en 4,
hetzelve aan de voeten der Apostelen.
57e. Vr: Maar zoude dan nu, in dezen tegenwoordigen tijd, nog alles zóó moeten
zijn en behandeld worden om zalig te worden?
Antw. Ja zeker, want het Goddelijke wezen, noch Zijne natuur verandert niet. Hij
is liefde; en die met Hem gemeenschap wil hebben moet ook in de liefde zijn leven
vinden; en Gods wezen vordert, dat wij Hem erkennen, als den wettigen Heer en
Eigenaar van alles, en gevolgelijk alle vrijheid heeft om over Zijn goed te beschikken;
en die zulks tegenstaat, zal, door alle tijden heen, geen vrede met Hem kunnen hebben,
of zaligheid door een gemeenzaam verkeer met Hem kunnen smaken; terwijl al
hetgene, hetwelk met Gods bestaan, natuur of eigenschappen niet overéénkomt, door
Hem verteerd zal worden.
58e. Vr: Maar zoudt gij mij kunnen aantoonen, waar in de wereld, onder het zich
noemende Christendom, zich een Genootschap bevindt, hetwelk zoo gehoorzaam is
aan God, en overeenkomstig zijne wille leeft?
Antw. Onder het zoogenaamde Christendom is zulk een genootschap niet te vinden;
edoch, er bestaan eenige menschen, welke tot hetzelve behooren, doch zich van hen
afgezondert hebben, om alzoo, overeenkomstig den wille Gods, in Christus Jezus te
leeren en te leven; en zoo doende trachten te gehoorzamen naar de leere der waarheid,
zooals dezelve in Christus Jezus is; en daarom van dat zoogenaamde Christendom
zich hebben afgescheiden; met elkander als Broeders en Zusters eensgezind leven;
en de goederen Gods gemeenzaam gebruiken, zonder dat iemand hunner die goederen
voor zichzelven eigent.
Voorts willen zij ook niet oorlogen, noch zichzelven wreken aan hun die hen
beledigen of mishandelen.
Deze menschen zijn over het algemeen bekent onder den naam van het N i e u w e
l i c h t ; welke de vijandschap hun, alhoewel ten onregte, heeft gegeven; want hun
leer is eigentlijk een oud licht, hetwelk onder de duisternis der menschen, die zich
Christenen noemen, verborgen is geweest; van welke zij (te weten die afgezonderde
menschen) veel vijandschap en groote mishandelingen hebben moeten verduuren.
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59e. Vr: Maar indien het in het algemeen waar was, dat een ieder van de goederen
dezer wereld evenveel hadt, dan zoude den eenen voor den anderen niets willen
doen?
Antw. Niemand moet iets van de goederen dezer aarde voor zich zelven of als zijn
eigendom bezitten, want het is alles het eigendom des Heeren; en wij zijn in den
eigentlijken zin, maar rentmeesters over zijne goederen, om dezelve tot zijn eer en
onzes naasten geluk te gebruiken; - en indien men zich door de liefde wilde laten
regeeren, dan zoude men volgaarne voor elkanderen willen werken, en alles doen
hetgeen tot elkanders geluk wederkeerig kan verstrekken; en alhoewel het tot dus
verre nog zoo niet is, zoo zal het toch zeker eenmaal worden: en alsdan zal de aarde
een Paradijs zijn; daar dezelve thans, door de ongeregtigheid en het afwijken van
Gods getuigenis, een Hel voor het menschdom is.
60{ine}. Vr: Is zulks waar, dat het eenmaal zoo op deze aarde worden zal, dat
ieder mensch derzelver goederen zal aanzien en gebruiken als de goederen Gods, en
dezelve zichzelven niet zal toe eigenen, maar ten algemeenen nutte en gebruik zal
aanwenden en doen dienen; - en waaruit kan men zulks weten?
Antw. Ja, eenmaal zal zulks plaats vinden: en dat weten wij ten 1ste uit de waarheid
of rede, want dezelve overtuigt ons, dat de natuur mildeijk geeft, aan ieder en voor
allen: - en ten 2de ook uit den Bijbel, welke daarvan overvloedig spreekt; door welk
alles wij de overtuigendste blijken en bewijzen bezitten, dat God eenmaal zal toonen,
dat Hij God is en Opperheer die voor allen goed is; waarom Hij de bozen, die Hem
als zoodanig niet willen kennen of erkennen en Zijnen raad verwerpen, van Zijnen
aardbodem zal verdrijven, en zorgen zal, dat Zijne getuigenissen worden erkend,
aangenomen en beleefd of beoeffend worden; want zonder dat zoude dezelve
getuigenissen te vergeefsch gesproken zijn: want Hij heeft ons Zijnen wil
geopenbaard, opdat dezelve zoude geschieden.
Bijna alle de Profeten hebben van dit Rijk of van dien tijd geprofeteerd;
inzonderheid Jezaïa in het 65 en 66ste Cap. - Ook Zacharias in Cap. 14, Sephanja 3,
Micha 4. Ook Daniel zegt, dat de Heiligen het Rijk zullen ontvangen en dat hetzelve
Rijk een eeuwig Rijk zal zijn. Petrus zegt, in zijnen 2den brief, het 3de Cap. en aldaar
in het 18de vers, vervolgens ook: ‘Wij verwachten, naar zijne belofte, nieuwe hemelen
en, eene nieuwe aarde, in dewelke geregtigheid woont’. Ook bij Openb. 20 en voorts
nog op een aantal plaatsen meer, welke ons eene onbetwistbare gegronde hoop
opleveren, dat de ongeregtigheid, welke nu heerschende is eenmaal van de aarde zal
weggenomen worden, in welker plaatse alsdan de liefde en geregtigheid zal
triomfeeren.
Gij ziet uit het voorgelezene hoe zij de leer van de geestelijke huwelijken - ‘een
geloovige kan niet met een ongeloovige een huwelijk aangaan’ - de leer van den
eigendom - ‘alles is het eigendom des Heeren en wij zijn slechts rentmeesters over
Zijn goederen’ - en de leer van het duizendjarig rijk voor zich zelven formuleerden.
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In de papieren, door professor Heringa overgeschreven, bevindt zich dan nog een
uittreksel uit een ‘Korte en zakelijke geloofsbelijdenis der verdrukte en gevangen
broeders en zusters, resideerende te Waddingsveen en elders, daar de Heere Zijn
woning heeft verkozen.’ Wellicht is dit stuk meer bepaald van de hand van Dirk
Valk. Zooals men weet, hechtte deze leider der broederschap, meer nog dan Stoffel
Muller en de anderen, aan de wederkomst van Christus op aarde en aan de stichting
van diens rijk. Hij was het, die altijd het oog gericht had op dat naderende Godsrijk.
Hij was, bij al zijn vastberadenheid om zijn denkbeelden te verdedigen, toch een
droomer, een mijmerende natuur. Stoffel Muller lette bij voorkeur op de individueele
ziel, op haar redding, verlossing en aansluiting aan God: - Dirk Valk zag in het
verschiet altijd het kalme rijk van vrede en liefde, waar Christus zou regeeren: hij
zag altijd in de verte vóór zich de door de zon beschenen groene weide, waarop de
lammeren Gods zouden grazen. In deze geloofsbelijdenis wordt dit punt vollediger
dan elders behandeld. Eigenaardig wordt het in verband gebracht met de
Zondagviering. Men weet, dat de Zwijndrechtsche broederschap, even als zij doop
en nachtmaal eigenlijk slechts voor uiterlijke ceremoniën hield, ook aan den Zondag
niet die waarde wilde hechten, welke de andere godsdienstige gezindheden daaraan
toekenden. Iedere dag moest den Christen heilig zijn, zóó leerden zij. Een
onderscheiding, om den Zondag heiliger te achten dan de overige dagen, namen zij
niet aan. Toch was ook in hun oog de Zondag een rustdag; maar zij namen dat op
als een herinnering en profetie van het duizendjarig rijk, dat komen zou. Ziehier de
bewoordingen van het achtste geloofsartikel, zooals dit in het ‘Credo,’ dat wij
behandelen, voorkomt:
Wij gelooven ook, dat God, na zes werkdagen, eenen zevenden dag verordineerd
heeft om te rusten; waarmede Hij heeft willen afbeelden eene verborgenheid, die Hij
trapswijze al meer en meer heeft willen openbaren, bijzonder door de Joodsche
Sabbathjaren en Jubel-jaar: en dat er nog een tijd van rust van al dien slaafschen
arbeid der zonde op deze aarde komen zal, hetwelk in de Openbaring van Johannes
duidelijker als ergens nog met ronde woorden bepaald wordt tot duizend jaren,
hetwelk juist het zevenduizendste jaar der wereld is, en gezegd wordt bij den Heer
dat duizend jaren gelijk staan met éénen dag, in 1 Petr. 3 : 8. - En het zeker is, dat
die verborgenheid, door de zes werkdagen en den
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zevenden rustdag afgeschetst, in dat zevenduizendste jaar der wereld zal vervuld
worden: nadat de zes werkdagen, ieder van duizend jaar, zullen geëindigd zijn; en
dat daarna duizend jaren zullen beginnen, waarin God, meer gekend, in geest en
waarheid gediend en geërbiedigd zal worden; - en dat derhalve van zelve ophouden
moet al die duisternisse, die van Adams val af in de wereld zoo veel arbeids, strijd
en oneenigheden veroorzaakt hebbe, en den eenen jammer op den anderen als
noodzakelijk heeft gemaakt; 't welk alles ontstaan is door eene misvatting van het
getuigenisse Gods aan Adam gegeven, hetwelk hij als een gebot opvatte, en in zijn
eigen vermeende kracht daardoor gesterkt, van God is vervreemd geworden, gelijk
het tot hiertoe nog is met alle onwedergeboren menschen, die dat nog zóó verstaan;
- hoewel God voormaals en op velerlei wijze, door de Profeten en inzonderheid door
den Zoon Zichzelven al meer en meer geopenbaard heeft, om eindelijk eens de Zon
der waarheid en geregtigheid te laten opgaan op den dag des Heeren, wanneer de
schaduwen zullen verdwijnen en de deksels en bewindsels, behulpzelen, noodzakelijke
magten en overheden, die nu de steunzels van dit gebouw zijn, van zelven met de
poorten en grendelen, wallen en sterkten, oorlog en derzelver gereedschappen, een
einde zullen nemen: - zoo als zij een begin hebben gekregen door de miskennisse
van Gods vrijmagt, ook alzoo zullen eindigen door het regte verstand, licht en kennisse
Gods door Jezus Christus, vervat in deze woorden: ‘uit Hem, door Hem, en tot Hem
zijn alle dingen’: - en dat derhalve, zoo klein als het begin van ons omzwerven buiten
God was, even zoo klein en gering in onze oogen het middel van onze herstelling
wezen zal; van waar die waarschuwing komt, ‘veracht den dag der kleine dingen
niet!’
De geloofsbelijdenis gaat dan verder voort met de verwachting uit te spreken, dat de
morgenstond van dien zevenden dag gekomen is, alhoewel het nog nacht is. Want
de broederschap gelooft en belijdt ‘dat in dezen tegenwoordigen tijd duisternis reeds
met licht gemengd is, en dat deze tijd, die een gemengde is, duisternis is, in
vergelijking met dien er te wachten staat: gelijk de tijden van Christus' geboorte
waren in vergelijking met die van de tijden der Apostelen; ja, dat de dag, met de
Apostelen begonnen zijnde, nu bijna in een nacht van duisternis is veranderd, zoodat
de Christenen zóó weinig naar Christenen gelijken, als de Joden vóór de geboorte
van Christus naar ware Israëlieten geleken’.....
Wij breken echter af. Wij durven haast niet meer van uw geduld vergen. Het was
ons slechts te doen om hier op het ongemeene en diep mystieke der beweging dezer
broederschap de aandacht meer opzettelijk te vestigen. De
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Zwijndrechtenaars ware in de verste verte niet wat wij ‘kwezels’ noemen.

III.
Ons rest nog een laatste taak.
Wij hebben stilgestaan bij de behandeling, die de wereld en de overheid aan de
Zwijndrechtenaren deden ondervinden; wij hebben toen de wording van hun eigen
geloof, de ontwikkeling van hun zielsleven pogen te ontleden; wij moeten nu nog in
de derde plaats een blik slaan op hun eigen standpunt tegenover de hen omringende
wereld.
Hoe traden zij in den beginne op in de dorpen, waar zij hun stem deeden hooren?
Later - zoo als wij in het opstel van ‘de Gids’ hebben pogen aan te toonen - was hun
houding tegenover hun omgeving uiterst vreedzaam en lijdelijk. Mits zij zelven niet
lastig gevallen werden, waren zij in zekeren zin tevreden. Zij beschouwden zich
zelven en hun gemeente als het zout der aarde, een zuurdeesem, die ten lange leste
alles doordringen zou. Zij moesten slechts zorgen nooit af te wijken van hun
overtuiging, nooit te derogeeren, nooit te transigeeren. Wat deed het er toe, of zij
voorloopig in armoede verkeerden? Zij wisten zeker, dat er een omkeer in de wereld
aanstaande was. Want het liep toch in deze vervloekte oude wereld op zijn eind. Het
geklaag der arbeiders schreeuwde tot Gods troon. De rijken zouden jammeren en
schreien, want de maat was vol.
Dies bleven zij rustig afwachten of de stem Gods tot hen zou komen. Zelfs toen
hun gemeenten verbroken waren en hun gemeenschappelijke organisatie uit elkander
was gevallen, bleven de enkele personen, die van hun broederschap overbleven, waar
zij ook vertoefden, kalm en vertrouwend den dag des Heeren verbeiden. In het jaar
1863 kwam werkelijk een stem tot hen. Het was de boodschap, dat in Noord-Amerika,
te Utah, aan het Zoutmeer, het rijk der Heiligen was opgericht. Toen aarzelden die
enkele overgebleven broeders en zusters, tot wie de stem kwam, niet. Zij trokken
over den breeden oceaan naar de Mormonen.
Die het der moeite waard acht de begripsbeweging onzer Zwijndrechtenaars in
haar latere - ook zelfs van het spi-
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ritisme niet afkeerige - wendingen en verwikkelingen te volgen, kan daaromtrent
twee zware en duistere boekjes lezen, die in 1877, door W. Heystek - dezelfde, die
in 1834 den tweeden druk van zijn vragenboekje voor de Zwijndrechtsche
broederschap deed verschijnen - te Utrecht voor eigen rekening, bij den boekdrukker
van Hoften, werden gedrukt en uitgegeven. Het eerste draagt den titel van ‘Het laatste
oordeel: een stem uit de nieuwe wereld in de oude wereld gevormd sedert het jaar
1830, en na 1864 ontwikkeld in de nieuwe wereld’; en het tweede heet ‘De Mozaïsche
en de Nazareensche Bijbel opgelost door den Bijbel der Negentiende Eeuw.’
Belangstellenden, die den zin der in deze boekjes kruiselings doorééngevlochten
denkbeelden pogen te verstaan, wijzen wij voor ons doel op de bladzijden 20, 23,
127 tot 130 van het eerste en op de bladzijden 133 en 211 van het tweede geschrift.
In het eerste boekje wordt zeer nadrukkelijk op Stoffel Muller gewezen, ‘wiens leer
nog verhoogd en beschaafd is door A. Bos’: in het tweede wordt in nevelachtige
termen gewaagd van een geheimzinnige toekomst. Op pag. 133 toch lezen wij: ‘Reeds
hebben wij het feest gevierd der aanneming van alles wat kreupel, verminkt, blind
of lam was, het eerste feest van Gods Koningrijk in Saltlake in Utah, den 30sten
December 1873, in groote onbekendheid voor de meeste feestgenooten, doch
volkomen bekend en bewust bij allen die ontwaakt waren ten leven’. En wij gedenken
ook de woorden, die de schrijver, toen een oud man van 75 jaren, - op bladzijde 211
- wijdt aan de dingen, die hij gehoord en gezien heeft vóór veertig en meer jaren.
‘Wat toen in zwakheid is gezaaid zou nu worden opgewekt’...... Heystek legt nadruk
op het zaaien in zwakheid: op het afwachtend karakter.
Doch in het begin was de Broederschap niet van zins zoo volkomen lijdelijk zich te
gedragen tegenover de wereld. Integendeel het licht moest schijnen op den kandelaar.
Men moest luide tegen de wereld getuigen. In de papieren, door professor Heringa
afgeschreven, vinden wij dan ook een Inleiding, die volkomen juist het standpunt
der broeders van de eerste dagen weêrgeeft. Het is een klaag- en boete-rede aan de
maatschappij, overgaande in een mystiek kreupel-vers.
De boodschap van den boetgezant wordt der wereld aange-
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kondigd, en het ‘Wee, Wee U!’ klinkt op alle tonen haar toe. Al haar
ongerechtigheden, haar rechtsverdraaiing en rechtsverkrachting, worden haar
voorgehouden: en het vonnis wordt over haar uitgeroepen. Geen enkele klasse der
menschen ontgaat dat oordeel. Neen, allen worden schuldig gerekend.
Er gloeit hartstocht in dit stuk, dat zelfs uit het oogpunt der taal ongemeen is; doch
hoort het zelf; het is het laatste fragment, dat ik aan Heringa's papieren ontleen:
Wee U, o Regters en Overheden! als gij wetten onderhoudt en handhaaft en
zoogenaamde regten, die tegen de wet, om God bovenal en uwe naasten als u zelven
lief te hebben, aanloopen, onder welk een voorwendsel het zoude moge zijn; of tegen
de leer van Jezus, in het Evangelie vervat; al waren zij door een schijnbare
noodzakelijkheid, of door de menigte of oudheid gevestigd, en door de valsche pen
der schriftgeleerden, door verdraaijing der waarheid bevestigd, om de ordonnantiën
van Jezus tegen te staan en krachteloos te maken of te vernietigen; - het zal niet
bestaan, als het in het vuúr komt, maar verbranden. Want eens iegelijks werk zal
door vuur beproefd worden.
Een vuúrgloed gaat Hem voor
Den ganschen hemel door,
En blaakt aan alle zijden
Hen, die Zijn' magt bestrijden.
(Psalm 97 : 2).

Wee U, o Schriftgeleerden! en gij Leeraars! die op denzelfden grond bouwt, houdende
de inzettingen der menschen, waardoor Gods geboden, de leer en wetten van Jezus,
als krachteloos worden bevonden: niet merkende, dat gij, zóó doende, meer afbreekt
als opbouwt aan dat geestelijk gebouw, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen
is. Gij, die anderen tot oogen moest zijn, ziet gij zelven niet, dat het Christendom
niet naar Jezus gelijkt, maar veel meer naar een heidendom? Roept gijlieden uit de
keele! laat uwe stem hooren als een bazuin, tegen den dag der wrake en het aangename
jaar des Sabbats dat volgen zal! opdat gij in Zijne ruste moogt ingaan en vele kinderen
met u, die u de Heere gegeven heeft in te oogsten.
Wee over U, gij Rijken, geweldigen, trotschen, hoogmoedigen, bezitters van
schatten, opgelegd voor vele jaren! die gij als voor u en uwen lust en begeerlijkheid
bezit, en daardoor uwe minderen niet acht, ja verdrukt, langs wegen en middelen,
die, hoewel niet strafbaar voor het gerigt van deze wereld, en door de menigte,
gewoontens en gebruiken des tijds gewettigd, de armen doet hongeren en naakt gaan,
en niet weet of erkent, dat het, Gods goederen zijnde, ze niet naar uwen lust moogt
gebruiken tot onderdrukking. Indien gij ze niet voor God bezit en gebruikt, zal uw
schuldboek in den dood, in den dag der wrake, voor u worden geopend, en gij
schuldenaars van uwe schatten voor God bevonden worden; al hebt gij anders hier,
voor 't oog der menschen, als een
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eerlijk en braaf man, alles betaalt aan de menschen. 't Is alles Gods eigendom, en
gijzelven ook. Geeft dan Gode wat Godes is! leest Jacobus 5. Die gij onderdrukt
hebt, zullen uwe regters zijn in uwen boezem! Spiegelt u in de volmaakte wet en in
de ordonnantiën van Jezus, dien gij niet gewild hebt dat Koning over u zoude zijn.
Als gij Zijne koninklijke bevelen, leerlingen en geboden verwerpt, zal Hij u voor
zijne voeten dooden.
Hij komt, Hij komt om de aard' te rigten,
De wereld in geregtigheid,
En 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Te leiden in regtmatigheid.
(Psalm 98: 4).

Verkoopt al wat gij hebt, en geeft het den armen en volgt Jezus, gaat niet met den
jongeling bedroefd weg! Ziet naar den geest van het ware Christendom, in de dagen
der Apostelen na den Pinksterdag, en hoort wat uw hart zegt! Kunt gij u zelven en
uwe goederen in Gods hand stellen, zonder dat uw hart u veroordeelt? De gebruiken,
oudheden of menigte, ook de gewone marktprijzen van goederen, arbeidsloonen,
percenten op gelden, verhuringen van huizen of landen: dat alles moge uw doen in
uwe oogen wettigen; alles kan goed zijn; maar God moet 't hart, 't geheele verstand,
al de krachten, het geheel hebben.
Wee over U, die tot de minderen en middelklasse behoort, die, van de rijken
afhangende, hen als Goden eert en hen tot uw vertrouwen stelt! Want vervloekt is
de man, die vleesch tot zijnen arm stelt, en ook gij, wanneer gij, naar uw vermogen
of gelegenheid, of naar de wijze dezer wereld, voor u zelven alleen werkt,
onderdrukkende uwe minderen door middelen en wegen, die regt schijnen in uwe
oogen: zijnde uw vertrouwen niet op God, maar dáár uw schat is, of dáár gij hem
door zoekt te verkrijgen: middelen van bedrog en ingeslopene ongeregtigheden in
alle beroepen en hanteeringen, tot onderdrukking van de armen en magteloozen, die
door de rijken en minderen, als tot slaven, die hongerig en naakt loopen, door zulke
praktijken gemaakt worden. Spiegelt u in de volmaakte wet, de leer van Jezus. Die
de meeste onder ulieden is, zij uwer aller dienaar! Zegt gij door daden: ben ik mijns
broeders hoeder, met Caïn, gij zult ook, als een doodslager met Caïn omkomen,
ofschoon gij eene stad bouwt, die gij naar uwens zoon's naam noemt. Wie zijnen
broeder niet lief heeft blijft in den dood; de zoodanigen hebben geen deel aan het
koningrijk van Jezus, maar zullen met de anti-christische menigte omkomen in den
dag der vergelding aller goddeloozen op deze aarde!
Wee ook, gij armen! die in denzelfden geest staat, ofschoon uw vermogen u niet
toelaat, om in de bovengemelde wegen te werken; in dien kring werkt gij dan ook
door ongeoorloofde middelen en wegen, overeenkomstig uwen stand en lust: zoekende
uw heil in uwe lusten of bij de ijdelheid en het vertrouwen op uwe meerderen; dezelve
als Goden aanbiddende, daar uw lust tot God en uw vertrouwen op Hem moest zijn.
Bekeert u van uwe booze werken tot den levenden God, en staat af van ongeregtigheid:
doet het goede, want Zijn heil is nabij hen die God liefhebben en in de waarheid
trachten te wandelen. De Koning komt om de nooddruft des volks te rigten: Hij zal
de kinderen der nooddruftigen verlossen en den
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verdrukker verbrijzelen. Zie Psalm 72 : 4, 12, 13, 14. Maar die niet willen dat hij
Koning zij, zal Hij met Zijnen ijzeren scepter verpletteren. Lees Psalm 2.
Wee ook mij, en die met mij de waarheid zijn toegedaan, voor zoo verre diezelfde
gronden in ons liggen en in ons werkende zijn! Want eens iegelijks werk moet door
het vuur en als door vuur beproefd worden. En het oordeel begint van het huis Gods.
Een iegelijk beproeve zich zelven! Het is niet genoeg, te zeggen: Heer! Heer! de wil
des Vaders, die in den hemel is, moet gedaan worden. Jezus is gekomen om de wet
te vervullen. Die zijne geboden doen, die hebben magt om van den boom des Levens
te eten en leven.
Nu, indien Gij wilt, komt! niettegenstaande alle uwe ongeregtigheden en dwalingen,
als gij ze ziet. Komt tot die fontein, die opgerigt is tegen de zonden en
ongeregtigheden. Komt tot Hem, die u kan reinigen; al waren uwe zonden als
carmozijn, Hij reinigt u; verkondigt algemeen pardon, vergeving en rekent u uwe
schuld niet toe. Vreest niet, maar gelooft de waarheid en doet de waarheid! Breekt
uwe zonden af door gerechtigheid en regt te doen, en dan is er ontkoming onder de
schaduw zijner vleugelen. Zelfs in den dag der wrake zult gij bij Hem veilig zijn.
O mijne arme menschen! laat u niet door den schijn bedriegen met valsche
overleggingen. Beschouwt u zelven en het gansche Christendom! Waar zijn de
oprechte teekenen van vereeniging met Jezus te vinden? Waar is de liefde, het geloof,
de waarheid, de geregtigheid? Jezus, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op
aarde? Kennis, die opgeblazen maakt: en wat zal het einde zijn? dan zal de
Goddelooze een stoppel zijn; ja een afgrijzing: lees Jesaia 66 : 24 en Maleachi 4 : 1,
3. Maar hun die zich bekeeren zal vrede zijn, vs. 4, niettegenstaande dat ze hier lijdon
van de hoogmoedigen en geweldhebbers dezer aarde: dien zal de zon der geregtigheid
opgaan, en eeuwige blijdschap zal op hunne hoofden wezen. Vreest dan niet, die het
ligchaam kunnen dooden; maar vreest Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven
in de hel!
Toen het leven van Jezus
Mij kwam bestralen,
Stierf ik den dood.
Doe Hij in mij opstond,
Moest ik nederdalen
In Zijn en mijns Vaders schoot.
't Was vreeselijk te gevoelen,
Eer bekend was het bedoelen
Van Vader en Zoon, om mij te geven
Het eeuwige leven,
In Zijnen troon.
Mijn I k daalde neder
Met vrees en schrik;
Ja, ik daalde neder
Als in een oogenblik.
Doe was ik verdwenen
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En weg was de schrik;
Veranderd in vreugde
In 't n i e u w e I k .
O zalig dalen in Godes troon!
Die magt kan bevrijden
Van alle doôn;
En ook in het lijden
Is grooter loon.
Wie zou niet verkiezen
Zijn leven te verliezen,
En zóó te dalen
In Godes troon?
Voorwaar! geen mensch
Heeft 't ooit verkozen:
Die anders spreekt
Moet van schaamte blozen.
't Is God alleen
Die zulk een
Heeft uitverkoren
Allang te voren,
En anders geen.
Uit loutere liefde
En door Zijne magt,
Heeft Hij dat werk
Alleen volbragt:
En zal het volbrengen
In al de Zijnen.
Zijn liefde lijd niet
Dat z' eeuwig kwijnen;
Hij kan 't niet gehengen.
Al zien wij 't nog niet,
't Zal evenwel zijn.
Eens zal het schepsel,
Verlost van pijn,
In plaats van smarten
Met vrolijke harten,
Gods liefde roemen,
In plaats van verdoemen:
Hem eeuwig prijzen
Op hemelsche wijzen,
Bevrijd van smarten.

Aldus eindigt dit fragment, dat, naar ons inzien, in zijn hortenden en stootenden tred,
diepen indruk maakt.
Is het u, Mijne Heeren, als mij gegaan? Toen ik dat stuk de eerste maal hard-op las,
was het mij, alsof ik in een welbe-
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kende sfeer verplaatst was der zestiende eeuw, de wereld der Anabaptisten of
Wederdoopers. Wel niet onder die groep, die te Munster het bloedig drama opvoerde,
en die in de laatste periode de steeds heftiger wordende lessen opvolgde van Bernt
Rothman, zooals hij ze formuleerde, eerst in zijn fel boekje over ‘de Restitutie’, later
in zijn vlammend geschrijf ‘van der Wrake’. Neen, wij ruiken geen bloed en vuur,
wanneer wij bij onze Zwijndrechtenaars verkeeren. Maar wel meenen wij te zijn
onder die betrekkelijk meer kalme Nederlandsche wederdoopers, die zich, naar den
Straatsburgschen leeraar Melchior Hoffmann, Melchiorieten noemden: zij het dan
ook, dat zelfs bij die Melchiorieten de hartstocht altijd nog sterker was, en een Jan
Volkerts Trijpmaker, die in 1531 werd ter dood gebracht, of een Jan Matthijsen, de
bakker uit Haarlem, hun gemoed te dikwijls tot wilde daden wisten te ontvlammen.
Doch de grondtoon dier Nederlandsche wederdoopers was toch betrekkelijk
vredelievend: de meesten waren in afwachtende houding. Bij hen nu vinden wij vele
trekken terug - slechts scherper ingesneden of dieper gegroefd - die wij bij onze
Zwijndrechtenaars ontmoeten. Op den vóórgrond staat ook bij hen het denkbeeld
van het duizendjarig rijk, het te gemoet zien van een Godsrijk op aarde, en het
aanknoopen van die verwachting vooral aan Daniels profetieën. Ook bij hen wordt
het gemeenschappelijk eigendom, en de trek naar gemeenschappelijk huishouden,
bijv. in de maaltijden, een vaste plooi. Ook zij klemmen zich vast aan de geestelijke
huwelijken, in zooverre zij slechts huwelijken onder ware geloovigen als echte
verbindingen erkennen. Tot een uitwas als de vrouwengemeenschap, en in 't algemeen
tot wat men een ‘heilig zinnelijk leven’ noemt, zijn zoowel die oude wederdoopers
als de latere Zwijndrechtenaars over te halen. Het sexueele element speelt bij beiden
een rol. Ook de Nederlandsche Melchiorieten spreken het beginsel van ‘weerloosheid’
uit, en weigeren krijgsdienst. Zelfs in den afkeer van de bovenmatige viering van
den Zondag gaan beiden hand aan hand. Beiden - Wederdoopers en Zwijndrechtenaars
- komen daarbij voort uit de lagere volksklassen; slechts bij uitzondering ziet men
onder hen een zeer gegoed burger of intellectueel hooger staand gemeentelid. De
Zwijndrechtenaars voelen dit goed, en zijn dan ook in ons land onder de eersten, die
nadruk leggen op de onderscheiding tusschen volk en middelklasse - ‘peuple et
bourgeoisie’.
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Dit alles betreft meer of min den inhoud der denkbeelden of gedachten van beide
secten.
Let men nu echter op den vorm van hun optreden, dan worden wij door een even
sterke overeenkomst getroffen. De Zwijndrechtenaars doen in de eerste helft der 19e
eeuw hun weeklacht in Holland vernemen. Doch juist driehonderd jaren vroeger
waren reeds de Wederdoopers in steden en dorpen van ons land opgestaan als sombere
boetgezanten, luide gewagende van den dag des Heeren die komt. Zij 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 nu kwamen, op het veld, in het dorp, op
de markt, in de stad, lieten zij, ééntoonig en schrikverwekkend, als het gelui van een
zware klok, aan de saamgeschoolde huiverende menigte, dien altijd herhaalden,
huilenden en loeienden, kreet hooren: ‘Wee, wee over U!’
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Rondom prometheus.
In den kunstvollen kalender, dien Auguste Comte - de stichter der positieve
wijsbegeerte - heeft saâmgesteld, wordt de eerste dag van het nieuwe jaar gewijd
aan Prometheus. Thans, nu het laatste jaar van onze negentiende eeuw zal aanvangen,
voegt het ons misschien met meer dan gewone aandacht na te gaan, wat de mythe
van Prometheus ook in socialen zin voor die wegvliedende eeuw heeft beteekend.
Zóó volgen wij den wenk van Comte. Te sterker dringt dit, omdat in de eerste twintig
jaren der 19de eeuw twee groote dichters de diepere gedachten dier mythe hebben
pogen te verduidelijken, vastknoopend aan wat de oudheid daarover slechts ten halve,
in haar nagelaten werken, ons heeft ontsluierd. Stond in de klassieke oudheid - zooals
wij die kennen - meer op den vóórgrond het beeld van den gekluisterden Prometheus,
Herder (in 1802) en Shelley (in 1820) gewaagden en profeteerden van den ontboeiden
Prometheus.
Wij zullen trachten den ideeën-gang der antieken en modernen omtrent dien
Prometheus uiteen te zetten.
In de Prometheus-sage waren bij de Grieken echter twee mythen vermengd, te
weten de legende van den vuur-aanbrenger en de overlevering der schepping van de
vrouw, Pandora: wij beperken ons onderzoek tot het eerste deel, tot wat betreft het
geven van 't vuur aan de menschen.1)

1) Over de Pandora-mythe in verband met Prometheus zie men het onderzoek van professor
C.M. Francken ‘Prometheus en Pandora, bijdrage tot de kritiek van Hesiodus’, 1864.
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I.
De Grieken hadden de sage over het vuur medegebracht in hun land uit het oosten.
Aldáár, in overoude tijden, toen in het Noord-westen van Midden-Azië het groote
en machtige volk van blanke gelaatskleur en schoonen lichaamsbouw leefde, dat wij
Ariërs noemen, zijn de oorkonden te zoeken der wordings-geschiedenis ook van deze
mythe. De Veda's dier Ariërs geven op eenvoudige en ongekunstelde wijze den
oorsprong der sage aan. De godsdienst der oude Ariërs was natuurdienst. In de
natuurkrachten vereerden zij hun goden. Hemel en aarde waren voor hen nauw
verbonden. Wat op het ééne gebied voorviel was slechts een weêrspiegeling der
gebeurtenissen op het andere. Alles wat op aarde schoons en nuttigs werd gevonden
was, volgens hen, een geschenk der goden, en van al wat die aarde opleverde moest
de oorsprong in den hemel worden gezocht. Zóó was het ook met het vuur.
Zonnewarmte kwam van boven, en uit onweêrswolken schoot de bliksem naar
beneden. Wel was 't bekend, dat op aarde door wrijving van het droge hout
ontbranding kon worden teweeggebracht, en dus door menschen vuur kon ontstaan,
maar al werd dat middel overal toegepast, een kinderlijk geloovig volk kon niet
onderstellen dat die uitvinding een zuiver menschelijke was. De Ariërs schreven ze
dus toe aan de tusschenkomst eener hoogere macht. Een halfgod had het vuur, nadat
hij 't eerst in de holte van een boomtak verborgen had gehouden, aan de Goden
ontroofd en het aan den eersten mensch Manu, of, volgens een andere overlevering,
aan een priestergeslacht medegedeeld. Op deze wijze was het vuur tot de menschen
gekomen. Daarom moest bij de Ariërs, ter herinnering aan die schenking, het heilige
vuur op het altaar door hetzelfde middel worden voortgebracht, waardoor het weleer
voor 't eerst aan de aardsche stoffen was ontlokt. Door wrijving van droog hout
ontsprong dus telkens op het altaar de alleen rein geachte vonk. Het toestel daarvoor
was zeer eenvoudig. Het was een houtsblok, waarin een staaf van een andere houtsoort
met snelheid werd heên en weêr gedraaid, zooals nog altijd bij 't karnen de stok in
het botervat wordt bewogen. Allerlei symboliek werd nu aan die handeling door de
verbeelding toegevoegd. De draaiing en
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wrijving van de staaf in het houtsblok werd met die van een as in het rad vergeleken,
en daar men de zon als een vlammend rad beschouwde, dat om de as van den
godenwagen wentelde, werd het ontstaan van het aardsche vuur met dat van het
hemelsche in onmiddellijk verband gebracht. Het hemelsche en aardsche vuur was
dus één in soort; de zinnelijk waarneembare vonk kwam van boven. De onbezielde
stof is nog rustend, nog als dood in den beginne, maar de vonk komt, en het leven
vangt aan zich te bewegen; de geest wordt wakker en de materie wordt een bezielde
natuur. Steeds verder en verder weefde nu de verbeelding. Aan de ééne zijde werd
de vonk van het vuur allengs gelijk gesteld met de menschelijke rede, die van boven
van de goden kwam; aan de andere zijde werd het ontstaan van het vuur op aarde
met de menschwording en de schepping van menschen in verband gebracht. In de
taal der Ariërs, in het Vedisch zoowel als in het klassiek Sanskriet, wordt nu de
benaming van den draaistok, waardoor bij de wrijving in het houtsblok het vuur
ontstaat, aangeduid door het woord ‘Pramantha’, een woord dat vuurmaker en
menschenmaker en, in overdrachtelijken zin, ook roover kan beteekenen.
Uit die verre herinnering van 't oosten, uit die heugenis van oude dagen, stamde
nu de Prometheus-mythe onder de Grieken. Hij was de Pramantha der Ariërs. Hij
had 't vuur den goden ontroofd, en dat geroofde vuur in den tak van een naar onzen
vlierboom zweemenden heester tot de menschen gebracht. Hij had zijn aandeel ook
in de schepping zelve der menschen. De menschen waren zijn geslacht, zijn volk.
Dit alles was de kiem der mythe. En nu ging de geest der Grieken die voorstelling
opvoeren tot het glanzend gebied der poëzie. De Prometheus, de halfgod, de Titan,
werd tegenover de hemelgoden, in 't bijzonder tegenover Zeus, gesteld. De goden
zijn ijverzuchtig op hun gezag, en Prometheus had door zijn roof van het vuur de
goden vertoornd. Hij had de oppermacht der goden ontkend. Trotseerend het eeuwig
besluit van den oppergod, die op zijn tijd en met orde alle verschijnselen en
gebeurtenissen doet ontstaan en regelt, had hij de stervelingen reeds vóór den tijd
begunstigd. Zijn daad was een daad van verzet en zou de vergelding niet ontgaan.
Prometheus, die het vuur aan de menschen had gebracht, zou zijn bedrijf met de
zwaarste straf boeten. In de
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voorstelling der Grieken werd het lot van Prometheus de smartelijkste tragedie die
men zich denken kon. Er was toch bij Prometheus geen bewustzijn van schuld.
Immers tegenover den Zeus, die het menschengeslacht verstoken hield van wat het
tot zijn ontwikkeling het meest behoefde, den Zeus, die daardoor van-zelf als een
hardvochtig dwingeland voor de menschen oprees, stond de Titan, die slechts liefde
voor de menschen had getoond, die niet aan zichzelven maar aan de stervelingen had
gedacht, en die, beleidvol of listig, de weldoener van het menschdom was geworden.
Die Titan, door Zeus aan de rots gekluisterd, waar de vuurvogel, de arend, hem de
lever telkens afrijtend zou opvreten, bleef voor zichzelf het gevoel koesteren dat hij
het gruwelijkst onrecht verduurde. Het zij zoo: hij was de opstandeling tegen den
hemel en werd, wijl hij de zwakste partij was, gestraft: maar hij bleef nu toch in zijn
boeien en in zijn straf de fiere, onwrikbare, onbewogen Prometheus. Zijn verzet was
een verzet geweest tegen willekeur der Goden. Hij zou dus niet tot inkeer komen.
De Goden zelven moesten veranderen. In plaats van een gebied van willekeur zou
er ten slotte moeten komen een heerschappij van recht. Er was een geheimzinnig
vóórgevoel dat ook de Goden voor nog hoogere machten moesten wijken: trouwens
Zeus zelf had weleer (zelfs met de hulp van Prometheus) Kronos onttroond. In dat
licht van het verzet zagen de Grieken Prometheus. Zeker, ook zij hebben in hun
gedichten op een verzoening tusschen Zeus en Prometheus gewezen, op een schikking,
die beiden zullen aangaan, als de sterkste der menschen, Hercules, de zoon van
Alcmene, den Titan bevrijdt: - maar het denkbeeld van den opstand tegen de Goden,
van roof, is toch steeds het bovendrijvende gebleven, wanneer zij aan Prometheus
dachten. De Grieken waren dan ook altijd in hun hart eenigszins bang, wanneer zij
te veel eer aan Prometheus bewezen. Slechts steelsgewijze werd in Hellas aan den
Titan, hier en daar op een enkele plaats, een heiligdom of altaar gewijd, terwijl Zeus
allerwege in vollen luister in tempels werd vereerd. De dienst van Prometheus was
den Goden - zelfs in het licht der verzoening - niet aangenaam. Zijn vereering
ontstemde hen. Hij was de verdachte God en bracht degenen, die hem al te vurig hun
hulde kwamen bewijzen, in opspraak. Eéns slechts in het jaar werd te Athene door
een glansrijk feest - het feest der ‘Lampada-phoriën - de naam van
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Prometheus openlijk gevierd. Op dien dag trok een stoet van jongelingen te paard in
galop van het midden der stad naar de voorstad Colonné. De leider der ruiters zwaaide
hoog met den arm een brandende toorts aangestoken aan het vuur van een heiligdom.
Verdoofde door den wind van den ijlenden rit de vlam, dan reikte hij de toorts aan
zijn naast of achter hem rijdenden buurman, die in vliegende vaart de toorts weder
aanstak en voortjoeg. Ging de vlam weder uit, dan reikte deze de toorts aan een
derden. De fakkel kwam zoo van ruiter tot ruiter, van hand tot hand, totdat de
overwinnaar hem brandend en flikkerend neêr kon leggen op het sombere altaar van
den Titan. Aldus werd te Athene jaarlijks herdacht en nagebootst de vlucht van den
verheven roover, toen hij het vuur van de zon ontstolen en aan het menschdom had
gebracht.

II.
Bij de Grieken - in de geschriften die ons bewaard zijn - staat dus, wat de
Prometheus-mythe betreft, op den voorgrond het ontrooven van het vuur aan den
hemel en de straf die Prometheus, de menschenvriend, lijdt ten gevolge van zijn
overmoed.
Bij Hesiodus, den overouden dichter, die veel meer dan Homerus het verband
tusschen de Goden en de natuur doet opmerken, wordt uit dat oogpunt de
Prometheus-mythe behandeld. Hij had zijn blik gericht op de geheimzinnige
betrekking tusschen de bovenaardsche machten en den mensch, en in zijn dichterlijke
verhalen gaf hij een poëtische uitdrukking der half door hem ontsluierde waarheid.
Zeer zeker heeft hij den zin der door hem meegedeelde mythe zelf niet altijd klaar
doorzien, maar, terwijl gevoel en verbeelding bij hem de plaats innamen van strikte
redeneering, vertegenwoordigde zijn poëzie een streven om het raadselachtige in het
bestaan van de wereld en van den mensch op te helderen en te verduidelijken. Aldus
deed hij ook met de Prometheus-mythe: zoowel in zijn ‘Theogonie’ als in de ‘Werken
en Dagen’ brengt hij haar ter sprake. In de Theogonie wijst hij op 't listig karakter
van den titan reeds vóórdat er sprake was van het rooven van 't vuur. Bij een offer
bedroog Prometheus den oppergod Zeus. Toen besloot deze aan de ongelukkige
menschen, de beschermelingen van den titan, het vuur te onthouden. ‘Maar - zoo
gaat de Theogonie
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voort - de wakkere zoon van Japetus bedroog Zeus, daar hij het stralende,
onuitbluschbare vuur in een hollen staf hem ontstal: daardoor griefde hij diep het
gemoed van den hoogmachtigen Oppergod: Zeus was verbitterd in zijn hart, toen hij
de vèr zichtbare vonk in het bezit der menschen zag’ Om die reden sloeg - zegt
Heriodus verder - Zeus nu Prometheus in sterke en pijnlijke ketenen, die hij aan een
zuil vastklonk. Daarna zond hij op hem zijn arend af, die onophoudelijk aan zijn
lever knaagde, want des nachts groeide die rondom zooveel aan, als de breed
gevleugelde vogel daarvan over-dag had afgeknaagd. - In de ‘Werken en Dagen’
wordt meer de klem gelegd op de weldaad, die door het vuur aan den mensch bij zijn
werk wordt verleend. ‘Wel is waar hield Zeus dat vuur, voor de menschen zoo
onontbeerlijk, bedekt voor de aarde: maar de titan waagde een wondervollen diefstal.
Zonnespranken, loos in de holte van een vlierstok vergaderd, hielpen het menschdom
aan den gloed van het vuur.’ Toen konden de menschen met die schoone vuurgift
rustig en krachtig aan den arbeid gaan en de vruchten garen van hun werk en zorg.
Zij zouden werkelijk een leven vrij van druk te gemoet zijn gegaan, wanneer niet
Pandora die toekomst had verstoord1).
Wat nu Hesiodus in zoetvloeiende zangerige taal als fragment of episode
behandelde, werd door Aeschylus met stoere kloeke verzen, die soms dreunen als
klanken van bronzen klokken, in compleete op zich zelf staande grootsche compositie,
afgewerkt. In drie drama's heeft hij het lot van Prometheus voorgesteld: in den
vuur-aanbrengenden, den gekluisterden, en den ontboeiden Prometheus. De eerste
en laatste van die drie tragedies zijn verloren gegaan: wij weten enkel dat Aeschylus
in het derde drama de verzoening van den titan met Zeus behandelde. Doch slechts
het tweede drama, ‘de gekluisterde Prometheus’ is tot ons gekomen. Die opvatting
heeft zeker de tijd- en landgenooten het meest getroffen. De traditie achtte haar
uitsluitend waard voor altijd behouden te worden.
Volgen wij even met onze gedachte die voorstelling van den gekluisterden
Prometheus, zoo als Aeschylus hem voor alle eeuwen in marmerschoonheid heeft
uitgebeeld.

1) Vergelijk de vertaling door D.J. van Lennep van ‘de Werken en Dagen’ van Hesiodus, tweede
druk, pag. 3/4.
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Prometheus, de titan die aan Zeus den gloed van het vuur heeft geroofd om het den
menschen te verschaffen, wordt, in het drama, op bevel van den heerscher der goden,
vastgeklonken tegen een rotsige kust aan 's aardrijks versten zoom, waar rechts de
open zee golft, links uit rotskloven beken bruisen. Hij zelf, hoe ook gekluisterd, blijft
in zijn trots ongebroken. Hij jammert niet, hij klaagt aan. ‘Glansrijke hemel en gij
snelgewiekte lucht - zoo klinkt zijn stem - gij stroomenbronnen en gij rijzend en
deinend vlak der zee, waar het licht op dartelt, en ook gij, almoeder aarde, en gij,
alziend oog der zon, o, hoort mijn roep, en ziet, wat smaad mij goden aandoen, mij,
een god!..... Ik heb den mensch heil geschonken, daarom draag ik het smadelijk juk.
Ik heb in den boomstengel de bron van het vuur geborgen en den sterveling als
kostbare gift geschonken, die hem aller kunsten meester deed zijn. Voor zulk een
misdrijf lijdt ik nu de gruwzame straf. Hoog, in de open lucht ben ik geklonken aan
de rots.’ Aan de Oceanieden, die vrouwelijk zacht hem beklagend de kust naderen,
waar hij krimpt in zijn vaste boeien, en aan Oceanus zelven die hem tot onderwerping
aanmaant, legt hij uit wat hij heeft gedaan. ‘Wijl ik den mensch erbarmen toonde,
word ik zelf geen mededoogen waard geacht’. ‘Mijn vergrijpen waren, dat ik in de
ziel der stervelingen blinde hoop deed wonen, en voorts dat ik hun het vuur verschafte,
dat tot kunst hen zou leiden.’ Hij, Prometheus, had dat alles wetens en willens gedaan.
Hij had zich tegen Zeus gekeerd, omdat voor dezen, den nieuwen heerscher van het
heelal, de menschen, ééndagskinderen, niets golden, slechts vernietiging waard
schenen. Straks legt hij nog breeder uit, hoe door hem de verlossing der menschen
stap voor stap werd bewerkt en volbracht. ‘Eerst zagen zij met d' oogen, zonder iets
te zien: zij hoorden niet, schoon hoorend: als schimmen, die door een droom worden
opgeroepen, deden zij, hun leven lang, verward en planloos alles: zij kenden niet de
kunst van het timmeren of bouwen: zij woonden als krielende mieren in holen
waarbinnen geen zonnestraal dringt. Zij kenden geen vaste teekenen om 's winters
vorst, der lente bloei, of het rijpen door den gloed van den zomer, vooruit te ontwaren.
Al hun doen was zonder oordeel. Totdat ik, Prometheus, der sterren zwaar te
ontraadselen wegen hun heb getoond in opkomst en in ondergang. De kroon der
weten-
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schappen, de kunst der cijfers en der getallen, is mijne vinding geweest, en daarbij
der letteren spraak, die, geheugen wekkend, aan alle kunsten het leven schenkt. Ik
ook legde het juk den runderen op voor den ploeg en deed de dieren lasten dragen,
zoodat zij den mensch vervingen in den arbeid die hem 't allerzwaarst viel. Voor den
wagen spande ik het bit-beknabbelend ros, den trots en grootste vreugde voor rijke
weelde. En ook het ranke vaartuig, dat met doek bewiekt over de zee rondzweeft,
vond niemand uit dan ik alleen’. En nog meer middelen en kunsten heeft Prometheus
aan de menschen gebracht. Vooreerst de grootste vinding. Werd er vroeger iemand
krank, geen middel was er, geen spijs die lafenis bood, geen dronk of zalf die pijn
stilde: iedere artsenij ontberend verkwijnden de menschen, totdat hij hun 't mengen
leerde van der kruiden heilzame sappen, waardoor de schaar der kwalen werd
gebreideld. Daarna onderwees hij hun de wichelkunst, het zien der toekomst uit
droomen, klanken, ontmoetingen, vlucht der vogelen, en offerande van dieren.
Eindelijk wees hij den menschen aan wat de schoot der aarde verborg aan metalen,
goud, zilver, koper en ijzer: al die schatten van onwaardeerbaren prijs bracht hij voor
hen aan 't daglicht, hij Prometheus.
Dit alles deed Prometheus voor de menschen, omdat Zeus, de oppergod, het naliet.
De Titan had vroeger medegeholpen, om aan dezen God de overwinning te doen
behalen en hem de opperheerschappij, die orde in het heelal zou brengen, te
verschaffen: doch nu het bleek, dat de menschheid, wel verre van eenige baat te
vinden bij die zege, door Zeus aan haar treurig donker lot werd overgelaten, verzette
hij zich. Hij schonk aan de kinderen der menschen de middelen der beschaving, die
zij van Zeus hadden moeten ontvangen. Hij gaf den stoot aan onbegrensden
vooruitgang der menschheid. Het is waar, nu wordt hij smadelijk gestraft. Maar de
God, die hier straft, bewijst door de wrekende daad zelf een geweldenaar te zijn.
Recht gaat niet van hem uit, gelijk Aeschylus ook in de in het drama ingevlochten
episode van Io poogt aan te toonen. Anderen mogen nu dien veelvermogenden
dwingeland vleien, hij, Prometheus, ruilt zijn lijden niet tegen slavernij. Niets zal
hem bewegen, naar vrouwen-aard, de handen smeekend uit te strekken tot dien God
der willekeur. In ongebogen fierheid blijft de Titan de toekomst afwachten. Het pleit
tusschen de
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gedachte en de macht moet nog worden afgewikkeld. En Prometheus vóórziet en
weet dat de gedachte moet triomfeeren. Zelfs de Oppergod moet voor 't Recht buigen.
Er is ten allen tijde een beroep van Zeus op Themis. In duistere geheimzinnige doch
veelzeggende woorden laat hij zich uit over die bevrijding der toekomst, en over den
val van het rijk van Zeus. Aeschylus laat Zeus zelf een vóórgevoel hebben van die
verre toekomst. Zeus zendt zijn bode, zijn Hermes, tot den geketenden Titan, om
van hem te vernemen, wat het feit zal zijn, dat hem, Zeus, van den zetel zal storten.
Indien Prometheus het niet verkondigt en meêdeelt, zal nog zwaarder straf hem
treffen. Doch de onsterfelijke Titan weigert dat woord te zeggen, als hij niet dadelijk
verlost wordt van der boeien smaad. Zeus zet dus het werk van het geweld voort. De
Titan wordt neêrgeploft in den Tartarus. Het is schijnbaar de volkomen ondergang
van hem die de menschheid wilde bevrijden. Men hoort nog slechts de woorden van
den neêrzinkenden Prometheus1): ‘Reeds davert de grond: het doffe gerommel des
donders rolt: de vurige straal van den bliksem schiet rondom mij neêr: en de
wervelende wind drijft wolken van stof. Met ontzettende vaart van alom tot worsteling
samengehort, zijn de winden in heftigen, loeienden strijd. Het zwerk en de zwalpende
zee zijn één. Ja waarlijk, de storm, door Zeus mij verwekt, schrijdt voort,
schrikwekkend, en werpt zich op mij! O heilige moeder aarde, o glansrijke hemel,
waar aller leven, het licht, in leeft, gij aanschouwt mij, wat onrecht ik lijd!’
Let wel op de vervorming en ontwikkeling, die allengs aan de figuur van
Prometheus door de oudheid is gegeven.2) Men is uitgegaan van de voorstelling dat
Prometheus aan de menschen het vuur heeft gegeven. Maar langzamerhand is dat

1) Wij gebruiken, even als bij 't voorafgaand overzicht, hier uitdrukkingen der zeer goede
vertaling van dr. L.A.J. Burgersdijk. Gids 1880, III, p. 316-366.
2) Trekken van die Grieksche uitwerking der sage vindt men natuurlijk ook op de spaarzaam
ons behouden fragmenten van kunstwerken uit Hellas. Zie enkele daarvan, voorzoover zij
op Prometheus betrekking hebben, in het bekende werk van Baumeister ‘Denkmäler des
Klassischen Alterthums, 1887/1888. Band II, p. 1276 seqq. en Band III, pag. 1408 seqq.
Vergelijk F.G. Welcker ‘Griechische Vasengemälde’, 1851, pag. 192 en volgende: voorts
Ernst von Lasaulx ‘Studien des Classischen Alterthums’, Akademische Abhandlungen, 1854,
pag. 316 en volgende.
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vuur veréénzelvigd met de beschaving. Alles is in zekeren zin vergeestelijkt. Door
het gebruik maken van dat vuur zijn de menschen eerst waarlijk tot menschen
gemaakt. In dien zin kan Prometheus haast als de schepper der menschen beschouwd
worden. Want eerst met behulp van de kracht van het vuur ontwikkelen zich hun
aanleg en geschiktheid. Zij kunnen werktuigen en hulpmiddelen zich verschaffen en
fatsoeneeren. Zij gaan van trap tot trap nu voorwaarts, zetten de eerste schreden op
den weg van opmerking en nabootsing. Zij oefenen zich in kennis en kunst.
Prometheus, de vooruitziende God, is dus, volgens de Grieken, de vader van den
kunstvollen arbeid en van het weten. In modernen zin zouden wij kunnen zeggen dat
hij voor de Grieken vertegenwoordigde de begrippen van i n d u s t r i e en van
w e t e n s c h a p . De beginselen daarvan heeft hij aan de menschen meegedeeld; maar
- en dit blijft het eigenaardige der opvatting - als een roof gepleegd uit het gebied
der Goden. Wat hij heeft gegeven is de kiem tot zelfstandigheid ook tegenover de
geheimzinnige machten, die van uit den hemel het lot der menschen regeeren. Hij
spelde voor hen de overoude spreuk, die wij in 't begin van onzen Bijbel door
Satan-slang hooren uitspreken: ‘Eritis sicut Deus’, ‘gij zult worden gelijk aan God.’
Uw industrie zal u vrij maken van de behoeften en nooden die gij in lageren zin op
aarde voelt nijpen: uw wetenschap zal u in hoogeren zin opvoeren tot den rang van
geesten. Het vuur is slechts een vorm van intelligentie, van rede. Voorwaarts, met
en door dat vuur, is de leus. Wat deert het, of de goden aanvankelijk zich verzetten,
en de eerste mensch, die het stoute stuk van den hemel te winnen durfde bestaan, in
den afgrond zinkt? Men moet slechts volhouden en volharden. Godsdienst is niet
gelegen in een laaghartige kruiperij jegens een wezen, waarvan men zich een beeld
geschapen heeft in de hersenen, en dat men vervolgens God noemt. Ware godsvrucht
is betooning van geest en kracht. De goden kunnen ons de zaligheid niet anders
schenken dan door middel van onze eigene vrijheid. Slechts hij die ook in zijn kluisters
trotsch en vrij bleef zal ten slotte overwinnen. De godheid zelf verandert dan. Een
God is dan niet langer de wijkplaats van onze onwetendheid, hij wordt het middelpunt
van onze kennis.
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III.
Slechts zeer ter loops wordt in de eerste zeventien eeuwen, die na de geboorte van
Christus wegwentelen, van Prometheus en zijn mythe gewaagd. Hier en daar wordt
een zinspeling op zijn lijden en streven gemaakt. In enkele teekeningen der
catacomben meent men wellicht trekken van Prometheus te zien. Kerkvaders, die
nog in nauwe aanraking met de oudheid staan, noemen van tijd tot tijd zijn naam,
zelfs in verhouding met Christus. Zoo bij voorbeeld Tertullianus. Bij hem is
Prometheus als een voorlooper van Christus. Christus is de ware Prometheus, ‘verus
Prometheus, Deus omnipotens, blasphemiis lancinatus’, de door lastertaal als met
een lans doorboorde, zoo als Prometheus door den arendsbek werd geknaagd.
Prometheus is hier echter slechts een vluchtig licht- of schaduwbeeld. In den tijd der
Renaissance, als de wereld der oudheid weder oprijst, komt ook het beeld van
Prometheus in den geest van enkele hooge kunstenaars weder meer plastisch afsteken
tegen den wijkenden achtergrond. Het wordt iets scherper en voller in omtrek.
Michel-Angelo waagt zich aan de figuur van den titan. In de collectie der koningin
van Engeland te Windsor komt van Michel-Angelo een teekening voor van
Prometheus geketend aan de rots. Voorts kent men van hem een schets van den Titan
door den arend gebeten, naast den drempel van een heidenschen tempel die inéénstort,
en een andere schets die Prometheus voorstelt gekruisigd tegen de takken van een
grooten eik1). Intusschen zijn dit alles slechts sporadisch opduikende herinneringen.
Doch als de loopbaan der achttiende eeuw daalt en de negentiende in aantocht is,
komt Prometheus geweldig zich van de gedachte en de verbeelding der menschen
meester maken.
Eerst nog zuiver in den antieken vorm bij Goethe. Wij zijn in het jaar 1773. De
jonge Goethe, in 1771 uit Straatsburg vertrokken, is in zijn
‘Sturm-und-Drang-Periode’. Er verloopen nog twee jaren, eer hij in 1775, als hij 26
jaren oud is, in

1) Zie die teekeningen en schetsen van Michel-Angelo genoemd bij Charles Christopher Black
‘Michael Angelo Buonarroti’, 1875 pag. 216 en bij Paul de Saint-Victor ‘les Deux Masques,
tragédie-comédie’, vol. I, 1880, pag. 337.
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Weimar zich vestigt. Thans geeft hij aan een opgetogen omgeving de romantische
meesterstukken zijner jeugd, Werther en Götz von Berlichingen. Doch machtig en
nobel verklanken tegelijkertijd in zijn brein woorden en tonen uit de Grieksche
oudheid. En zelden is de vorm meer klassiek plastisch door hem gehanteerd, dan
toen hij het dramatische fragment ‘Prometheus’ dichtte. Hem boeit - wij zijn in de
jaren vóór het naderen der Fransche revolutie - slechts het denkbeeld van het verzet
van den Titan tegen den oppermachtigen Hemelheer. Prometheus is bij Goethe de
schepper der menschen, die tegen de wet van Zeus, doch met de hulp van
Pallas-Minerva, aan de door hem gevormde beelden leven weet te geven, straks die
menschen tot een maatschappij gaat leiden. Goethe teekent dus van Prometheus den
tijd die aan zijn straf en zijn lijden vóórafgaat. Nooit heeft echter in krachtiger geluid
de opstandkreet tegen de goden van den dag geklonken: nimmer is met fikscher zwier
en met krachtiger realisme het beeld van den tegen den hemel zijn vuist ballenden
worstelaar gebeiteld. Hoort slechts enkele regels uit dat gedicht van Goethe, waar
hij Prometheus in zijn werkplaats voorstelt luid tegen den hemelheer zich verheffend:
‘Bedek uw hemel, Zeus, met wolkenfloers en zweep eiken door elkander op
berghoogten, zoo als knapen distelen den kop afslaan: gij moet mij mijn aarde toch
laten staan en mijn hut, die gij niet gebouwd hebt, en mijn haardsteê, om wier gloed
gij mij benijdt. Ik ken niets armelijkers onder de zon, dan gij Goden. Gij voedt
kommerlijk met offer-cijns en gebeds-wierook uw majesteit, en zoudt derven, wanneer
kinderen en bedelaars niet hoopvolle dwazen waren. Toen ik een kind was, niet
wetend waaruit of waarin, keerde ik mijn verdwaald oog naar de zon, alsof dáár
boven een oor was dat mijn klacht zou hooren, een hart als het mijne, dat erbarming
kon hebben met het onderdrukte en het beknelde. Wie hielp mij tegen den overmoed
der Titans? Wie redde mij van dood en slavernij? Hebt gij niet alles zelf volbracht,
heilig gloeiend hart: en hebt gij echter niet, jong en goed, bedrogen, reddings-dank
toegegloeid aan den slaper daarboven! Ik u eeren? Waarom? Hebt gij ooit de smarten
verzacht van hem die belast en beladen was? Hebt gij de tranen afgedroogd en gestild
van den beangstigde? Heeft niet mij tot man hamerend gesmeed de almachtige tijd
en het eeuwige
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noodlot, uw heer en de mijne? Zoudt Gij misschien wanen, dat ik het leven zou haten,
omdat niet alle bloesem-droomen rijpten? Hier zit ik: vorm menschen naar mijn
beeld, een geslacht, dat mij gelijk is, om te lijden, om te weenen, te genieten, zich
te verblijden, en u niet te achten even als ik.’
Dit was de toon van den dichter vóór de Fransche revolutie. Na die
wereld-omwenteling en opstand - en wel in het jaar 1802 - nam een ander duitsch
dichter, uit dienzelfden kring van Goethe, het onderwerp op dat Goethe uit 't oog
had verloren. Hij was Herder1). Als dichter kan hij in de verste verte niet op één lijn
met Goethe staan. Zijn verzen, vergeleken met die van Goethe, zijn, wat vorm en
klank betreft, egaal fletsch en zelfs conventioncel. Maar in gedachte en diepte van
inzicht is hij Goethe's evenknie. Hij nu begrijpt het nieuwe element, dat, na het
eindigen der Fransche Revolutie, in de Prometheus-mythe aan 't licht moet komen.
Is tot nu toe vooral op het verzet en op de straf het licht gevallen: voortaan moet men,
wanneer men van Prometheus gewaagt, spreken en dichten van zijn bevrijding. Met
andere woorden, voor Herder was het vuur, dat Prometheus den menschen had
aangebracht, de vlam der altijd toenemende menschelijke ontwikkeling, het altijd
reiner en steeds meer omhoog stralen van den goddelijken geest in den mensch: de
v o o r u i t g a n g der menschheid i n v r i j h e i d en r e c h t v a a r d i g h e i d . Nu,
sinds de Fransche revolutie, de beletselen zijn weggenomen, die dat opflikkeren van
de vlam hebben verhinderd, nu de bevrijding dáár is, kan de menschheid al haar
krachten in vollen levenslust ontvouwen.
Dit wordt in een reeks van twaalf tooneelen voorgesteld, die tot titel hebben: de
ontketende Prometheus (‘der entfesselte Prometheus’). In de eerste tien tooneelen
zit Prometheus nog steeds in boeien geklonken op de rots. Hij geeft zelf, in het begin,
te kennen hoe zijn bevrijding nabij kan zijn. Persoonlijk heeft hij spoedig ontwaard,
dat bij hooghartig opgevatten moed

1) De bewerking van de Prometheus-sage door Beethoven in het jaar 1801 (‘de menschen van
Prometheus’) kan, jammer genoeg, niet medetellen. Het is zuivere ballet-muziek. De
componist, die anders zoo heerlijk het grootsche thema had kunnen behandelen, ondernam
hier slechts bestelwerk voor een ballet, en liet zich geenszins door een min of meer diepe of
zinrijke opvatting van de mythe leiden. Hij heeft dan ook hier slechts lichte vriendelijk
vroolijke muziek gecomponeerd. Zie Alexander Wheelock Thayer (duitsche vertaling) Band
II, 1872, pag. 123 en volgende.
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de boeien van-zelf wijder werden. En steeds sprak in hem de heilige voorzegging:
‘duldt, Prometheus! Wanneer de sterkste uwer menschen de grootste daad volbracht
heeft, wanneer gij-zelf de kloekste volvoert; dan slaken uw ketenen, en gij ziet uw
groot werk op aarde gedijen.’ En in zijn eenzaamheid aan de rots gekluisterd, had
hij inderdaad het verstand der menschen op aarde reeds zich zien ontwikkelen. De
gevaarvolle gave, die hij aan zijn menschen gegeven had, het vuur, dat hij ja in den
boomtak had gebracht, maar dat hij verder in hun geest aanblies en in de rots van
hun inborst ontstak, glimt, brandt, straalt en glanst thans overal. De menschelijke
geest is wakker geworden en heeft het gebied dat vroeger uitsluitend aan de goden
behoorde betreden. De verpersoonlijkte goddelijke krachten naderen dan ook reeds
Prometheus met weeklachten over zich zelven. Hier is 't het koor der Oceanieden,
die jammeren dat de rust van haar zee is gestoord, sinds op gewaagde vlotten de
koene stervelingen over de baren zweven, niet achtend zelfs den dood. Daar is 't
Oceanus zelf, die over ontwijding van zijn heilig rijk zich beklaagt, niet inziende,
dat de Oceaan, die de gordel der wereld is, door de menschen tot bemiddelaar van
allen wordt gesteld, vredestichter tusschen alle volken. Prometheus kan hem
verzekeren, dat, zoo de aarde nog onder de menschen twistappel moge blijven - want
het merg van den wolf heeft hij helaas ook in 't leem van den mensch gemengd - het
gebied van Oceanus het onaantastbare vrije heilige element zal zijn, vrij als de lucht,
ondeelbaar als de golven, een band der natiën van de geheele wereld. Op de zee
heerscht gemeenschap en vrijheid. Waar de golven ruischen en de klippen dreigen
daar uit zich broederschap, waar de diepte inzwelgt en de storm verteert daar toont
zich de erbarming. Doch ook Géa, de aarde zelve, komt met klachten. In haar gewijde
stille rust-oorden dringt de mensch met bijl en houweel vooruit. De dryaden worden
verjaagd, de geesten der wouden en bergen moeten vlieden. De oudste telgen, reuzen
en geweldige dieren, worden gedood en gekneveld door den stoutsten der menschen,
door Alcides, den zoon van Alcmene. - Op het vernemen van den naam van Alcides,
en op de mededeeling van Géa, dat deze Alcides (Hercules) zelfopofferend naar de
onderwereld is afgestegen om zijn vriend (Theseus) te redden: begint Prometheus te
gevoelen, dat dit wèl de grootste daad, het edelste besluit is door een mensch te
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volbrengen. ‘Hoog omhoog, mijn hart - zoo roept hij uit - op dezen hoeksteen bouw
ik mijn geslacht, op broederschap. Kamp voort, o Alcides! Volvoer uw strijd. Gij
overwint en verlost mij. Doch waar is mijne kloekste daad? Waar?’ - Terwijl
Prometheus mijmert en vraagt, komen, als ter aanvulling en afronding van hetgeen
de menschen op aarde hebben weten te verwerven, nieuwe tooneelen zich aan hem
voordoen. Hier komt Ceres (Demeter) omgeven door maaiers en maaieressen met
kransen van koorn-airen versierd: in haar dienst hebben de menschen vastheid van
verblijf, eigendom en wet, weldra, door het opmerken der wisseling van de
jaargetijden, orde van 't heelal leeren eerbiedigen. Zij hebben leeren arbeiden en
verduren. Want Ceres heeft, toen niemand haar wilde helpen om haar dochter te
ontrukken aan de onderwereld, zich tot de menschen en Prometheus gewend, en hen
opvoedend zag zij nu in elk zaad, dat in de aarde door menschen gelegd nieuwe
kiemen deed uitbotten, haar kind terug. Zij heeft de menschen teeder lief gaan hebben.
Het is waar - Prometheus zegt 't zelf - tirannen zullen het stille arbeidzame volk
vertreden, in 't juk brengen, tot lijfeigenen en grondhoorigen maken en hen in hun
eigen huiselijken haard ombrengen: dan zal hun geest tot het graf zich willen buigen
- doch de hoop blijft over. Bacchus komt op als vertegenwoordiger van die hoop, zij
het dat zijn gave, die vroolijken moed aan den geest verleent, misbruikt kan worden.
Terwijl Prometheus met 't denkbeeld van hoop zich verkwikt, nadert de verzoeking,
in de gestalte van Pandora door Hermes geleid. Doch Prometheus wijst dit verlokkend
schijnbeeld af. Haar verleidende weelde-gaven zijn waan en bederf: ‘liever in
armoede, onder den druk van nood moge mijn volk leven, dan duizendvoudig
bedrogen door valsch verblindenden tooverglans’. - Doch nu nadert werkelijk de
Redder. Alcides heeft de zwaarste taak van een mensch volbracht en zijn vriend
Theseus naar de bovenwereld terug weten te brengen. Hij komt aan de rots waar
Prometheus gekluisterd is. Reeds vliegt de adelaar uit het zwerk om den lever weder
hem open te rijten. Alcides spant zijn boog, en doodelijk valt de gier. Nu treedt hij
tot Prometheus en ontketent hem. ‘De grootste uwer daden is volbracht - zoo zegt
hij tot Prometheus - o gij der menschen redder, hun bevrijden; ik roep u voor den
troon van uw moeder’. - En ziet, in het
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laatste tooneel staan zij allen voor den troon van Themis, de rechtvaardigheid, de
moeder van Prometheus. En Themis spreekt nu het slotwoord. ‘De overmoed van
den geest - zoo zegt zij - is niet rechtvaardig. Omdat gij overmoedig waart hebt gij
geleden: doch nu door dat lijden hebt gij de grootste daad geleerd en daarin u
geoefend, te weten in het stand houden (‘Beharrlichkeit’). Aan uw rots vastgehecht,
bleeft gij wie gij waart, Prometheus, versmadend elken weg der valsche kunst.
Intusschen is, o zoon, uw werk gedijd. Dat werk prijst u in het aangezicht der
Olympische goden. Weet het, zelfs ter bevordering van uw doel, werd de arm u
gebonden. Hadt gij, wat slechts langzaam kon ontwikkelen, snel en overijlig willen
toebereiden, dan had gij zelf uw eigen werk vernietigd, dat thans rustig kan opbloeien.
De menschenvriendelijkste der goden zijn thans het ondernemen, dat gij begon,
genegen. De Olympus is voortaan op aarde.’ Zoo spreekt Themis, en Pallas brengt
thans als bekroning van het geheel tot Prometheus een gestalte, die in eenvoud en
liefelijkheid het tegenbeeld is van Pandora, te weten Agathia, de reine
menschelijkheid, het doel van geheel het werken van Prometheus, die voortaan zijn
geleidster, raadgeefster en zuster zal zijn.

IV.
De bevrijding van Prometheus was dus aangegeven. Wat Herder slechts had gespeld,
wachtte nu slechts op een ideëel dichter, die het beeld der ontketening van den geest
tot de hoogste immaterieele sferen zou kunnen opvoeren. Dit was Shelley, wiens
Prometheus-gedicht in 1820 't licht zag. Tot barstens toe zwellen bij hem de
accoorden. Wij hebben hier niet meer louter plastische afronding der eenvoud: neen
in een rijke harmonie van schitterende kleuren en vormen wordt geheel het bedrijf
der aangevangen verlossing verplaatst. Het zijn geen saâmgeperste herinneringen
die ernstig treffen, neen de vurige fakkel van den halfgod zet alles in laaien gloed.
Het wordt allengs in het gedicht een jubelende blijdschap over de nieuwe groeikracht
der natuur en der menschheid. Doch let wel: niet enkel wordt, met het oog op den
oneindigen vooruitgang, nadruk gelegd op wetenschap en industrie: neen, naast die
twee hefboomen voegt zich bij Shelley de kracht der d i e -
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n e n d e l i e f d e en der z a c h t m o e d i g h e i d . Dit is het geheel nieuwe element,
dat een der hoogste geesten der 19e eeuw - naast Goethe is hij wellicht de grootste
poëet dezer eeuw - aan de Prometheus-mythe heeft toegevoegd.
Ontleden wij thans - hoe moeielijk het zij - den inhoud van zijn poëem. Shelley's
‘ontketende Prometheus’ wordt door hem een lyrisch drama genoemd. Hij verdeelt
het in vier bedrijven. In het eerste bedrijf is Prometheus nog steeds gekluisterd aan
de rots van den Indischen Caucasus. In het tweede ziet men Asia, een
verpersoonlijking der natuur, de voorbereidende stappen doen om hem, nu het uur
der verlossing nadert, te bevrijden. In het derde bedrijf heeft die verlossing plaats,
stort Zeus (Jupiter) van zijn troon, en schildert Prometheus de wenteling der dingen,
die in de wereld en in de menschheid nu plaats zal grijpen. Het vierde bedrijf eenigszins later door Shelley daaraan toegevoegd - geeft een blik in de zaligheid van
het voortaan in vrijheid en goddelijke vreugde jubelende heelal.
Het eerste bedrijf toont ons Prometheus in onverzwakte fierheid, al wordt hij nu
drie duizend jaren lang duldeloos gefolterd. Hij acht zich in zijn lijden gelukkiger
dan de oppergod, die slechts over slaven heerscht. Inderdaad hij heeft medelijden
met dien god. Hij zou den vloek willen terugnemen, dien hij, toen hij voor 't eerst
geketend werd, tegen Jupiter heeft uitgestooten. Die vloek wordt in zijn breede
bewoordingen herhaald, en aan den beheerscher der goden en menschen wordt
aangezegd, dat het uur zal komen, waarin hij, Jupiter, zal blijken te zijn hetgeen hij
innerlijk is, een geest der duisternis. Maar is die vloek nog eens vernomen, zoo komt
- al zegt Prometheus dat hij berouw over die bittere bewoordingen van het verleden
heeft - Mercurius, de bode van Jupiter, vergezeld van de Furiën hem nieuwe straffen
brengen. Mercurius heeft zelf geen lust in het leed dat hij moet doen ondergaan, en
maant Prometheus zijn gemoed te buigen. Doch Prometheus blijft in zijn vast kalm
besluit onwrikbaar. Zoolang het door hem beminde ras der menschen vertreden wordt
door de dienaren die de gedachte van den oppergod uitvoeren, is geen wijziging in
't voornemen van Prometheus te verlangen. ‘Laat anderen de misdaad vleien, waar
dat misdrijf in zijn vergankelijke almacht troont, zij zullen toch nog ongedeerd zijn,
want de Rechtvaardigheid zal, als zij triomfeert, medelijden, niet straf, doen
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stroomen op het haar aangedane onrecht, reeds te zeer gewroken door het dwalen
zelf der dwalenden.’ Prometheus zal geen schikking of compromis met het kwaad
aangaan; hij wacht het uur der vergelding. Nu laat Mercurius de Furiën los tegen
den Titan. Zij brengen de meest verfijnde pijniging aan. Zij laten Prometheus de
voorstelling zien, dat al wat hij voor de menschheid geleden en gedacht heeft een
illusie, een droombeeld is. Prometheus moge roemen op de klare heldere kennis die
hij voor de menschen heeft doen dagen, in den geest dier menschen werd slechts een
dorst gewekt, door geen wateren te stillen, een dorst van wilde grimmige koorts,
waardoor hoop, twijfel en verlangen hen nu voor altijd verteeren. Daar kwam een
vriendelijke milde machtige gestalte glimlachend tot de bloedige aarde: zijn woorden
overleefden hem, doch als door een snel vergif verwelkten en verschrompelden
trouw, vrede en erbarmen. Zie, aan den breeden horizont stuwt de van menschen
krioelende stad haar donkeren stikrook tot den vroeger helderen hemel omhoog!
Hoor de kreten van wanhoop allerwege! Ach de edelmoedige geest weeklaagt om
het geloof in de toover-leus dat hij heeft ontstoken. Angstdroppelen bevochtigen zijn
wenkbrauwen. Want een ‘ontgoochelde’ natie heft zich op uit den dag der ellende;
aan waarheid was haar toestand gewijd: vrijheid zou haar leiden: legioenen van
aaneengeschaarde broeders, die Liefde kinderen noemde, zouden oprijzen: - welaan,
broeder valt thans moordend op broeder; het wordt een oogst-tijd van dood en van
zonde; bloed als nieuwe wijn bruist allerwege, totdat wanhoop een worstelende
wereld, die het terrein wordt van slaven en tirannen, voor goed smoort. De Furiën
wijzen met den vinger op zulke tooneelen. Zij doen scherp zien, dat zij, die zwaar
bitter onrecht en smaad voor de menschen dulden, slechts duizendvoudige folteringen
op hen en op zich zelven hoopen. Als in een glanzend snel wijkend vizioen toonen
zij den klagelijken aanblik van een jongen wan met geduldig lijdende gelaatstrekken
vastgenageld aan een kruis. Al die visies martelen Prometheus als giftige adders, en
de Furiën zetten de slangen aan. Straks trekken zij een slotsom: ‘In elk menschelijk
hart - zoo zeggen zij - blijft na alles over de schrik en de vrees (‘terror’). De besten
vreezen, dat alles wat zij versmaden om te denken toch nog waar zal blijken.
Schijnheiligheid en gewoonte maken van hun geest de wijkplaats
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van allerlei eeredienst, dien zij reeds achter zich meenden te hebben gelaten. Zij
durven voor der menschen staat en toestand geen goeds meer bedenken, en toch zijn
zij zich-zelven niet eens bewust dat zij dien moed missen. Den goeden ontbreekt de
macht, tenzij om onvruchtbare tranen te weenen. Den machtigen faalt het aan
goedheid. De wijzen hebben geen liefde, en zij die lief hebben bezitten geen wijsheid.
Zóó zijn alle beste dingen op aarde verward en saâmgegroeid in 't kwade. Vele
menschen zijn sterk en rijk en zouden willig rechtvaardig zijn, maar leven te midden
van hun lijdende medemenschen alsof niemand iets voelde. Zij weten niet wat zij
doen.’
Tegenover die beangstigende kwellingen des geestes laat moeder-aarde den
duldenden Titan, die ook thans nog woorden van medelijden voor zijn vervolgers
heeft, woorden van troost en bemoediging klinken. Terwijl de furiën hebben willen
doen gelooven, dat waarheid, vrijheid en liefde slechts ledige woorden zijn, ijdele
holle klanken, komen zachte geesten hem troosten, geesten die de toekomst zien. Zij
ook wijzen op vizioenen, op tooneelen, die juist een tegenbeeld vormen van de
donkere tafereelen door de furiën getoond. Eén komt er van een wild en gedruischvol
slagveld, waar de standaard van het geweld wordt verbrijzeld, en slechts éénzelfde
klank 't luchtruim nu vervulde, beneden, boven, overal: een uiting van zelfopofferende
liefde: hoop en profetie die aan Prometheus' naam zich vasthecht. Een ander komt
uit de door winden gezweepte zee, waar de vloten op elkander stortten; een groot
schip spleet krakend uitéén: en bij een hellen straal zag men een schepeling, die aan
zijn vijand de reddingsplank overliet en zelf in de golven dook om te sterven. Een
derde verhaalt van een wijsgeer, altijd zittende te werken en te peinzen voor het nut
der menschheid; hij is naast zijn boek in slaap gevallen, maar een droom van
erbarming met 't leed van anderen doet zijn wangen tintelen. Een vierde spreekt van
een dichter op wiens lippen zegenbeden voor de menschen zweven: hij ziet overal
licht en schaduw, en uit die verschijnselen schept hij gestalten en vormen nog meer
werkelijk, meer levend, dan de stervelingen, want zijn kinderen worden kinderen
der onsterfelijkheid. Zóó komen weder in het brein van Prometheus boven het geloof
aan rechtvaardigheid, liefde en vrede. Hij gevoelt weder de kracht om te zijn de
redder en toevlucht der lijdende menschheid.
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Hij denkt nu mijmerend aan de nymf Asia, ‘uit wier beminde oogen hij vroeger leven
dronk’, ‘die, als zijn wezen overvloeide, in gouden schaal opving den glanzenden
wijn, die anders slechts het dorstige stof had bevochtigd.’
Het tweede bedrijf brengt ons bij die Asia, in wie een deel natuur zich
verpersoonlijkt. Zij is tijdens de straf van Prometheus verbannen in een vallei van
den Indischen Caucasus. Doch zie, op een morgen, als de lente frisch ontwaakt,
nadert tot haar Panthéa, een der twee Oceanieden (Ione is de andere) die bij den
gekluisterden Titan zijn blijven toeven om hem troost aan te bieden. Panthea deelt
haar mede twee droomen die tot haar zijn gekomen. In den éénen droom had zij
gezien, dat de bleeke met wonden doorploegde ledematen van den Titan, uit de boeien
verlost, weder tot den vroegeren luister zich ophieven, en dat zijn stem, die het doffe
brein weleer betooverde, als muziek weder tot haar klonk. In den anderen droom
was een geest haar verschenen, met wilden en vluggen blik, met welig hoofdhaar
door den wind bewogen, gehuld in een kleed waardoor gouden dauw van sterren
fonkelde: en die geest - geest van vooruitgang - riep slechts het ééne woord: ‘volgt,
volgt!’ Terwijl zij spreken suist het om haar heên: en herhalen de echo's van alle
kanten dat woord ‘volgt.’ Welnu zij gehoorzamen dien wenk; Panthea legt haar hand
in die van Asia en zij volgen de stem. Het is een schoone tocht dien zij ondernemen.
Zij gaan door dichte ruige wouden, langs rotsen en bergkloven: nu eens gaat het pad
langs ceders en pijnboomen en is het lommer zoo zwaar, dat geen straal van den
blauwen hemel er doordringt: dan weder treden zij op zonnige grazige weiden, waar
allerlei bloemen bloeien en de broze anemone tot haar neerbuigt. Nu ééns hooren zij
het klagelijk en toch zoo doordringend gefluit der nachtegalen, kreet van liefde,
muziek zóó zoet dat vreugde hier bijna smart wordt. Dan weder klateren beken en
watervallen haar toe. En steeds treden zij voorwaarts zonder zich op te houden, dwars
door het dichte bladergroen, over 't zachte mos, langs stammen omwonden door
klimop, altijd verder, altijd verder. Het is alsof een zachte wind haar voortdrijft, als
beken die naar het meer zich spoeden. De faunen, die in het woud zich ophouden,
zien met nieuwsgierigen blik haar beiden aan. Zij begrijpen dat een onweerstaanbare
macht die twee beeldschoone gestalten tot een vast doel zich doet be-
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wegen; zij herinneren zich oude liederen van hun meester Silenus, wanneer hij zong
van lotsbestemming en toeval, van Goden en Chaos, van liefde en van het wee van
den geketenden Titan, die eens ontboeid zou worden, en dan de aarde tot één
broederschap zou maken. Asia en Panthea blijven niet luisteren, laten zich niet
afleiden, letten slechts op de stem die tot verder volgen haar roept. Zoo komen zij,
door een vaste aantrekkingskracht getrokken en geleid, langs rijzenden weg, midden
in het gebergte, ten slotte aan het voorportaal van het rijk van Demogorgon. Dit is
het einddoel van haar tocht. Want Demogorgon, de zoon van Themis, zelf de
verpersoonlijking der eeuwige Rechtvaardigheid, is de oorspronkelijke oerkracht,
die de wereld te samen houdt, en die, terwijl zij den troon van Zeus den geweldenaar
zal verbrijzelen, Prometheus moet bevrijden.
Boven en over de opening tot Demogorgon's verblijf rollen nevelen. Als uit een
vulkaan stuiven dampen naar boven, fijne ademtochten, die eenzaam mijmerende
jongelingen opsnuiven en drinken, en die zij waarheid, deugd, liefde, genie of vreugde,
bedwelmenden wijn van 't leven noemen. Door die lichte dampen heên zien Asia en
haar zuster het schemeren van het rijk van den God der gerechtigheid. Zij moeten
nu dwars door dien krater afdalen tot de diepte van zijn rijk. Langs den mist en de
purperen golven heên moeten zij zich afglijdend naar beneden laten gaan. Dwars
door de schaduw van den slaap, dwars door den dommelenden strijd tusschen dood
en leven, dwars door 't voorhangsel en de scheiding van schijn en wezenlijkheid,
naderen zij tot de treden van den troon van den God. En ziet: zij staan vóór
Demogorgon. Hij laat zijn sluier vallen. Een overweldigende donkerheid vult den
zetel van zijn macht: stralen van duisternis schieten uit, als zonnepijlen van de zon
op haar middaghoogte: het is een wezen nooit nog gezien en vormloos: geen leden,
vorm of omtrek, zijn te bespeuren: en toch voelen Asia en Panthea dat het een levende
geest is. Vraagt, zoo klinkt het tot haar beiden, wat gij zoudt willen weten. Nu begint
Asia haar vragen. Haar vragen over de levende wereld, en wie die wereld heeft
gevormd. De antwroorden zijn geheimnis-vol, zelfs voor Asia niet dadelijk te
begrijpen. Zij bewegen zich in de tegenstelling van den almachtigen God, die een
God van erbarming en liefde is, dien men in alles voelt, van wien
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de lentewinden en bloemen en 't licht spreken, en den God van willekeur, die schrik
en misdrijf, zelfverwijt en zelfverachting baart, en van wien enkel 't woord geldt: hij
regeert. Nu gaat Asia verder en ontvouwt het werken en doen van Prometheus. ‘Let
wel, zoo zegt zij, in den beginne waren Hemel en Aarde, Licht en Liefde. Toen kwam
Saturnus, van wiens troon de Tijd, als jaloersche schaduw, neêrviel. Onder diens
heerschappij bewogen zich de eerste geesten op aarde als in kalme vreugde, bloemen
en levende bladeren, vóórdat de wind of de zon of de wormen ze verwelkt hebben:
doch Saturnus weigerde aan die geesten het geboorterecht van hun wezen; kennis,
macht, kunst die de elementen vormt, gedachte die het doffe heelal doordringt als
licht, zelfbeheersching, en de majesteit der liefde: en juist naar die goederen haakten
zij als dorstigen naar lafenis. Toen keerde zich Prometheus aan de zijde van Jupiter,
en gaf hem wijsheid die kracht is, doch slechts onder deze voorwaarde: ‘laat de
mensch vrij zijn’: zoodat Jupiter bekleed werd met de heerschappij van den wijd
uitgestrekten hemel. En Jupiter regeerde nu. Doch regeeren beteekent almachtig te
zijn, geen vrienden te kennen, boven trouw en liefde en wet te staan. En op het ras
der menschen striemden nu hongersnood, zwoegen, ziekten, strijd, wonden en de
vroeger niet geziene spookachtige dood. De tegenstrijdige jaargetijden dreven, met
wisselende kwelling van vorst of hitte, de onbeschutte menschen, in bleeke kudden,
naar holen van het gebergte. In hun verlaten harten zond Jupiter wilde behoefte,
verbijsterenden kommer, ijdele schaduwen van onwezenlijke goederen, die tot
ouderlingen krijg dreven, zoodat de menschen zelven gingen verwoesten de eigen
wijkplaatsen, waarin zij, wrokkend tegen elkander, huisden. Prometheus zag het, en
wekte de veelvoudige hoop op, die sluimert in Elyseïsche bloemen, in Nepenthe,
Amaranthe en andere niet verwelkende bloesems, opdat die hoop met dunne
regenboog-vleugels het fantoom van den dood zou verbergen. Voorts zond Prometheus
Liefde, om de uit elkander gerukte ranken van den wijnstok, die den levenswijn
bergt, der menschen hart, saâm te binden. Hij temde het vuur, dat als een roofdier,
gruwzaam doch liefelijk, speelde onder het wenkbrauwen-gefrons van den mensch.
Hij boog en kneedde onder zijn wil ijzer en goud, slaven en teekenen van macht,
edelsteenen en vergif, en al de verfijndste vormen of elementen die onder de bergen

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

366
en de golven zijn verborgen. Hij gaf den mensch de spraak. Spraak nu schiep de
gedachte, de maat van het heelal. En wetenschap deed de tronen van aarde en hemel
schudden: zij trilden doch vielen niet. De harmonieuse ziel begon zich uit te storten
in alles voorspellend en verkondigend gezang. Muziek hief den luisterenden geest
omhoog, totdat hij zich vrij bewoog, verlost van sterfelijke zorg, goden-gelijk, over
de glasheldere golven van zacht rhytmisch geluid. Menschelijke handen bootsten
eerst na het menschelijk beeld, en dreven daarna haast den spot met die menschelijke
vormen, toen zij gestalten boetseerden schooner dan hun eigen, totdat het marmer
goddelijk werd: en moeders, die marmeren goddelijke beelden ziende, dronken de
liefde, die de menschen in 't oogenblik van hun leven in hun ras weêrspiegeld zien.
Hij zette uitéén de verborgen kracht van kruiden en bronnen, en ziekte nam een teug
en sliep. Dood werd als slaap. Hij onderwees de wenteling en dooréénstrengeling
van den loop der zeer ver dwalende sterren, en hoe de zon haar zetel wisselt, en door
welk geheimzinnig tooveren de bleeke maan zich vervormt, wanneer haar breed oog
niet de zee aanschouwt. Hij leerde de door stormwinden bewogen karren in den
oceaan te besturen, zooals het lichaam de leden bewreegt, en de Celten kenden
voortaan de Indiërs. Steden werden toen gebouwd, en tusschen hun sneeuw-witte
zuilen, omstroomd door zacht warme winden, lichtte de azuren aether, en toonde
zich in het verschiet de blauwe zee en het schaduwwerpende gebergte. Al deze
verzoeting van hun toestand gaf Prometheus aan de menschen, daarvoor hangt hij
nu krimpend in met overleg bedoelde pijnen.’
Zal de God der willekeur en van het kwaad - die den mensch, in plaats van
vreugdevol zijn herschepping der wereld te doen genieten, gezweept door het lot
doet drijven op 't wrakhout van zijn eigen wil - zal die God voor altijd de meester
zijn? of liever, hoelang zal hij nog de meester zijn? Want Asia wordt thans dringend
en dringender. Inderdaad heeft zij zelve het diepe bewustzijn der toekomst. Haar
eigen hart geeft haar het woord dat zij verlangt. Prometheus - zij weet het - zal oprijzen
als de zon van de opnieuw zich verblijdende wereld. Doch wanneer? Wanneer, zoo
vraagt zij voor 't laatst aan Demogorgon, wanneer zal het bestemde uur komen? Het
is alsof zij, de verpersoonlijkte natuur, den stoot gaat geven om
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Prometheus te verlossen. Want Demogorgon spreekt niet meer, doch laat slechts
zien. Daar komen op hun vliegende wielende karren door gevleugelde paarden
getrokken de onsterfelijke uren. En één dier uren is het uur dat Asia heeft opgeroepen.
Het is het uur, dat in stikdonkeren nacht de hoop des opperheerschers zal doen
verdwijnen. Uit zijn diepe mysterieuse ondoordringbare duisternis stijgt Demogorgon
op tot de zwarte kar door dat noodlots-uur geleid. De kar rolt voort en voort tot naar
den hemel van Jupiter. En op een wit-ivoren schelp, door een geest van licht bestuurd,
getrokken door rossen van vuur, begeleidt Asia met haar vriendin de rennende
onweerstaanbare kar. Asia's gedaante ondergaat op dien tocht een verandering. Haar
schoonheid wordt van hoogere orde: haar vriendin kan haar aanblik bijna niet
verdragen. Een harmonie van kleur en licht schijnt van haar uittestralen, en om haar
heên zingen geesten van leven en liefde, het schoonste en meest ethérisch gezang
dat misschien ooit is gehoord1).
Het derde bedrijf laat ons den val van Jupiter zien en de bevrijding van Prometheus.
Het tooneel verplaatst ons in den hemel, op 't oogenblik dat de zwarte kar van het
bestemde uur komt aanraderen. Jupiter gelooft zich nog de almachtige heerscher, al
bemerkt hij, dat de ziel van den mensch als een onuitbluschbaar vuur tegen den hemel
aan, met trotsch verwijt en twijfel, geweeklaag en worstelend gebed, in dreigenden
opstand opflikkert. Intusschen heeft hij bij Thetis een zoon verwekt, den schrik der
aarde, Hercules, die elken opstand zal te niet doen. Die zoon wacht slechts op een
vorm hem door Demogorgon op 't bestemde uur te geven. Dies acht Jupiter zich
zeker. Doch ziet, Demogorgon nadert. Het noodlot, de eeuwigheid. Hij wenkt, en
Jupiter moet hem volgen in den afgrond. De elementen gehoorzamen den oppergod
niet meer. De heerscher valt, en met hem zinken weg geweld en onderdrukking. De
zoon, dien Jupiter tot zijn eigen beveiliging had verwekt, de Hercules, wordt dienaar
der bevrijding. Oceanus, die den val beschrijft aan een der goden, wijst dadelijk er
op, dat over de banen van zijn golven geen bloed en zuchten meer zullen

1) Het is het lied dat met deze woorden begint:
Life of Life! thy lips enkindle,
With their love the breath between them.
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gaan, maar zachte muziek en liefelijke stemmen. Een oogenblik later - en Hercules
bevrijdt Prometheus.
Prometheus rijst op. De veelbeproefde spreekt geen enkel woord meer over het
verleden van smaad en pijn: geen verwijt klinkt meer van zijn lippen: hij richt slechts
het oog op de toekomst. Hij schildert aan Asia - ‘licht van het leven, schaduw van
nooit geziene schoonheid’ - de plaats waar zij voortaan te samen zullen wonen. Een
zalig verblijf. Zalig ook door 't geluk der menschheid. Dáár toch zullen, gedragen
op tooverwinden, de echo's komen uit de wereld der menschen, echo's die vertellen
zullen van de diepe stem van liefde nauw gehoord, van de zacht geuite bekommering
der duiven-oogige erbarming, van muziek op zich-zelf reeds de echo van het hart,
en van al dat 's menschen leven, nu vrij, tempert of verbetert. ‘Liefelijke
verschijningen zullen (zoo zegt Prometheus) ons dáár bezoeken, verschijningen,
eerst slechts flauw en ijl aangegeven, dan glanzend, blinkend en schitterend, wanneer
de geest - heerlijk zich opheffend uit de omhelzing der schoonheid, uit wie de vormen
stammen waarvan zij slechts het afschijnsel zijn - op haar de bijéénvergaarde stralen
werpt die werkelijkheid geven. Zóó zullen tot ons naderen de onsterfelijke kinderen
van schilderkunst, van beeldhouwkunst, van bezielde poëzie en van alle kunsten,
ook zij, die nog komen zullen en waarvan men thans nog geen voorstelling heeft.
Zij zijn de heên en weder gaande stemmen en schaduwen van alles wat den mensch
smaakvol en goed past, de middelaars van den besten eeredienst, dien der liefde,
door menschen en ons aangeboden en teruggegeven. Snel zich bewegende vormen
en geluiden, die schooner en liefelijker worden, naarmate de mensch in wijsheid en
goedheid vordert, wanneer sluier na sluier, kwaad en dwaling, wegvallen.’
Ook ‘de aarde’ als natuur neemt deel aan de wenteling der dingen, nu Prometheus
is vrijgemaakt. Zij ondergaat een verjonging. Nieuw leven zal geheel de planten- en
dierenwereld doortintelen, en de dood zal enkel wezen de laatste omhelzing van haar
die leven neemt dat zij gegeven heeft, als wanneer een moeder, haar kind omvattend,
spreekt ‘verlaat mij niet meer.’ Alle dingen zullen wat slecht in hun aard was afleggen,
en een fraaien of zachten vorm aannemen. Het is alsof alles uit een donkeren slaap
tot frisch nieuw leven ontwaakt. Slangen, padden, salamanders zullen aan schoonheid
verwant kun-
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nen zijn1). Die evolutie der natuur gaat evenwijdig en evenredig met de transformatie
der samenleving der menschen, nu het begrip van vrijheid, het loswoord van
Prometheus, aan de wereld wordt kenbaar gemaakt. De geest, die 't uur
vertegenwoordigt dat Jupiter heeft zien vallen, zweeft, blazend op een mystieke
schelp, de wereld rond. De schoonste harmonie wordt als machtige muziek,
opgevangen door echo op echo, overal gehoord: en op den klank dier ruischende
tonen voltrekt zich de wenteling van staat en maatschappij. ‘Ziet, de tronen waren
zonder koningen en de menschen verkeerden met elkander, zoo als de geesten doen.
Geen vleide er of liet een overwicht gevoelen. Haat, minachting, vrees, eigenliefde
of zelfverachting waren niet meer op den wenkbrauw-boog geteekend, zoo als boven
de poort der hel de woorden staan: “laat alle hoop varen gij die hier binnen treedt”.
Niemand fronste de wenkbrauwen, niemand beefde, niemand zag met scherpe vrees
naar de oogen van een ander om bevel op te vangen, totdat de aan dien andere
onderworpene in harder lot slaaf was geworden van zijn eigen wil, die hem zelf als
een afgejakkerd paard ten dood toe spoorde. Niemand plooide meer zijn lippen tot
waarheid-verstrikkende volzinnen, die een glimlach geven aan den leugen welken
de tong niet zoo rond-uit wilde uitspreken. Niemand doofde met vlijmende ironie in
eigen hart de vonken van liefde en hoop, totdat slechts overbleef de bittere asch van
een zich zelf verterende ziel, en de ellendige als een vampier onder de menschen
kroop alles bezoedelend met zijn eigen hatelijk kwaad. Niemand sprak die
alledaagsche, onware koude, holle taal, waarbij het hart “neen” zegt op het “ja” der
lippen, en een onopzettelijke schijnheiligheid omgekeerd zelf-wantrouwen doet
oprijzen. Niets van dat alles gebeurde meer. En bovendien gingen daar voorbij
v r o u w e n , fier en schoon, zacht en mild als de open hemel, die frisch licht en dauw
over de wijde aarde doet sprenkelen. Zij waren bevallige, lichtende gestalten,
zelfstandig vrij, rein van elke donkere tint der gewoonte en sleur, wijsheid sprekend
die zij vroeger zelfs niet eens konden denken, aandoeningen latende zien die zij
vroeger vreesden te gevoelen, omvormd tot alles wat zij vroeger niet den moed
hadden te zijn. En nu, in die verandering, maakten

1) Men vindt hier in deze ontvouwing de dikwerf aangehaalde plaats van Shelley over de
ijsvogels, een heerlijk klein relièf.

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

370
zij de aarde tot een hemel. Geen trotschheid of jaloerschheid of wangunst, of verkeerd
schaamtegevoel, de bitterste van die druppels van opgegaarde gal, bedierven den
zoeten geur der nepenthe, de liefde’.
‘Tronen, altaren, rechterszetels, kerkers (waarop en waarbij door ellendige wezens
scepters, kronen, zwaarden en ketens werden gedragen) en bibliotheeken met
boekdeelen van verstandig geordend onrecht, door onwetendheid verklaard en
aangevuld, waren voortaan gelijk aan die monsterachtige barbaarsche vormen,
schimmen uit een schemerachtig vroeger van faam vervuld tijdvak, welke, uit hun
niet geheel verteerde obelisken, triomfeerend neêrzien over de paleizen en graven
van hen die weleer in hun tijd veroveraars waren. Eéns getuigden zij, terwijl zij den
trots van koningen en priesters omgaven en uitdrukten, van een duister en krachtig
geloof, van een macht zóó groot als de wereld is die zij verwoestte: thans zijn zij,
half-vergaan, slechts een voorwerp van verwondering wanneer men ze wil aanzien.
Zóó, juist zóó, staan tusschen de woningen der bevolkte aarde nu de werktuigen en
zinnebeelden van de laatste kluistering der menschen, niet omvergeworpen, maar
onopgemerkt. En de troebele gedaanten, door god en menschen verafschuwd, die
onder menigerlei naam en vorm, vreemd, woest, spookachtig, duister en
weerzinwekkend, Jupiter waren, de dwingeland der wereld, en die de naties, in schrik
verzonken, met bloed, en harten door lange hoop gebroken, en bezoedelde liefde
eerden .... deze gestalten vergaan en verworden in haar verlaten heiligdommen. Het
beschilderde voorhangsel, dat vroeger leven werd geheeten, en dat met vluchtig
gewasschen kleuren al hetgeen de menschen geloofden en hoopten in nabootsing
weergaf, is weggetrokken. Het masker is af. De mensch blijft over, vrij, onbeheerscht,
zonder voorschrift of bepaling: gelijk aan ieder en aan allen, niet in klassen of
stammen geordend, niet door het begrip van naties gescheiden. Afwezig is het gevoel
van bevenden eerbied, van hulde, en van rangen en graden in de maatschappij. De
mensch is soeverein over zich zelf: rechtvaardig, zacht en wijs. Maar voortaan ook
zonder hartstochten? Neen: ofschoon vrij van schuld en pijn, die er waren, omdat
zijn wil ze maakte of gedoogde. En evenmin vrij - al gaf hij daaraan regelen als aan
slaven - van toeval en van dood en van vergankelijkheid, ballast en blokken hangende
aan datgene wrat anders zou rijzen boven de liefelijkste ster van den
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onbestegen hemel, schemerend opdoemend in het diepe niet’.
Het vierde bedrijf doet nu een blik werpen in het nieuwe heelal, sinds Jupiter's
rijk is inééngestort. Het is een aanéénrijging van zangen en liederen. Het vormt een
stijgend gejuich van fijne soprane ariaas: een triomfeeren in vreugde en geluk. Zoo
teer is bijna nooit met taal geweven. Dat ruischt, dat suizelt, dat fluit als in een bosch
waar leeuwrikken zingen, en de zonnestralen langs de stammen fonkelen. De
samenstelling van dat bedrijf, vol speelsche bekoorlijkheid en diep poëtische
aandoening, stond niet dadelijk op het programma toen Shelley zijn drama ontwierp.
Inderdaad moet men het opvatten als een bekroning van het dichtstuk, op
gelijksoortige wijze als Beethoven aan zijn negende symphonie tot slot heeft gegeven
het lied aan de vreugde. Het gansche bedrijf lost zich dus op in één hoog en blij
gejubel. In de meest ethérische lyrische verzen worden de nieuwe toestanden, die
het geheele natuurleven der wereld en de maatschappij der menschen vervormen,
beschreven. Hier is aan 't woord het intieme weven, en tegelijk het volle ruischende
klinkende leven van het gansche heelal. En Shelley's genie was bij machte om geheel
dat zijn en leven met zijn poëzie te omvademen. De vertrouwelijkste en tegelijk
verhevenste geheimen worden verklaard. De bronnen zelven van het bestaan worden
aangewezen. En alles, wat zich volgens de voorstelling van den dichter beweegt,
treedt op als met een blos van verrukking op 't gelaat. Een waas van jeugdig geluk,
een blozend lente-verlangen, is over alle wezens verspreid. En de deels hooge, deels
diepe tonen van de wording van het leven worden nu door Shelley in daaraan
evenredige samenstemmende klanken opgevangen. Wij kunnen dit alles in een kort
overzicht niet weêrgeven. Van den gloed der vinding, van de rijke afwisseling van
kleur, van het schallen der geluiden, van de trillend wiegelende rhytmische golving,
van de elegante gratie waarmede alles is aangevat, van de teêre broosheid, de
droomerige en naieve schoonheid der voorbijtrekkende figuren, kunnen wij geen
voorstelling geven. Wij laten dus eenvoudig ter zijde al de allegorieën die er
voorkomen, de gloeiende liefdesbetuigingen der maan aan de aarde. Uit de woeling
en wieling der elkander verdringende visies - een zee van bedwelmende aandoeningen
- wijzen wij als met den vinger slechts naar enkele trekken van beteekenis voor de
opvatting van Prometheus en van zijn werk.
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Verrukkelijk schoon zijn de verzen waarmede de jaren worden ten grave gebracht.
Want de tijd staat stil in den toestand van het geluk. De geesten der uren als zoodanig
gaan thans voor goed voorbij. ‘Eens waren de hongerige uren een koppel honden
die den dag als een bloedend hert voortjoegen, en met tal van wonden struikelend
viel het wild in zijn rennen door de nachtelijke laagten van het eenzaam ledige jaar.
Maar nú, o weeft de mystieke maten van muziek en dans en golven van licht! Laat
de uren en de geesten van macht en genot als wolken en zonnestralen zich vereenigen!’
De geesten van der menschen eigen ziel geven thans den toon aan. ‘Wij komen uit
de ziel der menschen, die vroeger zoo dof en zinnelijk en blind was, maar die nú een
zee van klare emotie, een hemel van rustige en machtige beweging is geworden.’
‘Jaar na jaar bleven wij waden dwars door bloed en tranen, in een opééngedrongen
hel van haat, hoop en vrees .... maar nú is onze voet bekleed met kalmte, de dauw
op onze vleugelen is een regen van balsem, en vóór onze oogen ligt de menschelijke
liefde, die alles, waarop zij haar blikken richt, tot paradijs maakt.’ ‘Wij zullen een
wereld opbouwen, waar de Geest der wijsheid kan regeeren, wij zullen het plan van
de nieuwe wereld der menschen opmaken, en ons werk zal voortaan heeten naar den
naam van Prometheus.’ Straks getuigt de Aarde dat liefde haar graniete massa
doordringt en doortrilt: die liefde is gekomen als een onweêrstaanbare storm en heeft
den chaos der gedachte in beweging gebracht, ‘totdat haat, vrees en smart als snel
te verdrijven schaduwen vlieden van den mensch, die, omdat hij een veelkantige
honderd-facettige spiegel was, in veel misvormde verwrongen figuren de ware
schoone wereld der dingen had weerkaatst.... Voortaan wordt de ziel der menschen
weder een effen harmonieuse ziel, die volkomen en volledig de liefde afbeeldt. De
gewone huiselijke daden en handelingen worden nú schoon door de liefde: Arbeid
en zwoegen en verdriet spelen in het groene loover van het leven als tam gemaakte
dieren, niemand wist hoe lief zij konden zijn...’ Alle dingen erkennen en eerbiedigen
de kracht van den mensch. Zijn wil is souverein over de krachten der aarde. Door de
koude materie van marmer en bergkristal glijden en schieten zijn droomen als
lichtende draden waaruit moeders het gewaad weven dat haar kinderen dragen. De
spraak wordt een voortdurend or-
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fisch gezang, dat met de schoonste harmonie een kluwen regelt van gedachten en
vormen, die anders beteekenis- en vormloos zouden zijn. De bliksem is den mensch
onderworpen: het diepste diep der hemelen geeft zijn sterren op aan den mensch, en
als een kudde schapen trekken zij voor zijn oogen, worden geteld en rollen voort: de
orkaan is zijn paard en hij berijdt de lucht: de afgrond roept 't uit, dat zijn donkere
kloof open wordt gelegd. Ik, aarde, heb voor den mensch geen geheimen meer’.
Zóó juicht in heldere welluidendheid de gansche bloeiende natuur en roept den
mensch tot compleete ontwikkeling: totdat op het einde Demogorgon, de stem van
het Zijn en van het Noodlot, den mensch het parool van het verheven leven geeft:
een parool dat zich aansluit aan het lijden en aan de overwinning van Prometheus:
‘Mensch - zoo klinkt het in tonen die tot vollen orgelklank allengs aanzwellen - gij
die eens een despoot en een slaaf waart, een bedrogene en bedrieger, een vervallen
grootheid, een zwerver van de wieg tot het graf dwars door den mistigen nacht vóór
een onsterfelijken dag: ziet de dag is er: de dag waarin, op 't woord van Prometheus,
den uit de aarde geborene, de dwingelandij, die in de hemelen zetelde, naar beneden
in den afgrond wordt neergeploft, en de heerschappij van 't geweld als een gevangene
door de diepte wordt gesleurd. Hoog, veerkrachtig zich verheffend uit den
eerbiedwekkenden zetel van geduldig lijdende macht in het wijze hart, uit het laatste
wankelende uur van hard en zwaar verdragen, uit gladde steilte en scherpen rotskant
van folterenden ziele-angst, rijst liefde op, en vouwt over de wereld haar heelende
vleugelen. - Zachtmoedigheid, Deugd, Wijsheid en Volharding: deze zijn de zegels
van die meest hechte zekerheid, die den afgrond grendelt waar het geweld der
vernietiging is vastgesloten. En indien zelfs met onvaste hand de Eeuwigheid, moeder
van menige daad en uur, de slang zou willen loslaten, die haar in zijn volle lengte
zou willen omvatten, dan nog zijn dit de toovermiddelen, om wederom de
meesterschap over het dan losgemaakte verderf te verkrijgen. - Te lijden wee dat
hoop oneindig denkt: vergiffenis te schenken aan onrecht zwarter dan dood of nacht:
macht te tarten die almachtig schijnt: lief te hebben en te verdragen: te hopen totdat
hoop uit haar eigen wrak het voorwerp schept dat zij
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op 't oog heeft: nimmer te veranderen, te wankelen, noch te berouwen: dit alles, gelijk
uw glorie, Prometheus, beteekent goed, groot, blij, schoon en vrij te wezen: dit alléén
is leven, vreugde, gezag en overwinning’.

V.
De finale van het gedicht - wij zouden haast zeggen van de symphonie - van Shelley
legt slechts des te meer nadruk op de hoofdgedachte, dat Prometheus is de
type-mensch, of liever dat in het lot van Prometheus het lot der menschheid zelve
wordt afgebeeld. Wij hebben dus, volgens den dichter, te doen met de bevrijding en
verlossing der menschheid. Shelley meende daarvan te kunnen profeteeren, en dichtte
in dien zin zijn glansrijk poeem.
Dat begrip der verlossing werd door hem volledig, in vollen omvang, opgevat. De
vrijheid moet den mensch in den meest absoluten zin worden verleend. Geen enkele
band mocht den ‘vrijen’ mensch meer knellen. Staat en kerk moesten als bedwingende,
leidende machten vervallen. Geen troon of altaar mocht verder ontzag inboezemen.
Van legers en leger-organisatie kon geen sprake meer zijn: het zwaard had zijn reden
van bestaan verloren. Afgeschaft zouden zijn de van overheidswege aangestelde
rechters met hun jurisprudentie, hun jurisdictie en hun kerkers. De mensch was
souverein over zich zelven. In de samenleving zelve zou het begrip van nationaliteit
verdwijnen. Rangen en standen zouden weggewischt worden. In één woord
verwerkelijkt in de toekomst zou worden het ideaal, dat Shelley's schoonvader William
Godwin in zijn boek van het jaar 1793 over ‘Politieke Rechtvaardigheid’ had
uitééngezet: een ideaal, dat de leiders van het wetenschappelijk anarchisme in onze
eeuw tot conclusie van hun eischen hebben gesteld, idylle, die naar de meening der
anarchisten volgen moet op het onweder der vernieling en vernietiging, dat zij hebben
doen ontploffen.
Shelley getuigt enkel van die idylle, van den toestand der algeheele bevrijding.
Vooral moest de mensch verlost worden van de maatschappelijke macht, die hem
veroorloofde zijn medemensch arbeid opteleggen. Was de algeheele verlossing dáár,
dan zou het vernederend afbeulen van den werkman een einde

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

375
hebben genomen. De arbeid zou spelend gedaan worden in het groene woud van het
leven. Geen nooddruft zou den mensch nopen zwoegend overmatig zich aftematten.
Het was een akelige droom geweest, toen de hongerige uren als honden het hijgend
hert van den dag voortjoegen. Nu was die nachtmerrie voorbij: er was kalmte, vrede
en rust in het bedrijf der menschen gekomen. Alle krachten der aarde erkenden,
dienden en eerbiedigden iederen mensch.
In hetzelfde jaar, toen Shelley zijn ontketenden Prometheus dichtte, had hij - naar
aanleiding van de bekende slachting, die in 1819 plaats had bij Manchester op het
Peterloo-veld, waar door bereden manschappen mannen en vrouwen, die een arbeiders
‘reform-meeting’ bijwoonden, bloedig waren uitééngejaagd - zijn inzichten omtrent
den toestand der arbeiders in een bij uitstek heftig en fel gedicht geformuleerd. Dit
gedicht heette ‘the masque of anarchy.’1) Om Shelley's Prometheus volkomen te
begrijpen, moet men de bewoordingen van dit gelijktijdig gedicht even zich
herinneren. Hij vermaant dáár de mannen van Engeland om op te rijzen, zich te
verheffen tegen elke tirannie en waarlijk vrij zich te maken. ‘Gij toch zijt velen (zegt
hij), uw tegenstanders zijn weinig in getal.’ ‘Gij weet slechts te goed wat slavernij
is. Het beteekent te werken en juist zooveel loon te bekomen, dat men van den éénen
dag tot den anderen het leven in zijn ledematen bewaart als een cel ten gebruike en
behuizing der onderdrukkers: zoodat gij voor hen zijt geworden tot weefstoel, ploeg,
houweel en spade, en, al of niet met uw wil, hen moet in stand houden en voeden.
Het beteekent, dat gij uw verzwakte kinderen tegelijk met de moeders ziet uitteeren,
vermageren, als de winterwinden blazen: zij sterven terwijl ik spreek. Het beteekent
te hongeren naar zulk een voedsel, als de rijke man in zijn overdaad toewerpt aan de
vette honden die onder zijn tafel puffen. Het beteekent om aan den demon van het
geld thans duizendmaal meer van uw zwoegend werken aftestaan, dan ooit in de
oude tijden vroegere tirannie aan waarde tot zich kon toehalen.’ ‘Vrijheid daarentegen
- zoo gaat de dichter voort - is rechtvaardigheid, wijsheid, vrede en liefde.
Wetenschap, poëzie en gedachte

1) Zie ‘Shelley memorials, from authentic sources, edited by Lady Shelley’. Editie 1875 (3th
Edition) pag. 124.
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zijn haar toortsen. Haar glans is inzicht, geduld, zachtmoedigheid.’ - Welnu, de
mannen van Engeland hebben, volgens Shelley, slechts op te rijzen, zich schrap te
zetten en in kalme stoere standvastigheid dan onwrikbaar af te wachten den laatsten
aanval en stormloop van al hun tirannen en belagers. Lange verwering zal dan niet
eens wellicht noodig zijn. Het vaste besluit om pal te staan zal de vijanden doen
verbleeken en hen onder schimpscheut en in diep schaamtegevoel doen wijken en
vluchten, na nog enkele daden van geweld te hebben gepleegd. ‘Rijst dus op als
leeuwen na de rust. Schudt uw ketenen af dat zij ter aarde storten, als dauwdroppelen
die in den slaap op u gevallen waren. Gij zijt velen, zij zijn weinigen.’
Zulke denkbeelden gingen door 't brein van Shelley toen hij aan zijn ontketenden
Prometheus dacht. Hij meende werkelijk, dat de negentiende eeuw - na den aanloop
dien de groote Fransche Revolutie van 1789 genomen had - een tijdvak zou worden,
waarin de menschheid verlost kon worden van elke maatschappelijke overweldiging
en druk. Hij werkte mede voor zijn deel aan de ontboeiing van de ellendigen onzer
samenleving. Hij verzette zich, met al den tooverachtigen gloed der taal waarover
hij beschikte, tegen de rijken, die macht uitoefenden enkel wijl zij rijk waren. Luid
klonk in zijn zoo even aangehaald lied de kreet tegen de geldjagers, ‘tegen hen die
het erfrecht, dat elk mensch op de aarde heeft, uitsluitend voor zich weten om te
zetten in rentedragende titels en papieren.’ Hij zag ja een sterk opkomen van wat
men in onze tijden de ‘plutocratie’ heeft genoemd, maar hij was diep overtuigd dat
die zwarte wolk der laatste dwingelandij zou afdrijven.
Intusschen werd juist - gansch anders dan hij had verwacht - de plutocratie voor
een deel de signatuur der negentiende eeuw. Shelley zelf zag het niet meer. Hij stierf
twee jaren nadat zijn Prometheus was verschenen, op dertigjarigen leeftijd. Wij echter
zijn in de 19de eeuw getuigen geweest van den invloed en van de macht van dien
nieuwen patriciërs-stand, met al de begunstiging en de voorrechten van den vroegeren,
maar zonder diens verantwoordelijkheid. De vorsten, die weleer in vroegere eeuwen
den geldman een enkele maal gebruikten als werktuig, zijn thans de
vertegenwoordigers van dat geld gaan vleien. In de dagen van Lodewijk XIV, in zijn
nadagen, toen hij, in veldslag op veldslag overwonnen, geld noodig had voor nieuwe
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krijgstochten, gebeurde het ééns dat hij den bankier om geld voor den staat moest
vragen. Hij liet den geldman Samuel Bernard tot een bezoek te Marly uitnoodigen
en leidde hem zelf, hoofsch en hoffelijk, als gastheer rond in de tuinen van het
tooverslot. De hertog de Saint-Simon zag het, en toen hij naast den zonnekoning den
bankier zag wandelen, uitte hij zijn smart in deze enkele binnensmonds geprevelde
woorden: ‘een prostitutie van den koning’. Zóó dacht men in de zeventiende eeuw.1)
Onze eeuw heeft echter al de vorsten als kameraden zien omgaan met die heeren van
het geld. De Rothschilds zijn welkom aan alle hoven: de Hirsch was de gezellige
tafelvriend van den prins van Wales: Bleichröder was de vertrouweling der regeering
te Berlijn. Trouwens zij zijn in zeker opzicht de ware machthebbers. En geheel de
maatschappij regelt zich naar dat voorbeeld. De negentiende eeuw heeft meer dan
vroeger het bezit gewaardeerd en hoog gehouden. Toen Schiller in zijn Wallenstein
den beroemden versregel schreef: ‘Sei im Besitze, und du wohnst im Recht’, wist
hij niet welk een sanctie in het maatschappelijk leven die regel in de negentiende
eeuw zou bekomen. Men kreeg in dat tijdvak een stelsel van recht dat op bezit in de
eerste plaats 't oog vestigde. Verkregen rijkdom werd altijd gelegitimeerd tegenover
hen die niet hadden en niet verkrijgen konden. Staats-inmenging werd in de eerste
helft der 19de eeuw in den regel verboden bij den in gang zijnden arbeid, maar
voortdurend had zij plaats ten gunste van hen, die uit de productie of uit den handel
voordeel trokken. Zóólang het proces van den arbeid duurde, onthield de staat zich:
maar van 't oogenblik dat dit afgeloopen was en het onevenredig groote aandeel in
de beurs van de winnende hand was gekomen, greep de staat in, door den bezitter in
zijn bezit te verdedigen tegen de niet-bezittenden, die bij het vrije verdeelingsproces
met leêge handen waren thuisgekomen. En wat de staat leeraarde werd door de
publieke opinie bevestigd. Armoede gold als verwijt. Handels-landen vooral eerden
in de eerste plaats het succès, dat is het geld. Het duurde lang eer men een hoog
kunstenaar hier te lande vergaf een slecht financier te zijn geweest. Het waren niet
enkel de bepaald armen die door deze gesteldheid der maatschap-

1) Zie noot-bijlage achter dit opstel.
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pelijke vormen werden gegriefd. Elk edel hart leed er onder, dat niet de verstandigste
of hooghartigste het meest beteekende, maar de rijkste. Men kreeg een toestand der
maatschappij, die geen voldoening gaf aan de eischen van geest of hart. Het gevoel
van eigenwaarde, het verhoogd zelfbewustzijn ging te loor onder het drukkende en
verlammende van een geld-atmosfeer, die vooral hebzucht en onderdanigheid kweekte.
De mensch Prometheus gevoelde de boeien, die hem gevangen hielden, nijpender
knellen.
En juist dat, waarin de antieke wereld de middelen tot bevrijding van den mensch
had gezien, te weten arbeid en wetenschap, dit werkte, onder de eigenaardige
maatschappelijke vormen die thans heerschten, haast mede tot verdere onderdrukking.
Natuurlijk lag dit geheel en al buiten de bedoeling van hen die den stoot aan die
krachten van vooruitgang gaven. Doch de misrekening van hen, die gehoopt hadden
in industrie en wetenschap middelen van verheffing van den toestand te vinden, was
des te grooter. De grondhoorigen mochten in het begin onzer eeuw vrijheid hebben
verkregen: de fabriek - thans ingericht en bewerktuigd met de vernuftigste machines
- schiep den nieuwen stand der fabriekhoorigen, waartoe in industrieele staten bijna
al de arbeiders werden opgenomen, een stand van werklieden door wie het werk
zonder eenige vreugde of opgewektheid werd gedaan, lieden, die met hun vrouwen
en kinderen in de meest volstrekte afhankelijkheid van den ondernemer of werkgever
zich bevonden. De industrie deed wonderen, slechts niet voor de in haar werkplaatsen
op lageren trap werkende arbeiders. En de wetenschap, ja, zij onderzocht alle
mogelijke schuilhoeken der aarde, zij ontleedde alle geheimen der natuur, maar voor
den mensch als arbeider kon zij niet veel baat brengen. John Stuart Mill kon in het
midden onzer eeuw (zie Principles, book IV ch. 6) te-recht zeggen: ‘Tot nu toe blijft
het een vraag, of al de mechanische uitvindingen, die gedaan zijn, den dagelijkschen
last van den arbeid van eenig menschelijk wezen in iets hebben verlicht. Zij hebben
slechts een grooter bevolking in staat gesteld hetzelfde leven van hard zwoegen en
inkerkering te leven.’ Prometheus bleef dus geketend, niettegenstaande de industrie
en de wetenschap.
Waar was dan de redding? Hoe zich te ontrukken aan de knellende banden, die
geweld en stoffelijke macht rondom de
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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 nu werd voor onze eeuw allereerst door de dichters beantwoord. Herder maar
vooral Shelley kwamen op met het aan de antieke wereld onbekende begrip van
zelfverloochening en liefde, en verkondigden 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 moet volharden in het goede, standhouden onwrikbaar
in het verzet tegen het kwade, maar tegelijkertijd leeren vergiffenis te schenken aan
onrecht 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 van
een ‘vergeten Christendom’.1) Geen concessie aan een officieele kerk, waartegen hij
recht had te toornen, zou hij ooit doen: maar hem, den athëist 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 règné, mais il a été humble, patient:....’
En in dien zin laat Shelley op zoo merkwaardige wijze even voor de blikken van zijn
gefolterden Prometheus het visioen heêntrekken van het crucifix, den bleeken strakken
man aan het kruis.
Inderdaad zóó moet het zijn. De vlam der intelligentie moet zich louteren in den
gloed der liefde. Het scherpzinnigste weten is slechts stukwerk, wanneer het niet
nadert en samensmelt in de orde der chariteit. De diepste gedachte wordt dan niet
anders dan de vurigste liefde. Dit is de laatste en verhevenste vervorming, die in het
begin der 19de eeuw door de dichters gegeven is aan de Prometheus-sage. Shelley
gaf het in zijn voorrede van zijn ontketenden Prometheus duidelijk te kennen. Hij
wijst vooral op de zedelijke beteekenis van het lot van den Titan. ‘Het eenige wezen
der verbeelding - zoo zegt hij - dat tot zekere hoogte met Prometheus vergeleken kan
worden is Lucifer. Maar Prometheus is, volgens mijn oordeel, een veel poëtischer
karakter dan Lucifer, omdat hij, boven

1) Denk aan 't woord van den graaf de Mun in zijn redevoering van Juni 1888: zie pag. 148 van
dit boek.
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en behalve den moed, de majesteit, het vast en geduldig verzet tegen de
allesvermogende macht, dat hij aan den dag legt, ook nog kan geteekend worden als
vrij en onbesmet van elke bezoedelende eerzucht, jaloerschheid, wraak en begeerte
tot persoonlijke machtsvergrooting, die bij den held van Milton's “Verloren Paradijs”
telkens voorkomen.1) Het karakter van Lucifer verwekt in de intelligentie een
verderfelijke casuïstiek, die ons er toe leidt om zijn fouten tegen zijn misdrijven te
schatten en te wegen, en de eerste te verontschuldigen omdat de laatste alle maat
overstijgen. Maar Prometheus is, als het ware, de type van de hoogste perfectie van
intellectueelen en van zedelijken aard, gedreven door de reinste en meest ware
beweegredenen tot de beste en edelste doeleinden.’ De beteekenis van den Prometheus
voor de negentiende eeuw wordt dan door Shelley nog nader aldus aangeduid. Wat
de groote dichters verkondigen is niet anders - zoo betoogt hij - dan de uitdrukking
van wat de geest van een tijd wil. ‘Wij danken Milton aan den vooruitgang en de
ontwikkeling van den geest van zijn tijd; de bijbelsche Milton was, laten wij er steeds
om denken, een republiekein en een stout onderzoeker van vraagstukken van
zedekunde en godsdienst. De groote schrijvers van onzen eigen leeftijd zijn, wij
kunnen dit als vast onderstellen, de metgezellen en vóórloopers van zekere nog niet
vermoede s o c i a l e t r a n s f o r m a t i e , en van de beginselen of meeningen die van
dien vervormden toestand het cement zijn. De donderwolk van den geest is doende
om zich van het daarin besloten licht te ontladen, en het evenwicht tusschen
instellingen en beginselen is nu in werking om zich te zetten of nadert reeds tot het
equatie-punt.’
Shelley poogde dus ook voor zijn deel de vonk te ontsteken die een wereldbrand
zou kunnen veroorzaken. Hij wenschte af

1) Opmerkelijk is het, dat ook Lucifer van tijd tot tijd, even als Prometheus, tot den rang is
verheven van een ‘verdachten’ God. Men weet, dat in de Middeleeuwen tusschen de jaren
1230-1239 in het hertogdom Oldenburg de ketterij der Stadingers of Stedingers oprees, die
aan Lucifer godsdienstige eer bewezen: een ketterij, die op bevel van Paus Gregorius IX met
een leger van 40,000 man slechts kon bedwongen worden. Zie daarover Henry Hart Milman
‘History of Latin Christianity’, deel IV (2de editie van 1857) pag. 274. In onze dagen heeft
August Strindberg in dien zin een ‘mysterie’ gedicht; zie zijn boek ‘Inferno’ (1898), pag.
17-28 en pag. 274.
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te rekenen met de dorheid van het zuiver stoffelijk en verstandelijk leven. Met het
vuur, dat Prometheus uit den hemel had geroofd, wilde hij, bij 't licht der vlammen,
den God der Liefde ook op aarde in de negentiende eeuw zien en doen zien.
Het is een illusie, een droombeeld, een grootsche begoocheling gebleken! De
negentiende eeuw is, vooral op haar einde, een eeuw geworden niet van liefde maar
van macht. De staatslieden en staatsgeleerden spraken 't gelaten uit, dat macht boven
recht ging, en slechts al te goed is de leer overal door het volk begrepen. In onzen
tijd kregen de zwakken op alle punten ongelijk. De zwakkeren van 't begin onzer
eeuw, de proletarische werklieden, hebben het ook ingezien. Zij verwachten niets
meer van recht, zij organiseeren zich tot macht, om op hun beurt de anderen te
dwingen. In de jaren die 1848 voorafgingen was het socialisme nog idealistisch
gezind. In 1846 richtte de duitsche socialist Hermann Püttmann1) met zijn vrienden
nog op het tijdschrift ‘Prometheus: Organ zur sozialen Reform’, met het motto
‘vrijheid, liefde, gerechtigheid’. Thans lachen de socialisten om dien Prometheus
die in het lijden volhardde: zij willen niet lijden: zij gelooven niet meer in liefde, zij
verwachten alles van haat.
Tegen de vaart dier machts-meeningen in hooger en lager kring is thans in de
eerste jaren zeker weinig te doen. Alles ademt - al wordt het woord vrede pralend
op de lippen genomen - krijg en worsteling. Kiemen van fanatisme dwarrelen in
Frankrijk, kiemen van imperialisme in Engeland, door de lucht. Duitschland laat aan
kleine naburen telkens de tanden zien. Een zwakke tegenkantende verheffing lokt
elders ontzettende overweldiging uit. Spanje ondervond 't, toen het de geldmacht
van Noord-Amerika wilde trotseeren. De wetenschap uit zich dáár het krachtigst,
waar zij met veel geld den kouden oorlog koelbloedig organiseert. De roem van
veroveringen wordt afgemeten naar de geldswaarde die zij opleveren. ‘War is a
business’. In dien geest voert men nu openlijk den krijg in Afrika en tegen China.
De leiders der staten komen er rond voor uit, dat zij havens zoeken te vermeesteren,
om met voort-

1) Zie over Hermann Püttmann ook ons boek der Socialisten, deel III, pag. 912.
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brengselen hunner eigen landen te kunnen doordringen tot de volken die nog geen
afnemers van hun waren zijn. Zij verlangen de bekende ‘open deur’. De leer der
democratische binnenlandsche politiek is bij zeer velen vervat in de leus van
Tammany-Hall: de staat zij de buit van hen die den staat weten machtig te worden.
Men windt zich op om te zijn wat de Amerikanen noemen ‘a smart man’. Rockefeller,
de monopolist in petroleum, en de elegante Joseph Leiter (Lord Curzon's zwager),
die door zijn ‘corner’ in het graan te Chicago bijna een hongersnood in Italië verwekte,
zijn voor de scharrelende dagbladen de helden van onze dagen. Sofisten en behendigen
ommantelen dan het stelsel van georganiseerd egoïsme met een dik kleed van
legaliteit. Het geld, dat vroeger voor een opkomende burgerij slechts voorwaarde
was van zelfstandigheid, wordt nu doel. Het groote streven van alle gewone menschen
is zooveel geld bijéén te garen, dat men de anderen niet meer noodig heeft.
Toch is dit alles uit den booze.
Was er een dichter, die in hooge verrukking een weg der toekomst kon wijzen: hij
zou verkondigen: slechts één zaak is noodig, dat ieder zich oefene in zelfverzaking
en in dienende liefde. Het ideaal dat Tchernicheffski in zijn Rachmetoff teekende,
een ideaal dat ook Tolstoï voor den geest zweeft, moet in ons geweten worden
opgenomen. Men vergunne ons nog even de herinnering aan die figuur van
Rachmetoff1) zoo levenwekkend uitgebeeld, zoo scherp omlijnd tegenover een
omgeving van menschen van gewonen slag en sleur. Geheel en al een tegenstelling
van wat de arme verdwaasde Nietzsche zich droomde bij het oproepen van zijn
‘Übermensch’. Hij is, volgens den Russischen schrijver, de nieuwe mensch: edel,
voornaam, sterk en ascetisch. Zijn rijkdom deelt hij met zijn medemenschen, onder
hen, die evenals hij streven naar ontwikkeling. Hij oefent zijn lichaamskracht en leeft
een tijd-lang met de schippers onder het volk. Straks gaat hij naar de hoofdstad, werkt
grondig in de wetenschap, ontzegt zich alles wat het volk ook ontbeert, is ten strengste
eenvoudig in levenswijze, kleeding, eet en drinkt slechts wat 't volk spijst en drinkt.
Hij neemt 't leven bij 't woord: en dat leven is voor

1) Zie ons boek over de Socialisten, deel IV, pag. 937.
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hem zelfverloochening en opoffering voor anderen. Zulk een leven is vanzelf een
leerschool van lijden. Daarom oefent hij zich aan dat lijden, gewent hij zich aan
smart, verhardt hij 't lichaam. Wat hij lief heeft ontzegt hij zich: niets heeft voor hem
waarde dan dit ééne: zelfverzaking en zelfverbrijzeling. In dienende liefde lost het
bestaan op aarde zich bij hem op. Tot de uiterste kracht moet men naar zijn woord
zich opwerken, om die kracht in werken van ootmoed en in vernietiging van elke
hoogmoedige ijdelheid te verbruiken. ‘Dwaas’ zegt de wereld als zij hem opmerkt.
Neen, spreekt Tchernicheffski, mannen als hij zijn geen dwazen. ‘Hun getal is gering,
maar door hen bloeit het leven van allen: zonder hen zou 't leven verdorren en
verwelken. Hun aantal is klein, maar zij maken voor alle menschen het ademen
mogelijk: zonder hen zouden de menschen in stiklucht vergaan. Groot zij 't getal van
rechtschapen en brave lieden: het cijfer dezer nieuwe menschen zij daarentegen
gering: doch deze weinigen onder een groote menigte verleenen aan die menigte
merg en sap; zij zijn de bloesem en bloem der besten, de leeraars der leeraars, het
zout van het zout der aarde.’
Zij vormen, meenen ook wij, nog maar een kleine broederschap. Maar wij mogen
hier niet angstig tellen. In een der twaalf geloofsartikelen der Nederlandsch Hervormde
kerk wordt ons geboden, voorzoover wij tot die kerk behooren, te gelooven aan de
‘Gemeenschap der heiligen’. Doen wij dat ernstig, dan zullen wij zien dat die
‘gemeenschap,’ hoe klein dan ook, een reddende en verlossende hefboom is der
wereld om haar heên. Trouwens reeds in het Oude Testament, in het achttiende
hoofdstuk van Genesis, lezen wij de verzekering, dat God de Heer de volkrijke
zondige stad zou hebben kunnen sparen, wanneer er slechts tien ‘rechtvaardigen’ in
die plaats waren geweest.
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Bijlage. - Noot tot bladzijde 377. De zeventiende eeuw, die in elk opzicht een samenvatting en afronding was der
begrippen van orde in de maatschappij - begrippen die in de 18de eeuw zouden
uitéénspatten om tot een vernieuwingsfase dier maatschappij te leiden - had in haar
harmonieuse (zij 't dan ook engere) wereldbeschouwing ‘de armoede’ geheel anders
opgevat dan de geldjagende 19de eeuw. De 17de eeuw verhief de armen, onze tijden
hebben ze verlaagd. Het trof mij bijzonder bij het lezen der ‘Sermons’ van Bossuet.
Wij nemen de vrijheid twee fragmenten uit die leerredenen onder de oogen onzer
lezers te brengen.
Het eerste fragment is uit de ‘Panégyrique de Saint Francois d'Assise’, opgenomen
in de groote editie der ‘Ceuvres de Bossuet’ bij Didot in 1841 uitgegeven, deel III,
pag. 507/508. Het luidt aldus:
‘Je dis donc, ô riches du siècle, que vous avez tort de traiter les pauvres avec un
mépris si injurieux: afin que vous le sachiez, si nous voulions monter à 1'origine des
choses, nous trouverions peut-être qu'ils n'auraient pas moins de droit que vous aux
biens que vous possédez. La nature ou plutôt, pour parler plus chrétiennement, Dieu,
le Père commun des hommes, a donné dès le commencement un droit égal à tous ses
enfants sur toutes les choses dont ils ont besoin pour la conservation de leur vie.
Aucun de nous ne se peut vanter d'être plus avantagé que les autres par la nature;
mais 1'insatiable désir d'amasser n'a pas permis que cette belle fraternité pût durer
longtemps dans le monde. Il a fallu venir au partage et à la propriété, qui a produit
toutes les querelles et tous les procès: de là est né ce mot de mien et de tien, cette
parole si froide, dit l'admirable Saint Jean-Chrysostôme: de là cette grande diversité
de conditions, les uns vivant dans 1'affluence de toutes choses, les autres languissant
dans une extrême indigence. C'est pourquoi plusieurs des saints Pères ayant eu égard,
et à l'origine des choses, et à cette libéralité générale de la nature envers tous les
hommes, n'ont pas fait de difficulté d'assurer que c'était en quelque sorte frustrer les
pauvres de leur propre bien, que de leur dénier celui qui nous est superflu.
Je ne veux pas dire par là, mes frères, que vous ne soyez que les dispensateurs des
richesses que vous avez; ce n'est pas ce que je prétends.
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Car ce partage de biens s'étant fait d'un commun consentement de toutes les nations,
et ayant été autorisé par la loi divine, vous êtes les maîtres et les propriétaires de la
portion qui vous est échue: mais sachez que, si vous en êtes les véritables propriétaires
selon la justice des hommes, vous ne devez vous considérer que comme dispensateurs
devant la justice de Dieu, qui vous en fera rendre compte. Ne vous persuadez pas
qu'il ait abondonné le soin des pauvres: encore que vous les voyiez destitués de toutes
choses, gardez-vous bien de croire qu'ils aient tout à fait perdu ce droit si naturel
qu'ils ont de prendre dans la masse commune tout ce qui leur est nécessaire. Non,
non, ô riches du siècle, ce n'est pas pour vous seuls que Dieu fait lever son soleil, ni
qu'il arrose la terre, ni qu'il fait profiter dans son sein une si grande diversité de
semences: les pauvres y ont leur part aussi bien que vous. J'avoue que Dieu ne leur
a donné aucun fonds en propriété; mais il leur a assigné leur subsistance sur les biens
que vous possédez, tout autant que vous êtes de riches. Ce n'est pas qu'il n'eût bien
le moyen de les entretenir d'une autre manière, lui sous le règne duquel les animaux,
même les plus vils, ne manquent d'aucunes des choses convenables à leur subsistance:
ni sa main n'est point raccourcie ni ses trésors ne sont point épuisés; mais il a voulu
que vous eussiez l'honneur de faire vivre vos semblables. Quelle gloire en vérité,
chrétiens, si nous la savions bien comprendre! Par conséquent, bien loin de mépriser
les pauvres, vous les devriez respecter, les considérant comme des personnes que
Dieu vous adresse et vous recommande.
Car enfin méprisez-les, traitez-les indignement tant qu'il vous plaira, il faut
néanmoins qu'ils vivent à vos dépens, si vous ne voulez encourir l'indignation de
celui qui parmi ces noms si augustes d'Eternel et de Dieu des armées, se glorifie
encore de se dire le Père des pauvres. Vive Dieu, dit le Seigneur, c'est jurer par
moi-même, le ciel et la terre et tout ce qu'ils enferment est à moi: vous êtes obligés
de me rendre la redevance de tous les biens que vous possédez. Mais certes pour moi
je n'ai que faire ni de vos offrandes ni de vos richesses: je suis votre Dieu, et n'ai pas
besoin de vos biens. Je ne peux souffrir de nécessité qu'en la personne des pauvres,
que j'avoue pour mes enfants; c'est à eux que j'ordonne que vous payiez fidèlement
le tribut que vous me devez. Voyez-vous, mes frères; ces pauvres que vous méprisez
tant, Dieu les établit ses trésoriers et ses receveurs généraux; il veut que 1'on consigne
en leurs mains tout l'argent qui doit entrer dans ses coffres. Il ne leur donne ici-bas
aucun droit qu'ils puissent exiger par une justice étroite; mais il leur permet de lever
sur tous ceux qu'il a enrichis un impôt volontaire, non par contrainte, mais par charité.
Que si on les refuse, si on les maltraité, il n'entend pas qu'ils portent leur plainte
par-devant des juges mortels; lui-même il écoutera leurs cris du plus haut des cieux:
comme ce qui est dû aux pauvres ce sont ses propres deniers, il en a réservé la
connaissance à son tribunal. C'est moi qui les vengerai, dit-il: je ferai miséricorde à
qui leur fera miséricorde, je serai impitoyable à qui sera impitoyable pour eux.
Merveilleuse dignité des pauvres! la grâce, la miséricorde, le pardon est entre leurs
mains; et il y a des personnes assez insensées pour les mépriser!’
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Het tweede fragment is uit de preek ‘Sur 1'éminente dignité des pauvres dans 1'Eglise’,
te vinden in deel II dier CEuvres de Bossuet, pag. 297. Het bevat het volgende:
‘Car quelle injustice, nies frères, que les pauvres portent tout le fardeau, et que tout
le poids des misères aille fondre sur leurs épaules! S'ils s'en plaignent et s'ils en
murmurent contre la Providence divine, Seigneur, permettez moi de le dire, c'est
avec quelque couleur de justice: car étant tous pétris d'une même masse, et ne pouvant
pas y avoir grande différence entre de la boue et de la boue, pourquoi verrons-nous
d'un côté la joie, la faveur, l'affluence; et de 1'autre la tristesse, et le désespoir, et
1'extrême nécessité; et encore le mépris et la servitude? Pourquoi eet homme si
fortuné vivrait-il dans une telle abondance, et pourrait-il contenter jusqu'aux désirs
les plus inutiles d'une curiosité étudiée; pendant que ce misérable, homme toutefois
aussi bien que lui, ne pourra soutenir sa pauvre familie, ni soulager la faim qui le
presse? Dans cette étrange inégalité, pourraiton justifier la Providence de mal ménager
les trésors que Dieu met entre des égaux, si par un autre moyen elle n'avait pourvu
au besoin des pauvres, et remis quelque égalité entre les hommes? C'est pour cela,
chrétiens, qu'il a établi son Eglise, où il reçoit les riches, mais à condition de servir
les pauvres; où il ordonne que l'abondance supplée au défaut, et donne des assignations
aux néeessiteux sur le superflu des opulents. Entrez, mes frères, dans cette pensée:
si vous ne portez le fardeau des pauvres, le vôtre vous accablera; le poids de vos
richesses mal dispensées vous fera tomber dans 1'abîme: au lieu que, si vous partagez
avec les pauvres le poids de leur pauvreté, en prenant part à leur misère, vous
mériterez tout ensemble de participer à leurs priviléges.’

H.P.G. Quack, Uit den kring der gemeenschap

