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[Vooraf]
Ik wensch aan U, mijne Vrienden, dezen bundel op te dragen.
Wat deze opdracht beteekent is gezegd in de twee woorden, die ik daarbij voegde.
Zij moge U een bewijs zijn van de dankbare herinnering die Uwe vriendschap bij
mij opwekt; zij zij ons een teeken van de trouwe maatschap, die ons blijft verbinden.
De hier bijeengebrachte stukken betreffen menschen en boeken uit den vreemde.
Wij hebben te samen menigen tocht in den vreemde gedaan. Aan het ontstaan, den
inhoud en de toon dezer opstellen zijn die tochten niet vreemd gebleven. Men kan
over sommige zaken en over sommige personen niet spreken, zonder de plaats te
kennen waar zij zijn geschied of waar zij hebben gearbeid. En juist de op zulke
plaatsen gevoerde gesprekken en, natuurlijk, onbeslistc redetwisten laten gedachten
achter en wekken beschouwingen op, die hoe ook bewerkt en vervormd altijd
herkenbaar blijven.
Niet zonder reden vermoed ik dat Gij het een of ander als het Uwe herkennen zult.
Stuk voor stuk en man voor man kan ik U daarvan de eere niet geven, maar zoo er
aan dezen bundel eere is te behalen, dan deel ik die van harte met U.
UW GETROUWE MAAT.
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Ter inleiding.
Het is een zonderlinge gewaarwording wanneer men vroeger uitgegeven stukken na
een niet te kort tijdsverloop weder in den vorm van drukproeven voor zich ziet.
Menige herinnering daagt op. Allerlei ‘schwankende Gestalten’ in licht en bruin
gehuld verrijzen. Men doorleeft weer al de omstandigheden waaronder het een of
ander opstel is ontstaan; de stemming waarin men het ter neêr schreef; de verwachting,
die men koesterde, of de vrees, die uit twijfel werd geboren; de uitkomst, die
verwachting en vrees logenstrafte; gewoonlijk toch is de indruk, door een lettervrucht
te weeg gebracht een andere dan de schrijver zich voorstelde, hij is eenvoudig gewoon.
In den drukken stroom van ons leven brengt een kiezelsteentje geen andere beweging;
alleen meteoren vormen kringen bij hun val.
Ook andere omstandigheden doorleeft men weêr. De duizende gedachten, die de
voortbrenging in onze jeugd vergezellen, komen terug. Alles wat men heeft gedroomd,
alles wat men heeft gehoopt, alles wat men heeft genoten. Genoten door hoffelijke
bemoediging en warme, trouwe vriendschap. Genoten door de kracht, die men vond
in de geestdrift, die men levendig hield door het beste wat de wereld geven kan en
geeft, den eerlijken arbeid.
Natuurlijk dringt ook een soort van zelfcritiek zich op: men had het beter kunnen
doen. Maar hier moet men voorzichtig zijn. Alle zelfcritiek op werk uit vroeger dagen
is in den grond een soort van zachte, aangename prikkeling der ijdelheid. Als men
lang op zijn gebreken gestaard heeft, ontdekt men op het einde niet weinig deugd.
Het is dan ook het best de zelfcritiek te oefenen vóor dat men zich ten arbeid zet.
Heeft men eenmaal den arbeid volbracht,
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dan danke men Hem, die de kracht daartoe heeft gegeven. Zeide niet reeds van der
Palm, dat hij schrapte in zijn hoofd? En verhaalt men niet van Corneille - mogelijk
behoort het woord aan Racine - dat zijn treurspel voltooid was: de verzen zijn
gemaakt, ik heb ze slechts te schrijven?
Wanneer men aldus tracht te arbeiden, dan kan men de zelfcritiek eenvoudig laten
rusten. Te dikwijls is zij weinig anders dan de zelfbespiegeling, in welke voor
sommigen de geheele geschied- en levensbeschouwing opgaat. Ook over de critiek
van den dag moet men zich bij het herzien dier oud-nieuwe proeven niet te zeer
bekommeren. Zeker er worden zeer nuttige wenken en zeer juiste opmerkingen ten
beste gegeven. Van deze maakt men dankbaar gebruik. En overigens laat men lof en
blaam voor wat zij zijn. Iemand, die luistert naar hetgeen voor en tegen hem gezegd
wordt, zal in den voormiddag misschien door de wolken varen, als het middaguur
slaat loopt hij de wereld uit.
Eéne gedachte echter keert bij het doorlezen der bedoelde proeven telkens terug.
De waarheid der uitspraak: ‘il faut juger les écrits d'après leur date’ wordt zelden
zóo duidelijk. Men tast en voelt haar. Niet als een verontschuldiging voor
tekortkomingen en gebreken vertoont zij zich. Zij treedt op niet als een eisch van
billijkheid, maar als een wet van gerechtigheid. Zij hangt te samen, deze uitspraak,
met da ontwikkeling der wetenschap en de ontwikkeling der dingen.
Acht men deze opvatting te lyrisch? Welnu, het woord moge dan dienen om de
aanvullingen en verklaringen, die ik aan de volgende opstellen doe voorafgaan, te
verontschuldigen.
Toen in 1875 het opstel over JOSEPH DE MAISTRE op het papier werd gebracht, was
reeds menige bron tot kennis van dezen buitengewonen man en dit verheven karakter
ruim vloeiende. De volledige uitgave der werken was lang verschenen, de Lettres et
Opuscules door den zoon RODOLPHE bijeengebracht, hadden groote verrassingen
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bereid. Ook de Oeuvres inédites met de Etude sur la souveraineté door CHARLES DE
MAISTRE uitgegeven hadden het licht gezien. Reeds vroeger dan de laatstgenoemde
onuitgegeven stukken had ALBERT BLANO zijn drie deelen met brieven en mémoires
doen verschijnen. Het beroemde portret van SAINTE-BEUVE had de heugenis aan den
stouten denker en geweldigen geloovige doen herleven en menige kleingeestige
onbillijkheid en ongerechtigheid voor een beter licht doen verbleeken.
Na dien tijd is de belangstelling in JOSEPH DE MAISTRE niet verminderd.
Verschillende beschouwingen over zijn leven en streven zijn ons aangeboden. Maar,
om met het jongste aan te vangen, het jaar 1893 heeft ons over den franschen schrijver
en den savooischen magistraat de kostelijkste gave gebracht.
Deze gave bestaat in twee fraaie en forsche boekdeelen: Joseph de Maistre avant
la Révolution door FRANçOIS DESCOSTES. Terecht heeft de schrijver er een tweeden
titel bijgevoegd: Souvenirs de la société d'autrefois, 1753-1793.
Dit is niet alleen een aangenaam, maar een zeer belangwekkend boek. De schrijver
beschikte over kostelijke hulpmiddelen. De eigenhandige aanteekeningen van een
van DE MAISTRE'S eerste vrienden en tijdgenooten, den Chevalier ROZE, stonden
hem ten dienste. Die aanteekeningen deelden niet alleen allerlei groote en kleine
gebeurtenissen mede, lieten niet alleen bespiegelingen volgen of voorafgaan, maar
ze waren vergezeld, van allerlei oorspronkelijke stukken, vlugschriften, brieven,
bekendmakingen. De bekende auteur van Un homme d'autrefois, de Marquis COSTA
DE BEAUREGARD kwam den heer DESCOSTES nog te hulp met allerlei schatten uit
zijn rijk familie-archief, immers tot de oudste vrienden van DE MAISTRE behoorden
juist de COSTAAS. Bij dat alles beschikte de samensteller nog over een uitgebreide
verzameling van allerlei kleinere en grootere geschriften over Savoye en Savooische
toestanden, over familie-geschiedenissen, over plaatselijke historie. Bij het lezen van
een werk als dit bespeurt men hoe weinig de fransche boekenwereld in den vreemde
bekend is. Men maakt hier door uittreksels kennis met een menigte boeken an boekjes,
waarvan wij nooit iets vernamen, omdat zij niet op de
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parijsche markt, maar in zulk een achterhoek als Chambéry of Aix-les-Bains
verschenen. O, die alles overheerschende centralisatie van Parijs, - Parijs, dat toch
den grijsaard
‘l'aigle Joseph de Maistre’

onder zijn bekoring bracht en hield.
Het boek van den heer DESCOSTES is zeer breed opgezet. Het eigenlijk belangrijke,
het nieuwe, het onbekende had op de helft der bladzijden kunnen worden
bijeengebracht. Maar het is een beter boek, zooals het is. Het is zoo echt huiselijk
en gemoedelijk, zoo eerlijk, zoo waar en zoo warm. Wat schaden hier een paar
uitweidingen of een reeks ontboezemingen? Het boek herinnert mij aan een dier
groote, ouderwetsche huizingen, waar alles ruim is en onregelmatig, waar men de
vertrekken binnentreedt langs trapjes op en af, waar de gangen niet recht zijn, maar
in elkaar loopen, huizingen, waarin men niet slechts woonde, maar leefde.
De jeugd van JOSEPH DE MAISTRE rijst hier op, zijn ontwikkeling ontwikkelt zich
voor onze oogen. Allen, die hem omringden leven voor ons: zijn grootvader DEMOTZ,
de goede, vroolijke, geestige grijsaard, die hem zijn bibliotheek vermaakte; zijn
moeder, een verheven samenstel van liefde, wijsheid, teêrheid en kracht - met wat
medegevoel heeft de chevalier ROZE de binnenkamer der MAISTRES na haar afsterven
gemaald! - zijn vader, - zie zijn buste in ets voor het tweede deel geplaatst - een man
als een eik of een rots, met trekken van geweldige vastheid, oogen vol doorborende
kracht, een mond alleen voor het straffe woord des rechts geschapen, en toch een eik
met een gezond hart en een rots, waaruit het water des levens opborrelde met
machtigen sprong.
Die president DE MAISTRE was een man van gezach, hoofd en heer en vader des
huizes. Wat zelfstandigheid en onafhankelijkheid men onder de tucht van het gezonde
gezach voor een lang leven en voor de buitengemeenste omstandigheden kan
verwerven heeft JOSEPH DE MAISTRE getoond. Maar hij was reeds in zijn jeugd een
krachtige en zich zijner kracht bewust. Hij gehoorzaamde omdat hij wilde
gehoorzamen, de hoogste vrijheid, die men bezitten kan.
Ik zou den misslag begaan van hier een uittreksel te gaan geven,
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terwijl ik liever het geheele boek ter lezing aanbeveel. Nog eens, het is een goed
boek, een gezond boek. Het is een verkwikking en een verfrissching kennis te maken
met de tante van DE MAISTRE, die haar zuster, zijne moeder, in 't graf volgde; met
zijn zusters, met XAVIER, Josephs petekind en lieveling; allerprettigst is de
beschrijving van den luchtballon. Madame PRUDENCE, de echtgenoote van DE
MAISTRE, kende men; men ziet haar hier verschijnen in haar jonge dagen.
Voortreffelijk geteekend zijn de vrienden der jeugd, de reeds genoemde chevalier
ROZE, de markies HENRY COSTA - un homme d'autrefois - en de latere graaf SALTEUR.
Men hoort de gezellige gesprekken van SALTEUR, ROZE en DE MAISTRE; men ziet
DE MAISTRE, het hoofd vol hooger gedachten gebogen ‘sous l'énorme poids du rien’.
Kostelijk van vernuft en toch werkelijk roerend is de beschrijving hoe de drie vrienden
bij elkander te rade gaan, hoe DE MAISTRE zijn eerste redevoering sur la vertu bij de
heropening der rechtszittingen uitspreekt, hoe hij met SALTEUR, de rede van ROZE
bij een soortgelijke gelegenheid te houden betuttelt en van allerlei wild loof ontdoet;
is dit geen aardig woord: ‘la lecture d'un manuscrit m'a toujours paru le tour de force
de l'amitié’? Is dit geen stout woord: ‘le grand art pour l'honnête homme c'est de
savoir marcher ferme contre la faiblesse et la témérité, sans pencher ni d'un côté ni
de l'autre. - Quant à nous voici notre profession de foi: craindre de déplaire quand
la justice et la vérité l'ordonnent, c'est le comble de la bassesse; déplaire de gaîté de
coeur c'est une étourderie impardonnable’.
Maar... in den misslag die ik wilde vermijden verviel ik weer. Het was
onvermijdelijk en het is vergefelijk. Deze twee boekdeelen zijn vol kostelijke
woorden. Nog éen mag ik mededeelen. Het wordt gevonden in de inleiding tot een
conclusie, door den jongen ambtenaar van het openbaar ministerie genomen:
‘Quand la justice criminelle se lasse sur de petits sujets, elle manque de force dans
les grandes occasions.’
Het is in treffende woorden een uitspraak van hooge wijsheid, in troebele dagen
wel der overweging waard.
In dit boek ziet men den man groeien, die geheel zijn leven
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trouw zou blijven aan zijn leuze: ‘fors l'honneur nul souci’.
Op dit oogenblik bereikt mij het vierde deel der gedichten van CONSTANTIJN
HUYGENS, uitgegeven door Worp. Mijn oog vindt tusschen allerlei rijmelarij de
vijfentwintigste bladzijde. Kon niet met meer recht dan HUYGENS JOSEPH DE MAISTRE
de trotsch-rijke regels op zich toepassen:
Mijn' Tong en was noyt veil, mijn Penne noyt verkocht,
Mijn' Handen noyt in strick van Goud of Diamanten,
Mijn' Vrijheid noyt verslaeft, om met fluweelen wanten
De waerheid aen te gaen en anders dan ik docht.

Voor de Katholieken is en blijft JOSEPH DE MAISTRE een der groote meesters van
den nieuweren tijd. Waarom? Het antwoord is eenvoudig. Hij heeft het eerst klaar,
onbewimpeld de gedachte uigesproken, dat voor iederen tijd en in iederen tijd de
Kerk, de Katholieke Kerk het éene en éenige vaste, blijvende, onverwrikbare,
onaantastbare en onvergankelijke is. Zij staat en zij leeft, wat valle of wat verga. Zij
is de bron en de grondslag van het recht, zij geeft leven en bestand. Het gezach, de
souvereiniteit in haar verhevensten, door DE MAISTRE met geestdrift beminden,
vereerden, ja bijna aanbeden vorm: de monarchie, is zonder haar onvast en wankelt.
Deze middenpuntsplaats en middenpuntskracht door DE MAISTRE in de
wereldgeschiedenis aan de Kerk met kracht van feiten, overwegingen en
bespiegelingen toegewezen, geven hem als denker en meester een eigen hooge plaats,
die hij altijd bekleeden zal. In de dagen van DE MAISTRE was de Kerk voor de
regeerenden weinig meer dan een instrumentum regni, het midden houdend tusschen
magistratuur en politie; voor de geregeerden een bondgenoote van het hoogste gezach,
dat te dikwijls met zijn dragers vereenzelvigd werd. DE MAISTRE heeft haar
geopenbaard in haar hoogheid, wijsheid en zelfstandigheid, haar grootsche historische
werkzaamheid, heeft hij aan vorsten en volken in haar betrekkingen tot beiden in
stralend licht gesteld. GENTZ had geen ongelijk toen hij schreef: ‘Andere mögen
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vor Maistre gewusst, gefühlt haben was der Papst ist; aber gesagt hat es noch nie ein
Schriftsteller wie er.’
Juist hierin ligt ook zijn machtige, ik zou geneigd zijn te zeggen, onsterfelijke
beteekenis. Sommige bijzondere stellingen van DE MAISTRE mogen van haar waarde
hebben verloren, sommige van zijn verwachtingen mogen voor geen verwerkelijking
meer vatbaar zijn, zijn algemeene, zijn groote stelling is altijd waarheid, is altijd,
levende kracht. Dynastiën en staatsinstellingen kunnen haar beste vrienden en warmste
profeten beschamen, zij zijn menschelijk en hangen af van de ongestadigheid der
menschen, zij zijn van deze aarde aardsch. Maar God, maar de Kerk blijven. En zij,
die met MANNING niet de oude monarchieën terugkeeren, maar de demokratische
ontwikkeling steeds breeder kringen ontwikkelen zien, zij vreezen niet, zij vertrouwen,
zij hopen, omdat zij met DE MAISTRE gelooven en met wetenschap gelooven in de
Kerk.
Het stemt mij altijd een weinig mismoedig als ik waarneem hoe een man als DE
MAISTRE door onze niet-katholieke landgenooten met een hoog-voorname
onbekendheid bejegend wordt. Zeker, onze lettervrienden hebben, nu ja, hebben wel
eens gesmuld in de Voyage autour de ma chambre, maar Xavier heeft hen nooit tot
den grooteren broeder kunnen binnenleiden. Bij alle vrijzinnigheid telt ons volk nog
te velen, ‘die waarheid enkel in medestanders waardeeren, en die vergeten, dat niet
enkel van vrienden, dat somtijds evenzeer en meer nog van vijanden geleerd wordt’.
Het woord van GROEN VAN PRINSTERER: ‘Gij behoort niet tot hen, die...’ handelen
als zooeven in 's mans eigen woorden beschreven werd is nog niet verwerkelijkt, de
les is nog niet aanvaard: ‘Wij behooren in den goeden zin des woords Eclectici te
zijn: met een deugdelijken toetssteen de echtheid van het metaal, overal waar het
aanwezig is, te erkennen.’ Maar GROEN VAN PRINSTERER zelve noemde DE MAISTRE
le Mnître, een naamsverwisseling die den ultramontaanschen wijsgeer-staatsman
met een der Jansenistische Lemaistres zou kunnen doen verwarren en die mij wel
eens deed twijfelen of de groote Nederlander in zijn boekerij juist vele werken van
zijn machtiger evenknie verzameld had.
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Hoe dit zij, ook in andere dan streng roomsche kringen is de tijd voor een hooger
waardeering van DE MAISTRE gekomen. Zoo is het b.v. niet onaardig te zien hoe
GEORG BRANDES hem in zijn ‘Hauptströmungen der Litteratur des 19 Jahrhunderts’
teekent: ‘JOSEPH DE MAISTRE ist der am schärfsten ausgeprägte Romantiker der
französischen Reaktion’. Van 's mans stoutste uitspraken zegt hij: ‘Es ist ein Genusz
solche Entwicklungen zu lesen’, en tot den persoon terugkeerende: ‘Das ist eine
Physiognomie, ein stolzes und kühnes Profil, welches eine Geistesrichtung ausdrückt
und das man nicht vergisst.’
In Frankrijk zelve neemt in alle kringen de belangstelling in DE MAISTRE dagelijks
toe. Naast de studie van AMEDÉE DE MARGERIE staat het op zeer degelijk onderzoek
gebouwde werk van DE LESCURE. In de Bibliothêque de Philosophie Contemporaine
heeft FR. PAULHAN een schets doen verschijnen: ‘JOSEPH DE MAISTRE et sa
philosophie’, die te breed was opgezet om voor een akademischen prijs in aanmerking
te komen, maar die waarlijk alle belangstelling verdient. Met groote zorg behandeld
en bijzonder fraai zijn de paragrafen over het karakter en den stijl van DE MAISTRE;
ook hier treedt
‘de onloochenbare éenheid van kunst en karakter’
schitterend aan het licht. Keurig is het gezegd: ‘Son caractère valait son esprit, c'etait
un ensemble de douceur et de force, de bonhomie et de dignité, d'élan et de réserve,
de mysticisme et de sens pratique, soigneusement dirigé par une volonté toujours
réfléchie et une intelligence toujonrs lucide’. Treffend ook is de opmerking, dat de
machtige ideeën van DE MAISTRE juist door hun geweldige kracht bij zijn
tegenstanders ideeën wekken en met een vollen toon eindigt het merkwaardige
geschrift: ‘Joseph de Maistre peut être, avec tous ces défauts, malgré tout ce qui le
sépare de nous, un des meilleurs inspirateurs dont on ait à profiter. La chaleur de son
intelligence, sa volonté vigoureusement tendue vers un idéal élevé, son zèle pour le
bien et le vrai, son attachement aux croyances supérieures, ses aspirations impotent
le respect et sans suivre ses traces, sans accepter ses doctrines, même en les combattant
souvent
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nous pouvons admirer sans cráinte et sans inquiétude les hautes qualités d'esprit et
de coeur, et les doctrines élevées de cet honnête homme et de ce grand esprit.’
Van hetzelfde gehalte, maar sierlijker, maar kunstrijker van bewerking, maar
vollediger waar het de voorstelling van den persoon betreft, is het jongste geschrift
over DE MAISTRE, het fraaie boek van GEORGE COGORDAN in ‘les grands écrivains
français’, een van de merkwaardigste boekenreeksen, die sedert langen tijd in
Frankrijk het licht zagen. In dit werk is ook van DESCOSTES' Souvenirs gebruik
gemaakt.
Indien men de kunst van juweelen op waardige wijze en met een hoogen goeden
smaak in goud te zetten op letterkundig gebied wil bestudeeren, dan moet men kennis
maken met deze tweehonderd bladzijden. Het is bekend dat DE MAISTRE'S geschriften
en brieven wemelen van allerlei uitspraken, kort, bondig, vol fijnen geest en warme
gemoedelijkheid, vol pit en geur, wemelen van beelden, stout en kras, verheven en
gemeenzaam. Het is een genot te zien hoe deze hier, sobere omvatting, - ik behoor
aan mijn juweelenzetter vast te houden - tot haar recht komen en stralen in vollen
glans. De meest bekende woorden schijnen de nieuwste. Wij weten hoe DE MAISTRE
zijn vrienden plaagde met hun ‘poules’ en ‘tourterelles’, maar hoe schittert naast die
plagerij de verheven beschouwing over de vrouw als maakster van mannen: ‘le grand
honneur est de faire des hommes et c'est ce que les femmes font mieux que nous.’
Zijn geweldige ontboezemingen over Napoleon, ‘le champignon impérial’ zijn bekend
en zijn apocalyptische flitsen verblinden nog onze oogen, maar hoe vonkelt daarnaast
de verheven wijsheid, die ook in den geweldenaar den dienaar eener eeuwige macht
herkent.
Genoeg. Neen, ik moet nog plaats vragen voor het fraaie woord van den
Siciliaanschen edelman, die den sprekende DE MAISTRE teekende: ‘Pare il nostro
Etna, ha neve in testa e fuoco in bocca.’ - Hij is als onze Etna, sneeuw op het hoofd,
vuur in den mond. Ziedaar weer het beeld van een welsprekenden grijsaard, een beeld
vol van brutaal realisme en fijnen geest. VERGA zou niets beters hebben gevonden.
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Genoeg. Ik vrees wel, dat mijn lezers zullen zeggen, dat ik met dit alles een beter
beeld van DE MAISTRE had kunnen geven. Maar... la date. En dan zal de knorrigste
onder hen toch moeten toegeven, dat ik hen den weg wees om iets beters te vinden.
Nog iets. De bezwaren tegen DE MAISTRE'S zuiver wijsgeerige beschouwingen in
de studie van Pater F. BECKER te berde gebracht zijn veel ernstiger dan mijn opstel
zou doen vermoeden. Helaas, mijn goede vriend mag deze rechtvaardiging van zijn
geschrift niet meer van mij vernemen. Ver over de zeeën, aan het vreemde strand
wacht hij van Gods genade de blijde verrijzenis na den dood.
De betrekkingen tusschen DE MAISTRE en LAMARTINE zullen misschien eenmaal tot
de door den dichter zelven geschapen legenden gaan behooren. Immers naar de door
den heer DESCOSTES aangehaalde bewijzen, blijft er van een vrij lang verhaal over
het teekenen van LAMARTINE'S huwelijksakte, in de Souvenirs et portraits opgenomen,
geen tittel of jota over. De betrekkingen in geestelijken zin waren dan ook niet velen
en tusschen den wijsgeer en den dichter bewoog zich ook geen wolk van atomes
crochus. Zij grepen niet in elkander.
LAMARTINE is dan ook niettegenstaande zijn grootsche gaven en niettegenstaande
zijn groote en vereerenswaardige moeder geen verschijning, die tot dezelfde orde
als DE MAISTRE behoort. De bekoorlijkheid van den dichter ligt in zijn teerheid, die
in weekheid wegsmelt en in zwakheid vergaat. Niemand heeft eigenlijk meer dan
LAMARTINE zijn eigen woord gelogenstraft, het woord, dat voor den dichter drie
gaven vordert: liefde, geloof, karakter.
Maar ik heb hier geen portret van LAMARTINE te teekenen. De persoonlijkheid is
ook te veelzijdig om in een paar trekken, te vlottend, om in een of twee scherpe lijnen
af te doen. Indien men eens alles ten einde mocht brengen wat men wenscht! In een
volgenden bundel hoop ik mijn stukken over VICTOR HUGO te ver-
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zamelen; indien ik eens naast dezen LAMARTINE en DE MUSSET plaatsen kon!
Het opstel over DE MONTALEMBERT in 1873 voltooid, toont in den inhoud zijn
dagteekening. Het waren de groote dagen na het Koncilie van het Vatikaan, na de
overweldiging van Rome. Dagen, waarin de Katholieke wereld onder allerlei storm
van buiten, na allerlei verwarring en woeling van binnen in haarzelve tot rust kwam,
tot vastheid, tot een krachtig van eenheid doordrongen bestand. Niet echter tot zulk
een rust, dat de natrillingen van menigen strijd niet werden gevoeld of waargenomen.
Met name in Frankrijk waar de broederstrijd over het liberaal-katholicisme nog maar
te zeer hoofden en harten vervulde. En wie zich met Frankrijk bezig hield, hij leefde
in en met dat alles en het leven was vol geestdrift en vol hartstocht.
De dwaling van het liberaal-katholicisme - want een dwaling was er - lag in een
noodlottige verwarring. Men verhief de feitelijke gelijkstelling van geloof en ongeloof,
van waarheid en dwaling in het openbaar wereldlijk recht onzer dagen tot een
rechtsbeginsel, dat ook door de Katholieke Kerk als rechtsbeginsel moest worden
erkend. Men begreep niet, dat de vrijheid voor de Kerk in naam van deze algemeene
vrijheid van den onverschilligen, om geen geloof zich bekommerenden staat
gevorderd, geen goedkeuring was van die vrijheid in beginsel, hoe noodig, hoe
onmisbaar zij in de gegeven omstandigheden ook mocht zijn. Na de lange verdrukking
onder de dwingelandij van den zich geloovig noemenden, maar in waarheid slechts
in zichzelven geloovenden staat en dan nog wel in naam van een heilig verbond
tusschen altaar en troon geleden - een verbond, waarbij gewoonlijk de troon zich op
het altaar liet hijschen, - was het een soort van wellustig gevoel vrij te zijn. In dat
gevoel sprong men zonder om te zien over alle omstandigheden van tijd en plaats
heen en verhief de leuze: altijd en overal. Er was veel geestdrift in dat gevoel, de
geestdrift, die riep:
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gelijke kansen!, die onverwrikt geloofde in de kracht van het geloof en in de eindelijke
en alles beëindigende zegepraal der waarheid. Men vergat dat de waarheid een recht
bezit, dat zij niet mag prijs geven, het recht om zich te handhaven, den plicht om den
logen geen gelijk recht toe te kennen.
Alle geestdrift, die over de perken gaat, wordt vermetelheid en de vermetelheid
gaat in halsstarrigheid op. Een strijd over de wijze van strijden werd een strijd over
beginselen en de strijd over beginselen werd zonder voorbereiding gevoerd. De
klaarheid ontbrak.
Later is de klaarheid gekomen en met de klaarheid de vrede. Een treurige strijd is
het geweest. En het treurigste in den strijd was wel het langzamerhand te loor gaan
van alle wederkeerige waardeering. Toornen of doodzwijgen waren de gewone
wapenen, het eene het wapen der ijdelheid, het andere dat der lafheid.
DE MONTALEMBERT en VEUILLOT waren wel, met Mgr. DUPANLOUP, DE FALLOUX,
COCHIN en anderen, de groote strijders in dezen strijd. Ook de besten en de edelsten.
Aan menschelijke zwakheden heeft het geen van deze twee ontbroken. Maar bij alle
zwakheid zijn beiden groot. Beiden zullen door het goede en groote wat in hen was
de opvoeders van het katholieke Frankrijk blijven. DE MONTALEMBERT heeft aan
zijn tijdgenooten geleerd, dat in alle groote bewegingen der menschheid een ware,
een goede, een gezonde beweegreden schuilen kan, dat men deze beweegreden moet
trachten te ontdekken, te bevrijden, te versterken, te doen heerschen. Hij had begrepen
dat het kwaad in de natuur niet is van de natuur. Hij had gezien dat de vorm der
staatsinstellingen niet over haar deugdelijkheid beslist, dat een op valsche grondslagen
gebouwd naar valsche regelen uitgeoefend gezach wel een oogwenk lang de
uitbarsting des boozen kan vertragen, nooit tegenhouden. Zonder iets van dat alles
te loochenen heeft VEUILLOT met onweerstaanbare kracht de waarde, de hoogheid,
de majesteit van de eeuwige rechtsbeginselen gepredikt en gehandhaafd; hij heeft
de onverzoenlijkheid der tegenstellingen meedoogenloos geopenbaard, een
onverzoenlijkheid, die met de vrijzinnigste en oprechtste waardeering der belijders
kan en moet gepaard gaan. Hij heeft op het laatste den nadruk niet
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gelegd en DE MONTALEMBERT heeft soms het vierkant tegenover elkander staan der
beginselen vergeten; beiden hadden het echt menschelijke, het echt fransche, de
éenzijdigheid.
Hier zou nog menige bladzijde te vullen zijn met allerlei herinnering aan dezen
strijd. Herinnering opgewekt en verlevendigd door zoo menig geschrift in de dagen
van 1873 tot ons gekomen. Indien men kon wat men wenschte, herhaal ik.
Levensbeschrijvingen, briefverzamelingen, herinneringen, gedenkschriften liggen
voor ons; voor het oogenblik is het genoeg daaruit de groote les te vernemen dat
iedere strijd met goede bedoelingen gestreden ten goede komen moet. Het is meer
dan kleingeestig, het is laf over iederen strijd te klagen, in iederen strijd een reden
tot ergernis te zien. Strijd is, onder meer, een der groote zuiveringsmiddelen voor de
geestelijke toestanden der menschheid. Alles hangt af van de wijze waarop, van de
omstandigheden onder welke hij gestreden wordt. Eenheid, vrijheid, liefde, deze drie
vormen de hoogste wet. Zij, die deze waarheid niet vermogen te waardeeren, die een
éenheid zouden willen scheppen door aan ieder naar links en naar rechts wat gelijks
of wat ongelijks te bedeelen, zij zouden het eerlijkst verschil van meening verbitteren
en verbasteren. Hun zonderling spel met vossestaarten en roeden prikkelt de ijdelheid
en maakt een soms waarlijk ernstige gedachtenwisseling tot een kibbelarij over gelijk
of ongelijk.
Even als in don tijd der Noormannen het: ‘a strage Normannorum, libera nos
Domine!’ weerklonk, zoo zou het nu moeten soms luiden: Van de Epigonen, van de
napraters, de nabauwers en de ledigloopers, verlos ons, Heer! - Ja, verlos ons, Heer!
Beiden, de MONTALEMBERT en VEUILLOT hebben voor wat zij te boeten hadden door
hun zoogenaamde volgers en navolgers in meerdere mate geboet dan onze
menschelijke gerechtigheid van hen vorderen kon of mocht. Ieder, die zonder van
woord of zaak iets te begrijpen den ijdelen vooruitgang als een eisch der beschaving
ook voor den Katholiek aanhad; ieder, die met wijd-open neusgaten de geuren der
moderne staatsruif opsnoof en toehinnikte; ieder halfschapen apostaat, die het toch
veiliger vond met een oog op het Vagevuur in de Kerk te blijven en toch met de Kerk
een loopje nam, beriep zich, verhief
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zich, beroemde zich op zijn geestverwantschap met DE MONTALEMBERT. Omgekeerd
even zoo. De belachelijkste, de dwaaste behoudzucht, de behoudzucht van lieden,
die voor een half of een vierde etmaal nog tot het volk behoorden en die nu van ‘het
volk’ spraken als een Zenith van een Nadir spreken zou, dekten zich met den naam
VEUILLOT. Wie, te bekrompen om omstandigheden en beginselen, toepasselijkheid,
oorbaarheid en noodzakelijkheid te kunnen onderscheiden, alles met een schel
klinkend Credo zonder liefde meende te mogen beslissen, achtte zich omkleed met
het gezach van VEUILLOT. Het goorste cynisme meende zijn geweldige ironie te
evenaren en de vlegel, die hier of daar een knuppel had opgeraapt, noemde zich de
wapenbroeder van den man, die eenmaal van zichzelven had gesproken als van een
Knuppeldrager voor de heilige Ark des Heeren.
Alsof...
Alsof... maar waarom de uitschitterende tegenspraak te openbaren? De naäpers
van gebreken kunnen alleen belangstelling wekken bij de wetenschap, die naar het
onmogelijke zoekt, het ontbrekende lid in de verbinding van den mensch met... lager
orde. De historie houdt geen rekening met hen. Zij hebben geen hooger waarde dan
de stofdiertjes, wemelende in den zonnestraal.
Wat mij betreft, ik mag en wil niet ontkennen dat ik de groote strijders in dit geding
steeds met éen eerbied en éen liefde heb omhelsd. LACORDAIRE, MONTALEMBERT,
VEUILLOT, ik ben bereid met de meedoogenlooze eigenwijsheid van een leerling al
hun dwalingen, gebreken, tekortkomingen aan te prijzen, maar nooit mag of zal ik
vergeten wat ik in kinderlijke dankbaarheid aan hen voor levensgenot of levenskracht
te danken heb. Het is geen gewone gunst zulke meesters te ontmoeten en het is geen
gewone tijd waarin men hen ontmoet.
Met dat al zou de herinnering aan den strijd mij op nieuw een verzuim doen plegen.
Op nieuw, want zoowel in het opstel over DE MONTALEMBERT als in dat over
VEUILLOT ontbreekt de waardeering van hun buitengemeene letterkundige gaven.
Toch kan die waardeering moeielijk een te hooge zijn. DE MONTALEMBERT is een
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der verjongers van den akademischen stijl. In zijn redevoeringen heeft hij de taal en
de methode van BOSSUET en BOURDALOUE tot parlementaire welsprekendheid
gemaakt en, zonder iets van de pit en het merg zijner meesters te verliezen, een
nieuwe veerkracht geopenbaard, die de statigheid hunner beweging paarde aan de
onstuimigheid van onzen dag. De verhaaltrant in St. Elisabeth de Hongrie is de oude
duitsche meesters afgekeken; hij herinnert aan Meister Wilhelm en aan Meister
Stephan: de Introduction is een machtig carton ontworpen door de scheppende stift
van PETER CORNELIUS. Voor de Moines d'Occident heeft hij de oude, door heiligen
geschreven levens der Heiligen, heeft hij BEDA den Eerwaardigen en ST. BERNARD
tot bezielende voorbeelden genomen en vrome naïvîteit aan breede
geschiedbeschouwing gepaard. Al zijn vlugschriften dragen bij alle gemeenzaamheid
en bewegelijkheid den echten klassieken stempel, deze man is van het hoofd tot de
voeten een man van den grooten stijl.
Zeker, men wist ook van VEUILLOT dat hij een der meesters van de schoone taal
mocht heeten. De wonderbare rijkdom en verscheidenheid van zijn talent had zich
in grootere en kleinere geschriften geopenbaard. Les libres Penseurs, les Odeurs de
Paris, le Parfum de Rome, Ça et là, verraden op iedere bladzijde den geweldigen
geeselaar, den vernuftigen spotter, den kostelijken verteller, den onweêrstaanbaren
dramaticus, den vromen lierdichter, den met boereneenvoud en boerenkracht
geloovende. Het was evenwel aan VEUILLOT beschoren na zijn dood de wereld te
verrassen en te bekoren. In 1884 verscheen het eerste deel zijner Correspondance,
tot heden zagen zeven deelen het licht. Men heeft gezegd, dat DE MAISTRE eerst aan
de wereld bekend werd toen zijn Lettres et Opuscules het licht zagen; met de uitgave
der Correspondance begint voor VEUILLOT het tijdperk der gerechtigheid; men zal
zien welk een schoone ziel in liefde en lijden leefde in dezen gehaten en verfoeiden
Ultramontaan. Ieder wist dat VEUILLOT geest had, ieder wist dat zijn vernuft vonkelen
kon en stralen; zij, die hem nader kenden, moesten roemen op zijn mannelijke
goedhartigheid, zijn schoonen eenvoud, zijn onweerstaanbare beminnelijkheid. Maar
dit
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alles is door de uitgave dezer brieven in de schaduw gesteld. Hier leeft de man in 't
volle licht. Rijker verzameling van brieven, eenvoudige, openhartige brieven, werd
nog nimmer een lezer voorgelegd. Men vindt er van alle soorten en in deze soorten
alle hoedanigheden. Er zijn brieven onder vol kerkvaderlijken ernst en anderen, die
speelsch zijn op het dartele af. Met een van deze deelen voor zich, doorloopt men
op éen regenachtigen dag de toonladder van alle menschelijke aandoeningen. Terwijl
men het potlood in de hand houdt om de treffende gezegden aan te teekenen, laat
men het spoedig rusten: aanteekeningen onderstellen vrijheid van keus. Men kan
niet meer kiezen onder deze bekoorlijke dwinglandij.
Op éen trek van deze Correspondance mag ik nog de aandacht vestigen: zelden
paarde zich met zoo ongekunstelde natuurlijkheid zoo hooge kunst. Het is bekend:
ook de natuurlijkheid wordt door leeren verworven; ook de Mutterwitz wordt
aangeleerd. Maar de kunst is de kunst ts verbergen. Heeft JANTENBRINK ons niet
verhaald dat JACOB VANLENNEP nooit een brief wilde schrijven zonder dat deze iets
treffends bevatte, een woord, een beeld, een zinswending? Beschrijft niet
GEORGESAND hoe GUSTAVEPLANCHE haar ontelbare malen deed beproeven om
goede, geheel goede zinsneden te bouwen en hoe proef op proef onbarmhartig werd
verscheurd. Ook LOUISVEUILLOT heeft beleden, wat inspanning, wat volhouden het
hem kostte tot het vormen van een goed, een onberispelijk stuk proza te komen; in
deze Correspondance, onvervalscht natuurlijk als zij is, huldigt men de kunst uit
dezen harden arbeid geboren.
‘Sculpte, lime, cisèle,’
de les van GAUTIER geldt voor alles wat stijl, wat in geestelijken zin schrijfkunst wil
heeten. Na zoovele meesters levert VEUILLOT weder het voldingende bewijs. Niet
zijn leeren was spelen, zooals het brave rijmpje zegt, maar nu hij geleerd heeft kan
hij spelen met het hoogste, maar ook het teerste werktuig: de taal. De drie gaven, die
haar éene en éenige schoonheid uitmaken, heeft hij veroverd: klaarheid, sierlijkheid,
kracht.
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Met JOSEPH VON GOERRES blijven wij in denzelfden dampkring, maar treden wij
toch een andere wereld binnen. De dampkring is katholiek, maar de wereld is de
Duitsche.
De eigenaardige patriarchale geest, die bij allen, soms geweldigen, vrijheidszin
het Duitsch-Germaansche leven beheerscht, is zichtbaar in de vereering, die den
naam van GÖRRES omgeeft. Voor het katholieke Duitschland is hij een der groote
vaderen. In den Keulschen Dom straalt in een der hooge vensterramen zijn beeld.
Aan het genootschap, dat op het gebied van wetenschap en letteren de katholieke
bemoeiing met het leven in den alomvattendsten, dat is in den meest katholieken zin
vertegenwoordigt, heeft men zijn' naam: Görres-Gesellschaft gegeven. Waar van
den strijd voor waarheid. recht en vrijheid wordt gewaagd, waar tot mannelijk pal
staan wordt gemaand, waar tot kloekmoedig voorwaarts schrijden wordt geroepen,
daar is zijn naam een wachtwoord en een leus. Zijn woorden klinken als woorden
van een veldheer en profeet bij zijn volk. Zijn ideeën, reeds lang opgeschoten tot
volgehalmde aren en krachtige eiken worden door de hand der zaaiers of op den
adem der stormen steeds verder gedragen, en verjongen zich altijd door. Nog op de
jongste Katholieken-dagen te Keulen heb ik het waargenomen en gevoeld, neen
mededoorleefd, hoe bij het hooren van GÖRRES' naam de ontelbare schare stil wordt
en trilt, als wilde zij in éen gevoel van eerbied oprijzen voor dezen koningszoon,
geboren en getogen uit het Rijnsche volk.
In het Staatslexicon, dat ‘m Auftrage der Görres-Gesellschafl’ wordt uitgegeven,
heeft THOEMES een voortreffelijk artikel aan den reus gewijd. Het kon wel niet anders.
De aanhef is van een schoonheid, zoo waardig om in het marmer te worden gehouwen,
dat ik haar ook op dit ijle blad wil trachten vast te houden. GÖRRES, heet het, stond
‘im Mittelpunkt der romantischen Bewegung in der Poesie’; hij was ‘in der Kunst
Urheber der Bewegung zum Ausbau und zur Vollendung des Kölner Domes, auf
wissenschaftlichem Gebiete Mitbegründer der Germanistik, bahnbrechender Forscher
für die allgemeine Sagengeschichte und die. Religions-philosophie, Wiederhersteller
der christlichen Idee in seinem Lieblingsfach, die Ge-
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schichte, in der Theologie Reprinistinator der christlichen Mystik, in den
Befreiungskriegen durch seine geniale Begabung und Gewandheit als Schriftsteller
‘die fünfte Grossmacht’ im Bunde gegen Napoleon, in der Reactionsperiode der
Cabinetspolitik nach dem Wiener Frieden Vorkämpfer für Wiederherstellung des
deutschen Kaiserthums und volksthümliche ständische Verfassung, in der
Kirchenpolitik, in welcher er sich ganz besonders als Schöpfer und Vorbild der
Publicistik bewährte, Träger und Schirmherr der Kirchenfreiheit, was ihm in
Anschluss an sein gleichnamiges Buch von Papst Gregor XVI, selbst den Namen
Athanasius eintrug.’ Dat is niet alleen om den vorm waardig in brons gegoten of in
marmer te worden gehouwen; dat is een reeks van majestueser beteekenis dan de
reeks veldslagen op het voetstuk van Goeben's standbeeld, dat te Coblenz, waar
GÖRRES geen standbeeld heeft, er aan herinnert hoe het pruisische Duitschland zijn
grootste zonen... vergeet.
Wat maakt dit alles? Wat maakt het of GENTZ den schrijver van ‘Deutschland und
die Revolution’ plichtig acht tegen den Staat? Of METTERNICH hem, den Isaias en
Ezechiel der geweldige dagen, voor een man houdt, die wel aanleg had voor iets
hoogers en er toe geschapen was om tot het goede en ware terug te keeren, omdat
hij in den ideeënkring van METTERNICH scheen te komen? Wat maakt het, of men
met zijn naam heeft gesold om door dien naam het een of andere oude-vrijsters-zieltjen
voor het Oud-Katholicisme te winnen? De wereld is waan en haar waan gaat voorbij.
Dit blijft: den strijd der rechtvaardigen te strijden, den dood der rechtvaardigen te
sterven - en dit heeft GÖRRES gedaan.
Het zou niet onaardig zijn een schets te ontwerpen van GÖRRES en zijn
vriendekring. De herinneringen van RINGSEIS hebben ons dien doen kennen in den
aangenaamsten en aantrekkelijksten vorm. Dit toont weer de geldigheid der wet:
d'après leur date. Nergens echter werd ik aan die wet meer herinnerd, dan waar ik
de opstellen, die dezen bundel besluiten, weder als versche proeven voor mij zie.
Indien ik met volle openhartigheid mag spreken, dan leg ik devolgende bekentenis
af. In de dagen toen ik de hier bedoelde stuk-
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keu schreef was ik nog te jong, stond ik nog te dicht bij de gebeurtenissen, had ik
allerlei doen en laten nog niet van nabij genoeg gezien, ontbraken mij nog te vele
gegevens uit boeken en persoonlijk verkeer op te halen, saâm te garen. Ik was een,
naar ervaring en wetenschap, jong man, die veel had gelezen, maar nog te weinig
mede had doorleefd. Een geschiedenis als die van het Centrum schrijft men niet, ook
niet in de kortste bewoordingen, wanneer men niet eenigszins de ondervinding van
het parlementaire leven heeft opgedaan. Al deze stukken zijn in zeker opzicht
instantanés, te midden van een wordende en worstelende geschiedenis te boek gesteld
door iemand - deze laatste bekentenis is niet de minst openhartige - die beter dan
iemand wist hoe moeielijk het soms was kopie voor Onze Wachter te krijgen.
Ik verloochen echter deze stukken niet. Al was het alléen omdat zij mij nu de
gelegenheid geven nog eens op zoo boeiende onderwerpen terug te komen en, vooral,
de aandacht te vestigen op eenige merkwaardige boeken, die de laatste jaren ons
hebben gebracht.
Over het Centrum en zijn leiders, over BISMARCK en de binnen en buitenlandsche
staatkunde, kon men tusschen 1870 en '80 genoeg vernemen en reeds menig vliegend
blad der dagelijksche geschiedenis had een boek helpen vullen. In werkelijkheid
echter was nog alles in vrij woelige ontwikkeling. Het Centrum moest nog menigen
veldslag leveren en de ijzeren kanselier stond nog onwrikbaar vast. In de Canossa-zuil
was nog geen spleet bespeurd en de Germania op den heirweg aan den Rijn scheen
nog meer tegen Rome dan tegen Frankrijk te waken. Hoe anders toen en nu! Toen,
Bismarck onschendbaar, nu Bismarck gevallen. Toen, Bismarck een wezenlijk deel
van het rijk, nu Bismarck misschien bestemd om nog eens zijn tweeden opvolger als
noodhulp te vervangen. Toen het Centrum gesmaad, gehoond, veracht, met
verdachtmaking vervolgd, vervolgd van alle zijden - men herinnere zich de
intrigue-Bismarck-Tauffkirchen-Frankenberg - nu het Centrum vaster staande dan
ooit en in den wapenstilstand niet minder eendrachtig dan in den strijd.
Zulke trekken volstaan om aan te toonen hoe men heel wat rustiger en
bevredigender over al deze dingen op dezen dag zijn mee-
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ning zeggen kan. Een meening voor welke men, behalve uit de dagelijksche
geschiedenis van den dag nu uit zooveel rijkere en betere bronnen putten kan. Want
- ik duidde het reeds aan - ook de boekenmarkt heeft voor vermeerdering onzer kennis
zorg gedragen.
Enkele bronnen veroorloof ik mij te noemen.
Op de eerste plaats vestig ik hier de aandacht op de bijdragen tot de geschiedenis
van den Kulturkampf door MAJUNKE en NIKOLAUS SIEGFRIED geleverd. Zij geven
de stukken en de feiten. Beiden lichten elkander toe. Naast de algemeene werken
van deze soort behoort de eereplaats aan levensbeschrijvingen als die van HERMANN
VON MALLINCKRODT, door P. OTTO PFÜLF S.J. geleverd, Dit fraaie, meesterlijk
bewerkte boek gunt ons een blik in het geheele leven van hem aan wien het werd
gewijd. Met even veel zorg en even veel liefde als de groote strijd na 1870 zijn de
tijdperken, die daaraan voorafgingen, behandeld. Alles, het innerlijk leven, de
huiselijke omstandigheden, het lief en leed in de kleine en de groote wereld gedragen,
de steeds kloeker ontwikkeling en de steeds hooger karaktervorming, gaat in deze
bladzijden aan ons oog voorbij.
Van groote beteekenis zijn ook de bladzijden door P. FÄH in de Slimmen aus
Maria-Laach aan VON FRANCKENSTEIN gewijd. Men vindt hier dingen van welke
de ware kennis nog niet in breeder kringen doordrong. De geschiedenis der
bemoeiingen met het Septennaat - 1887 - die van een strijd tusschen Paus en Centrum
deden gewagen, wordt hier klaar en onbewimpeld, zonder nadere beschouwingen,
verhaald.
Voor den LUDWIG WINDTHORST van MENZENBACH heeft men reden dankbaar te
zijn. Fraai van karakterteekening als de kleine schetsen van MAJUNKE en BACHEM
mogen wezen, MENZENBACH wint het in rijkdom van stof. Bij alle dankbaarheid
echter blijft men het betreuren, dat nog niemand zich heeft aangegord tot een
beschrijving van WINDTHORST'S hanoveraansche dagen, die met de geschiedenis
zijner jeugd toch wel wat meer ruimte dan 80 op 600 bladzijden kon beslaan. Bij het
doorbladeren - op de Bibliotheek der Tweede Kamer - van enkele deelen Handelingen
van den Hano-
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veraanschen Landdag heb ik bespeurd, dat er uit de daar gehouden redevoeringen
van den grootsten. Volksvertegenwoordiger, dien Duitschland ooit heeft gekend,
reeds menige kernspreuk valt te gaâren, reeds menigen trek valt waar te nemen, die
den man der toekomst voorspelt. Ook in de briefwisseling van BISMARCK als gezant
bij den Bondsdag ontmoet men reeds WINDTHORST als den katholieken ‘demokraat’
en men ziet den strijd der latere dagen komen.
Indien men de aardige bijzonderheden, die MENZENBACH reeds over de jeugd en
de studiejaren van WINDTHORST heeft bijeengebracht nog met eenige kon
vermeerderen, indien men met juiste kennis van plaats, tijd en personen dat verblijf
aan de hoogeschool kon teekenen, welk een belangwekkend beeld zou te ontwerpen
zijn. Maar hoeveel belangwekkender zou het beeld worden als men de toestanden
schetste in het Koningrijk Hanover, toen WINDTHORST in staatsdienst trad en zijn
openbaar leven begon, toen de hertog van Cumberland, ERNST AUGUST, de kroon
van het nieuwe zelfstandige Koninkrijk op het hoofd zette, toen de parlementaire
regeeringsvorm onder horten en stooten tot een feit werd en het burgerlijk element
mede iets begon te gelden. Er zou niet minder te gewagen vallen van de groote en
kleine verwikkelingen, die het leven van den ouden Duitschen Bond uitmaakten en
waarin Hanover mede betrokken werd, van al het spel toen voorbereid of reeds in
stilte gespeeld om Oostenrijk uit het Rijk te verdringen, van hetwelk het eens de
kroon had gedragen. Het meest echter zou niet weinigen aantrekken het verhaal der
bemoeiingen en moeiten die WINDTHORST zich heeft moeten getroosten om aan de
Katholieken in zijn vaderland een rechtmatig en zelfstandig bestuur, een eigen
onafhankelijke levensorde te verzekeren. WINDTHORST had in die dagen meer dan
te over gelegenheid om zijn kloeke voorzichtigheid en zijn kalme wijsheid te toonen.
De koning, dien hij trouw is gebleven met heldentrouw, de ‘blinde koning‘ GEORG
was een edel man, een man van het recht, maar zijn souvereine recht verstond, begreep
hij nog het best. En zijn begrip van dat recht moet wel eens met dat van zijn minister
een ontmoeting hebben gehad, waarbij
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alleen het geduld en het vernuft van den minister de botsing deed vermijden.
Het monumentale leven van WINDTHORST, dat toch éens moet geschreven worden,
is nog niet geschreven. Het is een eereplicht, dien het katholieke Duitschland te
vervullen heeft en dien de Görres-Gesellschaft op zich moet nemen. Indien het
geschreven werd, zooals ik het mij droom, dan zou men zien, dat somtijds de grootste
belangen der menschheid en de grootste vragen der historie in kleinen, bescheiden
kring worden beslist. In de verwarringen en beslommeringen van het hanoveraansch
landsbeheer, is de man gevormd, die straks de wereld verbazen zou door de geheel
onverwachte openbaring zijner kracht. Daar heeft hij geleerd, dat alleen beginselen
de wereld in beweging brengen, ordelijk besturen of uit haar voegen slingeren.
Tot den lof van den grooten doode doet dit alles niets. Het zou toch zijn nut hebben
indien eens de wereld wist hoe groot WINDTHORST was. Grooter dan BISMARCK.
De ongelijkheid in al het uiterlijke, van verschijning, van houding, van levensloop,
is zoo groot, dat zelfs een stellen van deze twee tegenover elkander onmogelijk
schijnt. Toch heeft de geschiedenis beiden tegenover elkander geplaatst en naast
elkander en de eerste plaats behoort hier niet aan den ijzeren kanselier.
Het moet voor dezen, den parlementairen Caesar, een zonderlinge verrassing
geweest zijn toen de kleine Hanoveraan voor het eerst in den Noordduitschen Rijksdag
de stem tegen hem verhief. Een zonderlinge verrassing, OTTO VON BISMARCK was
aan strijd, was aan verzet gewoon, maar hij was ook gewoon het verzet te breken en
den strijd met de vernieling van zijn vijand te beëindigen. Hij had den Gordiaanschen
knoop der Duitsche Bondsverwikkelingen met het zwaard van Sadowa en Königgrätz
doorgehakt; hij had de liberale oppositie uit den weg geschopt, den bouw van het
Duitsche Rijk aangevangen; de kanonnen werden reeds gegoten die Frankrijks hooge
heerlijkheid zouden plat schieten. Daar daagde een nieuw verzet op, daar kwam een
nieuwe strijder, een kleine minister van een dier kleine Staten, die nu Pruisische
provinciën waren. Een
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verzet, dat onverzettelijk was en niets had van partijdrift, niets had van eigenbelang
of eerzucht, een verzet zoo kalm, zoo eenvoudig, dat men niet wist hoe het zóo
eenvoudig en toch zóo geweldig ooit kon zijn. Bij allen eenvoud was dit verzet zoo
volkomen op alles voorbereid en gewapend, dat geen list of geweld het overrompelen
kon. De kleine man, met den massieven schedel, in wien dit verzet zich belichaamde,
scheen alles spelende te doen en liet nooit met zich spelen; in alles was hij den als
in staal geboren reus een evenknie: kunde tegen kunde, wetenschap tegen wetenschap,
ervaring tegen ervaring, beleid tegen beleid, vernuft tegen vernuft, kracht tegen
kracht, toorn tegen toorn, spot tegen spot. Neen, in den spot was de kleine man de
meerdere. Hij had de hooge rust, het verheven geduld van een, die kan wachten. De
kanselier droeg stormen in zijn borst en stormen gingen van hem uit. Zonder koel te
zijn was WINDTHORST altijd kalm. Het opmerkelijkste was dit. Men wist dat de
minister van koning GEORG de in Duitschland geschapen to estanden aanvaardde,
maar men wist ook wat hij over hun ontwikkeling dacht. Hij maakte er geen geheim
van: ‘Konsequenz meiner Rechtsüberzeugung habe ich mir immer bewahrt’, was
zijn woord. Nooit echter kon men van hem een woord vernemen, een daad bespeuren,
die den eenmaal gesloten Bond aanrandde, Hij was en bleef tegen den zoog.
eenheidsstaat gekant; dat was zijn recht en voor hem plicht. Maar verder knibbelde,
knabbelde of krabbelde hij niet. En nog minder hield hij zich bezig met protesten,
die bij alle waardigheid en eerbiedwaardigheid steeds onvruchtbaar zijn, tenzij zij
door het hoogste recht worden geboden.
Juist in deze opmerkelijke omstandigheid lag zijne kracht. Hoe de kanselier toornde,
hij kon WINDTHORST ook geen seconde lang van zijn standpunt: het recht, verdringen.
Dat prikkelde tot heftigen, altijd machteloozen strijd.
In éen opzicht - maar dit opzicht beheerscht de wereld - in éen opzicht was
WINDTHORST de meerdere van BISMARCK. Hij kende de werkelijkheid zoo goed ala
deze; hij aanvaardde de realiteit evenzoo als deze meester der Realpolitiker; hij hield
rekening met de dingen, die men ziet als bestond er niets anders voor hem.
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Maar dit kennen, dit aanvaarden, dit rekening houden, geschiedde in het licht en
onder de leiding van eeuwige beginselen, die de hoogste dingen zijn. De beginselen
van BISMARCK, hoe hoog en krachtig ook, zijn van de orde dezer wereld en dezes
tijds; de kanselier is als de NAPOLEON in POTGIETER'S ‘Revue in het Bois de
Boulogne’:
‘Wanneer hij opwaarts zag, hij zou haar gints zien zweven
In 't hoog azuur, op gouden wolk:
De Vrijheid...’

en met haar de Waarheid en het Recht. WINDTHORST zag opwaarts - hij zag niet
alleen de idealen, maar ook:
‘Hoe zich de dwinglandij verwart in eigen strikken’.

In eigen strikken, ik herhaal het woord.
Er zijn meer dan twintig jaren voorbijgegaan, sints ik door de welwillende
bemiddeling van mijn hoogvereerden vriend KAREL VAN NISPEN op het kasteel
Middachten de kennis van WINDTHORST mocht maken. De kleine Excellenz
onderhield zich op de eenvoudigste en aangenaamste wijze met den jongen man, die
nog veel, neen nog alles te leeren had, want veel te leeren blijft er altijd. Het gesprek
liep onder meer over den Kulturkampf, over de lofrede op het algemeen stemrecht
door BISMARCK gehouden, over den Rijksdag. Opperde WINDTHORST zelv' de vraag
of de kanselier in dien Rijksdag niet een instrument zag tot meerdere centralisatie,
tot uitbreiding en bevestiging van het Pruisisch Cesarisme; rees zij zonder te worden
uitgesproken bij hem op, ik weet het niet meer, maar dit woord heb ik behouden:
‘alles is mogelijk en men moet nooit den profeet spelen, maan dit durf ik wel zeggen:
met den Rijksdag heeft Bismarck zich een blok aan het been gebonden, dat hij ook
door ontbinding op ontbinding nooit meer kwijt raakt.’
Indien de Rijksdag een macht geworden is ook tegen de almacht van den kanselier
bestand, dan heeft de Rijksdag, dan heeft Duitschland dit aan WINDTHORST te danken,
Hij heeft, zonder op eenig punt het wettig en waarachtig gezach te kort te doen, de
kracht van de oppositie uit beginsel getoond. Hij heeft door daden doen

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

XXXV
zien hoe een Volksvertegenwoordiger ten overstaan der Regeering 's volks recht, 's
volks waardigheid en 's volks belang moet handhaven. Meer dan eenig ander heeft
hij ons geleerd, hoe hij de partij vrij moet houden van partijschap en binnen den kring
der beginselen aan iedere eerlijke meening een eerlijke en vrije uiting moet laten.
Alle parlementaire gaven heeft hij ten toon gespreid, beleid, kalmte, tegenwoordigheid
van geest, scherpzinnigheid, alles wat men onder den huiselijken naam van ‘vroeg
opstaan’ te samen vat. Maar boven alles was hem eigen een geweten geworteld en
gevest in de gerechtigheid.
In den Rijksdag heeft WINDTHORST met het Centrum den Kulturkampf van al zijn
bonten krijgstooi ontdaan en in het tuighuis der verouderde en niet altijd glorieuse
wapenen ter rust besteld. Naar menschelijk beleid had de Kulturkampf kans van
slagen. Alles wat voor vrijheid of recht kon pleiten, had men tot zwijgen gebracht.
Het was een vraag van tijd. De afmatting en de verstomping moesten komen. Ook
hier, zij het door andere middelen, zou het woord, gaan gelden: Te Krakau is alles
rustig.
Neen, de tribune van den Rijksdag was er nog. En van die tribune klonken woorden,
als de kardinaal-aartsbisschop van Keulen in zijn heerlijk boekjen beschreven heeft.
Woorden, die het geloof versterkten, de hoop levendig hielden, de liefde met geestdrift
vervulden. Woorden, die als lichtstralen en levensvonken uitgingen over geheel
Duitschland, over geheel de wereld.
Dat heeft WINDTHORST van den Rijksdag gemaakt: een bolwerk tegen de
overheersching van Pruisen, een vaste wal voor de zelfstandigheid der Duitsche
Staten, een vesting voor de vrijheden des volks, een open kampplaats voor het recht
der Kerk en de eer van God.
De Rijksdag was voor BISMARCK wel een blok aan 't been. En zijn andere, zijn
lievelingsschepping, de Duitsche keizer liet hem gaan. BISMARCK is gevallen zooals
alle Realpolitiker. De wet onder welke zij leven is de wet van FLESKO:
‘Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der Mohr kann gehen.’
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Niettemin - het behoeft eigenlijk niet te worden gezegd - heeft BISMARCK zijn spoor,
zijn geweldig spoor, in de geschiedenis nagelaten. Het wordt steeds duidelijker en
zichtbaarder. Ook in de boekenwereld. De Bismarck-litteratuur is een wereld voor
zich. Alleen de verzameling zijner redevoeringen en brieven vormt een statige reeks.
De uitgaven van POSCHINGER zullen met de ‘Tischgespräche des Reichskanzlers’
nog niet zijn voltooid. Indien men echter een merkwaardig boek over den Duitschen
Thor der negentiende eeuw wil lezen, dan moet men niet lezen HESEKIEL, VON
KOEPPEN, BUSCH, KLACZKO of zoovele anderen van allerlei aanleg en gestalte, van
allerlei taal en zeden, dan moet men niet ter hand nemen de Bismarck-Anthologie
van SAILER of ‘das kleine Buch vom grossen Bismarck’, maar iets geheel anders.
Men moet dan lezen de rede op den Bismarck-Commers van 31 Maart 1892 in
Frankfort gehouden door FELIX DAHN. Zonderlinger stuk proza heb ik nooit ontmoet.
Zooveel tabaksrook en zooveel schuim van bier zag men nooit in een redevoering
belichaamd. De geletterde romanschrijver geeft ons hier een portret van ‘Otto dem
Grossen’, zooals geen enkele fantasie het nog had gedicht. BISMARCK is voor de
staatkundige ontwikkeling van Duitschland eenvoudig de groote Alvader, de Pan,
die niet kan sterven. Om hem te malen heeft de zon geen licht genoeg. Geen schaduw
is te donker of te vuil om hem, den eenige, beter te doen uitkomen. FELIX DAHN
schrijft aan de geschiedschrijving der toekomst hare wetten voor. Zóo heeft zij te
spreken, op straffe van onwaar te zijn.
Dit is geen spotternij. FELIX DAHN is een groot man, een staatsman onder
staatsmannen. Ik zal hem niet lastig vallen over zijn herzinnigen afkeer van alles wat
niet-pruisisch is, wat naar Polen of Rome zweemt. Ik vind iets ur-germaansch - het
germanisme wordt mij onder 's mans hypnose tot behoefte - in zijn toorn over ‘die
Expedition eines amtlichen Kreisblattes’, dat een ‘ultramontanes Schandwerk’ te
koop biedt, waarin BISMARCK de grootste vijand van het Duitsche rijk geheeten
wordt: ‘Pfui über solche Niedertracht!’ In verrukking brengt mij een ontboezeming
als deze: ‘Hätten alle deutsche Männer es abgelehnt, des lebenden Bismarck
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Nachfolger zu werden, - nun, dann wäre er heute noch Reichskanzler’.
‘.......
Et un quart d'heure avant sa mort
Il était encore en vie.’

Waarlijk, er is hier geen spotternij. DAHN is een man, die in waarheid de evenknie
van BISMARCK kan heeten. Bleef het u onbekend, dat hij over de uitzonderingswetten
tegen de socialisten geheel eenstemmig dacht met den kanselier? En weet gij niet,
dat hij te Berlijn gewaarschuwd heeft: geen Kulturkampf of op andere wijze? Sprak
hij niet tot de hooggozetenen in den Staat: ‘Setzt keine Bischöfe ab: - denn sie bleiben
den Katholiken Bischöfe: - setzt keine Staatspfarrer ein: - denn sie werden den
Katholiken nicht Pfarrer; - und glaubt nicht, dass aus dem Altkatholicismus, dieser
höchst ehrenwerthen, aber unzureichenden Bewegung - eine deutcsche Nationalkirche
wird’. Dit is inderdaad verstandige taal, zooals een roomsche boer ze ook zou hebben
gesproken. ‘Man hat die Warnung nicht beachtet’. Ik geloof het gaarne. Maar wat
mij prikkelt is de nieuwsgierigheid naar den Kulturkampf van FELIX DAHN. Zou
deze op Byzantijnsche, of gothische, of Ariaansche wijze gevoerd zijn? Het blijft
een geheim. Maar geheim als het is, een mysterie is voor mij het einde van geen
enkelen Kulturkampft, ook al wordt hij gevoerd, met alle de technische vaardigheid,
die den schrijver van; ‘ein kampf um Rom’ eigen mag zijn.
BISMARCK heeft eens LASSALLE een ‘vornehme Natur’ en een ‘bedeutenden Mann’
genoemd. Het was in vergelijking met de Epigonen van den agitator. Zelfs in
vergelijking zou ik dit oordeel niet onderschrijven. Bij alle onmiskenbaar, bij alle
weêrgaloos talent zelfs is LASSALLE eenvoudig een lage, gemeene natuur. Het
aristokratische in hem is verbasterd en van Israël klinkt uit zijn ziel geen echo meer.
Zijn dood werpt een zwarte schaduw over zijn leven. LASSALLE is gestorven ter wille
van een zinnelijken gril, van een vrouw, die hij zijn ‘Goldfuchs’ noemde en die al
deze dingen zelve aan de wereld verhaalt. Zóo sterven is misdadiger dan
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een zelfmoord. LASSALLE behoorde niet meer aan zich-zelven; hij behoorde aan hen,
die hij ten strijde geroepen had. Zelfs dit eenvoudigst begrip van trouw ontbrak aan
dezen wereldhervormer. Hij had niet geleerd dat voor wie in den maatschappelijken
strijd als heervoerder wil optreden, de eerste eisch is: zelfverloochening; de tweede:
zelfverloochening; de derde: zelfverloochening.
Van het leven, en het werk van LASSALLE kan men zeggen: dit is een weeklage
en dit zal tot een weeklage zijn.
Ik heb nu, ter inleiding, lang genoeg over allerlei dingen de pen laten zwieren of
liever nog de pen laten besturen door allerlei dingen. ‘Les écrits d'après leur date’
was de aanleiding. Maar juist datzelfde woord verplicht mij nog tot een korte
aanteekening.
In enkele van deze opstellen vindt men een soort verlangen, dat wel profetie had
willen zijn, naar den terugkeer der monarchie in Frankrijk. In 1871 en de
eerstvolgende jaren kon het moeielijk anders. Het scheen zóo onwaarschijnlijk, dat
de Republiek in Frankrijk een, zij het dan ook slechts materieele, levenskracht zou
bezitten. Vandaar dat men op een betrekkelijken levensduur rekende. Het voorloopige
schijnt evenwel op het blijvende dit voor te hebben dat het blijft.
Men moet ook niet vergeten, dat de drager der monarchale overlevering, de GRAAF
DE CHAMBORD, een verschijning was van hooge, zedelijke schoonheid. Hij was een
man en een Christen en indien koninklijke zelfbeheersching in den man een waarborg
biedt voor wat de Koning zal wezen, dan zou deze een groot Koning zijn geweest.
Bij zijn graf voegt niet meer de vraag of hij de geweldige taak had kunnen vervullen.
Maar dit eene mag worden gezegd: voor het stamhuis van Bourbon was het een
weêrgalooze genade, dat God het in dezen man liet eindigen. Al is de wet der
sterfelijkheid voor allen dezelfde, het is nog niet hetzelfde hoe men sterft. De oudste
lijn uit HENDRIK IV is in een koning heengegaan.
Het was echter reeds spoedig te zien, dat in Frankrijk voor de

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

XXXIX
katholieken een andere staatkunde dan het streven naar het herstel der monarchie
noodig was. De staatkunde, die de kardinaal DE LAVIGERIE op zoo heldhaftige wijze
heeft ingeleid. Zij is niet alleen de noodige, maar zij is de eenige. In de geweldige
worsteling onzer dagen is het niet de vraag of ‘le royaume de St. Louis’ zal herrijzen,
maar wel of de Tien Geboden in de wereld zullen blijven. De hoofdzaak is: ‘het
Koninkrijk Gods’ en op deze hoofdzaak is al onze kracht te richten.
Maar ik behoor hier iets bij te voegen. Hoe ik ook over fransche toestanden
oordeele, voor mij blijft de beste staatsvorm de erfelijke, grondwettige monarchie.
Zij is de beste waarborg en de vaste steun voor volksrechten en volksvrijheden. Zij
is vereenigbaar met den breedst mogelijken volksinvloed op het beheer der openbare
zaak. Ik ga verder. Voor dezen volksinvloed, die zich op staatsrechterlijk gebied in
het kiesrecht openbaart, acht ik de monarchie onmisbaar. De monarchie geeft aan
haar dragers nog iets anders en meer dan een staatsrechterlijk gezach. Zij is met het
volk verbonden door historische en zedelijke banden. Voor haar is het hoogste goed
niet het bezit, niet het gezach, maar dat eene, waarop het hoogermenschelijk leven
rust: de eer.
In de menschelijke samenleving met name in de staatkundige, is het eergevoel
onmisbaar. En het eergevoel heeft geen beter leeraar en geen beter schutsheer, met
name in de dagen van bijna onstuimige volksbeweging, dan de op koninklijke wijze
gedragen monarchie.
In een volgenden bundel hoop ik van ‘la politique, notre misère’ minder te gewagen.
DR. SCHAEPMAN.
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Joseph de Maistre.
I.
‘Je serais un grand sot si, à mon âge, je ne me connaissais pas du tout; ou, pour mieux
dire, si je ne me connaissais pas parfaitement. Or, l'unique chose qui me distingue
d'un sot, c'est de savoir en quoi je suis sot. Je sais bien servir les hommes, mais je
ne sais pas m'en servir: l'action me manque....Je voudrais vouloir, mais je finis
toujours par penser, et je m'en tiens là.’ Zoo schreef Joseph de Maistre in 1817 uit
Turijn aan zijn lieveling, zijn jongste dochter Constance. Drie jaren later herhaalde
hij dat oordeel en verklaarde op nieuw aan dezelfde: ‘Dieu le fit pour penser et non
pas pour vouloir. Je ne sais pas agir, je passe mon temps à contempler. Ipse fecit nos
et non ipsi nos.’
In dit oordeel, dat op hoe gelaten toon ook uitgesproken toch als een klagende
veroordeeling klinkt, heeft Joseph de Maistre de ware reden zijner grootheid
aangegeven. Reeds voor menig tijdgenoot gold hij als een denker bij uitnemendheid
en het nageslacht ziet in de meesten zijner gedachten lichtbaken, die het duister
zoowel van verleden als toekomst verhelderen. Het half-schertsende, half weemoedige
woord hem op zijn ouden dag door menige teleurstelling, menige ondankbaarheid
in de pen gegeven, is nu zijn eeretitel geworden en wat hij met beminnelijke naïviteit
aan zijn ‘follinette’ als zijn gebrek deed kennen, - zij zelve durfde 't hem voor te
houden, de bedorvene schalke! - begroeten en vereeren wij in hem als het genie.
‘Ipse fecit nos et non ipsi nos’ was bij hem de kreet der onderwerping, wij herhalen
het woord en loven den
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Schepper, die zoo hooge gaven van denken en schouwen aan den mensch heeft
verleend.
Bij een oppervlakkig bezien van de Maistres leven zou men misschien meenen
niet zoo spoedig met deze zijn beschrijving of veroordeeling te moeten instemmen.
Waar is, dat het leven van dezen denker aan uiterlijke wisselingen en ook in zekeren
zin aan daden rijk genoeg kon heeten. In 1754 te Chambéry uit een adelijke
magistraats-familie geboren doorleefde hij naast een braven vader en eene engel
achtige moeder ‘ma mère était un ange à qui Dieu avait prêté un corps’ zijn eerste
jaren. Het moest er recht patriarchaal zijn in dat huis der de Maistres, waar op Joseph
nog negen broertjens en zusjens volgden. Ernstig was het wel, als de vader aan de
tuindeur verscheen, was het eind van den speeltijd daar en onmiddellijk hield de
knaap op en volgde den wenk; ernstig zeker, men liet de kinderen niet in
uitgelatenheid voortspelen, terwijl de wereld daarbuiten reeds het vreeselijk spel der
omwentelingen begon. ‘Joseph, ne soyez pas si gai, il est arrivé un grand malheur’
sprak de moeder tot den negenjarigen knaap, toen in 1763 de tijding van het noodlottig
parlementsbesluit tegen de Jesuiten aankwam. Maar stil kon het ook niet zijn onder
vijf jongens als deze; de goede bisschop van Aoste was misschien wel de meest
bandelooze, Xavier zal het ook toen reeds niet aan spotlust hebben ontbroken en in
dien Kolonel Nicolas zat zeker reeds de stoute aard, die hem later aan de gravin Ponte
de Ruffia deed schrijven: ‘Si les batailles êtaient quelque chose de fort commun, que
l'on pût voir très-souvent, je suis persuadé que les vieux soldats finiraient par ne
pouvoir plus s'en passer, et qu'ils en prendraient une tous les matins, comme ils
prennent l'eau de vie.’
Na zijne opvoeding bij de P.P. Jesuiten, zijn terecht onvergetelijke leermeesters
voltooid te hebben, werd de rechtswetenschap Josephs hoofdstudie. Van sport tot
sport klom hij hooger op den ladder der magistratuur. Bij den dood zijns vaders, was
hij lid van den Senaat van Savoije.
Daar brak de Revolutie los, sloeg de grenzen over en overstroomde het kleine,
rustige land. Joseph de Maistre leefde
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te Chambéry, vreedzaam, werkzaam, gelukkig in een reeds door twee kinderen
gezegenden echt. Toen ook Savoije werd overrompeld week hij uit Chambéry naar
Aoste. Van dat oogenblik af begint voor hem een lange zwerftocht, waarlijk een
Odyssee van jammeren. Een derde kind, een dochter wordt hem geboren, nauwelijks
heert hij den tijd het arme wicht te omhelzen, eerst twintig jaren later zal hij het als
zijn Constance wederzien. Te Lausanne zorgt hij voor zijn uitgeweken landgenooten
en staaft door woord en daad zijn trouw aan den Koning. Uit Lausanne richt hij aan
zijne landgenooten die eerste geschriften, waarin de machtige geest van den denker
zich half spelend openbaart; daar ontstaat die ‘badinage raisonnable’, zooals hijzelf
het noemt, die ‘adresse de Jean Claude Têtu, maire de Montagnole à ses chers
concitoyens’. Een badinage vol echte, frissche natuurlijkheid, scherp, ruw en
eenvoudig, maar zeer krachtig als de alpbewoner zelf, die er zijn naam aan gaf. Hoe
dikwijls en onder wat vormen heeft men later de nation der fransche omwenteling
niet dichterlijk voorgesteld. Hier hebt gij haar teekening door Jean Claude Têtu: ‘La
nation est une jeune reine luronne, trop grande pour son âge et qui veut ce qu'elle
veut. Elle vous dépense le sang comme de l'eau claire et les millions comme des
picaillons’. Die paar trekken hebben even veel relief als de teekeningen van Doré en
de Jambe van Barbier is niet krachtiger:
‘C'est une forte femme....’

In het beeld van Jean Claude Têtu is de minste verdichting.
Maar ook verscheen te Lausaune zijn eerste meesterstuk, de onsterfelijke
‘Considérations sur la France’. Dat is niet het werk van een koningsgezind edelman,
maar van een ziener. Scherp en duidelijk teekent de staatsman de onbestaanbaarheid
van den Republikeinschen regeeringsvorm met het geheele bestaan, de geheele
historie van het fransche volk; in breede prachtige taal schildert de wijsgeer het
karakter en den loop der geschiedenis; de geschiedschrijver zelf neemt met een
spottenden glimlach de pen op en schrijft de geschiedenis der
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fransche republiek uit Hume's geschiedenis der Engelsche onwenteling na; vol heilige
geestdrift bewondert de geloovige den gang der Voorzienigheid door de eeuwen en
zingt hij het ‘Christus vincit’, bij het bulderend loeien van den storm. Dat alles is
grootsch en verheven, maar het verdwijnt als de ziener optreedt voor wien niets
duisters is in heden en toekomst, die als het wezen der dingen aanschouwt en die
geheel zijn boek tot de onsterfelijkheid stempelt door twee woorden, éèn aan het
begin en éen aan het einde. Het eerste: ‘la Révolution est satanique’; het tweede: ‘le
rétablissement de la monarchie, qu'on appelle contre-révolution, ne sera point une
révolution contraire, mais le contraire de la. révolution.’
Men kan de Considérations sur la France den eersten Code der omwenteling
heeten. Iedere revolutie vindt op die bladzijden haar reglement van orde beschreven.
En indien de Revolutie niet gelijk was aan de Goden der volkeren, oogen hebbende
en niet ziende, ooren en niet hoorende, zij zou daar tevens kunnen lezen en verstaan
de onverbiddelijke wet van Gods wereldbestuur, die ook haar onderwerpt aan Zijn
onaantastbaar recht en Zijn eeuwige Majesteit.
In 1796 verscheen de eerste uitgave. In 1819 schreef de Maistre aan den graaf de
Marcellus: ‘Je n'oublierai jamais, monsieur le Comte, que vous êtes le premier
Français, qui m'ait fait l'honneur de me citer publiquement. D'autres bien moins
généreux, m'ont copié en silence.’ Wat tegenover den levende erger was clan een
onedelmoedig zwijgen is weder een der schoonste eeretitels van den gestorvene. Zijn
boeken worden niet of weinig geciteerd; hoe zou het ook? Van ons denken over de
revolutie is zijn gedachte de bronwel, van ons strijden tegen de onwenteling is zijn
gedachte het richtsnoer. De strijd beweegt zich nog altijd binnen de door hem
getrokken lijnen. Het zou dwaas zijn, zijn naam loffelijk te vermelden. Zijn
verschijning is voor ons een weldaad der door hem vereerde, door ons dankbaar te
prijzen Voorzienigheid, zijn naam is de naam van den meester.
Maar wij hebben hier niet te spreken over zijn boeken en zijn gedachten, alleen
over zijn leven. Hoe rijk aan tochten
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't ook was, het was toch een denkend leven. Rijk aan tochten blijft het nog wel. Van
Lausanne gaat het naar Venetië, van Venetië naar 't eiland Sardinië om den koning
te zoeken, van Sardinië weder naar Turijn, van Turijn naar Florence, waar hij de
zending ontvangt om op 't eiland Sardinië de rechtspleging te gaan herstellen en
regelen. Bij dat rondzwerven leed hij allerlei ontberingen, leed hij gebrek en armoede,
was hij dan van zijn gade, dan van zijn kinderen, dan van allen gescheiden. Maar hij
verloor bij dat alles nooit zijn frisschen moed, hij was in dubbelen zin een zoon der
bergen, te sober waar 't de zinnen betrof om over droog brood te morren; te hoog
van geest om te jammeren, te zeer uit één stuk om geschokt te worden in zijn trouw.
Zijne goederen werden verbeurd verklaard, hij zou toch wel slapen, meende hij. Te
Venetië verkocht hij zijne laatste stukken huiszilver.
Daar was een eeuw heengegaan, een eeuw gekomen, Bonaparte was consul,
Napoleon keizer geworden. De koning van Savoije, Piëmont en Sardinië bezat niets
meer dan zijn eiland en nog een bondgenoot, keizer Alexander van Rusland. In 1802
werd de Maistre uitgekozen om te St. Petersburg zijn koning te vertegenwoordigen.
Hij vertrok en liet gade en kinderen achter om aan zijns konings wil te voldoen. Eerst
in 1814 zou hij allen weêrzien en Constance voor het eerst begroeten.
Te St. Petersburg bleef de graaf de Maistre wat hij steeds was en steeds zou blijven,
een trouw dienaar van zijn Koning. Die trouwe bestond niet in een laffe vleierij, zelfs
niet in een onvoorwaardelijke goedkeuring van 's konings daden. Was hij een edelman
van 't ancien régime, hij was geen edelman der antichambre of van l'Oeil de Boeuf;
de deugden van l'ancien régime waren de zijne, hij was gehoorzaam in daden, maar
zelfstandig, rechtvaardig, eerlijk en oprecht tevens; hij wilde zich zelven opofferen
voor zijn koning, maar dan moest hij tevens een waardig offer kunnen zijn. Een man
een man, een woord een woord was zijn leuze, maar die leuze bracht voor hem mede,
dat zijn woord waarheid, heldere, zuivere waarheid zou zijn. Krachtig en welsprekend
heeft hij eens
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zijn begrip van trouw aan den Koning uitgedrukt; zijn godsdienst, meende hij, schreef
hem voor: ‘ Contre notre légitime souverain, fût-it même un Néron, nous n'avons
d'autre droit que celui de nous laisser couper la tête en lui disant respectueusement
la vérite.’
Het mag hier gezegd worden, de godsdienst van Joseph de Maistre is nog de
godsdienst der Ultramontanen van dit derde vierde der negentiende eeuw. Maar
evenmin als hij in den ex-législateur Grousselle een waardig uitgever wil zien voor
Madame de Sévigné, evenmin willen zij in ieder penvoerder der heerschende partijen
hun légitime souverain erkennen of eerbiedigen. Zij zullen de waarheid blijven
zeggen, eerbiedig tegenover wie eerbied verdient, maar met rechtmatigen toorn en
felle verontwaardiging en harden spot tegenover ieder, die meent ons recht in 't
aangezicht te mogen slaan of onze H. Moeder te mogen bespotten omdat hij om de
maand voor zooveel kolommen druks zooveel goud outvangt uit de een of andere
beurs.
De Maistre was geen hoveling en hij stond dan ook niet wel ten hove. Al zijn
tijdelijke goederen had hij opgeofferd voor zijn Koning en hij ontving niets uit 's
konings kas. Want wat hij ontving was niets; met de grootste kalmte bericht hij: ‘J'ai
renvoyé un domestique’ uit besparing. Hij schertst er over en verhaalt, hoe men uit
Madrid aan den Spaanschen gezant vroeg: ‘waarom hebt gij vuur op uw
bediendenkamers noodig?’ Dat was ook waarlijk wel een weelde gedurende een
winter te St. Petersburg! Men wil niets voor hem doen, ook niet voor zijn zoon; voor
dezen en voor zijn broeder Xavier dankt hij alles aan keizer Alexander. Met Alexander
I is hij op den besten voet, hij is 's keizers vertrouwde raadgever an toch, hij zet de
keizerlijke gunst moedig op het spel als het geldt zijn trouw tegenover den koning
te handhaven; hij wil van den keizer geen geheimen weten, die hij zijn koning niet
mag meedeelen, want hij is des konings onderdaan en dienaar. De petit-maîtres te
Cagliari en later te Turijn hadden wel begrip van zoo hoofsche deugd, zoo echte
standvastigheid! Die petit-maitres, - als later Constance het woord gebruikt,
waarschuwt hij haar het toch niet te doen in brieven, die over de
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post gaan - wat was het sobriquet tóch verdiend; die petit-maîtres, hoe hebben zij
het leven van den grooten man gepijnigd en zijn werk gemaakt tot een folterende
verveling, als zulk een man zich vervelen kon. Soms maakt de scherts over zijn
benarde omstandigheden plaats voor een klacht, maar die klacht blijft waardig en
hoog, zij verlaagt den man niet, die mensch was en huisvader, die te groot bleek om
uit gekwetste trotschheid den pygmaeën-koning en zijn pygmaeën-ministers in hun
pygmaeën-Olympus te laten regeeren en suffen. Werkzaam was zijn aard en
werkzaamheid was zijn leven. Geen enkel belang van zijn koning of zijn land ontging
zijn blik. Hij had even goed het oog gericht op 's Konings mogelijke plaats in Italië
en de staatkunde van Oostenrijk, als op het nut van Genua als haven en den mogelijken
uitvoer van Nizza-olie en Nebiolo-wijn. Toch was ook die werkzaamheid weêr een
steen des aanstoots voor de kleinen daar ginds. Eens had hij zich op eigen gevaar,
tot Napoleon gewend in 't belang van zijn koning; daar vatte men achterdocht, daar
vroeg men verantwoording; misschien dachten de kleinen wel: een man, dien men
zoo slecht betaalt, kan niet trouw blijven. Hooger vlucht kon hun, gedachte moeielijk
nemen. Maar men verkneukelt zich van genot als men dat antwoord leest van de
Maistre, eerst dat fiere: verklaringen wil ik u wel geven, en dan: ‘pour les “apoloqies”,
je les abandonne volontiers à ceux qui en ont besoin’, en dan die fijne spot: ‘mijn
brief is un monument de la plus grande surprise. Voila le mot, monsieur le chevalier,
le cabinet est surpris. Tout est perdu. En vain le monde croule, Dieu nous garde d'une
idée imprévue!’ - En dat geschiedde in de dagen na den vrede van Tilsitt toen geen
koning van Sardinië, Savoije of Piëmont meer bestond en de Maistre trouw bleef
aan het onttroonde koningshuis.
Zoo ging het steeds. Als een lakei behandelde men soms dezen man, die van zich
zelven zeide, bij wijze van persoonsteekening: ‘une tête saine qui surmonte un coeur
droit’. maar die klaarder hoofd had en edeler hart dan al zijn tijdgenooten. Eens zelfs
moest hij zich verantwoorden over zijn geestvermogens. Soms overviel hem een
slaap, dien
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hij zelf als een ‘coup de sommeil’ beschrijft. Daarover werd hij ter rekening
opgeroepen. Gelukkige man, die nog kan schertsen: ‘Souvent je disais en riant:
Bientôt on éerira au roi que je suis apoplectique. Mais je vois que mes protecteurs
ont mieux aimé dire radoteur.’
Wel was hij gezond van hoofd en van hart. Al die kleine speldeprikken kwetsten
hem niet, alleen de ijdelheid is door een speldeprik kwetsbaar en ijdel was de Maistre
niet. Trouw bleef hij zijn plicht doen voor zijn koning en arm als hij was en hoewel
hij verkeerde in een land, waar rijkdom en staatsie rang zijn en armoede schande is,
toch was in geheel St. Petersburg van al die vreemde gezanten niemand zoo
geëerbiedigd, zoo geëerd en zoo gevierd tevens. Het was ook niet anders mogelijk.
De edele, fiere eerlijkheid van dezen man moest ieder treffen. Zij verhief hem boven
ceremoniën en plichtplegingen, want ieder kende hem als den beleefdsten en
oprechtsten man ter wereld. Toch waagde hij soms veel. In de laatste dagen van zijn
verblijf te St. Petersburg, toen zijn vrouw en kinderen zich weder bij hem bevonden,
ontving hij op Paaschzaterdag een uitnoodiging van 't hof om den volgenden dag
van 't Keizerlijk balkon de wapenschouwing te komen zien. Nu had de gevolmachtigde
minister van Zijne koninklijke Sardinische majesteit slechts een equipage en hij had
alles geregeld om op Paaschdag met de zijnen mis te gaan hooren. Hij bedankte door
een eenvoudig billet aan den grootceremonie-meester, waarbij hij aanteekent: ‘C'est
la vérité même’. Het billet en het wegblijven werden hem aan het Russische hof niet
ten kwade geduid.
Zoo was het altijd. Zijn eenvoudige, maar heldhaftige eerlijkheid hielp hem over
de grootste moeielijkheden heen. Toen de Jesuiten, wegens het gebeurde met den
jongen prins Galitzin uit St.-Petersburg werden verdreven, viel de Maistre mede in
ongenade bij het keizerlijk hof. ‘J'en suis fâché, mais je ne m'en fâche pas.’ Men
begon hem te verdenken van proselietenmakerij. Hij verzekerde op zijn eerewoord
dat dit nimmer was geschied, maar hij voegde er bij ‘que si par hasard quel-qu'un
m'avait faît certaines confidences, la probité et la conscience m'auraient défendu de
lui dire qu'il avait tort.’ Daar was een wolk gekomen tusschen Alexander I en den
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graaf de Maistre, langzaam trok ze weg, maar op 't einde scheen ze toch verdwenen;
men moest dezen man gelooven als hij eenmaal gesproken had. Over 't geheel legde hem zijn betrekking weinig werkzaamheden op. Hij zou op
alle wijzen de belangen van het huis van Savoije bevorderen, de genegenheid van
het Russische hof zooveel mogelijk trachten te winnen, en den gang van zaken nagaan
en daarover bericht geven. Werd die werkzaamheid hem door kleingeestige
bekrompenheid en nog kleingeestiger spaarzaamheid, - de graaf de Maistre moest
zelve het noodige kopiewerk verrichten - verzwaard en onaangenaam gemaakt, zij
belette hem toch niet zich zelf te zijn, dat is te denken en te beschouwen. Met
weergaloozen ijver en zeldzame volharding wijdde hij zich aan de meestomvattende
studiën. Maar zijn studeeren bleef boven alles denken.
Of het klimaat van St.-Petersburg op bijzondere wijze de denkkracht prikkelt is
misschien nog een verborgenheid voor de stoffelijke denkers onzer eeuw.
Onbetwistbaar echter heeft het verblijf te St.-Petersburg de volle kracht en grootheid
van de Maistres genie ontwikkeld. Alles werkte daartoe op zijne wijze mede en bij
dezen man, die de Voorzienigheid openbaarde aan een eeuw, die in niets geloofde
dan in het geweld, mag men aan een beschikking der Voorzienigheid bij deze zending
naar St.-Petersburg gelooven. Hij vond daar de rust en tevens de beweging, die de
denker beide evenzeer behoeft. De rust in zijn betrekkelijke armoede, in de
afwezigheid van zijn huisgezin, die hem tot een soort van kluizenaar maakten. Daarbij
had hij geen intrigues te weven of af te spinnen, geen duizend kleine, lastige,
tijdroovende bezigheden. Hij was geen man van schitterenden invloed, hij had geen
beschermelingen en men kwam niet tot hem met verzoekschriften, al was hij steeds,
soms te zeer, tot de hulp van armen en ongelukkigen bereid. Rustig was hij dan wel,
maar hij stond tevens in het midden der groote Europesche beweging; St. Petersburg
en Parijs waren op dit oogenblik de brandpunten vanwaar alle stralen uitliepen, waar
alle stralen zich verzamelden. Alles heeft de Maistre daar kunnen zien, alle glorie
van Napoleon in de dagen na dien handdruk van Erfurth:
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‘L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux’,
en den diepen val van Bonaparte na Moskou, Leipzig en Waterloo. De wisselingen
en verwikkelingen van dezen reuzenstrijd lagen open voor den man, wiens oog het
eerst in het diepst het karakter van dien strijd had gepeild. Daarbij vond hij te St.
Petersburg een ruim veld van beschouwingen in dat onmetelijk Rusland zelve, dab
hem aantrok en afstiet, maar over welks geschiedenis hij meer en beter heeft gedacht
dan de Russische Staatslieden, die voor niets anders zorgden en zorgen dan voor de
ontwikkeling van het kolossale in despotisme daar binnen en machtsomvang naar
buiten. Als vreemdeling vond hij dan nog de eigenaardige wrijving, die niet het
verschil van zeden alleen, maar bovenal het verschil van godsdienst veroorzaakt.
Men zou uit al deze omstandigheden een niet onaardige Genesis van de te St.
Petersburg geschreven werken kunnen opmaken. Niet alleen van die bepaaldelijk op
Rusland betrekking hebben of voor zijn Russische vrienden werden geschreven. Ook
van de andere. Al is ‘l'Essai sur le principe générateur’ meer uit de beschouwing van
den revolutiegeest in constitutioneele waterhoofdige kinderen, de Charters en
Constitutiën, ontstaan, in 't onsterfelijke ‘du Pape’ en niet minder in ‘de l'Eglise
Gallicane’ zal men gereedelijk bespeuren wat invloed de beschouwing van Rusland
op de ontwikkeling zijner denkbeelden heeft gehad. Hij zelf wist het, en geeft het te
kennen, als hij na de verschijning van ‘du Pape’ aan een zijner vrienden schrijft:
‘Croyez que le chapitre sur la Russie tombera à St. Petersbourg comme une bombe.
Ame au monde ne s'y doute des témoignages russes.’ Al deze omstandigheden zijn
uiterlijk en de man was daar in zijn volle kracht, maar ook deze omstandigheden
hebben die kracht ontwikkeld en den man grooter gemaakt.
En terwijl zijn beschermers te Cagliari hem als een radoteur voorstellen, ja, terwijl
hij soms op de onschuldigste wijs ter wereld midden in 't gesprek in slaap viel om,
ontwaakt, op eenmaal en even vlot het gesprek voort te zetten, was hij de lieveling
der St. Petersburger gezelschappen, gevierd zoowel om zijn hoofschheid als om zijn
fijnen schalken geest. Als
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een echt edelman der oude school bezat hij tegenover de vrouwen de galanterie, die
op den heiligen eerbied voor de moeder en de echtgenoote steunt, die in eerbiedige
vereering haar hoogste uitdrukking vindt. Slaaf van het schooner geslacht was hij
nooit, al schreef hij voor ‘Dame importante’ zijn eerst en laatst quatrain op 't
gevraagde portret. Zijne brieven bewijzen ons hoe zijne gesprekken met zijne
vriendinnen waren, vol ernst, maar niet drukkend of zwaar, doormengd met fijnen
spot en gulle scherts. Het moet wel een aardig gezicht zijn geweest: deze stoute
denker, vol geestdrift en gloed en kracht met een zijner menigvuldige vriendinnen
twistend of redekavelend over Bonaparte en Bourbons, of, zooals hij zich zelven
beschrijft, op dat bal bij den frauschen gezant waar de dames boven, de heeren
beneden soupeerden: ‘Quelques vieux galants comme moi n'ont pas voulu descendre;
nous sommes demeurés aux dossiers des dames, qui nous ont fait la charité de fort
bonne grâce.’ Wat te St. Petersburg zich met ernstige studie bezig hield of over
hooger en beter dingen nog dan de gebeurtenissen van den dag den geest liet gaan,
kwam tot den graaf de Maistre; de ‘Soirées’ zijn even goed gesproken als geschreven
en welk een genot moet het zijn zulk een man te hooren en hoorende te zien! Maar
het liefst zou men hem toch hooren en zien, zoo 's morgens ‘entre sept et neuf heures
du matin, suivant la saison’ met zijn vriend den Jesuit d' Ervelange-Vitry ‘une tasse
de café philosophique on théologique’ genietende. Vrij en vrank moet daar toen wel
gesproken zijn, beurtelings zullen beide dan in de hoogte dan in de laagte hebben
gezweefd of gestrompeld, soms stonden ze tegenover elkander in fieren tegenstrijd,
de Jesuit met al zijn diepe, grondige, maar wat vormelijke geleerdheid, de Savooische
edelman met zijn driftigen geest, met zijn gevolgtrekkingen, logisch als bliksemslagen,
maar onsyllogistisch genoeg om een kalmer man tot wanhoop te vervoeren. Maar
de graaf en de pater bleven altijd vrienden; dat getuigt de bij allen scherts zoo
hartelijke brief door den gezant aan den balling te Odessa gericht en dien ‘l'excellent
homme’ niet meer mocht ontvangen.
Soms was het hem echter zeer eenzaam te St. Petersburg.
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Waren Rodolphe en Xavier, of een dezer twee daar, dan was het nog aangenaam
genoeg. Maar riep de dienstplicht beide verre dan voelde de Vader zich zeer verlaten,
dan heet het: ‘Mon fils m'a quitté. Jamais mon triste veuvage n'avait pesé si
cruellenient sur moi. J'étends mes bras an milieu de mes quatre murs. Ils ne trouvent
qu'un livre ou qu'un laquais.’ Hoe is hij bezorgd voor dien zoon als 't ijzeren
oorlogsspel aanvangt, als 't kanongebulder, al is 't aan den oever der Neva wel niet
hoorbaar, zijn schrikwekkende echoos doet dreunen in het vaderhart. In dien brief
aan Pater d' Ivry vindtgij een schoon bewijs van zijn vrome vaderzorg, te schoon om
't hier niet over te schrijven: ‘Jadis, dans les moments de danger, vous me mettiez
sur le paténe; mais comment ferez vous aujourd'hui mon cher et révérend Pére?’ men was in 1815 en de familie de Maistre was vereenigd, maar Rodolphe was weer
in 't veld. - ‘Je tiendrai beaucoup de place avec toute ma familie. Si le diamètre de
votre disque sacré ne suffit pas, nous consentons, père, mère, soeurs, à demeurer à
terre, pourvu que vous éleviez bien haut votre pauvre chevalier-garde, qui est sur le
point de repartir. Vous l'avez gardé, avec vos alliés, de Smolensk à Montmartre; ne
vous lassez pas aujourd'hui, mon révérend Père, dussiez vous, comme Moïse, vous
faire soutenir les bras.’
Ook al vond hij zich verlaten te St. Petersburg, hij was toch nooit alleen. Als zijn
zoon en zijn broeder hem hadden verlaten, als hij, van een bezoek teruggekeerd, niets
of niemand meer rond zich vond, dan gaf hij zich over aan de ‘chasse aux souvenirs’,
dan riep hij de beelden zijner beminden op voor het oog des geestes, dan schiep hij
zich het beeld der dochter, wier gelaat hij slechts even, onder 't dekkleed der wieg,
had aanschouwd. Dan lachte en schertste hij met hen om niet te weenen. Dan ook
schreef hij die brieven zoo warm van liefde, zoo tintelend van geest, die brieven aan
zijn dochter, meesterstukken van verstand en gemoed, meesterstukken vooral van
het vaderhart. Dan was hij vroolijk en ernstig met haar, dan zat hij aan hare zijde en
hielp ze lezen in Madame de Sévigné; had de geestige markiezinne ooit beter vriend
dan dezen ultramontaanschen graaf,
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dezen onverbiddelijken dweeper? - Hij plaagde zijn Constance met de minderheid
der vrouw en gaf ideeën over de roeping der vrouw, die onze Apostelinnen nooit
zullen lezen, - en dat is goed ook, parelen voegen niet in handen, die naar stembiljetten
grijpen. Voor zijn Adèle verlangde hij een man, een man romanesk genoeg om met
eene brave jonkvrouw tevreden te zijn en niet op geld te zien. Hij miste allen zeer,
maar hij verheugde zich dat de moeder bij haar was, de moeder - een ‘femme sublime’
zooals eens de zijne -, die alles kon doen, wat hij ten halve of in 't geheel niet verstond.
Van 1814 tot 1817 verbleef hij nog te St. Petersburg. Toen toog hij weêr heen naar
zijn vaderland. Hij had zijn taak volbracht. Al geleek, het afscheid, naar hij 't zelf
noemt, op een amputatie, hij was toch niet onwillig om te gaan. Zijne verhouding
tot den keizer was niet geheel ongedwongen meer, niet vertrouwelijk. Over Parijs
keerde hij terug naar Turijn. Daar werd hij president van 't hoog-gerechtshof; ‘attelé
au char de la justice’ noemt hij zich zelven. Het was juist geen betrekking, die hem
beviel of hem paste, hij haatte het tusschen hoopen gezegeld papier zijn laatste dagen
te slijten, maar zijn vermogen was en bleef voor een groot gedeelte verloren en hij
had te zorgen voor zijne kinderen.
Nog had hij menige teleurstelling te verdragen, ook trof hem de smart: zijn broeder
André, bisschop van Aoste, ontviel hem: ‘Je ne vis plus qu'à demi’. Mocht hij soms
zoo klagen, toch hield hij het hoofd hoog en de scherts was in zijn oog nog niet
uitgedoofd, op zijn lippen nog niet bestorven. ‘Je ne suis plus au monde, adressez
désormais vos lettres an feu comte.’
Maar terwijl hij over zich zelven als ‘wijlen’ schreef, verschenen zijne werken en
zijn naam werd levend onder zijn volk, zijn geslacht. De besten erkenden hem als
meer dan hun gelijke. Al werden de dagen somber, al bleek de restauration meer en
meer een contre-rèvolution met de middelen der revolutie, toch viel nog menige stille
zonnestraal op zijn pad. Rodolphe huwde en hij hoorde reeds het taalbederf in zijn
beminnelijksten en onschuldigsten vorm zijn huis binnensluipen, als een-
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maal zijn kleinzoon zou zeggen: ‘Mon grand-papa, il s'appelait Zoseph; il était tout
le zour dans sa sambre.’ Soms kon hij nog opklouteren naar Lémens en met Nicolaas
schertsen of in de oogen van Constance zijn ziel zien tintelen.
Het was in Februari 1821. Het was woelig en bewegelijk in Piëmont. Te Turijn
hield men ministerraad en de graaf de Maistre was tegenwoordig. De petit-maîtres
waren vreesachtig en in hun vrees tot groote, plotselinge besluiten bereid. Ja, men
zou den teugel der wetten wat laten vlotten, men zou veranderingen aanbrengen.
Toen stond de grijze denker op; men gevoelt wat hij zeggen moest. Ieder gezach dat
onder dwang van buiten handelt, verzaakt zichzelven en geeft zijn rechten op. Ook
wat het goed doet is nutteloos, vruchteloos, schadelijk. Bevestigt eerst uw gezach,
herstelt het, maakt het sterk en krachtig om te dragen en dan begint uw werk.
De petit-maîtres weifelen nog. Zou toch niet......?. Weér verheft zich de Maistre.
Mijne stem wilt gij niet hooren, welnu de stem der feiten zult gij gelooven. Als gij
niet vaststaat en het zwaard niet gereed hebt, zijt gij verloren. Wat droomt gij van
veranderingen, wat maakt gij plannen tot bouwen? Weg met uw kalk, uw mortel, uw
steenen; bevestigt den grond, zet den troon vast en dàn, dan kunt gij doen als meesters,
wat gij nu zoudt doen als sidderende slaven. ‘Messieurs, la terre tremble et vous
voulez bâtir!’
Dat was zijn laatste woord. Op den 26sten Februari ontsliep hij in 's Heeren vrede.
Op den 1sten Maart brak de omwenteling los en een nieuwe koning verscheen. Over
't witte kruis van Savoije viel reeds de schaduw van het schandteeken, waarmeê
eenmaal het goddelijk recht den jongsten drager van 't aloude wapenschild als
zedelijken bastert zou merken.
‘Messieurs, la terre tremble et vous voulez batir!’..Met zulk een half hopelooze
waarschuwing stierf twintig jaren later Joseph von Görres: ‘Betet für die Völker die
nicht mehr sind.’ Görres en de Maistre, beide hadden, ieder op zijne wijze en zijn
veld, den geest der revolutie bestreden en het wanhopige der nieuwe restauratiën
aangetoond en voorspeld. Over beider doodsbed viel de donkere wolk, waaruit de
orkaan zich zou ontlasten, over beider pas gesloten graf sloegen de razende
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stormen heen. Zij waren de zieners van hun tijd, zij alleen zagen, wat zou geschieden
en niemand geloofde hen. De ‘last’ der toekomst drukte op de schouderen hunner
ziele; is het wonder zoo ook die reuzen soms huiverden, soms beefden? In 1820, na
den aanslag van Louvois op den hertog van Berry, schrijft de Maistre aan zijne
dochter het meer dan profetische woord: ‘Mais, sais-tu ce que c'est que ce crime
affreux? - “J'e viens de l'écrire à, ton oncle: c'est l'épouvantable assurance de la
restauration française”. En eenige regels verder spreekt hij van de algemeene
gebeurtenissen, die zullen komen en van den majestueux abîme, qui me fait tourner
la tête’. Geen wonder voorwaar! Al de stormen, die nu sinds meer dan een halve
eeuw over de wereld gaan met oorverdoovend dreunen heeft de Maistre in zijn
eenzaamheid gehoord.
Wel de LAST der Profeten!
Maar hij hoorde ook het lied der zegepraal. Toen zijn ziel werd vrijgemaakt van
het lichaam hoorde hij met zijn vrijheidszang het verlossingslied der wereld.
Een groot man was ter ruste gegaan na een veelbewogen leven. Hij meende dat
zijne werken zouden sterven met hem. Neen, de denker, de ziener is onsterfelijk;
penser et contempler was zijn levenswerk en is zijns levens roem.

II.
Denker en ziener!
Daar zijn wel geen schooner titels op den dank en de vereering van het nageslacht.
En toch verraadt het gevoel, waarmeê de Maistre zich zelven een half onnut wezen
noemt een groote kennis van het gewone menschensoort, dus van de overgroote
meerderheid. Voor het algemeen toch is een denker iemand, die niets doet. Hij graaft
niet alleen geen kanalen, hij legt geen spoorwegen aan, neen, maar hij is ook geen
staatsman, die wetten ontwerpt en groote maatregelen weet te nemen hij weet niet
te handelen, niet te regeeren, hij kan slechts denken en beschouwen.
Geheel onrechtvaardig is deze meening der menschen niet.
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In den gewonen zin weten de denkers niet te handelen. Van hen gaat niet uit de daad,
de verwerkelijking der gedachte. Maar van hen gaat uit de kracht, die de daad maakt,
de idee, die de daad voorbrengt. De ideeën, die de wereldgeschiedenis bewegen,
brengen zij aan het licht. Daarom doen zij veel, want zij zijn de groote weldoeners
der menschheid. Wat de mensch is voor geheel de onbewuste schepping rondom
hem, de tolk, de spreker en daarom de koning, dat zijn de denkers voor geheel het
menschelijk geslacht. Wat de hoogten en de diepten, wat de berg en het dal, wat de
zee en de hémel, wat de storm en de zonneschijn, de strijd en de eeuwige harmonie
in hnn bewusteloos ‘a, a, a’ ons verkondigen, dat spreekt de mensch uit: ‘God,
Schepper, Bestierder.’ - Maar ook in 's menschen bewustzijn sluimeren waarheden,
die de meesten, die het geheel zoo gij wilt niet kan uitspreken. Dan komen de denkers
en zij spreken uit, wat in 's menschen bewustzijn, zijn zedelijk en verstandelijk
geweten, sluimert, zij geven den bepaalden zin van het onbepaalde, de idee van den
vagen droom, de vaste gedachte voor het zwevende gevoel. Weldoeners zijn zij,
maar daar zijn ook misdadigers onder hen. Misdadigers, die de naar rust hijgende
ziel een andere rustplaats wijzen, dan die Augustinus van Hippo vond en ter eeuwige
herinnering en vermaning aan alle geslachten wees, die niet het gevoel, maar den
hartstocht vertolken en zijn dringen verheffen tot wet, die niet aan het zoeken des
geestes, maar aan het onrustig steigeren van het trotsche ik de baan wijzen en het
doel. De vernielende krachten in de geschiedenis zijn van hunne vinding en hunne
beelden zijn de wegwijzers op den weg ten afgrond, zooals de denkers in de waarheid
de mijlpalen zijn op den weg naar 't hooger Vaderland.
Een denker is geen wijsgeer in den strengeren of liever in den beperkten zin. Wel
zoekt ook hij naar oorzaak en gevolg, naar de wetten, die beide verbinden, maar het
veld waarop hij zich beweegt is breeder en ruimer dan dat waarop de wijsbegeerte
zich gewoonlijk pleegt te begeven. Zijn gebied is het leven; de groote vragen, die
voor hem oprijzen zijn 's levens yanwaar, waartoe, waarheen. Het is hem juist niet
te doen
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om den aard en de werkingen des verstands te bespieden en te kennen, de wetten van
het denken en willen der ziel na te gaan. Met allen eerbied voor het hooge gewicht
der redeneerkunde is deze hem toch op zich zelve niet belangrijk genoeog om aan
haar mysteriën zijn leven te wijden. Over het geheel is zijn denken geen zuivere
bespiegeling, geen jagen naar afgetrokken waarheden als zoodanig. Het gebied
waarop hij zich beweegt deelt aan zijn gedachte zijn eigenaardigheid mede. Hij denkt
over het leven en in het leven zoekt; hij niet naar mechanische wetten, maar naar
hetgeen men des levens ziel kan heeten, naar des levens oorsprong en des levens
doel.
Dat leven, waarover zijn gedachte zich beweegt, waarvan zijn blik zoo dikwijls
de wondere diepten en hoogten schouwt, is niet het eigen leven, niet het leven van
den enkele. Hij beweegt zich niet, als de spin, eeuwig op en neer langs de draden
van het uit zichzelve ontwikkeld net, hij is niet altijd bezig met zich in zijn eigen
weefsel te verpoppen. Het groote leven van zijn geslacht, van de menschheid is het
ruimer gebied waarop zijn geest zich beweegt. Over het veld der geschiedenis gaat
zijn adelaarsblik, niet om de rijen der gevallenen te tellen en het somber geheel op
te maken der doodenlijst, maar om de krachten te kennen, die daar worstelden, om
het geheim te doordringen van zegepraal en nederlaag om door den mist van het
slagveld heen het Oosten te bespieden en den dag te schouwen, die na het duister
verrijst.
Ieder onzer heeft zijn oordeel over de geschiedenis van den dag. Maar het is, als
de dag zelve, voorbijgaand en veranderlijk. Gewoonlijk is het een uitdrukking van
vrees of hoop, van goedkeuring of verwerping. Als wij profeteeren is het dikwijls in
den vorm van weddingschappen. Onder den druk der groote gebeurtenissen voelen
wij soms meer, maar het blijft bij voelen, wij verstaan noode ons eigen gevoel. De
verbindingen met het verleden, de uitstroomingen naar de toekomst schemeren wel
voor ons oog, maar we zien ze niet duidelijk, bovenal we kennen niet hare wet. Dan
treedt de denker op, de meester der geschiedenis, die u andere oorzaken en gevolgen
openbaart dan de notaas en de verdragen te zien geven, die de zedelijke en de
geestelijke krachten voor u open legt
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als de ontleedkundige 't menschelijk zenuwstel. Van geslacht tot geslacht wijst hij
de ontwikkeling aan van de crisis aan wier aanvang wij staan, in wier midden wij
ons bevinden, wier einde wij te gemoet zien; zijn woord, ontbindt ons gehoor, straks
huilde de storm, straks worstelden verwarde klanken, nu ruischt de majestueuse
harmonie der door God bestierde historie; wij hooren niet alleen, wij kennen ook de
wet der tonen, die dezen wereldzang beheerscht.
Zulk een denker is de Maistre. Zooals Augustinus met het oog op de puinhoopen
van Rome zijn Stede Gods zag verrijzen en der sidderende wereld den nieuwen tijd
aankondigde en de nieuwe wet, zoo heeft de Maistre uit de bloedzee der Revolutie
haar geheim gegrepen en met het geheim des boozen ook het geneesmiddel
geopenbaard. Zijn ‘Considérations’ en zijn ‘du Pape’ zijn nakomelingen van ‘de
Civitate Dei’ en, in waarheid, hij is aan Augustinus verwant. Geen overdrijving; daar
ligt nog een wereld tusschen den grootsten kerkleeraar en den grootsten denker van
dezen tijd; al schouwt de Maistre over 't groote veld der geschiedenis van den hoogsten
bergtop, Augustinus schouwt uit de hemelen. Wie beproefde een vergelijking over
't geheel? de Maistre heeft recht op den souvereinen naam en rang van genie;, maar
Augustinus, wie geeft een naam voor dezen geest, die een wereld verwon en veroverde
in zich zelven, die een reus is door de wetenschap, een koning door 't geloof en alles
door de liefde?
Maar neem den Augustinus der ‘de Civitate Dei’ alleen, en gij hebt een van de
geesten, waaruit de Maistre's geest stamt in rechte lijn. Want ook de Maistre stond
voor het raadsel der twee steden en ook hij heeft het raadsel opgelost: fecerunt duo
amores duas civitates. Ook bij hem staan de tegenstellingen, scherp en uitvoerig in
aard en wet van bestaan geteekend, tegenover elkander; ook bij hem is het booze
meêdogenloos ontmaskerd en is zijn onfeilbare vernietiging aangegeven door het
tegenovergesteld beginsel. Hierin toch, dat hij niet alleen de Revolutie kende en
doorschouwde, maar het eenig geneesmiddel aanwees, dat hij niet alleen het negative
beschreef en veroordeelde, maar ook het positive klaar en onbewimpeld uitsprak,
hierin ligt de grootheid van de Maistre, die hem niet
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alleen verhief boven Burke en von Gentz, maar nu nog verre boven Vinet en Stahl
verheft.
Bij de Maistre heet het booze beginsel: de Revolutie; het tegenovergestelde, de
redding, de verlossing heet: de Paus. De Revolutie en de Paus zijn de twee uitersten,
waarbinnen zijn ‘penser et contempler’, zijn gedachte en zijn beschouwing zich
bewegen, waarlijk een wereldbeschouwing, die de hoogste en diepste vragen over
mensch en menschheid omvat. De Revolutie is voor hem niets anders, niets meer en
niets minder dan de valsche, zondige ontwikkeling der menschelijke geschiedenis,
door den mensch uit en door en tot zich zelven beproefd. Zij is het volstrekt
individualisme, dat op ieder gebied zijn tyrannieke, doodende heerschappij uitoefent;
zij is de autocratie en zelfs de autogenesis van het ‘ik’ in den staat, in de zedeleer,
in de wetenschap, in het geloof. Dan heet zij ketterij, dan opstand, dan schisma, dan
reformatie, dan philosophie tegenover geloof, maar zij is steeds dezelfde. Alle
historische ontwikkeling en aaneenschakeling wordt door haar verworpen; zij leest
in den bijbel wat haar geest daarin lezen wil, zij schept alle ideeën uit en door den
mensch alleen, zij maakt ze tot de afbeddingen van zijn zinnelijk-stoffelijke
waarneming of zij laat de werkelijkheid alleen door 's menschen ideeën bestaan; zij
vestigt het bestaan en het leven der natiën op 's menschen eigenwaan en een door 's
menschen geest gevonden stelsel; de maatschappij is 's menschen schepping en de
zedeleer is zijn willekeur.
De Revolutie is DE ZONDE. Wanneer de Maistre zegt: ‘la Révolution est satanique,’
dan geeft hij daarmede meer aan dan een buitengewone boosheid of iets bijzonder
verschrikkelijks. Men moet dat ‘satanique’ lezen in het licht van Genesis' derde
hoofdstuk: ‘Eritis sicut Dii.’ Dan wordt het, wat het is, het diepste woord van de
Maistre's beschouwing over de Revolutie, een beschouwing, die men zou kunnen
noemen: de geschiedenis der erfzonde door een denker beschreven.
Tegenover de Revolutie staat de Paus. De Paus is in den volsten en meest
omvattenden zin de plaatsbekleeder van Christus, het hoofd der door God voor geheel
de wereld gewilde en gegeven heilsorde, de hoogste bedienaar der Verlossing, die
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zich in den loop der geschiedenis voltooit. Als Priester, Leeraar en Koning staat hij
aan het hoofd van geheel het menschelijk geslacht, in alle tijden en in alle
werelddeelen. ‘Cetera desiderantur’ ...., helaas! Hoe toch zou de Graaf tegenover
den Sénateur het onnoodige en het onmogelijke eener nieuwe openbaring hebben
bewezen, hoe zou hij hem hebben toegeroepen: de openbaring staat dáár in Christus'
plaatsbekleeder, in den onfeilbaren Paus. - Bij den Paus toch is de waarheid en de
wet, het licht en de genade. De Paus is het beeld der verlossing tegenover de zonde,
hij is ook tegenover de omwenteling het beeld der historische orde, der historische
ontwikkeling. Het echte en volle tegendeel der Revolutie is de christelijke monarchie,
die uit God is en, door den Paus met Christus verbonden, met den Paus als leider, de
natiën voert op den weg des heils, door den strijd hier beneden tot de zegepraal
daarboven. Het is waar, ook de vorsten zijn soms opgestaan tegen dien priester te
Rome, maar was die opstand tot heil van hun geslacht, tot heil van hun volk? In aard en beginsel staan beide tegenover elkander, ook in de eigenaardigheid der
verschijning, ook in de teekenen harer vruchtbaarheid is het wezenlijk verschil dezer
beide wereldkrachten zichtbaar. Is bij den Paus de waarheid, bij hem is ook de orde,
het recht, de vrijheid; de Revolutie, die de logen is heeft niets anders te geven dan
een wanorde, die zich in duizende wisselingen en een blijvende onvastheid openbaart,
niets dan een recht, dat telken dage andere formulieren heeft en geen enkel beginsel
met zich draagt, niets anders dan een vrijheid, die in het losgelaten, neerploffend
hakmes der guillotine haar heerlijkste uitdrukking vindt. Bij den Paus is de éenheid
en de algemeenheid; door éene genade, éen geloof en éene liefde, éen doopsel, éen
God, éen Christus zijn de natiën vereenigd, is het wereldrijk gesticht. Het wereldrijk,
waarin alle geslachten en alle volkeren leven en streven naar het éene hooge doel,
maar waarin allen den rijkdom en de verscheidenhied hunner natuur behouden en
beschermd worden door het éene bovenatuurlijke goed. Ook de Revolutie is, in
godlasterenden zin, katholiek, ook zij streeft naar éenheid, maar haar éenheid is het
vernietigen van alle vrij en historisch
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leven onder de looden klok van het tyrannieke stelsel; haar katholicisme is de blinde
veroveringszucht en, in kolossale afmetingen, niets anders dan de lust van den
misdadiger, die naar medeplichtigen zoekt.
De Paus is de Souverein, maar ook de Vader, onder zijn staf leven en bloeien de
volkeren en die staf wordt eerst dan een roede, als de vijand de kudde belaagt. De
Revolutie vernietigt haar kroost en haar vruchtbaarheid is die der fournisseuse de la
guillotine; de wieg van haar kinderen staat naast de bloedige mand, waarin de beul
de hoofden werpt. Zij telt ze al neuriënde: dat is het wiegelied.
De Revolutie en de Paus, de historie van den mensch in eigen waanzin en in eigen
kracht gewrocht en de historie door God gegeven en in gehoorzaamheid aan God
voortgezet en voltooid, ziedaar de groote gedachte, die het geheele werk van de
Maistre beheerscht. Door al zijn werken speelt die tegenstelling heen, op ieder zijner
bladzijden vindt gij ze onder dezen en genen vorm terug. Deze zijn de beide machten,
die strijd voeren om den mensch, de Revolutie verheft hem om hem te verdierlijken;
het Christendom vernedert hem door hem zichzelven te doen kennen om hem te
verheffen tot het bovennatuurlijk leven.
Misschien meent men dat er nog al eenig wringen en voegen noodig is om al de
gedachten van de Maistre onder deze twee hoofdideeën te brengen. Toch niet zooveel
als men gelooft, indien deze ideeën in haar vollen en waren zin worden genomen.
Vooral indien men niet op de namen, maar op de zaken let. Wat de idee der Revolutie
betreft, deze is dikwijls genoemd en met name. En wanneer men den Paus neemt,
zooals hij in ‘du Pape’ staat beschreven, doet het dan veel ter zake of de Maistre
spreekt van het Christendom, de historische orde, de historische ontwikkeling in
wijsbegeerte en staatkunde of van den Paus? - De leidende gedachte van de Soirées
de St. Petersbourg is zij wel een andere dan die van het Godsbestuur op ieder gebied
en in bepaalde tegenstelling tot het zuiver menschelijk streven? Minstens opmerkelijk
mag het heeten, hoe de ideeën van gezach en histiorie steeds bij de Maistreterugkeeren
en soms op de zonderlingste wijze. In die vierde
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Paradoxe, ‘le beau n'est qu'une convention et une habitude’ - de paradoxe zelve is
al een bewijs - heeft hij de volgende paradoxale woorden neergeschreven: ‘plus on
examine la chose, plus on est porté à croire que le beau est une religion qui a ses
dogmes, ses oracles, ses prêtres, ses conciles provinciaux et oecuméniques: tout se
décide par l'autorité et c'est un grand bien. Sur toute chose, j'aime qu'il y ait des règles
nationales, et qu'on s'y tienne. Si l'on écoute les protestants, voilà tout de suite le
jugement particulier, l'intarissable verbiage et la confusion sans borne et sans remède.’
Dat klinkt al zeer vreemd, maar neem eens de vreemde uitdrukkingen weg. Schrijf
voor Konciliën en wat daar meer is, stijl, school, landaard, nationale kunst; zeggen
wij dan niet ieder op onze wijze, en minder geestig, hetzelfde? - de Maistre was geen
aestheticus: - wel neen! Maar hij was geen gewoon man en hij wist wel wat
schoonheid is. Of spreken gewone menschen oordeelen uit als dit: ‘La Vierge de la
Seggiola me paraît belle comme femme, mais point du tout comme Mère de Dieu.
Je n'y vois nullement le divin idéal, ou, pour mieux dire, l'idéal divin, car ce qui n'est
pas idéal ne saurait être divin’?1)
De diepste grond van zijn afkeer tegen den kanselier Baco van Verulam - de
Maistre meende dat 's mans pruik wel wat scheef zou zitten na de hem toegediende
slagen - ligt onmiskenbaar in het streven naar nieuwheid, in de afbrekingswoede die
dezen kenteekent. Hoor slechts over het Novum organum: ‘le but général de ce bel
ouvrage est de faire mépriser toutes les sciences, toutes les méthodes, toutes les
expériences connues à cette époque et suivies déja avec une ardeur infatigable, pour
y substituer une théorie insensée.’ En ten laatste, tot kenschetsing van 't geheel: ‘Sa
philosophie ressemble à sa

1) De bekende madonna della Sedia. - Rio is van dezelfde meening. Hij rangschikt de madonna,
niet het kind; tot de volgende soort: ‘Sous le rapport de la grâce et de l'harmonie, comme
sous celui de la correction du dessin et de l'exquise délicatesse des formes cette production
ne laisse assurément rien à désirer; mais il serait difficile d'y signaler le moindre progrès sous
le rapport de l'inspiration religieuse proprement dite’, enz. IV. 481-2. De l'art chrétien.
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religion, qui proteste continuellement; elle est entièrement négative et ne songe qu'à
contredire.’
Het valt wel niet te ontkennen, onder allerlei vormen keeren steeds dezelfde ideeën
als de leidende terug. Rijke, veelomvattende geesten zien dan ook éen gedachte onder
duizend gestalten en hebben voor haar duizend uitdrukkingen, de bijna matelooze
rijkdom bij zoo ontzachwekkende éenheid teekent het echte genie.
Beiden, die rijkdom en die éenheid spiegelen zich altijd weer af in den stijl. Echte
geniën hebben altijd stijl, of zij al dan niet letterkundig gevormd zijn doet niets ter
zake. Bij hen vooral is het waar: ‘le style c'est l'homme.’ Maar terwijl in ieder van
hun woorden hun persoonlijkheid zich afdrukt, hun karakter zich teekent zijn die
woorden tevens de beste en schoonste sieraden der taal en is hun stijl het model,
waarop later eeuwen zich vormen, de type, waaruit, de Quintiliani hun taalregels
afleiden. Is ook niet dat sterk, krachtig persoonlijke - individueele - wat tevens zoo
geheel het menschelijke, natuurlijke bevat en omvat op ieder gebied, in
gemoedszoowel als in geestes-leven het karakterteeken van het genie?
't Is geen kwaadspreken wanneer men zegt dat de Lamartine soms tamelijk ijdel
kan zijn. Niet altijd wordt men er boos om, maar een enkel maal gaat het toch te ver.
Zoo verhaalt hij ergens, gulweg, dat hij op vele plaatsen den stijl van Joseph de
Maistre heeft verbeterd, en had hij slechts meer verbeteringen kunnen of durven,
aanwijzen, de stijl van de Maistre zou er niet op verminderd zijn. Ik geloof dat hier
een kleine wraakzucht achter schuilt. Lamartine was eerst nog al ingenomen met dat
oordeel van de Maistre: die jonge man schrijft vloeiende verzen; wij zullen eens zien,
wat hij doen zal als hij ideeën heeft. - Later heeft hij misschien den ironischen trek
beter begrepen. Nu ging het niet aan om de Maistre ideeën te ontzeggen, maar op
den stijl kon hij toch een pijltjen afschieten.
Eerlijker en beter heeft de Lamartine geoordeeld waar hij de Maistre ‘un Bossuet
alpestre’ noemt, al is ook in dit oordeel meer beeld dan gedachte. Maar het is waar,
daar is in den stijl van de Maistre een hoogheid en een frischheid,
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een kalme, vaststaande kracht, een geworteld zijn in de diepten der gedachte, die aan
Zwitserlands reuzen herinnert. Ook is zijn gedachte helder en stralend en boven alles
rein als een dier besneeuwde bergtoppen, doorgloeid van zonnelicht. Maar zijn stijl
is nimmer koud, hoe hoog zijn woord u ook verheffe, het brengt u wel in zuiverder
kringen, maar waarlijk niet in een sfeer, waarin gij bevriezen zult. Een Bossuet echter
is de Maistre niet. Beide hebben hun eigenaardige grootheid. In Bossuet leeft, behalve
het genie, ook het bewustzijn van het ambt, van de waardigheid; deze groote geest
is tevens de statige prelaat, de majestueuse prediker aan het majestueuse hof van den
Roi-Soleil. De Adelaar van Meaux is wel wat geheraldiseerd; de Maistre daarentegen
is meer natuur, meer genie ook in het uiterlijke, deze adelaar heeft nog zijn volle
vlucht, zijn wieken zijn niet naar snede en wijs gevormd; hij blijft zijn rotstop getrouw.
Al evenaart hij soms Bossuet in kracht en majesteit, hij bezit toch geheel ander
hoedanigheden. Bij den lijkredenaar van Henriette d'Angleterre vindt men altijd adel
en kunst, bij den auteur van ‘du Pape’ vindt men evenveel adel; maar meer kracht
dan kunst, meer natuur dan vorm. Waar Bossuet verplettert, daar trapt de Maistre tot
gruis. Hij heeft het ruwe, scherpe vreeselijke woord; hij spreekt van Canaillocratie,
hij beschrijft het ontbindingsgeding dat op de fransche revolutie uitloopt en heeft
voor dit geen anderen naam dan putréfaction; hij doemt Napoleon als ‘daemonium
meridianum’, soms overvalt hem de twijfel en hij vraagt zich af of de Bourbons geen
‘race usée’ moeten heeten. Terwijl zijn natuur in laatste ontleding opgaat in een trek
naar het ware, het grootsche en verhevene heeft hij toch een zeer open blik voor al
het bespottelijke; hij heeft een zeer sterke neiging tot ironie en satyre, waar hij spotten
kan, spot hij gaarne. Dikwijls is hij op aardigheden uit en op woordspelingen en men
heeft wel eenige moeite om hem te gelooven, als hij tot St. Réal zegt: ‘Le doyen
m'avait déja dit un mot sur certaines tournures épigrammatiques qui tiennent de la
recherche. Je suis fâché de n'avoir point d'avertisseur à côté de moi, car je suis d'une
extrême docilité pour les corrections. Si tu m'indiquais quelques-uns de ces concetti,
je les
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condamnerais bien vite, car je ne les aime pas; et si tu les as vu dans mes écrits, c'est
que je ne les ai pas vu moi même’. Hij wâs toch van hetzelfde geslacht als Xavier
en Nicolas, of liever, hij was een de Maistre, want ook de bisschop van Aosta, kon
schertsen, hoor hem slechts klagen. Daar is niemand, wien hij zijn preêken kan
voorlezen: ‘Le principal ennui est de n'avoir personne à qui on puisse lire. Molière,
an moins, avait sa servante; je n'ai pas même cet auditoire,’ en als hij de armoede
beschrijft der geestelijkheid in Chambéry: ‘C'est un quatrième état de l'Eglise, qui
est aujourd'hui triomphante, militante, souffrante, et mendiante.’
Wel is het hier waar, de denker en de schrijver zijn niets anders dan de man. Zijn
elastisch gemoed, dat steeds vroolijk blijft en opgewekt, spiegelt zich af in ieder
zijner woorden. Zijn geestigheid, zijn scherts is nooit persoonlijk, nooit bits; bij al
zijn toorn tegen de Revolutie en haar afgoden is hij toch zeer verdraagzaam tegenover
den mensch. Als de Jesuiten uit St. Petersburg worden verdreven weet hij het gedrag
van den minister van Eeredienst te verklaren en hij is gelukkig, dat nog geen zwaarder
slag gevallen is. Deze geestelijke kleinzoon der onverbiddelijke Inkwisiteurs is een
goed en trouw vriend. De teêrste en zachtste snaren trillen in zijn hart. Allerminst is
hij een denker, die geen hoogten of diepten kent dan die tusschen de Alpha en Omega
van xijn stelsel liggen besloten, die op zijn Procustus-bed de natuur neêrwerpt en
alles afsnijdt wat in lengte of breedte niet daarop past. Hij is een geheel man, maar
tevens rijk en veelzijdig.
Deze denker en ziener bezit nog eene zeer opmerkelijke gaaf. Hij is bij
uitneméndheid onafhankelijk. Niet alleen van vreemde invloeden maar ook van zich
zelven. Hij blijft zich steeds gelijk, maar terwijl hij niet alleen ‘une tête saine’ heeft,
maar ook ‘un coeur droit’ spreekt zich soms het oordeel op hartstochtelijke wijze
uit. Dit is niet alles. Het pleegt dikwijls genoeg te geschieden dat verdedigers der
waarheid in het bestrijden van éene dwaling eene, soms zeer gevaarlijke eenzijdigheid
aan den dag leggen; de strijd voor den éenen God kan voeren tot een valsche
voorstelling, een ontkenning der Drieëenheid. Het werd reeds opgemerkt, hoe de
Maistre breed
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blijft en veel omvattend terwijl zijn geest zich toch eigenlijk slechts tusschen twee
hoofdideeën beweegt. Maar nog opmerkelijker is het dat hij op 't stuk dier twee
hoofdgedachten tot geen overdrijving of dwaling is vervallen. Het ontbreekt bij de
Maistre, niet aan dwalingen, het ‘errare humanum’ heeft ook hij gestaafd. Maar de
Revolutie heeft hij niet te streng gedoemd en den Paus niet te hoog verheven. Zijn
dwalingen raken punten, waarover hij schreef en dacht zonder bepaalde studie, en
wat hij met beminnelijke bescheidenheid aan Graaf Friedrich von Stolberg zegt over
een zijner geschriften: ‘un opuscule tombé de ma plume’ is overal hier waar, die
dwalingen vielen uit zijn pen. Het zijn de spatten van het aardsche op de vleugels
van dezen geest.
Maar hij is dan ook in ieder opzicht zeer onafhankelijk en zeer waar. Hij heeft
nooit zijn ideeën ingekrompen of in brokken gedeeld of van scherpe hoeken en punten
ontdaan. Hij zegt ergens tot den Lamennais der eerste periode: ‘Vous avez reçu de
la nature un boulet, n'en faites pas de la dragée qui ne pourrait tuer que des moineaux,
tandis que nous avons des tigres en tête.’ Welnu, hij was ook te eerlijk om zijn kogels
voor sommigen te gloeien, voor anderen tot musschenhagel of suikererwten te maken.
Het was in die dagen maar te zeer de gewoonte om het ancien régime niet anders te
zien dan in het licht der Revolutie-gruwelen. Maar de Maistre was rechter en
onverbiddelijk: hij wees de fouten aan, de fouten, die soms misdaden waren, de
verzuimenissen, die met aansporingen gelijk stonden en die allen de eindelijke
uitbarsting veroorzaakten. Niet iedere macht, die de Revolutie bestreed vond bij hem
voor al hare daden goedkeuring en lof; onverbiddelijk wijst hij de gebreken aan der
Oostenrijksche staatkunde in Italië en de gevolgen, die daarvan niet kunnen uitblijven.
Met zekeren weemoed leest en herleest men die bladzijden. Had men te Turijn en te
Weenen in die dagen aan de Maistre geloofd veel was onmogelijk geworden, wat
nu, helaas! een ramp is voor 't huis van Habsburg en niet minder voor't huis van
Savoije. Maar 't is reeds zoo dikwijls gezien, een groot man vermag niets tegen
kleingeestigheid en eigenbelang.
Scherp is zijn oordeel over Pruissen: ‘il n'y a plus de peuple,
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il n'y a qu'une armée et une démocratie militaire’ en het treft nog. Merkwaardiger
nog is zijn uitspraak over het wezen en de beginselen van het h. verbond en, nog
voordat iemand in Europa de zwakheden van het Weener Congreswerk had
doorschouwd, waarschuwde de Maistre voor verschillende onhistorische
statenscheppingen. Meer nog dan zijn eigen vaderland was hem Frankrijk lief.
Hymnen heeft hij gezongen ter eere van zijn taal en zijn volk. Maar nooit heeft hij
het gespaard waar hij meende, dat het kleingeestig handelde of dwaas. Hoe fel is zijn
spot over dat ‘gueuser’ van een constitutie bij de Engelschen, of over dat veranderen
van het opschrift der munten: ‘On n'a pas encore, ce me semble, assez fait honte aux
Français. Les voilà donc réduits an rôle de singes ridicules, de mendiants abjects qui
vont gueuser une constitution comme s'ils n'avaient rien chez eux! Pour moi, monsieur
le vicomte, si j'étais Français, je veux que le diable m'emporte et me croque tout en
vie si jamais je pourais me résoudre, à prononcer le mot de budget. Est-ce que Sully
et Colbert ne savaient pas dresser leur compte sans parler anglais? - Mais que dire à
des gens qui effacent sur leur monnaie Christus regnat, vincit, imperat pour y
substituer cinq francs? Le goût, le tact, le talent manquent avec la vertu. Tout
reviendra ensemble.’ Even streng oordeelt hij over het wettigen der adelijke titels
door Napoleon verleend en over het bekleeden van hooge staatsambten door des
overweldigers vroegere dienaren. Daar ligt hierin meer dan een afkeer van Anglomanie
of de tegenzin, dien de edelman van ouden huize, de getrouwe dienaar, ‘le courtisan
de l'exil’ tegenover opkomelingen en talentvolle gewetenloozen gevoelde. Het hooger
bewustzijn der echte historische orde, het diep en fijn gevoel der nationale
eigenaardigheden dreef hem tot deze scherpe, maar verdiende afkeuringen. Wat op
onrechtmatige wijze was gegeven of verkregen wilde hij niet tot historie bevestigd
zien.
Bij de Maistre was de verdediging van den Paus en het Pausdom een zaak van
heilige geestdrift, van het hoofd zoowel als van het hart. Toen Napoleon I, dien hij
iederen naam wilde geven behalve dien van groot, omdat hij het zedelijk karakter
miste, op het toppunt van zijn grootheid zwanger
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ging van de gedachte om den Paus af te zetten gaf de Maistre aan Alexander I in
eigen persoon een les in de geschiedenis en toonde hem de onverbiddelijke Nemesis,
die iederen vijand des Pausen volgt en bereikt. En toch, toen Pius VII den Corsikaan
tot Keizer ging kronen liet hij zich met diepe verontwaardiging vernemen en gaf hij
ruimschoots lucht aan het gevoel, wat Sainte Beuve met evenveel geluk van
uitdrukking als fijnheid van gevoel la colère de l'amour heeft genoemd.
Ziedaar den denker, den schrijver, den man. Een fiere onafhankelijke geest, zijn
vrijheid vindend in de waarheid, een mannelijk en eerlijk karakter, zijn kracht en
zijn grootheid vindend in de gehoorzaamheid. Een scherp, diep doordringend oog,
een machtige, heldere taal, een geest die met éen greep al de afmetingen eener zaak
omvatte en met éen slag het harte trof, een gemoed vol adel, vol rijkdom, vol gezond,
vol diep en teeder gevoel. Een denker in den besten en hoogsten zin van het woord
en een ziener tevens. Menige gebeurtenis is door hem voorspeld en naar zijn
voorspelling vervuld, maar zijn profetische kracht ligt nog in iets anders. Hierin toch
schittert zij bovenal, dat hij de Revolutie heeft erkend niet als een omwenteling, niet
als een episode in het leven van een volk maar als een tijdperk in de geschiedenis
van Europa, in het leven der menschheid. Dit is de onsterfelijke roem van zijn naam,
het leven en de blijvende waarde van zijn werk. Vijftig jaren gingen sedert zijn dood
voorbij, nog is zijn woord het woord van den dag, nog altijd is hij jeugdig, frisch,
levend. Voor den Ultramontaan onzer dagen, verhit of vermoeid van den strijd, is
niets zoo heilzaam, zoo verfrisschend. en zoo versterkend als een geestesbad in de
werken van Joseph de Maistre.

III.
Mijn goede vriend P. Becker van Kuilenburg heeft juist een merkwaardige studie
uitgegeven: ‘De denkbeelden van Joseph de Maistre over sommige punten der
wijsbegeerte.’ Dit geschrift mag met recht een ‘tasse de café philosophique’ heeten;
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‘noir comme le diable, chaud comme l'enfer’ zeker, en geurig ook. Maar ‘doux
comme un ange’, zooals toch ook de ware Mocca behoort te zijn? Misschien zou
men een greintjen suiker meer verlangen.
Niet alsof men hier met een bitse, scherpe kritiek te doen had, een splinteren aan
het beeld van een groot man. Dit geschrift is op de allereerste plaats zeer eerlijk en
daarbij zeer eerbiedig. In de handen van een ijdele middelmatigheid was een dergelijke
stof tot een onaangename, terugstootende vitterij geworden; na de lezing dezer Studie
heeft men de Maistre zeker niet minder lief en men eerbiedigt hem evenzeer. Maar
men kent hem beter. De valsche of onzuivere steenen zijn uit zijn kroon genomen
en de leemten bemerkt men niet, daar is nog genoeg.
P. Becker heeft bij de Maistre verschillende wijsgeerige dwalingen aangewezen,
die echter niet allen van dezelfde beteekenis zijn. Veelal komen zij voort uit de
richting van den tijd of uit de geestesrichting van de Maistre. In zijn gedachtenwereld
bekleedt het dogme der erfzonde een groote plaats en misschien heeft hij er wat te
zeer naar getracht dit dogme in het bewustzijn van het menschelijk geslacht, als
herinnering aan een feit terug te vinden. Wel komt het mij voor dat P. Becker de
Maistre's oordeel over den mensch wat strenger kenteekent dan het verdient. Dat de
Maistre den mensch voor een geheel bedorven en onnatuurlijk wezen aanziet is mij,
ik waag het dit te bekennen, nog niet geheel duidelijk. Als de Maistre zegt: ‘l'homme
entier n'est qu' une maladie’ dan ligt in deze uitdrukking nog niet de geheele, het
wezen doordringende en veranderende bedorvenheid. Ziekte is afwijking van de
natuur, maar nog niet de vernietiging. De vernietiging is de dood. Waar ziekte is is
nog leven.
Daarbij - en hier sluit ik mij aan bij een reeds boven gemaakte opmerking - de
Maistre is geen wijsgeer in dien strengen zin, zijn beschouwing, b.v. deze over den
mensch, is meer historisch dan wijsgeerig. Ook overdrijft de Maistre soms, op
ondergeschikte punten, het eene uiterste ter wille van het andere. Zijn theorie over
de aangeboren ideeën is meer haat tegen het materialisme, meer gevolg van zijn
gedachte,
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dat alles van God komt en van God behoort te komen dan een klare, zuivere, door
geen strijd beheerschte voorstelling van dit onderwerp.
Met dat al behouden de opmerkingen van P. Becker hunne volle waarde en geen
Nederlander, die de Maistre wil bestudeeren, mag zich het gebruik van deze tasse
de café ontzeggen. Zij zal den gezonden overgang van de Maistres ideeën in het
eigen bloed bevorderen. Maar een opmerking moet mij nog van het hart. Aan het
slot zijner studie geeft de schrijver te kennen, dat de Maistres philosophische
dwalingen aan gebrekkige historiekennis zijn toe te schrijven. Hieruit zou een
misverstand kunnen ontstaan wat P. Becker het eerst zou betreuren. De hier bedoelde
historische kennis hangt met de wetenschap der geschiedenis alleen als een klein
onderdeel samen. Zij is de kennis van den juisten zin der meeningen, van de juiste
verhouding in de omstandigheden der enkele personen. Maar zij is niet de wetenschap,
waarin de Maistre meester was, de wetenschap der oorzaken en gevolgen, der groote
stroomingen en bewegingen, der wetten en middelen, niet de wetenschap van het
rusteloos spel van den mensch en de vruchtbare, rustige majesteit der Voorzienigheid.
De Maistre zelve heeft zijn dwalingen geteekend. ‘Les grands hommes se trompent
parce que l'esprit humain est borné et ne peut tout voir: parce qu'ils sont distraits, ou
prévenus, ou passionnés; parce qu'ils se trouvent conduits par les circonstances à
parler de choses qu'ils n'ont pu approfondir; parce qu'ils sont hommes enfin. Tout
en reconnaissant le tribut qu'ils ont payé à l'humanité, on sent que l'erreur leur est
étrangère et qu'elle ne peut chez être eux que partielle et accidentelle. Souvent même
ils ont l'art, je dis mal, l'art n'est pas fait pour eux ils n'en ont pas besoin, ils ont le
bonheur de se faire admirer jusque dans celles de leurs idées qu'on serait obligé de
rejeter. J'avoue que je ne me permettrais point de tourner en ridicule une pensée de
Descartes ou de Malebranche.’
Ik twijfel niet of ik sprak hier naar het hart van P. Becker.
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Moeder en zoon.
Le manuscrit de ma Mère, par A. de Lamartine Paris, Hachette & Cie.
1871.

I.
In een kouden Decembernacht van het jaar 1829 bewoog zich door de stille, doodsche
straten der stad Mâcon een treurige stoet. Voorop gingen acht mannen in het sober
gewaad van het landvolk dier streek, met gebogen hoofd en langzamen tred. Op
hunne schouderen droegen zij een eenvoudige eikenhouten doodkist met een zwart
laken bedekt. Daarachter volgde een jonge man, een schoone aristocratische gestalte,
die zich met de onverzettelijke kracht der wanhoop tot voortgaan dwong. Zijn gang
was als die van een, wiens eigen wil geen veerkracht genoeg meer bezit om tot een
handeling te sporen; hij ging als werd hij getrokken door een geheime kracht, die
van de doodkist scheen uit te gaan. De lippen bewogen zich niet, de handen bleven
strak en stijf gevouwen, hoewel de armen neerhigen als van afmatting, de oogen
stonden dof en zagen niets, niets dan de doodkist of den hemel met zijn levend blauw
en zijn zingende sterren. Een groep van landlieden, mannen, vrouwen en kinderen,
in arm maar eerlijk rouwgewaad volgden; in den afstand, dien zij bewaarden, den
eerbied betuigend hun heer verschuldigd; terwijl hun schroomend naderdringen hun
aanhankelijkheid aan de doode, hun medelijden met den levende verried; wel een
sprekend bewijs, hoe het lijden den band der broederschap tusschen alle zonen der
éene moeder nauwer samenhaalt.
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Langzaam bewoog zich de stoet, de poorten der stad uit, de velden langs, die de
wintersneeuw reeds toedekte. Het was een heldere, heerlijke nacht, maar geen geluid
werd vernomen; de mensch was stil als de natuur, de groote doode, die rustte onder
haar dekkleed van sneeuw, rustte ter verrijzenis. De grond kraakte onder den tred
der kleine schaar, soms knarde het hout der doodkist, als de eene drager den ander
verving.
Na een weg van drie uren te hebben afgelegd bereikte de treurige optocht het vlek
Milly. Daar heerschte beweging al was het in den nacht, maar een beweging, die
door het gefluisterd woord en den zachten voetstap den eerbied verried, die al het
levende aan den dood bewijst. De deur van iedere woning was geopend en op den
drempel stonden grijsaards en kinderen, met de wakkelende lamp in de bevende
hand; zij vroegen niet wie daar werd heengedragen, zij bogen biddend en weenend
het hoofd.
In de voorhal eener grootere woning werd de doodkist geplaatst. Allen drongen
toe en besproeiden ze met het wijwater uit het koperen bakjen naast den ingang,
besproeiden ze meer nog met hun tranen.
De jonge man was niet onder de menigte, alleen de eenzaamheid zag zijne smart.
Bij het aanbreken van den dag werd de droeve tocht hervat, maar de edelman was
alleen, onverzelschapt; slechts acht mannen, van welke vier het lijk droegen, terwijl,
anderen door de harde sneeuw den weg baanden, verzelden hem. Over de hooge
heuvelen heen klom de weg, steeds steiler, steeds gevaarlijker. Scherper en scherper
woei de fijne, koude winterlucht. Een gang vol onafgebroken smart, eentonig, zonder
de minste wisseling. Altijd sneeuw, altijd hoogten. Eens streken twee grauwe
musschen op de doodkist neder en braken de stilte door hun weemoedig getjilp.
Tegen den avond bereikte men een oud kasteel op den hoogsten bergtop der geheele
streek, eenzaam, maar met een kerk en kerkhof daarneven. Daar werd de doodkist
geplaatst en alléen waakte de man, die alleen wilde zijn met den dood, met zijne
smart en met God.

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

33
Op den volgenden morgen werd de doodkist door den slottuin heen, het kerkhof
over, binnengedragen in de eenvoudige kerk en bij het weenen van allen werd ze
geplaatst in den grafkelder der heeren van St. Point. De jonge man zelve leende de
hand tot den laatsten treurigen plicht.
Wilde hij het ‘Resurgam!’ nog hooren uit den mond des doods?
Zóo begroef Alfonse de Lamartine haar, wier leven hij geweest was, aan wier
doodsbed hij niet had mogen staan, - zijne moeder.

II.
De moeder van Lamartine!
Als Julian Schmidt ons doet opmerken hoe bijna geene enkele bladzijde, der
Confidences vrij is van ijdele zelfverheffing, ijdeler en kleiner dan men geneigd zou
zijn haar te zoeken bij een man met zoo degelijke aanspraken op hoogen roem, dan
moge het koele, in strenge vormen denkende verstand die uitspraak al willen
bevestigen, - daar is iets beters en machtigers in ons dat zich toch tegen zoo
gemakkelijk een vonnis verzet. Gemakkelijk - en dit tusschen 't andere door - want
wij zijn daarmede ontslagen van verder onderzoek: de ijdelheid lost het karakter op.
Tegen het strijken van zulk een oordeel verzet zich ons hart. Door al het zwakke,
teêre, ziekelijke, schemerachtige en overdrevene dier te hoog geprezene en te recht
gelaakte Confidences waait een frissche, gezonde tocht, een krachtige en versterkende
adem, die ons leven toevoert en liefde. Een gestalte rijst uit de nevelen der Confidences
op, in zachte, maar vaste lijnen gevat, teeder maar tevens ontzaglijk sterk. Niet
Graziëlla, eerder de zonnige dochter der onder Napels' hemel geprikkelde fantasie,
dan het naïeve visscherskind van Sorrente. Niet Julie, de ziekelijke droom eener
verziekende verbeelding, dichterlijk, maar zinnelijk beeld ook eener tering, die de
zelfbeheersching tot zinnelijkheid maken zou. Geen van deze, geen gestalte, waar
de zonde haar schaduw op wierp of een valschen gloed aan leende. Smetteloos en
blank rijst die gedaante voor ons op, als de Antigone van dezen dichterkoning langs
al de dwaalwegen en slingerpa-
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den van hartstocht en leven, een Antigone, die niet de dochter, maar de moeder was.
De moeder van Lamartine!
Zij kon geen gewone vrouw zijn de moeder van dezen zoon. Want hij, hij was
groot, groot genoeg om veertig jaren lang als te brokkelen aan een roem in minder
dan tien jaren vergaârd, groot genoeg om na zulk een verkwisting te sterven, nog
rijk, overrijk aan een glorie als waar geen ander op roemen kon. Lijden en dood
hebben veel gezuiverd en de laatste zucht van den stervende heeft veel woorden doen
vergeten, de laatste traan veel bladzijden uitgewischt. En dan - waar een scherper,
koeler vonnis misschien gereed lag en de lippen 't reeds aanhieven, treedt daar niet
een andere pleitster nog op, de moeder, voor haar Alfonse een bede fluisterend, die
wij niet mogen versmaden, waar de Hemel ze heeft verhoord.
Zij was geen gewone vrouw, deze moeder. Geen zweem van alledaagschheid valt
in haar te ontdekken, zij heeft toch niets ongewoons. Haar geheele leven was poëzie
en ze was geen dichteresse, zij zou half van toorn, half van schaamte gebloosd hebben
als een vriend haar dien naam had geboden. Met open oogen zag ze, met beide handen
greep zij de proza des levens aan, maar daarover goot ze een wonderheerlijk licht,
dat aan alles een andere tint gaf, een vroolijker toon. In haar ziel brandde de lamp
der wijze maagden altijd wachtende op den Bruidegom.
In haar vindt men Lamartine terug, maar vrij van vlekken, reiner en edeler. De
moeder is grooter dan de zoon en 't is geen vlucht boven de werkelijkheid als
Lamartine van hare lippen zingt:
‘Ces lèvres dont j'ai tout reçu!’

Van die eigen lippen vangen wij hare geschiedenis op.
Men wist reeds uit de Confidences, dat Lamartines moeder een dagboek hield,
een dagboek, dat langzaam was aangegroeid tot ‘dix-huit petits livrets reliés en carton
de diverses couleurs’, die de zoon bewaarde met een eerbiedige liefde en voor den
ougewijden blik ijverzuchtig verborgen hield.
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Toch had hij ons reeds verhaald hoe zijne moeder niet schreef uit schrijvensdrang
of lust, maar alleen om als een verborgen hoekjen te vinden waar zij met zich zelve
kon spreken, waar zij haar verleden naast haar heden stellen mocht. Zij schreef ook
hare Confidences, maar zij vertrouwde ze aan God. Zij hield een register harer ziel,
maar onder 't oog van Hem, voor wien niets verborgen is.
De lezer, die nu uit de handen van den zoon - zijn laatste en beste vermaking aan
het nageslacht - een uittreksel van het dagboek ontvangt zal daarin meer dan reden
genoeg vinden om het oordeel waar te heeten dat in de Confidences over den stijl en
de aantrekkelijkheid dier bladzijden werd uitgebracht. Sober, klaar, doorschijnend
is de voorstelling, maar langs het klare water strooit de zonnestraal goud en op den
bodem der beek glinstert de goudkorrel, echt, koninklijk metaal. Ieder regel, ieder
woord zegt dat men hier geen fraaie letteren mag zoeken, wel leven en liefde vinden
kan. Daarom is dit boek zoo buitengewoon, hoe gewoon het ook schijne. Het leven
van een vrouw als deze, de echtgenoot vaneen land-edelman, die in bekrompen
omstandigheden moet leven, de moeder van zes kinderen, wier opvoeding en vestiging
geen geringe, maar ook geen ongekende zorgen baart, dat gaat niet boven den
gewonen gezichteinder uit. Zoo is het, niet in de lijst ligt hier de verdienste, maar in
het beeld. Deze vrouw is zoo buitengewoon omdat zij geheel was, wat zij zijn moest,
omdat zij van zich zelve niets behield en alleen bezat om te geven. Zij is geheel en
al de Fransche edelvrouw, de lelie in den Christelijken bloemengaard.
Maar laat ons het boek openslaan en zelve zien.
Bij het graf dezer moeder heeft Lamartine eens gezongen:
Là dorment soixante ans ...

laten wij vermetel zijn en van dit dagboek zeggen:
‘Là vivent soixante ans d'une seule pensée,
D'une vie à bien faire uniquement passée,
D'innocence, d'amour, d'espoir, de pureté;
Tant d'aspirations vers son Dieu répétées,
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Tant de foi dans la mort, tant de vertus jetées,
En gage à l'immortalité, Tant de nuits sans sommeil pour veiller la souffrance,
Tant de pain retranché pour nourrir l'indigence,
Tant de pleurs toujours prêts à s'unir à des pleurs,
Tant de soupirs brûlants vers une autre patrie,
Et tant de patience à porter une vie
Dont la couronne était ailleurs!’

III.
Alix des Roys was de dochter van den intendant-generaal des hertogs van Orleans.
Hare moeder was de tweede gouvernante der hertogelijke kinderen en de bijzondere
vriendin der edele hertogin.
Op het kasteel te St. Cloud werd Alix geboren en met de kinderen des hertogs
opgevoed. St. Cloud, het verblijf harer luchtige, zorgelooze jeugd, bleef haar altijd
dierbaar; zij kende iedere bocht in de lanen, ieder berceau, iederen vijver.
De omgeving waarin het meisjen opgroeide was zonderling genoeg. Hare moeder,
‘une femme de mérite’ zegt Lamartine was de vriendin van de beroemdste mannen
van dien tijd. Buffon, Gibbon, d'Alembert, Necker, Laclos, Florian, ook J.J. Rousseau
verkeerden met haar. Bij het laatste bezoek van Voltaire te Parijs was de jonge Alix
tegenwoordig toen de wijsgeer van Ferney door den hertog van Orleans ontvangen
werd.
't Was een zonderlinge omgeving, wel geschikt om een verderfelijken invloed uit
te oefenen, zoo deze niet door een krachtiger gebroken werd. Met moederlijke zorg
en moederlijke wijsheid alleen was geen volkomen redding te bewerken. Toch bleef
Alix des Roys rein en onschuldig, niet alleen onwetend in het booze, maar volijverig
in het goed.
De hertog van Orleans had als beschermheer van de kapittel-dames van Salles het
recht van benoeming over eenige plaatsen. Op haar vijftiende of zestiende jaar werd
Alix eene der Kanunnikessen. In de stilte der afzondering heeft zij hare opvoeding
voltooid. Al het goede dat in haar was, ontwik-
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kelde zich tot hoogen bloei; de vroomheid maakte haar ernstig, waar en warm, en al
ging de dartelheid heen, de zachte vroolijkheid bleef. Haar leven werd op eenmaal
voller en ruimer, zij begon de liefde Gods te kennen die aan alle behoeften der ziele
voldoet en tevens voor al het goede, schoone en ware de breedste ruimte laat.
Toen trad een andere verschijning in het leven van madelle des Roys. De Chevalier
de Lamartine, een heerlijk man in de kracht van het leven, kapitein der cavallerie,
edelman en edel mensch, won het hart der jeugdige Alix en voerde, na lange en vele
beletselen te hebben overwounen, zijn bruid naar het altaar en, onder Gods zegen,
het wijde leven in.
Het leven had niet veel zonneschijn meer. De donkere dagen waren gekomen en
de schaduwen, die de Revolutie vooruitwierp, werden niet lichter, maar zwaarder;
de storm kwam met zijn duisternis en zijn geweld.
Daar meenden velen dat tegen den Orkaan, die Frankrijk in zijn geweldige armen
schudde en wrong, geen ander geen beter wapen bestond dan de vlucht. Zoo zou de
trouw aan den Koning ongeschonden blijven en de kracht, die zich te pletter zou
loopen tegen het onvermijdelijke, bewaard voor beter tijd. De Chevalier de Lamartine
deelde die meening niet. Hij bleef: als edelman en als soldaat, aan de zijde zijns
konings; als zoon van Frankrijk op den vaderlandschen grond. Hem had de liefde
niet verweekelijkt en zijner echtgenoote had zij heldenkracht geschonken. Op den
10den Augustus 1792 stond de Chevalier de Lamartine in de rijen der laatste
verdedigers van den troon. Gewond en gevangen, mocht het hem toch gelukken weer
te ontsnappen en met gade en kind - op 21 October 1790 was het jeugdig echtpaar
te Mâcon een zoon, Alfonse, geboren - in stilte een wijkplaats te vinden op het platte
land.
Maar te spoedig werd deze rust verstoord. De vervolging der verdachten en
aristocraten was begonnen en welhaast was de Chevalier de Lamartine een gevangene
in het klooster der Ursulinen te Mâcon; In het groote, holle huis harer schoonouders
- de geheele familie de Lamartine was te Autun gekerkerd - bleef de jonge moeder
alleen met haar kind. Toch bleef zij niet alleen.
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Wie onzer herinnert zich niet die roerende bladzijden uit de Confidences, nu weder
in den Prologue van le Manuscrit de ma Mère meêgedeeld, die bladzijden, waarop
de gevangenen uit de Revolutie-dagen reiner en grooter zijn dan hun vaderen in de
lanen en op de terrassen van Versailles, die bladzijden waarin het kind van achter 't
schuchter opgelicht venstergordijn den vader achter de traliën groet, waarin eerst de
brieven, later de gevangene zelve bij nacht de treurende komen troosten, bladzijden
waarop de liefde in al hare vindingrijkheid schittert en al haar teerheid neerstrooit.
Soms verliet de jeugdige moeder het vaderlijk huis om bij de pro-consuls der
republiek genade te vragen en verlossing. Wel kostte die stap haar fierheid veel; zij
achtte 't verraad aan haar Koning genade te vragen aan zijn beulen, - maar toch zij
ging. Al mocht ze voor 't oogenblik ook niets verkrijgen, dit éene werkten haar beden
uit, dat de namen harer dierbaren op geene lijst der veroordeelden werden genoemd.
Na den negenden Thermidor van 't jaar II (27 Juli 1794) kwam er verandering. De
gevangenissen gingen open en hereenigd beleefde de familie Lamartine, beleefden
de Chevalier en zijne gade stille, rustige, maar zegenrijke dagen. Hun huisgezin werd
grooter, vier dochters volgden op den eerstgeborene, den zoon. De vader van den
Chevalier stierf kalm en vredig. Hij was een edelman van de oude Fransche school,
die alles wat de revolutie gebracht had als non-avenu beschouwde, die geen acht
sloeg op wat ook veranderd of verdwenen mocht zijn. Zijn kinderen eerbiedigden
en eerden hem tot in den dood. De oude Seigneur had de bepalingen der Constituante
over erfrecht en gelijkmatige verdeeling misschien wel ooit vernomen, maar ze zeker
niet aangenomen: de Chevalier handelde in den geest zijns vaders en vroeg niets.
Door de revolutie uit zijn krijgsmansloopbaan gerukt, door zijn eerewoord aan den
koning gehouden, door zijn kinderlijken eerbied van vermogen beroofd, leefde hij
met gade en kinderen, eenvoudig en eerlijk, op het kleine goed te Milly, in dien tijd
zijn eenige bezitting, die later met het hooger in de bergen gelegen kasteel St. Point
vermeerderd werd.
Geen lezer van Lamartine bleef Milly onbekend. Uit de
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‘Harmonies’ ruischen ons de prachtige strofen toe, de bergen rijzen voor ons in den
najaarsnevel, het kronkelpad voert ons de steile helling op, wij groeten als de pelgrim
den vriendelijken rook van den gastvrijen haard,
‘Objets inanimés, avez-vous donc une âme,
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer’?

Wij zien in de groote, ruime kamer, die aan schoorsteen, balken en vloer de sporen
draagt der woeste dagen, het geheele huisgezin bijeen. Wat we lafs en onmannelijks
vinden in de Confidences vergeven we om Milly; de van tranen doorweekte brief
aan Aymon de Virieu laat ons niet toe te toornen; maar ook om Milly en de moeder
vergeven we den dichter de zooveel zwaarder vergrijpen tegen het goede en schoone
niet.
De moeder was de koninginne van Milly. Zij zelve zal ons invoeren in haar huis,
haar huisgezin; te Milly werd op 11 Juni 1801 het dagboek heropend.

IV.
‘In mijne eerste jeugd had ik aangevangen stipt dagboek te houden van alles wat in
en om mij voorviel, van alle gedachten, die het leven met al zijn voorvallen in mij
wakker riep. Ik heb dat dagboek verbrand en de gewoonte sinds lang verloren; ik
heb er berouw van en ben er bedroefd over, daar ik geloof, dat dit mij nuttig kon
zijn. Mijn voornemen is dan om het met de genade Gods weer op te vatten en
eenvoudiglijk, zoo veel ik kan, alle dagen, de verschillende dingen die mij gebeuren,
wat ik goeds of kwaads verricht op te teekenen. Dit zal mij, geloof ik, helpen met
mijn gewetensonderzoek en mij de gewone stemming mijner ziel beter doen kennen;
ook meen ik dat wanneer mijne kinderen eens dit dagboek mochten lezen het voor
hen, maar voor hen ook alleen, niet zonder belang zal zijn. Misschien zou het hun
na mij van eenigen dienst kunnen wezen, ik zal daarin dikwijls over hen en hun
verschillend karakter spreken. Ik heb nu vijf kinderen, en ik verloor er reeds éen:
vier dochters en
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een zoon Alfonse. Deze is nu ver van mij verwijderd om te Lyon zijn klassieke
opleiding te ontvangen; hij is een goed en beminnelijk kind; God make hem vroom,
wijs en een Christen, dat; verlang ik voor hem met den meesten aandrang.’
De schets van het huisgezin wordt verder uitgevoerd en treft door den toon van
teedere zorg en echte godsvrucht; de opvoeding der vier dochters wordt niet als een
zaak van minder belang, maar als de hoogste beschouwd; op Gods bijstand wordt
gerekend, zonder Hem zou 't immers onmogelijk zijn.
Spoedig keert de moeder tot Alfonse terug. ‘Mijne zuster is heden uit Lyon hier
aangekomen... Zij sprak mij over Alfonse; zijn meesters geven goede getuigenis.
God zegene hem, zooals ik hem zegen uit het diepst van mijn hart. Morgen begin ik
mijn lessen voor mijn meisjens, ik zal daarbij wel volharding en geduld behoeven.
Na het diner kwam men mij zeggen, dat een arme verlaten grijsaard, dien ik verzorgde,
gestorven was in zijne hut op de bergen, waar hij geen ander gezelschap had dan dat
van zijne geit. Dat heeft mij zeer gesmart, omdat ik mij verwijten moest het verzuimd
te hebben om hem in de laatste dagen zoo ver af te gaan bezoeken. Wel hield ik hem
voor genezen; maar ik had aan geen beterschap op zijn jaren moeten gelooven, ik
had mij meer met hem moeten bezig houden. Dat wroegt mij in het hart. Over 't
geheel houd ik niet genoeg vol in het weinig goed, dat ik verricht; ik word te snel en
te dikwijls vermoeid; ik laat mij te dikwijls meêsleepen door afleidingen en
lauwheden, die juist geen fouten zijn, maar zwakheden en toch zeer nadeelig voor
een heilig gebruik van den tijd. Waartoe werd ons de tijd gegeven? Niet om iederen
dag, ieder uur iets op te leveren voor God, voor den naaste, ook voor ons?....
‘Ik wandelde heden avond met mijn echtgenoot en onze beide oudste dochtertjes
door onze wijngaarden, die volop in bloei staan, zij doorgeurden de geheele lucht.
Onze wijngaarden maken ons geheele inkomen uit voor ons, onze kinderen, onze
dienstboden, onze armen. Als alles wat nu bloem is, druif wordt, dan zullen wij 't dit
jaar ruim hebben. Bewaar ons de hemel voor hagelslag!’
‘Boven de wijngaarden komende waren wij aan de hut
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waar mijn arme oude heden morgen stierf. Ik wilde binnengaan om hem nog eens te
zien en bij zijn lijk te bidden; mijn echtgenoot, gedoogde 't niet om mij en den kleintjes
een al te aangrijpend schouwspel te besparen. Ik had van des gestorvenen ziel
vergiffenis willen vragen voor mijn verzuim, dat ik niet daar was om hem in zijn
doodstrijd woorden van troost en hoop toe te spreken en zijn laatsten zucht op te
vangen. De deur der hut stond open, de geit liep blatende in en uit, als riep ze in haar
verlatenheid om hulp; het arme dier heeft ons doen weenen. Mijn echtgenoot vond
het goed het arme dier morgen na de begrafenis te laten halen, we zullen 't dan een
plaatsjen geven bij onze koe en de schapen der kleinen.’
In dit eerste brokstuk vindt men Made de Lamartine, de trouwe gade, de goede,
vrome moeder toont zich geheel. Iedere trek geeft een deugd of een schoone
hoedanigheid aan. De kinderlijke eenvoud van het echt geloovig gemoed verraadt
zich zoowel als het vaste, heerlijke vertrouwen op God; het zachte medelijden maakt
haar des te strenger voor zich zelve. Daar klopt een warm hart in de borst dezer
vrouw, die een dagboek houdt om haar gewetensonderzoek aan te scherpen, een hart
dat al den rijkdom, al de diepten en hoogten van het natuurleven voelt en op iedere
klacht antwoord geeft.
Wij bladeren verder. Het kasteel van St. Point wordt bezocht en na het bezoek
heeft de moeder hare kinderen ter kerk geleid om Gods zegen te vragen. Toch was
zij te vermoeid om dienzelfden dag nog het korte reisverhaal op te teekenen; maar
zij voelde zich gelukkig, zeer gelukkig, hoewel soms met schrik: ‘ce qui est si doux
ne dure pas en ce bas monde. Il faut me fortifier dans le bonheur en ne m'y attachant
pas, si ce n'est par ma reconnaissance envers le dispensateur divin, pour les jours de
sécheresse et d'ad-versité.’
Met al de betrekkingen van haar echtgenoot is zij op den besten voet; zij eerbiedigt
en vereert ze. Evenmin als haar echtgenoot misgunt zij den oudsten broeder de groote
goederen der familie.

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

42
Rustig en vreedzaam gaan de dagen heen. Zij is altijd bezig met haar huisgezin en
God. De lichte lectuur schijnt haar, hoe verlokkend ook, toch gevaarlijk: zij zal ze
opgeven: 't is een offer aan God en hare kinderen; want om deze wel op te voeden
heeft zij ernstige boeken noodig.
In Juli van 't zelfde jaar huist men over naar St. Point. Bij haar eersten gang naar
de kerk ziet zij een graf delven: de arme dochter des dooden wordt door haar
opgenomen en getroost; haar eigen dochtertjens weenen, nu de moeder met de arme
beroofde weent. Is deze geen fraaie gedachte, die daaraan verbonden wordt: ‘J' ai
été bien aise que mes petites filles comprissent ainsi par ce hasard ce que e' est que
ces séparations de la mort qu' elles auront tant à ressentir un jour. Il ne faut pas
masquer la vie aux enfants. Il faut la laisser voir telle que Dien nous l' a faite avec
ses douceurs et ses amertumes. Apprendre à souffrir, n' est-ce pas apprendre à vivre?’
Hoe gemoedelijk klinkt, het als bij de vermelding van madelle Félicité, het oude
familie-stuk met haar kamertjen boven in 't slot, gezegd wordt: ‘Il ne faut pas
transplanter les vieilles plantes. Une chambre à cet âge, c'est monde. Les lieux dont
nous avons l'habitude deviennent véritablement une part de nous’; en als de oude
servante, die alle geschiedenissen van 't kasteel kent, opwekt tot deze verzuchting:
‘Un jour on parlera aussi de moi comme ayant été, et ce jour n'est peut-être pas loin!
Mon Dieu, oú habiterai-je alors? faites que ce soit dans votre sein paternel!’
Er gaat in het leven dezer vrouw bijna geen dag voorbij, waarop het dagboek niet
de eene of andere schoone gedachte opvangt ongekunsteld opgevat, in reinen eenvoud
neergeschreven en toch altijd treffend en waar. Geen zweem van overdrijving; wie
aan vervalsenen zou denken ware tot het lezen van dit boek ongeschikt. Dit leven is
waarlijk een gouden harp met zuivere snaren bespannen, geen wanklank tergt het
gehoor; alle tonen zijn rein en vol.
De oorzaak is niet ver te zoeken. Geheel het leven dezer vrouw was doortrokken,
doorgeurd van dien echt Katholieken geest, die voor alle verhoudingen de juiste maat
aangeeft, die aan alle vermogens den meest geschikten werkkring wijst en
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hun de hoogste vrijheid waarborgt door de liefderijkste wet. Zulk een leven heeft
éen doel, éen middelpunt, vast en stevig genoeg om voor alle versplintering te
behoeden, de hoogste éenheid te handhaven; hoog genoeg om de meest ideale richting
te geven aan iedere beweging en ruimte te laten voor alles wat het leven omvatten
kan. Ongemengd opgenomen en voor vreemde toevoegsels bewaard zal de geest,
die zulk een leven draagt, steeds krachtiger het geheel en ieder der deelen doordringen;
hij zal tot natuur worden en daar, waar men geneigd zou zijn het meer sierlijke maar
minder vrije van het aangeleerde te ontmoeten, juist de hoogste spontaneïteit
openbaren.
Niet gemakkelijk spreekt men over eigen gebreken, als gebreken; aan het bruin
paart men altijd een beetjen licht. Vergissingen, hoe onschuldig ook, te bekennen is
niet altijd even aangenaam; de kleinste tergen soms de grootste edelmoedigheid.
Mevrouw de Lamartine had van hare moeder, die zij zeer eerbiedigde en liefhad, een
zekere antipathie tegen Made de Genlis, de gouvernante der kinderen van Orleans,
overgenomen; Made des Roys was altijd een tegenvoetster der vreemde, stijve
gouvernante geweest en had der dochter waarschijnlijk geen hoogen dunk van dezer
opvoedings-kunst, doen opvatten. ‘Ik las heden - zoo verhaalt nu Mevr. de Lamartine
- het opvoedkundig dagboek van Made de Genlis, ik ben er meer tevreden over, dan
ik gedacht had te zullen zijn. Ik heb er veel goede wenken in gevonden, die ik ten
nutte mijner kinderen gebruiken wil. Dat heeft mij ook doen zien hoe men zich nooit
door opgevatle meeningen moet laten beheerschen. Op 't gezag van anderen sprak
ik kwaad over 't werk en de schrijfster, zonder het een of andere genoeg te kennen.
Dat was verkeerd, het berouwt mij.’
Hier is ieder trekjen juist en treffend, maar roerender en schooner door het fijne
gevoel is de volgende episode: ‘Gisteren verhaalde men mij van eene vrouw uit het
dorp, die gebrek leed aan brood en meerdere kinderen te voeden had. Ik ging haar
dadelijk bezoeken, maar reeds verschillende personen waren daar. Dat maakte mij
schuchter en uit valsche schaamte dorst ik haar niets te geven. Ik vreesde dat men
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mij voor groot gaande op mijne liefdadigheid zou houden. Ik nam mij voor haar van
huis iets te zenden. Toen ik thuis kwam begreep ik dat het te laat was en ik wilde
ook, zoo laat op den avond, de bedienden niet meer laten gaan. In 't kort, misschien
bracht de arme vrouw met hare kinderen den nacht zonder voedsel door. Ik heb 't
mij, naar recht en plicht, bitter verweten. Dezen morgen, zeer vroeg in den morgen,
heb ik haar alles gebracht wat ik kon, mais ce n'était pas la même chose! Waarom
schaamt men zich soms over een goed werk, als was het kwaad? - Dat is een zwakheid
waarin ik niet wil hervallen.’
Kwade dagen komen voor den armen landedelman met zijn echtgenoote; zij blijven
vast, moedig en trouw. ‘La volonté de Dieu soit faite!’ is het devies. Met het oog op
den hemel wordt iedere teleurstelling een reden tot vreugde. Een fraaie reis is
uitgesteld en nooit gemaakt; toch had ze zoo gaarne de Pyreneeën en de zee gezien:
‘Enfin n'importe; nous verrons une fois tout eela de là-haut, et bien d'autres
merveilles.’ Het klinkt kinderlijk, maar echt menschelijk ook; of is een beroep op de
dwingelandij der omstandigheden meer menschelijk?
De groote dagen van het leven worden herdacht. Op het jaarfeest van haar huwelijk
heet het: C'est aujourd'hui l'anniversaire de mon mariage. Il y a aujourd'hui quatorze
ans que j'ai eu le bonheur d'épouser un homme selon le coeur de Dieu. Je le savais
aimable, je ne le savais pas si parfait. Il n'a pour défaut que les scrupules de l' honneur
et une probité qui prend ombrage de la moindre indélicatesse, mais c'est un bien beau
dêfaut. Il ne vit que pour moi et pour ses enfants.’ Een andere toon wordt aangeslagen
bij een andere gelegenheid: ‘C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma première
Communion! Il y a déjà vingt-quatre ans! Comme la vie fuit! Pourquoi donc ne
m'occupé-je jamais assez de ce qui doit la suivre? Ce n'est que songe; mon Dieu
donnez-moi un beau réveil et rendez le songe aussi pénible que vous voudrez!’
Dat blijft de grondtoon. Wat de dagen en jaren ook brengen aan veranderingen
verwisseling, - geloof, hoop en liefde blijven.
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Daar viel nog menige parel uit dit kostbaar schrijn te nemen, maar de rijkdom laat
de keuze niet vrij. Smart en vreugde. het felste lijden en de hoogste weelde van 't
moederhart zien wij telkens op deze bladen afgedrukt. Zwakheid en kracht, eene
zwakheid uit teêrheid geboren, eene kracht, die hardheid is voor zich zelve en steun
voor de haren, spreken ons nog uit ieder dezer bekentenissen toe. De Christelijke
vrouw, de Fransche edelvrouwe van den echten stempel, staat voor ons, schoon, rein
en goed, den vaderlandschen geest verradend in de onvertaalbare gratie, waarmeê
de goede daad verricht, de misstap betreurd, het leven beurtelings beweend,
beurtelings genoten wordt.

V.
Alfonse, de eerstgeborene en êenige zoon van. Made de Lamartine was bij
uitnemendheid het kind harer liefde. Op haren schoot doorleefde het kind de bloedigste
jaren der wereldgeschiedenis; in de donkere uren, toen de gevangenschap haar weduwe
maakte en de guillotine telkens dreigde neêr te vallen over 't beminde hoofd, las de
moeder in de oogen van het kind de profetie der blijder toekomst; zij groette daar
den dageraad van een beter dag. Later was Alfonse de eerste leerling, die aan haar
knieën plaats nam en zijn eerste letters leerde stamelen uit de ‘bible de Royaumont
aux belles figures’; zij vouwde de tengere vingertjes ten gebed en leerde den knaap
opzien naar den schoonen hemel, waar de Engelen altijd zingen met zoete stem en
de eeuwige Vader vol liefde op Zijn gehoorzame kinderen ziet.
‘Le coeur source du mien’,

heeft Lamartine later op een graf gezongen en wèl was der moeder hart hem de
onuitputbare bron van leven en levenslust. Liefde onder de reinste vormen, in haar
schoonste verschijning heeft zij, de moeder, hem doen kennen; de waarde van den
mensch, den adel van den arme prentte de edelvrouw in het jeugdig gemoed:
‘Je vous donne un peu d'or, rendez-leur vos prières’,
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zóo sprak zij de beweldadigden toe, en het kind leerde dat er iets hoogers was dan
goud, iets wat de arme in zijn armoede aan den rijke geven kon.
Op slechts weinige bladzijden van ‘le Manuscrit’ wordt de naam van Alfonsse
niet genoemd. Altijd is de moeder bezig met den zoon. Wanneer de vader den knaap
in zijn Collége te Lyon bezoekt, dan teekent de moeder aan, hoe ze in gedachte met
hen is. Komen de vacantie-dagen, hoe snelt zij den terugkomende te gemoet, hoe
juicht zij over zijn frisch en bloeiend uiterlijk: hij heeft prijzen behaald, hij is knapper
geworden en grooter, de familie prijst den jongen Collégien; wat is de moeder fier
- en toch hoe vreest ze weêr dat haar eigen vreugde ijdelheid is, hoe vreest ze voor
de indrukken van het jong gemoed.
Het collegie te Lyon wordt Alfonse ondraaglijk. Hij neemt met twee makkers de
vlucht, maar wordt ontdekt. ‘Je suis bien attristée de cet évènement. Son caractère
d'indépendance m'effraie. Je crains de l'avoir gâté. On a eu de la peine à lui faire
écrire une lettre d'excuse et de repentir à son père.
‘Je lis toujours les Confessions de Saint Augustin; c'est bien à propos. Je veux
imiter, autant qu'il sera en moi, sa mère Sainte Monique, et, à son exemple, prier et
prier sans cesse pour mes enfants.’
Het voorgevoel der moeder zou vooreerst nog niet bewaarheid worden; de dagen
van Monica waren nog verre. Onder tranen brengt de moeder Alfonse naar Belley,
op de Savooische grenzen, in het collegie der paters Jesuiten. De scheiding valt hard,
maar de moeder kent haar plicht. Zij verheugt zich dat Alfonse haar rijtuig bij 't
vertrek niet heeft gezien: ‘il aurait trop pleuré et moi aussi. Il vaut mieux ne pas
amollir ces pauvres enfants destinés à devenir des hommes. J'ai pleuré toute seule
au fond de ma voiture sous mon voile une partie du jour.’
In September 1806 komt Alfonse, van school en schoolwet ontslagen, terug. Hij
is nu een schoon jongeling, met een open, klaren blik, soms door een zweem van
mélancolie overwolkt; de lieveling der moeder naar geest en hart: ‘seulement je ne
lui trouve pas le ton aussi doux que je le voudrais’. Zij zou hem willen beknorren,
maar zijne liefde is haar zoo veel waard.
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‘Mon Dieu qu'il est diffic'ile de faire un homme!’ is de kreet, die haar al spoedig
ontsnapt. Dat ondervond de arme moeder tijdens de winters te Mâcon doorgebracht.
De overleveringen der familie laten niet toe dat de knaap dienst neme bij 's keizers
leger: de Lamartines zijn en blijven koningsgezind. ‘La neutralité s'accepte; l'apostasie,
non!’ dat woord wat de jonge garde-du-corps eens tot zijn vader zou zeggen, was
het gedrag van al de zijnen in woorden gebracht. Met dat al blijft Alfonse ledig,
zonder de minste bezigheid, zonder een levensdoel. De angsten der moeder worden
nu bewaarheid; om den jongeling aan gevaren te ontrukken, voor ouvoor-zichtigheden
te vrijwaren staat men hem toe op zich zelve te Lyon te gaan leven. De maatregel
door de ouders na lang overleg genomen wordt nog streng genoeg beoordeeld: ‘On
nous blâme, mais on ne sait pas nos raisons. Il faut laisserdirele public et faire ce
qn'on croit le mieux.’ De reis naar Italië volgt spoedig op het vertrek naar Lyon en
als Alfonse terugkeert is de jongeling man geworden en niet geheel de echte zoon
zijner moeder meer.
‘Enfant aux blonds cheveux, jeune homme an coeur de cire,
Dont la lèvre a le pli des larmes on du rire,
Selon que la beauté, qui règne sur ses yeux
Eut un regard hier sévère ou gracieux;
Poétique sujet de molle poésie,
Qui prend pour passion sa vague fantaisie’,

zóo heeft Lamartine later, in een ‘fragment de méditation’ Alfred de Musset toegewijd,
in diens beeld zijn eigen portret uit vroeger dagen geleverd. De moeder kende hem
aldus: ‘Alfonse m'inquiète toujours beaucoup dans cette oisiveté dongereuse où la
familie le laisse. C'est bien pour lui à présent que j'ai besoin des secours de Dieu!
Ses passions commencent à se développer; je crains que sa jeunesse et sa vie ne
soient bien orageuses: il est agité, mélancolique; il ne sait ce qu'il désire. Ah! s'il
pouvait connaître le seul bien capable de le contenter! - Il paraît bien altéré de
connaissances, bien enclin à l'étude.’ Wel waakte zij nog over hem. Ze had de
Mémoires van Made Roland gelezen: ‘mais en sautant tous
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les endroits où il est question de religion parce qu'elle en parle très mal. Je n'ai pas
voulu que mon fils lût ces Mémoires quoiqu'il en eût très-grande envie. J'ai tenu bon.
Je sais bien qu'il peut se procurer à mon insçu tous les livres qu'il voudra, mais an
moins je n'aurai pas à me reprocher de l'avoir autorisé à cela. J'ai réfléchi aussi que
l'on se permettait trop à un certain âge de lire toutes sortes de livres sous prétexte
qu'il n'y a plus de danger; c'est toujours fort mal fait, la foi peut être ébranlée à tont
âge, et pour les choses libres il est toujours défendu d'y attacher volontairement sou
esprit. L'on finit par se mettre beaucoup trop à son aise sur toutes sortes de lecture;
c'est à la privation de celles qui, quoique agréables, peuveut avoir du danger qu'il
faut faire consister une partie de la circoncision de l'esprit.’
Arme moeder, het kind uwer liefde had reeds lang de verboden vrucht gesmaakt,
die uwe zorg hem wilde ontzeggen; op het kasteel van Bien-Assis hadden de
Confessions van J.J. Rousseau een wereld van vreemde en onbestemde genietingen
voor hem geopend, een wereld, waaruit hij wel zou terugkeeren, maar niet ongewond.
Gij hebt voor hem geleden en gebeden, gij zaagt hem gaarne heengaan naar Italië,
al vroeg iedere tocht van uw hart hem terug; gij wildet hem bezig houden en uw
laatste spaarpenningen waren voor hem; arme moeder, de zoon vergat u aan Napels'
weelderig strand, of keerde uw beeld in 't beeld eener andere om en zocht u, waar
hij u niet zoeken moest! Arme moeder, als Alfonse terugkomt uit den vreemde dan
begint voor u een nieuw leven, een leven van tranen en gebed. Beladen met schulden
is de zoon weêrgekeerd en de moeder heeft te zorgen, dat alles geregeld worde; de
leden der familie staan haar bij, maar de verwijten, die den zoon gelden, doorpriemen
het moederhart.
‘J'ai pleuré beaucoup, - schrijft zij - hélas! en effet, les torts de mon enfant sont
mes torts. Pourquoi n'ai-je pas été plus sévère envers lui dès la première faute? Il
aurait craint avant tout de me déplaire; il est vrai qu'il ne m'aimerait peutêtre pas avec
la même passion et que plus tard, pour des circonstances plus graves, la douleur de
m'affliger ne serait pas une seconde conscience pour ce jeune homme.’
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Helaas, op die roerende klacht volgen reeds weder berichten uit Parijs; Alfonse speelt,
Alfonse maakt schulden, Alfonse is ziek; de arme moeder pakt al heur kracht te
zamen, neemt tot den laatsten penning uit de huiskas, borgt geld en reist naar Parijs.
En als zij schreiend neerzit in een hôtel der rue Richelieu, dan rolt Alfonse in een
elegante cabriolet de straat door naar de opera. De moeder heeft nog kracht genoeg
om zich te verheugen in iets, in de gezondheid van haar kind.
Langzaam en slepend gaan de jaren voorbij, vol zorgen en smart. Soms, als bij
het huwelijk harer beide eerste dochters, bij den terugkeer der Bourbons, valt een
zonnestraal op het treurig pad. Nog altijd, den korten diensttijd in de gardes-du-corps
uitgezonderd, is Alfonse zonder bepaalden werkkring. Het ongeduld grijpt hem aan;
hij voegt zich naar bekrompen omstandigheden, maar voegt zich onvoegzaam, dieper
en strakker wordt de melancolieke plooi van zijn gelaat.
Dat was omdat de kennis van het eenig ware goed hem ontbrak. De moeder wist
het: ‘mon fils a bien besoin de bons exemples de foi positive, car sa religion trop
libre et trop vague me paraît moins une foi qu'un sentiment.’ Zoo wijst de vinger der
moeder de wonde plek aan van den grooten dichter en sprak het oordeel uit, dat de
meest ernstige kritiek niet anders dan bewonderen en bevestigen kan.
De dichter! In die dagen twijfelde de moeder nog somtijds aan de talenten van
haar zoon. Zij hoopte en vreesde, zij was beducht en aarzelde en, wat het moederhart
ook soms droomde, het vreesde toch ook dat de droomen maar te spoedig zouden
verstuiven voor den scherpen tocht der werkelijkheid. Zij weende en bad - en hoopte.
Wat ook mocht geschieden, hare hoop blijft en leeft.
En eindelijk komt het jaar '20 met het aanslaand huwelijk voor Alfonse, dat zooveel
moeite en zorg heeft gebaard, maar nu eindelijk gelukkig nadert. En als de moeder
dan nog eenmaal naar Parijs spoedt om den krank geworden zoon hare hulp te wijden,
dan reikt de hand van den reeds genezende haar, bij het binnentreden van't vertrek
een klein deeltjen
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toe, dat de wereld met klank en poëzie vervult: ‘Les méditations poétiques et
religieuses.’
Dat was op Paaschdag 1820. De moeder zong haar Alleluja!

VI.
‘Een morgenlandsche lucht doorademt uw gezangen
En Frankrijks koude spraak herschept ge in poëzij!’

zong da Costa den dichter toe en zoo de figuur van Napoleon niet het geheele JAAR
TWINTIG in de ‘Vijf en Twintig Jaren’ vulde, misschien had de zoon van 't Oosten
ruimte gevonden om ook dáar de macht te herdenken, die er uitging van dien zanger,
dien hij als zijn stamverwant had begroet. Want het jaar '20 is in Frankrijk vol van
Lamartine. Zijn poëzie gaf de woorden aan, die het onbestemd gevoel van geheel
een geslacht vertolkten. Op deze zachte, welluidende noten bleef men drijven en
drijven in vagen lust, in half-onwerkelijk behagen, men werd meêgesleept,
meêgevoerd als op de golven eener Scylla, slechts van dit ééne zeker dat geen
wanhopig sterven in den dwarrelstroom volgen zou.
Weêr was de moeder gelukkig in den zoon. Zij jubelde in zijn glorie, zij werd jong
in zijn zonneschijn. De angst, zoo die haar soms nog aangrijpt, is lichter te dragen
en de hoop is nooit zeer ver.
Toch was de moeder niet gelukkig zooals zij het had gewenscht. In den dichter
vond zij wel haar zoon, maar niet geheel terug. Lamartine zelve geeft de reden aan;
het woord ontsiert zijn Commentaire: ‘Un fils, en religion et en politique, a les
sentiments de sa mère sans avoir ses dogmes.’ Hij voelde als een koningsgezinde,
maar dacht als een vrijzinnig kind zijner eeuw; hij genoot al de schoonheden van 't
Christendom, maar geloofde en doorleefde de waarheden niet.
Zijne moeder had het gezegd: ‘het is moeielijk een man te maken.’ In hare orde
was zij grooter en volkomener dan hij. Zij was geheel waarheid; zij had geloof en
liefde; hij had alleen gevoel. Beiden komen in hun trek naar de schoone natuur
overeen; beiden, moeder en zoon, weten ze te smaken en te genieten.
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Maar als de moeder in Made de Staël leert, dat voor een genotrijke natuurbeschouwing
òf liefde òf godsdienst noodig is, dan weet zij te zeggen: ‘Laissez passer la première,
la seconde suffit.’ Haar leven is tot èenheid gekomen en zoo tot hooger leven
ontwikkeld. De zoon mist de reinheid en de zelfloosheid - laat het woord onopgemerkt,
maar neem de beteekenis - der moeder.
Of de moeder reden had toen zij zich te groote teederheid jegens, den zoon verweet?
- De vraag dient slechts ter inleiding op eene beproefde oplossing van Lamartines
verhouding tot zijne moeder. Tegenover zulk een zoon moest iedere moeder teeder
zijn en wij hebben van de moeder genoeg gezien om haar van zwakheid vrij te
spreken. De mensch en de dichter Lamartine is een zeer raadselachtige verschijning,
die men bij den eersten blik niet ontwart. Met op een zeer voor de hand liggend
gebrek aan kracht van doen te wijzen heeft men de wonde plek nog niet bereikt.
Lamartine is een buitengewoon mengsel van rijke, hooge hoedanigheden, geen
karakter, maar eene natuur. Eigenlijk een dubbele natuur. Hij heeft al de
eigenschappen van den man, geestdrift, moed, bezieling, een vérzienden, bijna
profetischen blik, hij heeft de koele verachting van alles wat hij beneden zich rekent,
en ziet, waar hij iets hoogers bereiken kan, tegen geen moeielijkheden op. Was hij
soldaat geweest, hij zou een veroveraar geworden zijn als Napoleon om te sterven
als een Karel V. Tevens is hij vrouwelijk, zeer vrouwelijk in velen zijner neigingen;
menige trek werd in hem als weekelijk gegispt. Want hij bezat die eigenaardige
vatbaarheid des gemoeds die allerlei indrukken aanneemt, hij was een dweeper en
een droomer; de sympathie of haar tegendeel nam dikwijls de plaats in van het
oordeelend verstand. IJverzuchtig en ijdel was deze groote dichter; dat hij toch groot
bleef maakt de uitspraak tot geen aanranding zijner eer.
Een knaap, een jongeling met een hoofd en een hart vol grootsche krachten en
gaven, die wel sluimerden, maar toch soms door een schok, een kreet, een beweging,
als die van het kind in een droom, hun bestaan verrieden, zoo stond Alfonse de
Lamartine voor zijne moeder en zij kende hem niet. De vulkaan geleek nog te veel
op een vruchtbaren berg; de
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enkele lavadrop, die soms over den krater heenging, de enkele rookwolk, die soms
opsteeg om spoedig weg te smelten in de blauwe lucht lieten nog niet berekenen wat
gloed daar binnen verscholen lag. De moeder stond voor duisterder raadsel dan wij.
Want - en dit schijnt ons het beslissende punt in Lamartines karakter - deze nog
zwijgende dichter bezat een gave, die, waar ze met bewusten wil in den dienst van
't kwaad gesteld wordt, huichelarij heet. Hij kon namelijk alles zijn. Zoo groot was
de rijkdom, maar zoo groot ook de ontvankelijkheid van dit wezen, dat het alle
deugden en alle gebreken kon aannemen. Onder de oogen zijner moeder was hij haar
heilige. Van haar verwijderd had hij slechts éen blik noodig om het tegenovergestelde
te zijn. De spontaneïteit zijner hoedanigheden was zoo groot, dat ze bij den minsten
schok tot het volste leven ontwaakten.
Zóo bleef hij geheel zijn leven lang. Nooit is hij man geworden, hij was nooit meer
dan de man van en voor 't oogenblik; nooit een karakter, gevormd en in besliste lijnen
gevat, maar altijd een natuur, altijd ‘coeur de cire’. Het is vreeselijk, maar Lamartine
sprak waarheid toen-hij in dat hartverscheurende ‘Entretien’, waar de ‘Cours familier
de Littérature’ meê opent, sprak: ‘Je ne vis pas, je survis. De tous ces hommes
multiples qui vécurent en moi à un certain degré, homme de sentiment, homme de
poésie, homme de tribune, homme d'action, rien n'existe plus de moi que l'homme
littéraire. L'homme littéraire lui-meme n'est pas heureux... La vie, dans ma situation,
et après les épreuves que j'ai traversées ou que je traverse, ressemble à ces spectacles
d'où l'on sort le dernier et où l'on stationne malgré soi, en attendant que la foule
s'écoule, quand la salle est déjà vide, que les lustres s'éteignent, que les lampes fument,
que la scène se dénude avec un lugubre fracas de ses décorations, et que les ombres
et les silences, réalités sinistres, rentrent sur cette scène tout à l heure illuminée et
retentissante d'illusions.’
Deze man, die zoo duizenden metamorfosen aannam en weer afleî, deze spiegel,
maar levende spiegel van de meest verschillende levensvormen, heeft éen gedaante,
éen vorm altijd vastgehouden: zijne moeder. Haar heeft hij altijd, meer dan
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zich zelve, lief gehad. Zou het niet haar geest geweest zijn, die op zijn lippen ieder
woord terughield, dat hem zijn adel verliezen deed? - Want bij al zijn dwalingen
bleef Lamartine altijd edelman. Van hem verneemt men geen woord van hoon of
smaad, voor den tegenstander, geen scheldwoord, geen spot tegen de Kerk. Hij dwaalt
verder en verder af, als een tweede verloren zoon zal hij misschien eten met de dieren,
hij wordt niet aan de dieren gelijk. - Hij was en bleef edelman. Hij staat te hoog om
als Victor Hugo te vallen.
Maar de moeder had, helaas! juist gezien toen zij weenend klaagde, dat het geloof
hem ontbrak. Wat haar gesteund had in lijden en strijden was nimmer geheel zijn
deel. Zij kende de smart van het kruis, hij kende de weelde der smart. Is de moeder
te teeder geweest? - wij gelooven het niet. Misschien heeft zij geaarzeld om hem het
leven zonder masker te toonen, terwijl ze 't haar dochters deed zien; och, het kind
had reeds zoo vroeg geschreid aan de gevangenisdeur. Zoo er zwakheid was hij de
moeder, heeft niet God haar vergeven, de menschgeworden God, die dezen stervenden
zoon met Zijn vleesch en bloed den laatsten teêrpenning heeft gereikt?
De zoon was dan gelukkig en de moeder ook. Wel ontviel hun de geliefde
kleinzoon, maar in Julia vond la grand-mère haar eigen jeugd terug. Wel kwamen
enkele teleurstellingen, maar het geluk behield de bovenhand. En toch blijft ook de
moeder van den gelukkigsten zoon martelares. Onder de krone van rozen schuilen
scherpe doornen. Hoor de moeder, en hoor den weemoed, die door haar woorden
ruischt:
‘Ik verheug er mij wel in Alfonse en zijne vrouw geheel dezen winter bij mij te
hebben, en ik schrik reeds terug voor de onvermijdbare scheiding, die volgen moet.
Zijn lot is nu eenmaal buiten Frankrijk te leven en ik moet hem liefhebben niet om
mij, maar om hem.
De laatste oogenblikken van Bonaparte hebben mij wel bezig gehouden en veel
doen nadenken over de wegen Gods en het nietige van de glorie dezer wereld. De
dood van lord Byron, den grooten Engelschen dichter, heeft mij ook zeer levendig
aangedaan en nog meer in 't hart gegrepen. God alleen is groot! Eéne zaak slechts is
noodig; Hem vreezen en
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beminnen! Ik heb mijn zoon, bewogen en bevende als gold het een zaak mij
persoonlijk overkomen, het bericht van des laatsten dood gebracht, misschien zal
eens eene moeder beven en weenen als ik, wanneer ze haar zoon het sterven van
mijn kind bericht! Moge dat sterven vallen op 't uur door God gewild en in de armen
Zijner barmhartigheid! Zijn nagedachtenis geldt mij weinig; ik wil zijn eeuwig geluk!
Alfonse schrijt een gedicht; Child- Harold, waarin hij den heldhaftigen dood van
lord Byron in den strijd voor de onafhankelijkheid der Hellenen bezingt; daar zijn
stukken in, die mij zeer doen; ik vrees dat hij een gevaarlijke geestdrift voedt voor
de nieuwere ideeën van filosofie en revolutie, ideeën strijdig met den godsdienst en
het koningschap, die twee mijlpalen van mijn weg, die ook dezijne moest zijn! buiten
dezen weg zie ik niets dan nevelen en afgronden, en vooral den bodemloozen afgrond
des ongeloofs.
Ik heb in mijne jeugd deze beroemde wijsgeeren gekend; geef, o God, dat Alfonse
niet op hen gelijke! ik houd hem wel krachtige vertoogen over het gevaarlijke dezer
begrippen, maar de geest gaat waar hij wil. Als eenmaal eene moeder een zoon ter
wereld heeft gebracht en hem haar eigen geloof inprentte, - wat kan zij dan nog meer?
- Wat anders dan altijd hare zwakke hand houden tusschen het licht van zijn geloof
en den storm der eeuw, die 't wil uitdooven? O, ik ben soms wel trotsch op mijn
zoon, maar ik word dan ook wel gestraft door mijn angsten over zijn losheid van
geest!
Wat mij betreft, gehoorzamen en gelooven schijnt mij de éenige wijsheid naar
mijnen staat; men zegt dat dit minder poëzie heeft, maar ik vind evenveel poëzie in
de onderwerping van geest, als in den opstand. Is bij de trouwe Engelen dan minder
poëzie dan bij de Engelen in opstand tegen God? -Ik zag liever mijn kind zonder een
van de ijdele talenten dezer wereld, dan dat hij zich zou richten tegen de waarheden,
die mijn kracht zijn, mijn troost!’
Was de poëzie der moeder niet schoon, schooner dan die van den zoon? ‘Geen poëzie als die van 't moederharte!’
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heeft de dichter gezongen; ik zou er willen bijvoegen: geen reinere vooral!

VII.
De laatste bladzijde uit dit wonderschoon levensboek. Ze werd geschreven te Milly,
korten tijd voor den onverwachten dood der schrijfster!
‘Heden de verjaardag van de geboorte van mijn eerstgeborene; ik ben hier alleen
en ik heb dezen dag gewijd aan de overwegingen, die mij voeden en versterken tegen
den dood. Hoevele malen ben ik op verschillende tijdstippen van mijn leven deze
laan der overweging op en neer gegaan, dàn met het rozenhoedje in de hand, dàn
met gevouwen handen, als niemand mij van huis uit zien kon, biddende of
overwegende! Helaas, wat zou er dikwijls bij mijn in- en uitwendige angsten van
mij geworden zijn als de hulpvaardige goedheid Gods mij niet in mijn gedachten
had bezocht, mij er geen heiliger en troostender had toegefluisterd dan de mijne! Ik
beken het, 't is eene groote genade deze trek tot de afzondering in God, die mij bijna
alle dagen mijns levens eenige uren of eenige minuten heeft doen vinden om mij
bezig te houden met Hem. God bemint dat spreken van hart tot hart met Zijn oneindige
barmhartigheid; het is mij alsof Hij zich neerboog om te luisteren naar den slag van
het hart, dat hem vromelijk zoekt. Heden heb ik dat meer dan ooit gevoeld en ik ben
thuis gekomen nat van tranen zonder dat ik het bemerkt had in de laan, het scheen
mij, dat heel mijn leven weer opdaagde om op nieuw heen te gaan langs mij en Hem,
mijn Schepper en Rechter.
Moge Zijn naderend gericht mij genadig zijn!
Ik zag mij, als waar' het gisteren, als kind spelen in de groote lanen van St. Cloud,
dan als zeer jonge kanunnikesse biddende en zingende in de kapel van het kapittel
te Salles, nog onzeker of ik niet, als mijn gezellinnen, mijn geloften zou afleggen en
mijn geheele leven toewijden aan dat zingen van ons brevier en die lofliederen des
Heeren in die schuilplaats tusschen de wereld en de eeuwigheid. Ik zag mijn
echtgenoot jong, schoon, in zijn rijke uniform, als hij ten bezoek kwam
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bij zijne zuster, madame de Villars, die, als oudere en wijzere, het toezicht over mij
had.’
Zoo wandelt ze heel haar leven door en de danktoon krijgt de bovenhand weêr, al
heeft ze pas heur twee gestorven Engelen, ‘waarover de blijvenden haar niet konden
troosten’, herdacht.
‘En nu de rast na zooveel vermoeienis! De rust, ja, maar ook de ouderdom, want
ik word oud, wat men ‘ook zeggen moog’! Deze boomen, die ik geplant heb, deze
slingerplanten, die ik zelve zaaide, opdat mijn zoon geen onwaarheid zou zeggen,
zelfs niet in zijne verzen, toen hij Milly bezong, dat zwaar gebladert, dat nu den muur
van den kelder tot aan het dak bedekt, die muren zelve reeds met mos begroeid, die
cederboomen, die niet hooger stonden dan mijn Sophie met haar vierde jaar, en die
mij nu onder hun takken laten doorgaan, zonder dat ik het hoofd heb te buigen, dat
alles zegt mij genoeg, hoe oud ik word. Die graven onzer oude boeren, die ik jong
heb gekend en waarover ik nu ter kerk ga, ze zeggen mij genoeg, dat ik geen blijvende
woonplaats heb; spoedig delft men elders mijn huis! - En ik ween, als ik denk aan
alles wat ik bij mijn vertrek zal moeten achterlaten: mijn armen echtgenoot, den
trouwen gezel mijner jeugd, die niet zwak wordt, maar lijdend is en die mij nu behoeft
om zijn lijden te dragen, zooals hij mij vroeger noodig had om zijn geluk te zijn!
Mijn kinderen, mijn dierbare kinderen. - Alfonse!.....
Allen afwezig of dood! Hier ben ik weêr alleen als toen ik nog geen vrucht had
gedragen, omdat sommige ter aarde vielen als die van deze boomen, omdat de tuinier
van 't Evangelie de andere medenam. Wat gedachten trekken en overvallen mij niet
in dezen tuin en jagen mij dan weêr heen, als zij te zeer het hart vervullen tot het als
water smelt! O deze is ook wel mijn hof van Olijven!
O mijn Zaligmaker, heeft niet ieder ter wereld zulk een hof? - Ja hij was mijn hof
van weelde, zooals Salomon zingt, en nu is hij naakt en ontdaan; 't is de Olijvenhof,
waar ik mijn doodswake kom doen. En toch ben ik er gaarne ... ja gezegend zij deze
hof!
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Maar ik hoor de klok van Bussières, die den Angelus klept. Laten we eindigen, - 't
is beter te bidden dan te schrijven. Ik droog mijn tranen en ga alleen naar de laan
mijn rozenhoedjen bidden, waarop mijn kleine meisjens vroeger antwoordden, al
trippelend achter mij aan, en dat heden alleen de musschen, die gaan slapen, en de
vallende bladeren hooren. Neen, neen, neen, het is niet goed zich te zeer te
verteederen, men moet zijn kracht bewaren voor de plichten, die men heeft te
vervullen, en men heeft plichten te vervullen tot op zijn doodkussen toe. De tranen,
zegt de Schrift, verzwakken de kracht des menschen, en de mijne heb ik meer noodig
dan ooit.
.........................
God zegene mij in mijn kinderen, in mijn vrienden, in alles wat mij heeft liefgehad
en wat ik zoozeer heb bemind!’
.........................
Mocht deze vrouw niet sterven met den triomfzang op de lippen: ‘Oh, que je suis
heureuse! mon Dieu, vous ne m'avez pas trompée, je suis heureuse!’
De laatste aardsche naam door deze moeder genoemd was: ‘mon Alfonse!’

VIII.
Terecht heeft men gezegd, dat de kritiek over boeken als ‘le manuscrit de ma mère’
geen oordeel te vellen heeft. Zij mag hier bewonderen en dankbaar zijn.
‘L'admiration n'est pas gaie; elle est grave.’ Dat woord van Lamartine teekent
misschien het juistste de bewondering, die dit boek bij ons verwekt. Daar is zeer veel
eerbied met ons welgevallen vermengd. Niet alleen het schoone werk trekt ons aan;
het leven treft ons; door de woorden heen voelen wij de daad. Het is een boek, dat
tot peinzen stemt en beter maakt.
De moeder oefent een ontzettende kracht op iedere menschenziel. Haar teêrheid
hecht zoo vast. Maar vooral de moeder, die haar God lief heeft boven alles, zij wordt
tot eerste orgaan der hoogere Openbaring, tot Apostel van de
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Waarheid en de Liefde, die de vader tot kracht zal stempelen, tot levensbeginsel en
levenskracht.
De kritiek treedt hier schoorvoetend terug. Zoo ze klaagde, - neen de zoon zij om
der moeder wille vrij.
En toch - toch grijpt een diepe treurigheid ons aan als we in 't koude proza van
den uitgever vernemen, dat deze zoon reeds bij zijn leven het dagboek der moeder
ter uitgave had bestemd, - gedwongen door nood. Dat is hard en diep treurig. Wij
spreken geen oordeel over de vraag óf de uitgave van dagboeken als deze, die de
heiligste en geheimste gedachten eener gezaligde onder ieders oog brengen, geen
ontheiliging van de nagedachtenis der dooden heeten moet; of de onverzadelijke
nieuwsgierigheid onzer eeuw, die zoodanig voedsel eischt, geen misdaad is. De
laatste opmerking kan hier niet gelden: in ‘le manuscrit de ma Mère’ zal de
nieuwsgierigheid onzer eeuw niet te weide gaan. Maar hoe het zij, de opmerking van
den uitgever doet pijn; Lamartine had zijne moeder niet voor het voetlicht moeten
brengen. De moeder had willen bedelen voor den zoon, al was de kracht der adellijke
er schier onder bezweken; des te meer moest de zoon het vermijden haar rond te
sleepen als een patent ter bedelarij.
Wij zouden hard worden, waar wij 't niet willen of mogen zijn; wij hebben genoten,
laat ons vergeven! Daar zijn er genoeg, die voor Lamartine pleiten, welsprekend en
scherp tegelijk. In de ‘Préface’ van den ‘Fils naturel’ heeft A. Dumas fils het
opgenomen voor den grooten dichter; wij luisteren nog even naar dat woord: De
glorie der letteren is een ijdelheid, meent hij, en Lamartine roept hij op: ‘Ah, tu as
été rot de France, poète! Ah! tu as voulu émanciper ton pays! Ah, tu l'as cru digne
de la liberté! Ah, tu nous as nourris de ta pensée, de ton sang, de ta chair, et tu as été
assez imprévoyant pour ne pas battre monnaie, an milieu de nos désordres, avec notre
enthousiasme et notre reconnaissance, que tu savais bien ne pouvoir être durables!
Ah, tu ne t'es pas enrichi de nos dépouilles, maladroit, et tu viens nous demander
assistance et secours, et tu veux mourir au foyer paternel! Rentre dans le brancard,
malheureux! reprends le harnais, misérable! tire ton ancien camion, redeviens homme
de lettres,
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donne nous de l'histoire, de la critique, des souvenirs, des mémoires; mets ton coeur
et ton passé en volumes, en chapitres, en paragraphes; si ça nous amuse autant qu'un
petit journal et si se n'est pas aussi cher qu'un grand, nous te payerons peut-être les
vingt francs que tu nous demandes, mais ne compte pas sur autre chose pour le
présent.’ Dat is de snijdende stem der werkelijkheid en lijden is haar kreet. Lijden
vordert medelijden, en niet alleen de schoonheid, ook de smart ontwapent de kritiek.
Toch welt een klacht uit ons hart: arme moeder, die nog martelares zijt na uw
dood, die, gestorven, nog weder voor uw zoon sterven moet!
De moeder vergeeft en is blijde; zij heeft haar kind gered.
Daar ligt mij nog een woord op het hart. M.L. de Ronchaud, die voor dit boek eene
inleiding schreef neemt daaruit aanleiding om ook een woord binnen te smokkelen
over Frankrijks toestand en over hel wenschelijke - der Republiek als regeeringsvorm.
Lamartine is hem een van de schutsgeesten der Republiek. De Republiek, zij is
Lamartines werk, hij heeft haar begonnen; ze is zijn schoonste werk, al bleef het
onvoltooid, evenals de buste van Brutus, hoewel onafgewerkt, Michel Angelo's
meesterwerk heet. Daarom moet Lamartines naam in gulden letteren glanzen op het
voetstuk van het beeld der Republiek.
Zóo wreekt zich een misstap, een illusie, die niet schuldeloos in 't leven overging,
en die twintig jaren van vergetelheid wel hadden geboet.
Maar wat te zeggen van den geest, die zulk een inleiding kon plaatsen voor zulk
een boek? ‘La monarchie et la religion, les deux jalons de ma route’ zegt made de
Lamartine; had de man, die de Inleiding schreef het manuscript niet gelezen? - Is
dan, - maar wij zullen naar geen gebrek aan ridderlijkheid vorschen bij geheel een
volk, omdat deze man zijn ridderplicht vergat. De dwaasheid en de eigenwaan
veroordeelen zich zelven.
Neen, worde 't woord der edele vrouw, der reine moeder bewaarheid: ‘Le royaume
de St. Louis renaîtra avec le royaume de Dieu.’
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De jeugd van Charles de Montalembert.
I.
‘Aan U, o Heere, aan U, den meest verheven en besten Schepper en bestierder van
dit heelal, aan U, onzen God, mijn dank, ook al hadt gij mij slechts een kind laten
zijn!’ Tranen, die nog steeds tranen doen opwellen, had deze man geschreid over
zijn vervlogen jeugd. Al zijn booze ijdelheden, al zijn dwaze neigingen had hij van
haar valsche schittering ontdaan om, al leed zijn ziel folterpijn, het merk der zonde
zichtbaar te doen worden en de grootheid der heilgenade Gods. Maar berouwvol
over het verspilde, hij is ook dankbaar voor het genoten leven: ‘aan U, onzen God,
onzen dank ook al hadt gif mij slechts een kind laten zijn!’
Het is zoo wonder niet. Oud als de wereld, maar jong als de jeugd zelve is het lied
der jeugd. Het schatert in den zilveren lach van het kind en zijn laatste echo sterft in
den zucht van den grijsaard. Kent gij een dichtbundel, zonder een lied der jeugd, een
dichter, die nimmer een lentezang zong? Het ware een harp, waarvan de zachtste
snaar gesprongen neerhing. Ieder jaar heeft zijn lente, ieder leven zijn jeugd.
Daar is niemand, die verder naar de verklaring van dit verschijnsel vragen zal.
Antwoord op antwoord dringt zich op, waar men vraagt naar de aantrekkelijkheid
der jeugd. Ieder heeft zijn sleutel voor dit geheim. Geheim? er is geen geheim, hier
waar alles klaar is en helder, klaar als het kinderoog, helder als de kinderlach. De
jeugd, dat is de afwezigheid van alles wat de menschheid vreest en schuwt, daar is
geen zorg en geen
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smart, geen lijden, geen vrees. Daar is het lang genot, het groot, het oneindig genod
der duizend kleinigheden, daar is het spoedig vergeten der hevigste smart; ziet, de
slagregen heeft opgehouden, éen zonnestraal schept de duizende druppels in de
rozenkelken tot parelen om. Maar de graanhalmen met hun zwaargeladen airen liggen
plat geslagen en daar zijn dagen noodig voor het arme korenveld weer gelijkt op een
zee van golvend goud.
Een wonderbare levensvolheid ligt in het leven der jeugd. Uitnemender en beter
dan men het kan nazeggen heeft Augustinus dit gezegd, als hij zijn dankgebed
verklaart:
‘Want ook toen was ik, ik leefde en ik voelde 't, ik zorgde met al de kracht mijns
geestes voor mijn lichaamsbehoud, - hoe verried zich daarin de geheime eenheid van
mijn bestaan; - door een inwendig zintuig gedrongen hield ik mijn zinnen gaaf en
vrij; de waarheid trok mij aan ook in het kleine, ook in het denken over kleine dingen.’
Dit is de jeugd door een man van rijper leeftijd en nog rijper ervaring gezien en
beschouwd, maar hoe jeugdig en jong klinkt het anders: ‘Bedrogen zijn wilde ik niet,
geheugen had ik genoeg, fraai spreken leerde ik, de vriendschap maakte mij zachter,
ik haatte de smart, de laagheid, de onwetendheid.’ De vraag klinkt niet vreemd, als
zij losbarst: ‘Wat is in zulk een wezen geen bewondering waard, geen lof?’ -1)
Met dat alles is de jeugd nog slechts aantrekkelijk, als alles wat schoonheid ademt
en vrijheid en blijheid, maar er is meer. Al is het waar dat de schoonheid de bronwel
kan zijn van eindelooze vreugde - ‘a thing of beauty is a joy for ever,’ - al wekt zij
het levendigst en het volkomen genot, schoonheid alleen is toch niet genoeg om een
belangstelling gaande te maken, die onze beste gevoelens bezig houdt. Een
belangstelling, die ons doet vergeten, dat hier onze jeugd voorbij is, dat zij slechts
kan herleven in de eeuwigheid. Daar is hier meer nog dan de zucht om nog eens te
zien, hoe wij eenmaal waren. Meer nog dan de edele gevoelens door de zwakheid,
de reinheid, de onbedrevenheid der jeugd in ons opgewekt.

1) S. Aug. Confession. Lib. I. cap. 20.
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Niets is voor den mensch zoo aantrekkelijk als het mysterie, het geheim. De bewering
is stout, is in tegenspraak met alles wat wij hooren en zien. Weg met de geheimen is de leus onzer eeuw. Weg met de geheimen, - en onverbiddelijk, schaamteloos
soms, werpt de geschiedschrijver de geheimen van verleden en heden voor der
menigte gapend oog. Weg met de geheimen, - en de natuurwetenschap ontleedt alles,
tot de ziel bezwijkt onder het mes en het geheele mysterie des levens zichtbaar is in
de spieren en zenuwen en aderen in den hermetisch gesloten glazen bol bewaard.
Weg met de geheimen, nog eens, - en de godgeleerdheid verklaart u hoe de godsidee
werd gemaakt en de drieëenheid werd gevonden en hoe deze en gene ideeën moesten
uitloopen op de menschwording van het Woord. Geen geheimen meer, - neen, zoolang
nog de jongeling zijn oog kan neerslaan en de blos den purperen mantel der schaamte
kan werpen over het blanke kleed der reinheid, zoolang de mensch dat gesluierd
godsbeeld zijner ziel wel kan verloochenen, maar niet kan verliezen, zoolang ook
zullen er geheimen zijn. Meer, de menschheid zou sterven zonder geheimen, haar
wetenschap zou vergaan in Schall und Ranch.
Niets is voor den mensch zoo aantrekkelijk als het geheim. En de jeugd is een
groot, is een heilig geheim, Augustinus wees er reeds op, het geheim van het leven
in zijn ontwikkeling, in zijn bloei. In die beginnende ontwikkeling, in dien
voortgaanden bloei ligt een soort van bewusteloosheid, die de grond is van al dit
geheimzinnige. De volwassen man kan in strenge zelfbeschouwing het ‘ken U zelven’
tot den hoogst bereikbaren trap opvoeren, maar het kind spreekt niet, en de gedachte,
die geen woord werd, glipt door de mazen van het geheugen, blijft niet in het
bewustzijn terug. Is het bewustzijn bij den jongeling koel en helder genoeg? Daar
gaan over dien spiegel nog zoovele tochten, daar valt in dat kristal zoo menige
schaduw, zoo menig wisselend licht, dat een trouwe weerkaatsing wel niet mogelijk
is. Wij staren op het jeugdige leven, wij bespieden 't in zijn vasten, regelmatigen
gang door den doolhof, waarin geen Ariadnedraad ons leidt. Terwijl wij weten, dat
wij alles niet kunnen weten, verheugen we ons in het weinige wat wij verkrijgen.
Want dat weinige is veel,
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het is de sleutel van alles. In de jeugd ligt het woord, dat geheel het volgend leven
verklaart. De duisternis van avond en nacht wordt zichtbaar en geeft haar geheimen
op in het licht der morgenzon. In de verklaring van het geheim der jeugd ligt de
verklaring van het geheim des levens.
Want geheel het leven is een geheim. Wie ontraadselt de duizende verwarde talen
en spraken van ons hart en onzen geest; wie ontknoopt de duizende draden, die de
beweegredenen zijn van éene daad? Maar boven alles geheimzinnig is het leven,
waar het zich vertoont in zijn volste kracht, in zijn ijdelste ijdelheid, waar het leeft
en ademt in de deugden en de zwakheden van een groot man. Het is waarlijk geen
wonder, indien de gewone mensch soms het hoofd schudt bij zooveel tegenstrijdigs
zooveel onverzoenlijks schier; maar minder wonder is het nog, zoo hij waar het meer
dan gewone menschen betreft naar de kennis van hunne jeugd met wonderlijke
belangstelling haakt. Daar ziet niemand om naar den groei van het grassprietjen,
maar wie, die de breede terrassen van den Monte-Pincio beklom of langs de gele
paden der villa Pamphili slenterde, bleef niet staan om den bloei te bespieden der
koninklijke aloë? - In de jeugd van een groot man vooral ligt de verklaring van zijn
leven.
Een groot man. Uit de rij van hen, die wij als groote mannen hebben gekend,
bewonderd, ja liefgehad treedt een voor ons, die meer dan eenig ander onze
belangstelling, eerder nog onze sympathie gaande maakt. Misschien wel door het
raadselachtige zijner verschijning. Want hij was een zonderling mengsel van
tegenstrijdigheden, deze graaf Charles de Montalembert, een zonderling mengsel
van grootheid en zwakheid bovenal. En toch, reeds vangt de tegenstrijdigheid aan,
toch ligt er over zijn wezen een harmonische tint, toch liet al het kleine in hem den
grooten man bestaan. Edelman en dagbladschrijver, schoolmeester en pair van
Frankrijk, zoon der kruisvaarders en afgevaardigde der republiek, geen zoon van
Voltaire, een zoon der revolutie wel; hartstochtelijk redenaar en peinzend dweper;
onvermoeid doorvorscher der aloude kronieken en mystiek bewonderaar van heilige
kunst; ademende in de middeleeuwen, met wier liefste heiligen hij verkeerde en met
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beide voeten vaststaande in het gewoel en het gewar van het moderne leven; ziedaar
zijn beeld. Maar wij hebben nog slechts uiterlijke trekken. Daar vallen er nog meerdere
waar te nemen, gewillig leerling en vermetel autodidakt; bestrijder, verdelger van
het gallikanisme en, helaas! tegenstander van de onwaardeerbare uitspraak der
onfeilbaarheid; apostel van de levendmakende en beschavende kracht der Kerk en
heraut van een stelsel dat de vrijheid der Kerk tot de gave maakt van den vrijen Staat;
in de dwaling een nederig, gehoorzaam kind, in de waarheid een half weerbarstig
geloovige; waarom zou ik den laatsten, den 't geheel voltooienden trek niet aangeven;
katholiek in iederen polsslag van zijn leven, liberaal tot op zijn sterfbed.
Zijn karakter geeft nog vreemder mengeling te zien. Hij bezat de kracht, die niets
ontziet, niets spaart, alles trotseert en tevens was in hem een fijngevoeligheid, die
niet alleen prikkelbaarheid, soms lichtgeraaktheid werd. Een man, een dubbel man
zelfs tegenover den vijand, een kind, misschien wel een bedorven kind onder zijn
vrienden. Zijn ridderlijke moed deed hem den strijder eerbiedigen in den gehaten
tegenstander, maar wie zijn vriend was en van hem verschilde in meening mocht op
een kille onverschilligheid rekenen, die heftiger was dan zijn toorn. In zijn hoofd
wemelde 't van koele berekeningen uit de hardste werkelijkheid geboren en van
illusiën, die bijna utopieën mochten heeten; zijn hart haakte naar lijden en strijden
en was geneigd alles verloren te geven bij de minste teleurstelling. Verder, geen
eerzucht naast een trotsch eergevoel; een zekere laatdunkendheid naast een hooge
mate van deemoed, een groote volgzaamheid eerder nog dan gehoorzame deugd, Hij
was ijdel omdat hij meende boven alle ijdelheid te staan. Maar niettegenstaande,
maar met en om en door dit alles een man van groote gaven en groote daden, een
groot man, vol geestdrift en vol edelmoedigheid.
Of ook zijn lente de verklaring van zijn zomer, van zijn winter geven zal? Veel
van zijne jeugd is ons bewaard. Zijn jongste geschiedschrijfster heeft met beminnelijke
zorg niet weinig over zijne eerste jaren te zaam gelezen; hijzelve heeft sommige
herinneringen voor ons bewaard, zijn liefste collegevriend heeft ons de brieven van
den jongeling meegedeeld. Daar valt wel iets te gâren.
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II.
‘Cecidi sed Surgam!’ In het jaar 1810 had hij, die deze spreuk onder het oude
wapenschild der Montalemberts had geschreven, waarlijk nog het recht niet een
profeet te worden genoemd. Daar was betrekkelijk meer waarheid in de oude leuze:
‘Ni espoir, ni peur’; want al hadden de Montalemberts nooit hunne hoop op het
aardsche gesteld en alleen vreeze gehad voor God en hun geweten, het scheen nu
dan ook maar te zeker, dat de aarde hun zelfs geen schemering van hoop zou geven
en dat er voor hen geen reden zou bestaan om te toonen, hoe zelfs de weelde hun
geen vrees inboezemen kon. Toch was de 15de Mei van dat jaar een blijde dag voor
den jongen uitgeweken graaf René de Montalembert en de jeugdige levensgezellinne,
die het gastvrij Engeland den balling geschonken had. Het eerste kind, de eerste zoon
was hun geboren en de balling dacht in dat uur niet aan het oude erfslot in Guienne,
bij de wieg van zijn kind is voor den vader het vaderland.
Welke beelden der toekomst rezen bij de geboorte van dien eersteling voor het
oog des vaders op? Zeker, geen beelden van een rustig en dommelig leven; hij zelf
had de wapens gedragen in het leger van den hertog van Condé, later in het gevolg
van den hertog van Wellington tijdens den Spaansch-Portugeeschen veldtocht. Al
zijn voorvaderen waren mannen van het zwaard, geen hovelingen, maar ridders, beter
geschikt om het ringhemd te dragen dan om den koning het satijnen nachthemd toe
te reiken, al heette de eere groot. De gevangene van Pavia, voor Frankrijk nog altijd
het ideaal van een ridderlijk koning, Frans de eerste had aan den naam van
Montalembert een klank gegeven, die sprak van doldriftigen moed, van vermetele
dapperheid: ‘Nous sommes quatre gentilshommes de la Guyenne, qui combattrons
contre tous allans et venaas de la France, moi, Sanzac, Montalembert et la
Chasteigneraye.’
Een leven van strijd heeft de vader wel gedroomd, misschien wel gewenscht voor
zijn zoon. En al was misschien zijn droombeeld anders dan de werkelijkheid zich
zou toonen, ook René de Montalembert was genoeg man van zijn tijd en man van
geest om het niet te wraken, indien zijn zoon al geen
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lauweren ging behalen aan het hoofd der brigades, maar, als Alfred de Vigny, zou
zeggen:
‘J'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme
Une plume de fer, qui n'est pas sans beauté.’

De eerste jaren van zijn leven bracht Charles de Montalembert bij zijn grootvader
van moeders zijde, bij James Forbes, door. Het was den uitgeweken edelman in die
dagen van restauratie en abdicatie, van verwarde en verwarrende gebeurtenissen niet
mogelijk een tehuis te hebben, een tehuis, het eerste, het éene noodzakelijke voor
het kind. Daarom bleef de kleinzoon bij den grootvader. Die grootvader was een
echte Engelsche figuur. Uit den jongeren tak van een adellijk geslacht gesproten had
hij in Indië vermogen en naam verworven. Onder de geleerde reizigers zijner dagen
werd hij met eere genoemd en zijn werken bewijzen, dat in deze hulde geen vleierij
behoeft te worden gezien. Het was hem wel gegaan in het leven en vandaar die kalme,
rustige vroolijkheid, die gemoedelijke goedheid, die vriendelijke ernst, dat nette,
regelmatige, aangenaam ordelijke in zijn doen en laten. Hij was een geboren
Anglikaan, maar zijn reizen en zijn studiën, de geest ook zijner dagen hadden hem
dogma en verschilpunt doen vergeten, hij geloofde aan een Opperwezen, een ding,
dat bij brave menschen niet slechter is dan zij zelven. Gezondheid, deugd en eer
waren hem de groote goederen van het leven, een matige eerzucht, een medegevoel
voor alles wat lijdend was en zwak de deugden door hem zijn kleinzoon toegewenscht.
De eerste leermeester van de Montalembert was een mede uitgeweken priester,
een lid van de Congregatie der Oratorianen, de abbé Le Monnier Laquarrée, van
wien wij weinig vernemen, tenzij dat de Montalembert hem steeds hoogschatte en
dat hij in 1838 te Viens overleed. De eigenlijke meester van het kind was de
grootvader. Al de gedachten van den ouden man waren op zijn blonden kleinzoon
gericht. Op hem wilde hij alles overdragen wat het beste van zijn leven was. Hij had
een groot boek geschreven ‘Herinneringen uit het Oosten’. Hij liet de talrijke deelen
met wit papier doorschieten
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en werkte met de pen in den breede uit, wat in het gedrukte werk korter en bondiger
was aangegeven. De teekeningen door hem zelven vervaardigd, de platen, die de
oorden teruggaven door hem bezocht, voegde hij er tusschen, zijn boek moest het
groote boek worden voor zijn kind. Hij teekende titelplaten, waarop het
medaillon-portret van zijn blonden, blauwoogigen kleinzoon, een frisch, rood
gezichtjen, in 't midden prijkt. ‘Ut ameris amabilis esto’, luidt hetrandschrift.
Voorreden in proza en in vers voegde de grootvader toe aan zijn werk en, wat hem
het liefste was geweest bij zijn vertrek naar Indië, de portretten der zijnen, maakten
met zijn eigen beeltenis de eerste platen uit.
Aardig is het schouwspel dat Montalemberts Engelsche geschiedschrijfster ons
teekent. In het studeervertrek van het buiten op Stanmore-Hill zit het kind te spelen,
vroolijk, maar niet luidruchtig; meer lachend met de oogen dan met den mond. Want
daar ginds aan zijn schrijftafel zit grootvaâr te werken - voor wien anders dan voor
zijn kleinzoon, dien hij soms toeknikt met een goedigen, tevreden lach.
Lodewijk XVIII had den bode, die hem de eerste tijding bracht van monsieur
Bonaparte's nederlaag, koninklijk beloond. René de Montalembert was verheven tot
pair van Frankrijk; benoemd tot ambassadeur te Stuttgart bij den koning van
Wurtemberg. Vóor het vertrek naar dien post bracht hem de zoon met den grootvader
een bezoek. Ook op die reis bleef James Forbes voor zijn kleinkind zorgen. Hij hield
een dagboek voor dezen bestemd en de Onroomsche wijsgeer kon toch de opmerking
niet ongeschreven laten dat in de Roomsche Kerken te Parijs wel wat veel praal en
uiterlijkheid te vinden was. Charles vergezelde den grootvader weder naar Engeland;
in 1818 gaat hij voor 't eerst naar de kostschool. Bij het vertrek, - al de bijzonderheden
daarvan zijn ons bewaard in een brief van haar vader aan de Gravin de Montalembert
- is hij al heel lief, aardig en zoet. Zijn grootvader brengt hem naar school. Als zij
buiten het gezicht der huizen zijn slaat de kleine jongen zijn arm om grootvaârs hals
en zegt half snikkend: ‘Grootpapa, ge hebt me geleerd altijd waarheid te spreken en
niets voor u te verbergen; antwoord gij nu ook eens in alle waarheid op wat ik u
vragen ga.’ En als grootpâ dat beloofd heeft
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gaat hij voort: ‘ge weet, beste grootpâ, dat ik papa en mama en broertjen en zusjen
naar Stuttgart heb laten gaan om uw kind te wezen en nu zijn wij tweeën alles voor
elkaar. Zeg mij nu eens, - maar nu de waarheid grootpâ - of ik nu sinds dien tijd altijd
geweest ben zooals gij hooptet en of gij mij nog altijd, zóo lief hebt als toen.’ Als de
grootvader bevestigend antwoordt zegt hij weer: ‘Nu grootpâ, dan ben ik de
gelukkigste jongen in de wereld en ik zal niet huilen als gij straks heengaat.’
En hij hield zich goed, voegt de oude man er bij.
Het is zeker een aardig, lief tooneeltjen, maar het moet mij van het hart, de jongen
is mij te zoet, ik ben er bang van. Gelukkig echter gaat zijn schooljaar, al is hij braaf,
ijverig en vlug, niet voorbij zonder een paar schalke streken en een pak slaag. En al
vertoont zich Charles de Montalembert niet als dat beminnelijkste aller lastige wezens,
een kwade schooljongen, een booze guit, toch is hij geen brave Hendrik, de
vervelendste uitvinding van een brave philosophie.
Minder dan een jaar later treft hem de eerste groote smart van zijn leven. Op een
reis naar Stuttgart sterft de oude grootvader onverwacht te Aken. Geen ander stond
aan zijn sterfbed dan het kleinkind hem boven alles lief. Lang heeft de herinnering
aan dien zwarten eenzamen nacht op het kind gedrukt. Zijn grootvader was hem alles
geweest.
Alles, ten goede ook? - Men zou geen steen willen werpen op het beeld van hem,
wiens naam steeds door de Montalembert met eerbied werd genoemd. En toch, zou
men misschien niet willen vragen of niet reeds in deze eerste dagen de kiem van vele
eigenaardige zwakheden bij de Montalembert werd gelegd? Was er misschien in die
jeugd niet te veel ernst, hoe zacht en liefelijk die ook mocht wezen, te veel rust, te
veel stilte vooral? Het is wel jammer, dat het mooie versjen van Hölty met een ‘Hoe
zalig’ aanvangt; het is, dunkt me, meer in den toon, indien wij lezen:
‘Hoe heerlijk als de jongenskiel
Nog om de schouders hangt.’

Wel, de zaligheid der jeugd moge de Montalembert hebben
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gesmaakt en begrepen - is die zaligheid niet het zaligst als we er op terugzien? - maar
hij heeft niet genoten met een frissche jongens-joligheid.
Daar ontbrak nog iets anders aan zijne jeugd. Het godsdienstig leven is de
moedermelk der ziel. Werd ze hem niet wat schaars toegemeten in de omgeving van
den Anglikaanschen grootvader? - De eerlijkste man ter wereld is altijd oneerlijk
waar het de Kerk als een hem vreemden godsdienst geldt.

III.
De Montalemberts waren geen hovelingen. Toen Mevrouw de Maintenon, hun
aanverwante, hen naar Versailles wilde troonen om ze ook wat te doen vergulden in
de stralen van den Roi-Soleil, meenden zij te kunnen weigeren. Het zilveren veld,
waarop hun zwart ankerkruis rustte had geen verguldsel noodig; bereid voor den
koning te sterven, waren zij toch niet geneigd hun oud kasteel te verlaten voor de
schitterende salons.
Aan dit leven in de provinciën is het wel toe te schrijven dat men noch Jean, noch
René de Montalembert mag rangschikken onder die uitgeweken edelen, wier gedrag
den Kardinaal Pacca, toen Nuntius te Keulen, aan het zedelijk herstel van Frankrijk
bijna wanhopen deed. De Contes van Voltaire en de chansons van Beaumarchais
hadden bij hen den adel en het gezond verstand niet gedood. Al zou men uit Renés
huwelijk met eene Anglikaansche niet tot een zeer warm of zeer praktisch geloofsleven
mogen besluiten, de vader van Charles de Montalembert was geen glimlachend
twijfelaar, geen ongeloovig spotter. Daarvoor was hij te zeer een echt Fransch
edelman, in wiens aderen het Frankische bloed der metgezellen van Pepijn en Karel
Martel onvermengd vloeide, een man, die aan onkreukbare trouw een groote
onafhankelijkheid paarde, aan geestdrift beleid, aan voorzichtigheid moed. Lacordaire
heeft hem ‘le premier pair catholique de France’ genoemd: ‘c'est le nom, voegt hij
er bij, que nous lui garderons toujours dans notre mémoire si nous ne sommes pas
ingrats envers lui;
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il renferme l'idée de tout ce qu'il aima, la religion, la libertéet l'honneur héréditaire.’
In zijn eigen woord ligt misschien de beste schets van den geheelen man: ‘Je suis
passionné, zeide hij, pour la gloire et l'honneur de mon pays.’ De legitimisten dier
dagen hadden geen Hendrik V, maar een Lodewijk XVIII, een Karel X aan hun spits;
dit maakt het woord des te opmerkelijker. De vader van Montalembert is een stoute,
ridderlijke figuur, hij heeft iets van onzen Maximiliaan van Buren als hij na het
ontvangen der laatste h. Sakramenten van dewereld afscheid neemt met het rustige
woord: ‘Je vais mourir ce soir par l'ordre de Dieu.’
Of hij veel voor zijn oudsten zoon is geweest? Hij kon niet zijn wat de grootvader
was. Zijn plichten als gezant en als pair van Frankrijk lieten hem weinig beschikbaren
tijd. Want zoo hij zich niet op zijn gezantspost bevond, was hij op zijneplaats in de
kamer der pairs en menigmaal verhief ook hij daar zijne stem voor de vrijheid en de
Kerk. Zijn omgang met zijn zoon schijnt zeer beperkt te zijn geweest. Misschien ook
was de verplaatsing uit het stille, kalme Engelsche leven in den woeligen kring van
het vaderlijk huis voor den knaap te snel; de contrasten sprongen te scherp in het
oog. De Fransche vader is veeleer de vriend van zijn zoon; is René de Montalembert
dit voor Charles geweest? Het antwoord zou moeielijk zijn.
Maar de moeder van de Montalembert? - Elisa Forbes behoorde door haar geboorte
tot den Anglikaanschen eeredienst. Maar zij had niet lang in Frankrijk, het
geboorteland van haar echtgenoot geleefd of zij voelde een omkeer in haar plaats
grijpen, die tot hooger en beter voeren moest. Mevr. de Montalembert was niet wat
wij een stille, bedaarde vrouw zouden noemen; de plaats die haar echtgenoot in de
maatschappij bekleedde vorderde van haar, dat zij veel in de wereld ging. De wereld
echter, waarin zij verkeerde, was zoo boos niet, tot haar meer intieme vriendinnen
behoorde o.a. de Duchesse de Damas, de hofdame die bij uitnemendheid het
vertrouwen genoot der hertogin van Angoulème, de doorluchtige dochter van
Marie-Antoinette en Lodewijk XVI, het koninklijk martelpaar. In dien kring was het
haar zeker goed te zijn
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en toen Charles te Parijs aankwam, na het sterven van den grootvader, vond hij zijne
moeder terug als een gehoorzame leerlinge van den beroemden abbé Busson. Het
doet ons goed te zien hoe de zoon zijne moeder in haar terugkeer tot de Kerk ter zijde
staat. De aanteekeningen, die de even vrome als ijverige en geleerde priester haar
verstrekt over de geschilpunten tusschen de Katholieken en Auglikanen, worden
door den zoon in het net geschreven. Hij heeft er meer bij gewonnen dan de
wetenschap der kerkelijke leerstukken. Is het vermetel te meenen, dat de altijd
genadige God aan den zoon, die zoo jong nog zijne moeder hielp in het terugkeeren
tot de Kerk, ook aan dien zoon de genade heeft geschonken van te kunnen en te
willen terugkeeren, toen zijn meester volhardde in de dwaling, volhardde in de
meeningen van zijn reusachtig groot, maar even reusachtig trotsch genie, volhardde
met de satanische hardnekkigheid der genieën, die God durven verloochenen, omdat
Gods genade hen zoo zeer heeft gelijk gemaakt aan den oneindigen God? - Mij dunkt,
de moeder heeft als een schutsengel den zoon ter zijde gestaan, toen ook voor hem
de ure was gekomen waarop hij het hoofd moest buigen en zichzelven gevangen
geven in de gehoorzaamheid des geloofs.
Een jaar na de bekeering zijner moeder ontvangt Charles onder de leiding van
denzelfden abbé Busson zijne eerste heilige Communie. Op dien leeftijd, hij is nu
dertien jaren, is hij minder jong dan menig ander. Gelooft gij, dat hij reeds een
dagboek houdt? Met grooten ernst teekent hij op, hoevelen zijner dagen en uren
verloren gaan. Het is hem vreemd in die woelige, vroolijke wereld. Sluipertjens
maken is voor hem geen zaligheid. Hij zou steeds school willen gaan. Als zijn
meesters over hem tevreden zijn, verklaart hij dat hij dit niet zoo gaaf kan aannemen;
hij is geenszins zoo tevreden over zijn vorderingen. Hij haakt naar den tijd waarop
ook hij iets kan zijn en iets kan geven. Dat is een wensch, dien ieder kind in zich
voelt opkomen; een kruiersjongen is trotscher dan een koning als hij in plaats van
vader het zeel over de schouders kan slaan en den kruiwagen, dan zijn kruiwagen,
duwen mag. Maar bij de Montalembert is dit meer ernst dan bij een
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onzèr, hij wil werken, werken om spoedig gereed te zijn, om spoedig te kunnen
optreden in het worstelperk der eer.
En het eigenaardigst is, dat ook in zijn spelen zooveel ernst gevonden wordt. Nu
is het onbetwistbaar, dat alle kinderspelen ernstig zijn. Het ernstigste en het
vreeselijkste wat ge in het leven van de enkelen en van de velen, van de personen en
de natiën vinden kunt is het liefste kinderspel. Trots alle vredeverbonden maakt het
kind oorlog, het levert veldslagen, het neemt nooit iemand gevangen, maar het slaat
altijd dood en als het vrede sluit is het waarlijk alleen uit vermoeidheid, niet uit
vredelievendheid. Charles de Montalembert echter speelt geen soldaatjen, geen
oorlog, hij speelt parlement, hij speelt de pairskamer. Daar staat hij met fonkelend
oog, met uitgestrekten arm tegenover zijn jongeren broeder André: ‘Zul je me wel
eens spoedig trouw zweren aan de Charte?’ De kleinere jongen deinst terug; hij kent
dat soort van knikkers niet. ‘Trouw zweren aan de Charte en vlug ook!’ - ‘Mais qu'est
ce que c'est que la Charte?’ roept de ander. Och, het zal wel geëindigd zijn, zooals
ook in het groote menschenleven die tooneelen eindigen; André heeft den eed op de
Charte gestameld en Charles dacht dat hij een gehoorzaam en trouw onderdaan bezat.

IV.
De opvoeding van de Montalembert mocht misschien niet aan al de wenschen van
den ernstigen knaap voldoen, het was er toch verre van af, dat zij verwaarloosd werd.
In de eerste jaren na den dood van den grootvader en terwijl de vader nog te Parijs
bleef vertoeven, volgde Charles de lessen aan het College Bourbon. Al klaagt hij in
zijn dagboek nog al eens over verloren tijd, over versnipperde uren, toch gelijkt hij
niet geheel op een braven, ordelijken student. Wel ligt het niet in zijn aard om de
lesuren te verzuimen, hij is daarin zelfs streng en klaagt over de eischen der ‘wereld’
die het soms beletten. Maar tijdens de studie-uren is hij meer zijn eigen
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meester en volgt hij de ingevingen van zijn eigen geest. Zonder met min of meer
romantieke felheid zijn classieken te haten is hij toch in zijn neigingen en zijn
liefhebberijen vrij beslist modern. Geschiedenis en welsprekendheid behooren tot
zijn lievelingsstudiën. Reeds trekt hem de Staatkunde - de lokkende Sirene voor zoo
menig rijper geest - aan. In Tacitus en Sallustius zoekt hij naar de groote modellen
der oudheid; in Schiller, - hoe vreemd staat deze breed gedrapeerde rhetor naast den
strengen Romein - de groote mannen van de jongere eeuwen. Ook leest hij de dichters,
Racine, Corneille, Shakespeare. De Titan der treurspeldichting vervult zijn geest.
Met de eigenaardige vermetele kortheid zijner jaren geeft hij de indrukken weer door
de verschillende stukken op hem gemaakt. King Lear is ‘sublime’; Hamlet, ‘divin’;
Othello ‘mais trop touchant’. Een der bekoorlijkste, der rijkste scheppingen van den
wonderen meester ‘Midsummer Night's Dream’ schijnt hem ‘un peu ennuyeux’. In
dit laatste oordeel (?) spreekt de Franschman het luidst. Daar ligt in het Fransche
karakter meer esprit dan humor, meer verbeelding dan fantasie.
Bij het vertrek zijner ouders naar Stokholm, waar de vader tot gezant was benoemd,
bleef Charles in het college Ste Barbe als interne achter. Voor een interne was een
Parijsch college geen Eden. Vooral de eentonige binnenplaats met haar teringachtige
dwergboomen en haar kiezelzand was geen jongensparadijs. De kleine celletjens met
hun witte muren, hun klein venster, hun schamel huisraad en erger dan dat met hun
eentonig uitzicht op de boomen der binnenplaats, op de daken der buren waren al
weinig aanlokkelijk.
Toch was er gewoonlijk in zulk een college levendigheid genoeg. Levendigheid,
geen gezond, geen krachtig leven. De koorts, die het lichaam der groote maatschappij
doorwoelde, heerschte ook in deze kleine wereld. De lucht was er geenszins vrij van
de peststoffen, die daar buiten den dampkring vervulden. Geheel het geslacht dier
dagen draagt een eigenaardig kenmerk: het had te sterk geleefd. Ook aan deze jongens
is het te bespeuren. Deze collégiens, maar men kent hen, - het zal de eerste triomf
van de Montalemberts welsprekend-
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heid zijn, als hij later deze colleges aan de openbare verachting prijs geeft, als hij
deze wijkplaatsen der jeugd schandvlekt als de holen, waar de verdierlijking
monsterachtig is, zoowel op het gebied der zeden, als op dat van den geest.
Daar waren, gelukkig, vele omstandigheden, die voor Charles de Montalembert
de gevaren van dit collegeleven verminderden. De abbé Nicolle, die in naam aan het
hoofd van Sainte-Barbe stond, was reeds sinds langen tijd zijn vertrouwde meester.
Nog vertoefde te Parijs de abbé Busson, ‘le beau idéal du prêtre’, die door zoo heilige
banden aan den jongeling was. gehecht. Zijne vacantiën bracht hij dikwijls door op
la Roche-Guyon, het kasteel van den abbe duc de Rohan, later kardinaal-aartsbisschop
van Besançon. Of de hertog echter geheel de man was naar zijn hart? de Montalembert
eerbiedigde zijn vroomheid, zijn deugd, maar hij scheen minder ingenomen met de
geestesrichting van den adellijken priester; hij vond bij dezen geen antwoord, nog
minder een weerklank op de vele vragen en begeerten zijner ziel. Misschien teekent
een enkele uitdrukking de verhouding. Aan een zijner vrienden verhaalt-dé
Montalembert, wat hij al zoo tijdens zijn verblijf te La Roche-Guyon heeft
doorgemaakt. Hij heeft veel gelezen en alles dooreen. Byron, Delolme, de la
Constitution Anglaise; - ‘livre excellent et très important’ teekent de jonge lezer aan.
- Verder de Odyssée, Thomson, Cowper, de brieven van Plinius, de Lettres
provinciales en, voegt hij er bij, de Vie de Saint-François Xavier par Bouhours, ‘que
le due m'a forcé de lire’; de halflachende klacht in dat woord doet de beide gestalten
voor u verrijzen, den hertog, kalm, bezadigd, ernstig, aan stipte vroomheid gewend;
den jongen graaf met al de onstuimigheid, al de weetgierigheid, al de eerzucht van
zijn jonge jaren: vroom van hart, maar pieus alleen bij schokken; nog te weinig
gestooten door het leven om de kracht te gevoelen van Xaverius' gehoorzaamheid,
voor het oogenblik misschien eerder dwepend met Byrons bandeloozen heldentroep.
Onder die vrienden buiten het College was er een vooral, die steeds tot de beste
en innigste vrienden van de Montalembert bleef behooren. Rio, de fijn gevoelende,
hoog en helder denkende schrijver van l'Art Chrétien, mocht al eenige jaren
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meer tellen dan de Montalembert, hij behoorde toch tot hetzelfde geslacht. Bij vele
punten van onderscheid, was er tusschen beiden een treffende gelijkenis en het was
of het onderscheid juist de overeenkomst, niet deed uitschijnen alleen, maar
voortbracht. Over beider wieg was de Revolutie heengegaan, beider jong leven had
den storm gevoeld en toch was in beiden, in den telg van den adellijken émigré en
den zoon van den Bretonschen scheepskapitein eene herinnering aan dat alles
overgebleven, die in het stralend kleed der vrijheid soms voor beider oog verrees.
Van de eenzaamheid van zijn Bretonsch eiland was Rio geworpen in het gewoel van
het werkelijk leven; om te leven moest hij werken, maar hij werkte niet alleen om
brood. Daar was te veel geest, te veel moed in hem; hij had reeds vroeg partij gekozen
in de worstelingen zijner dagen; ‘la petite Chouannerie’ noemde hem als een harer
hoofden en de jonge man, die te voet naar Parijs ging om een betrekking te zoeken
bij het onderwijs, droeg in het knoopsgat van zijn schamel jasjen het legioen van eer.
De Montalembert had meer boeken gelezen dan Rio, maar minder leven doorleefd.
Hij had meer gedacht, minder gezien. Daar was meer weelde geweest in zijn leven,
minder nooddruft; meer geestdrift misschien, minder kloek en beraden overleg.
Een trek was echter beiden gemeen, een trek, die de grondslag was van beider
geheel bestaan en die dan ook alle verschil deed opgaan in een schoone
eenstemmigheid. Beider leven werd beheerscht door de zucht naar het ideaal, het
ideale schoon. Klaarder dan bij al het overige springt bij deze beslissende en
beheerschende overeenkomst het groot verschil van beider karakter in het oog.
Vreemd mag het schijnen, maar niet de Breton streefde naar het volste, het krachtigste
ideaal, het ideaal in daden en leven. Hem had de zee, de ruischende oneindigheid
geen heldenzang toegezongen, maar een hymne toegefluisterd, de hymne der
schoonheid, der kunst. Voor Rio zijn de maatschappij, zijn de geschiedenis de breede
tempels, waarin de schoone kunst als Vorstinne zetelt, waarin zij de offers van alle
geslachten ontvangt. Als hij nauwelijks optreedt in Parijs en in de Société
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des Bonnes Lettres, van hetspreekgestoelte, waarop ook Chateaubriand, Laurentie,
Lacretelle verschenen, zijn stelling ontwikkelt, dan is het hem nog vaag; hij heeft
zijn vasten grond nog niet gevonden. Hij spreekt over de Grieksche kunst, maar het
is omdat hij over den Griekschen opstand, niet spreken mag. De staatkunde verschuilt
zich bij hem achter de kunst. Maar meer en meer begint de kunst zijn geest, zijn hart,
zijn ziel te vervullen, de illusiën vergaan, het ideaal krijgt vaster omtrekken, het
beweegt zich niet langer overal, maar kiest zijn eigen gebied. ‘De l'art chrétien’ onder
zijn bescheiden titel een meesterwerk, ligt voor ons als de heerlijke vrucht van een
leven, welks geschiedenis een waardige, ‘Epilogue à l'art chétien’ heeten mag.
Het ideaal van de Montalembert omvatte meer, maar was ook met meer illusiën
gemengd. Misschien is nergens zoozeer als bij het streven naar de verwerkelijking
der idealen het ‘qui trop embrasse mal étreint’ waarheid. Indien we ieder jaar een
ondeugd uitroeiden, ‘cito viri perfecti efficeremur’ zegt Thomas à Kempis, maar
volmaakt als de mensch zijn wil, hij wil alle ondeugden met één slag dooden, alle
deugden op eenmaal bezitten; tegen niets worstelt dit eindig wezen, zoozeer als tegen
zijn eindigheid. De Montalembert strekte zijn armen te wijd uit, wat hij wilde
omvatten vermocht hij niet te houden en wat hij omvatte was te veel en te veelsoortig.
Wat den jongeling eigen was is ook den man bijgebleven; hij miste de soberheid,
die de ware volheid van leven en schoonheid is. Hij zag overal idealen en daar deze
idealen niets anders waren dan illusiën, scheppingen zijner eigen verbeelding,
speelsche beelden zijner fantasie, zag hij ze nimmer dan zooals hij ze wenschte te
zien. Het ideaal had voor hem geen vaste vormen, geen onveranderlijke schoonheid;
al is het ‘qualis ab incepto’ toepasselijk op zijn gemoed, het past minder voor zijn
geest.
Rio behoorde onder de eerste meesters van de Montalembert. Hij ontmoette den
knaap bij diens terugkeer te Parijs na den dood des grootvaders: ‘le survivant, vertelt
Rio, bien qu'à ‘peine âgé de douze ans, était trop avancé pour redevenir enfant, et,
quand je le rencontrai... je fus non moins émer-
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veillé de ses acquisitions précoces que de son impatience d'en faire de nouvelles.’
Edelmoedige geestdrift bond beiden meer en inniger aan elkaar, de leerling en zijn
jonge leeraar werden spoedig vrienden, de Montalembert behoorde zeker onder hen,
die de niet gesproken woorden in Rio's rede over de Grieken toch hadden verstaan.
Rio was als een echte Breton in merg en been koningsgezind, maar ook de vrijheid
lag hem aan het hart. Jong als hij was moest hij spoedig getuigenis doen van zijn
beginsel. Het ministerie Villèle had de wet op de drukpers - in de wereld heette ze
‘la loi d'amour’; de Moniteur had ze in een minder gelukkig oogenblik ‘une loi
d'amour et de justice’ genoemd - trots den tegenstand der Kamers en der Académie
française uitgevaardigd. Overeenkomstig een der bepalingen werden eenige censeurs
benoemd. Onder, de eerstbenoemden behoorden de beroemde Cuvier en Rio. Voor
een Breton was dit waarlijk ook geen geschikte post. Zonder zich een oogenblik te
bedenken weigerde Rio de benoeming aan te nemen, die reeds in den Moniteur was
bekend gemaakt. Cuvier had tegelijker tijd hetzelfde gedaan en de namen dezer
beiden werden in éen lofkreet te zaam gekoppeld. Al wat de Regeering haatte, de
uiterste liberalen zoowel als de ontevredenen der rechterzijde wenschten de helden
van den dag met hun stoute daad geluk. Daar ontving Rio uit het college St. Barbe
een briefjen van den volgenden inhoud:
‘Madame Davidoff vient de m'apprendre, mon cher monsieur Rio, la générosité
que vous avez montrée dans cette dernière affaire. Permettez moi, comme ami, de
vous en féliciter; comme Français, de vous en témoigner toute ma reconnaissance.’
‘Pour quelques avantages du côté de la fortune que vous auriez pu retirer de cette
place dégradante, vous avez acquis l'estime de la nation qui, heureusement, fait bande
à part de ceux qui la gouvernent. Je n'ai jamais pu croire que vous eussiez
définitivement accepté malgré la formidable autorité du Moniteur. Votre acceptation
eût été une véritable perversion.’
1827.
CHS. DE MONTALEMBERT.
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Met een half medelijdenden glimlach of met een gefronst voorhoofd, men zal al licht
het vonnis in één woord uitspreken: vroegrijp. Vroegrijp, ja, maar men behoeft hier
toch waarlijk niet alleen op het jonge van den leeftijd acht te slaan; men mag wel
een weinig rekening houden ook met de jeugd; de rechten van het koele verstand
zullen, er niet bij verliezen. Laat ‘l'enfant sublime’ dier dagen ons zeggen wat de
jeugd is, zullen we 't misschien niet betreuren zoo knorrig te hebben geoordeeld? ‘O temps de rêverie, et de force, et de grâce
.....................
........
Vouloir tout de la vie, amour, puissance et gloire,
Etre pur, être fier, être sublime et eroire
A toute pureté!’

In die reinheid der jeugd, die naïeve onkunde, dat gebrek aan oordeel bij bewondering
en geestdrift, ligt daarin misschien niet de verklaring dezer onstuimige vrijheidszucht?
De vrijheid, - is er geen tooverkracht genoeg in dat beeld, geen toovermacht genoeg
in den klank alleen om een jongenshart te doen opspringen van genot? - De jeugd
redeneert nu eenmaal niet. Of redeneerden wij bij onze bewondering? Is het werkelijk
waar dat wij meer over hadden voor Lodewijk XVI, dan voor Napoleon? - Toen we
't verlost Jerusalem lazen of hoorden lezen, zaten we toen werkelijk in kalme,
eerbiedige opgetogenheid over Godfried van Bouillon, en was ons Tancred niet
liever, Reinoud niet, hoe zal ik het zeggen? verstaanbaarder, gezelliger? Het zou er
niet minder om zijn, indien bij de Montalembert niet te veel redeneering, niet te veel
beredeneerd gevoel, meer onstuimigheid gevon den werd.
Toch vroegrijp, herhaalt men. Het is treurig, dat er in de uitspraak waarheid ligt.
Maar het is niet de schuld van den jongeling, het is de schuld van zijn tijd. De tijd is
voor den mensch wat de dampkring voor de vruchten is. Verdienen deze jaren bijna,
onmiddellijk vóor en na de Revolutie
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van '30 niet een heeten tijd te heeten en stoofde deze zône torride der geestelijke en
zedelijke wereld de harten en hoofden niet te snel, niet te vroeg rijp? Grootsch, maar
vreeselijk is het beeld dier dagen door een hunner jongeren, dat zelfde ‘enfant sublime’
van de Chateaubriand, ons geteekend:
‘Ecoutez, écoutez à l'horizon immense,
Ce bruit qui parfois tombe et soudain recommence,
Ce murmure confus, se sourd frémissement
Qui roule et qui s'accroît de moment en moment,
C'est le peuple, qui vient, c'est la haute marée
Qui monte incessamment par son astre attirée.
.........................
Le sol toujours s'en va, le flot toujours s'élève,
Malheur à qui le soir s'attarde sur la grève,
Et ne demande pas au pêcheur qui s'enfuit
D'où vient qu'à l'horizon on entend ce grand bruit.’

Maar de jeugd dier dagen stond wel aan het strand en dartelde in de golven en paarde
haar jubelen, joelen, rumoeren aan het doffende, dreunende bruisen van den
naderenden vloed. Romantisch als de literatuur dier periode zich noemde, het tijdperk
is zeer realistisch, laat ook in de beschrijving de beelden de plaats ruimen voor de
trekken der werkelijkheid. - Niet het minst in tijden van beroering en gisting spiegelt
zich in de jeugd het karakter van een tijdperk op de scherpste en naaktste wijze terug.
Men vindt al de deugden en gebreken ontdaan van de sluiers van het eigenbelang.
In die dagen was de jeugd, wat de ouderen waren, lichtzinnig, speelsch, meer op
beroeringen belust dan met de omwenteling dwepend, naar allerlei kanten en
richtingen getrokken en gezweept, voor alles berekend behalve voor het grootsche
oogenblik. Daarom dan ook meer schitterend dan ernstig, meer op den vorm bedacht
dan op den inhoud, een leugen vergevend om het geestige kleed. Er was nog geen
onverschilligheid, neen veeleer geestdrift, maar de geestdrift was onberaden, zonder
oordeel, zonder leiding. Ook was deze geestdrift hartstochtelijk, te zeer
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drift om geestelijk zuiver te zijn. Alles moest nieuw zijn, en het jonge geslacht, dat
nog geen garde-robe had was spoedig met zijn Kleeren klaar. Maar de ouderen
bezagen en betastten het gebloemd satijn en het hermelijn en de kanten hunner
kleerkasten en laden en, al hadden ze weinig tegen den nieu wen geest, ze wilden
toch liever hun mooie oude plunje behouden.
Onstuimig is misschien het kortste woord om den geest en den gang dier dagen-te
beteekenen. Allerlei onstuimige stroomingen golfden door de lucht, door de harten
en de hoofden. De gouden harp der Harmonies met haar zachte, halfgesluierde tonen
trilde nog altijd, nog juichte des konings hemelsch geboortelied van Victor Hugo,
maar andere tonen sluimerden, ontwaakten reeds half op de forsche snaren van den
jongsten der twee zangers; aan de classiek was een krijg verklaard op leven en dood.
Leven repte en roerde zich overal. Het was in die dagen dat de Voorrede van
‘Cromwell’ tot het Evangelie werd van geheel een heirleger jongeren, die in hun
vingertoppen een genie voelden tintelen machtiger dan dat van Racine en Corneille,
maar die s'avonds hun handen warm en rood klapten als de stormende Alexandrijnen
van Hernani en Dona Sol rond-dreunden door de zaal. Leven was er, op het
spreekgestoelte der Sorbonne niet het minst. Guizot en Villemain, de eerste met meer
juistheid, de andere met meer sierlijkheid, openden nieuwe gezichtspunten over
geschiedenis en letterkunde. Naast hen verhief zich Victor Cousin, wiens woord als
een ‘décharge électrique" in den geest zijner toehoorders schoot, die, als een van hen
getuigt1), den zin zijner woorden zochten ‘dans le regard inspiré du jeune professeur’.
Niet hij was de minste onder de door den jongen Montalembert met geestdrift
aangenomen leiders; stem en blik en houding van den jongen hoogleeraar hielden
hem geboeid; was het niet zoet op zoo welsprekenden toon de vrijheid te hooren
roemen als het eerste en beste en hoogste op staatkundig gebied?
Maar evenzeer, meer nog misschien dan om de katheders

1) Cte. de Carné, Souvenirs de ma jeunesse an temps de la restauration.
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der leeraren, was ook op de tribunes der beide Kamers de jeugd dier dagen te vinden;
daar luisterde ze, bij de pairs naar Chateaubriand, nog altijd de hooggevierde, de
aangebedene; bij de afgevaardigden naar Royer-Collard en zijn statige, gezagvolle
welsprekendheid of naar Casimir Périer, die altijd aanvaller was waar het monsieur
de Villèle gold en die van de ministersbank, ‘un banc de douleurs’ wist te maken.
De collégien van St. Barbe wist spoedig genoeg den weg naar het palais-Bourbon te
vinden; ook hij hoopte eenmaal te oorlogen van dat spreekgestoelte zooals zijn
ouderen op het slagveld hadden gedaan.
Geestdrift was er genoeg te vinden bij de jeugd dier dagen, onstuimige geestdrift,
die geen perken kende en ook geen doel. Aan de meeste kinderen van dien tijd ontbrak
het éenige beginsel, dat het jonge leven ordenen kan en tot harmonie brengen, de
godsdienst.
Maar zij kenden ook geen verveling, geen berekening, zij waren vroegrijp, maar
niet oud en grijs en, zooals een hunner het uitdrukt, zij behoorden niet ‘à la pâle
bohème, dont l'histoire est venue s'achever dans l'orgie sanglante de la Commune.’
Bij de Montalembert echter was de godsdienst een der wellen, waaruit zijn
geestdrift sprong. Zijn oog was waarlijk licht en helder. Al vlogen soms wat stofjes
daarin, het licht bleef. Al voerden soms de ‘inania nugarum’ van ijdele wetenschap
en wufte poëzie zijn ziel in hun wervelwind op; hij viel niet in de klauwen der
roofvogels, ‘turpis praeda volatilibus’. ‘Niet op éene wijze brengt men offers aan de
gevallen Engelen’ voegt Augustinus er bij, als hij zijn jeugd beklaagt en wee roept
over den ‘flumen tartareum’ der godsdienstlooze opvoeding, waarin het kind en nog
wel tegen betaling, wordt geworpen1), - maar toch heeft de Montalembert in zijne
jeugd aan geen valsche goden wierook gestrooid en, zoo hij soms in de voorhoven
hunner tempels toefde, zijn leven behoorde aan den éenigen God. In zijn ziel leefde
nog de geest, die hem op den dag zijner eerste h. Communie had doen zeggen: ‘Pour
la première fois j'ai compris qu'il pourrait être doux de mourir’.

1) S. Augustini Confessiones, Lib. I.c. 16 en 17.
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Maar werden de stofjes ooit weggevaagd van zijn oog? Bleef er in zijn ziel niet steeds
een echo zweven van het rumoer en de kreten zijner jeugd; werd die naklank soms
niet hoorbaar in menig woord, te snel gesproken en dan op een dier oogenblikken,
die nooit uit de herinnering der omstanders vergaan?

V.
Op het college zelve, te midden zijner lichtzinnige en spottende makkers, vond de
Montalembert een vriend, die weldra zijn zielsvriend werd, de broeder van zijn hart.
Léon Cornudet had lang te midden van de drukke en woelige wereld der Barbisten
als in treurige eenzaamheid geleefd. Uit de stille provincie in de hoofdstad
overgeplaatst, vond hij geen behagen in den lossen, schellen toon zijner omgeving;
hij was Christen en wilde 't zijn en stelde er eere in; laffe spot, gemeene
onverschilligheid wilden 't hem beletten. Ze vermochten 't niet, maar het leven in die
omgeving werd hem hard. Hoe anders was het thuis geweest, thuis waar de herinnering
nog leefde aan den vromen grootvader, te Lyon door de Revolutie gemoord; waar
de moeder door haar zachte deugd, haar beminnelijke heiligheid, het geheele leven
met een hooger licht tinten kon. Hier vond hij niets, de achttienjarige, niets dan spot,
die terugstiet, onverschilligheid, die verwijderde.
Daar verscheen op een morgen een ‘nieuwe’ op de speelplaats. Die ‘nieuwe’ was
een slanke, bevallige jongen van zestien jaren met een fijn besneden, regelmatig
gelaat, met half droomerige, half weemoedige oogen, die soms tintelden, gloeiden
van drift en geest. In lange lokken hing het zijde-achtig blonde haar op de schouders;
daar was iets buitengewoons in de verschijning, zoo frisch, zoo frank, zoo fier bewoog
zij zich tusschen allen. Daar hoorde Léon Cornudet hem spreken, dezen ‘nieuwen’;
was het vreemd dat hij, de oudere, met verbazing, met bewondering hoorde, luisterde
en weldra toetrad om de hand te reiken aan dezen vriend? - De ‘nieuwe’ was eerst
wat stijf, wat teruggetrokken, ja, wel
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wat hoog geweest tegenover de anderen; hij kwam niet dadelijk los, hij zweeg,
misschien half uit linkschheid, half uit adellijke hooghartigheid. Maar daar werd een
dier vraagstukken van den dag ter sprake gebracht en het was of de question brûlante
den jongen in gloed zette; hij wees den spot zijner makkers terug, hij lette niet op
hun sarcasmen, maar hij sprak en sprak door over ‘God en de vrijheid’; hij
overheerschte hun onrijpe goddeloosheid, die onverschilligen werden heet: ‘à la
lanterne’ krijschten de schelle stemmen; - ‘à lalanterne?’ sloeg de ander weer; ‘oui,
puisse telle être notre mort! Je n'en connais pas de plus belle, de plus glorieuse; je
n'imagine rien de plus enchanteur pour le coeur d'un homme libre que la pensée de
consolider par son sang la religion et la liberté!’ Verbaasd ziet men hem aan, maar
driftiger gaat hij voort: ‘Oh, ce n'est point mourir: c'est revivre pour une gloire
éternelle; c'est graver sa mémoire dans tous les grands coeurs, dans toutes les âmes
généreuses; c'est se proposer comme un exemple de vertu et d'honneur aux générations
à venir. Je le répète, puisse telle être ma mort!’
Zoo iets had Ste. Barbe nog nimmer op zijn binnenplaats gehoord. Wat een
‘nieuwe’, een redenaar zou men zeggen. ‘Een schreeuwerig standjen’ brommen de
verslagen spotters. Maar hij kan spotten ook en met zich zelven, zie slechts, daar
lacht hij tegen Cornudet, dien anderen vrome, die zijn arm heeft genomen en met
hem op en neer wandelt: ‘La lanterne!’ herhaalt hij lachend, ‘j'espère que tu me
défendras: car j'avoue que ce genre de supplice ne se présente pas à mon esprit sous
un aspect très-favorable.’
Van hun eerste ontmoeting af dagteekent de vriendschap, die Charles de
Montalembert en Léon Cornudet verbond. Altijd zijn zij vrienden gebleven, door al
de wisselingen van 't bijzonder en 't openbaar leven heen. Heeft ook de eenden
staatsdienst omhelsd, is hij blijven dienen toen de ander zich terug-trok als een
gewonde held; heeft de een ook kleuren gedragen, die de ander verfoeide; stond de
een in de omgeving van den César, terwijl de ander, die niet met ongesluierde woorden
mocht spreken, een heildronk bracht aan de schim van Vercingétorix, ‘l'indomptable
adversaire de César, le héros de la
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liberté expirante des Gaules’; wat er ook geschiedde, de vriendschap dezer twee bleef
heilig en vast. Als later de Monta-lembert op dat akelig ziekbed ligt uitgestrekt en
de schaduwen des doods hem omgeven, dan rijst, het is zijn eigen woord, ‘comme
une étoile dans les ténèbres de mon existence acteulle’ de vriendschap van Léon
Cornudet voor hem op, ‘ton amitié toujours si dévouée, si constante et si cordiale’.
En de overblijvende heeft den gestorven vriend een heerlijk monument gesticht
door de uitgave der ‘Lettres à un ami de college’. Deze verzameling bevat de brieven
door Montalembert van 1827 tot zijn terugkeer uit Ierland in 1830 aan Cornudet
gericht. De beide collégiens behoorden tot verschillende klassen en waren dus op
het college, behalve in de korte speeluren, van elkander gescheiden. Meer echter dan
zij in dien korten tijd, meer dan zij tusschen al hunne makkers elkaar konden
meedeelen, hadden zij te zeggen; zij schreven dus en wisselden brieven, al bevonden
zij zich onder 't zelfde dak.
Uit de brieven doemt het beeld van de Montalembert zooals hij was in deze laatste
jaren zijner jeugd, in dit grillig en wisselend tijdperk van overgang, levendig en frisch
voor ons op. Het is een afdruk door het licht van den eigen geest geschreven. De
breede, nog wat vage stijl, die nog niet de prachtige volheid, de harmonieuse kracht
bezit, door Sainte Beuve in zijn ‘style nombreux’ zoo fijn teruggegeven, vormt den
besten, den minst gezochten, daarom wel meest geschikten achtergrond. Dwepende
werkzaamheid en een zekere melancholie spreken uit de trekken van den jongeling.
Is die zwaarmoedigheid ernst? Misschien zou men ze toeschrijven aan den invloed
van enkelen zijner lievelingsdichters, maar men leest ook geen dichters, waartoe men
zich niet getrokken voelt. Matthieu de Montmorency? - het is waar, de driftige
partijganger van Seyés, die zijn leven eindigde als de gouverneur van den due de
Bordeaux, Hendrik V, was een der vrienden van de Montalemberts jeugd. Tot diens
eigenaardigheden behoorde wel die zekere droefgeestigheid, die niet zwaarmoedig
is of gemelijk, maar die in het leven weinig anders zien kan dan een herfstlandschap
met een zwevenden nevel over-
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hangen. Hoe het zij, die zwaarmoedigheid belet den jongeling niet plannen te maken,
ruime, grootsche plannen voor de toekomst, ‘la gloire et l'honneur’ schitteren voor
zijn oog; hij mint die schittering wel. Toch denkt hij dikwijls aan sterven, niet uit
levensmatheid, maar uit levensvolheid, zooals het der jeugd eigen is, - sterven voor
God, voor zijn Vaderland, niet sterven om de weelde van den dood. - Groote, heilige
gedachten houden hem bezig; God en de vrijheid klinkt zijn leuze; luide spreekt altijd
het echt godsdienstig gevoel. Verstrooiende vermaken hebben voor hem niets
aantrekkelijks, hij is ernstig op allerlei grootsche dingen bedacht; hij maakt zijn
levensplan en bakent zijn weg ter glorie af:als zijn school makkers de politiek de
politiek laten en zich vooral bekommeren over hun politiek van congés en langere
speeluren, dan klaagt hij: ‘le collège est tombé dans un avilissement complet’. Nog
meer hindert het hem, ja het doet hem pijn, als hij in de wereld, waarin hij verkeeren
moet zijn meeningen, zijn heiligste overtuigingen, zijn onomstootbare beginselen
met een glimlach ziet beoordeelen, als was dat alles geen antwoord waard. Daarin
is voor hem meer dan een teleurstelling, het is het verdwijnen eener illusie; daar is
in de wereld geen ernst, daar is geen geestdrift, - arme jongeling, die tot zulk een
besluit moest komen, omdat niemand wist hoe oud gij reeds waart in uw jeugd!
Het wekt dan ook geen verwondering, wanneer wij op eenmaal van hem vernemen:
‘de tout côté il me revient que je suis d'une vanité insupportable, que je n'ai pas la
moindre modestie.’ Maar even verklaarbaar is de klacht op zijne lippen: ‘Il n'y a
personne qui me comprend’. In dat verwijt en in die klacht ligt het raadsel zijner
jeugd, het raadsel van zijn leven. Hij was ijdel, maar hij geloofde het niet en hij wilde
't niet zijn. En al klaagde men er over, al bracht men het hem onder 't oog, men nam
het hem toch zoo kwalijk niet, dat hij wat ijdel was. Waarom ook? - Zoo ooit iemand,
dan had deze jongeling wel het recht een weinigjen ijdel te zijn. Daarbij hij was zoo
beminnelijk; zijn warme edelmoedigheid, in woord en daad uitgesproken, wekte
overal sympathie. Hij was steeds de kampioen van alles wat zwak was en leed, een
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verloren zaak werd hem in waarheid heilig. Zich zelven ten offer brengen, wie was
er meer toe bereid, dan hij?
Maar hij vergat zich zelven nooit. Hij zou de marteling des doods kunnen dragen,
de marteling van het stilzwijgen niet. Waarlijk, daar kende hem niemand. Anders
had men hem toch wel gezegd dat juist in zijn edelmoedigheid het gevaar zijner
ijdelheid ook voor hem gelegen was. Hij zou iedere meening, ook een valsche,
verdedigen, indien hij om deze verdediging gehaat werd, vervolgd en gescholden.
Dan meende hij nog een martelaar te zijn en zich geheel te geven.
Neen, niemand kende hem en hijzelf zichzelven allerminst. Het stemt weemoedig
als men hem hoort zeggen: ‘veille sur moi, je t'en prie: c'est le devoir d'un véritable
ami; ne me passe pas un seul trait vaniteux; avertis-moi, je t'en conjure.’ Er ligt nog
altijd wel een zweem van gelijkenis in dat beeld van Phanor door de nagels van Sainte
Beuve gekrabbeld: ‘Phanor est honnête, élevé de coeur, il a du talent, mais point
d'originalité vraie; et quelle suffisance!... Pendant qu'il parle sans discontinuer, d'une
voix claire, les yeux baissés, une espèce de sourire vague à sa bouche (assez gracieux
dans son dédain) annonce cette profonde et douce satisfaction, cette intime et parfaite
certitude qu'il a de lui-même.’
Pascal blijft toch altijd waar: ‘La vanité est si ancrêe dans le coeur de l'homme.’...
Arme menschheid, zoo ge waarlijk eens alleen uw weg moest maken en er niemand
was die u beveiligde ook tegen uw ijdelheid!

VI.
Uit het tijdperk van hun samenzijn in het college is ons een herinneringteeken van
de vriendschap dezer beiden overgebleven, dat beter dan eenige beschrijving het
karakter hunner verhouding verklaart. De Montalembert had hun beste voornemens,
de beginselen waaraan de vrienden geheel hun leven getrouw wenschten te blijven
ter neer geschreven. Die grondwet van hun leven moest tevens de bezegeling hunner
vriend-
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schap zijn. Plechtig voltogen zij deze daad. Na de h. Communie te hebben ontvangen
keerden de beide collégiens naar hun celletjen terug en onderschreven hun
levensprogramma, een heerlijk gedenkstuk van ware, heilige geestdrift en waarin de
vage, zwevende uitdrukkingen minder hinderlijk zijn, maar veeleer het jeugdige nog
duidelijker doen schijnen.
Zoo dan schreven ze en hiertoe verbonden zich Charles de Montalembert en Léon
Cornudet:
‘Dieu nous a comblés de bienfaits: il nous a fait naître dans un pays libre; il nous
a mis en état de profiter des lumières de notre siècle; il a sanctifié notre vie par la
religion; il l'a embellie par l'amitié. Notre reconnaissance ne pourra jamais égaler sa
miséricorde; mais du moins nous pourrons lui en donner un témoignage en consacrant
notre vie à sa gloire et à sa volonté.
La religion, la liberté, tels sont les fondements éternels de la vertu. Servir Dieu,
être libres, voilà nos devoirs. C'est à les remplir que nouse emploierons toutes les
ressources, tous les moyens que la Providence mettra entre nos mains.
Nous aimerons Dieu de tont notre coeur et notre prochain comme nous-mêmes.
Dans un siècle où I'on méconnaît les vérités sublimes du christianisme et où l'on se
joue de ses mystères, nous sacrifierons toutes nos inclinations, nous surmonterons
toutes les oppositions pour lui rester fidèles. Nous observerons exactement les lois
divines, et le respect humain ne nous entrainera jamais à des complaisances coupables.
Nous tâcherons de pratiquer une charité universelle, et les malheureux seront toujours
l'objet de nos soins et de notre compassion. Sincèrement convaincus, nous bannirons
de nos esprits les doutes que pourrait y élever une raison faible et orgueilleuse; mais
aussi, courbés humblement devant le Dieu qui nous a créés et qui nous a rachetés,
nous résisterons avec une fierté légitime à l'influence criminelle de ceux qui, sous le
voile d'une religion d'indulgence et de paix, tenteront de faire, triompher leur ambition
et leurs préjugés funestes.
La liberté sera notre seule passion; nous ne cesserons jamais de travailler pour
l'établir et la consolider dans notre patrie. Nul sacrifice ne nous coûtera dès qu'il
s'agira de la défendre.
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Pour elle, nous saurons triompher de tous les obstacles que pourront nous opposer
nos liaisons de famille ou notre intérêt personnel. Elle sera le but de notre vie entière;
nous nous livrerons avec une ardeur infatigable á toutes les études qui nous rendront
plus éclairês et plus propres à la servir, et, s'il lui faut des martyrs, une pareille mort
sera pour nous une récompense. En vivant pour notre patrie, nous aurons aussi véen
pour Dieu; et quand on a vécu pour Dieu et sa patrie, on peut mourir sans douleur
comme sans honte.
Nos moeurs seront exemptes de tout reproche; pratiquant ouvertement la religion
et dévoués an culte de la liberté, nous ne souillerons pas cette sorte de sacerdoce par
des désordres qui nous dégraderaient autant qu'ils nous rendraient malheureux.
Telles sont les dispositions avec lesquelles nous entrons dans la vie active. Elles
seront fortifiées et nourries par notre amitié. Il semble que la Providence ait daigné
rapprocher nos coeurs an milieu d'une jeunesse irréligieuse et immorale, afin de
doubler la, force qu'elle avait donnée à, chacun de nous en particulier pour faire le
bien. Consacrée par la religion et née de la conformité remarquable de tous nos
sentiments, notre amitié. durera aussi longtemps que notre religion et notre patriotisme,
c'est-à-dire qu'elle ne finira qu'avec notre vie. Elle sera à la fois la garantie de tous
nos devoirs et une source inépuisable de consolations et de bonheur.
Aujourd'hui, nous avons confirmé cette consécration à Dieu et à la patrie, ce pacte
d'amitié, par l'acte le plus auguste de la religion. Nous l'offrons à Dieu dans toute
lapureté de nos âmes, et nous espérons qu'il ne rejettera pas cet élan de deux jeunes
coeurs vers la vertu, la liberté, et l'amitié.’
Paris, ce 10 décembre 1827.
Merkwaardiger nog en meer beteekenend, zoowel voor de kennis der verhouding
tusschen deze vrienden als voor het nasporen van den ontwikkelingsgang en de
richting door de Montalembert genomen, is het volgende schrijven, weinige dagen
later door hem aan Cornudet gericht. Het is niet noodig op
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te merken dat deze toekomstige pair van Frankrijk in die dagen behoorde tot de partij
van de Chateaubriand. Niet ten onrechte beeldt Rio die richting, af als ‘la bannière
un peu déteinte qu'avait levée Chateaubriand.’ Zig die daartoe behoorden hielden
boven alles aan de Charte, minder aan het koningshuis. Ook waren zij niet geheel
ongeneigd tot een verbond met de meer vrijzinnige partijen. Rio, die bij zijn oude
kameraads uit de dagen der petite Chouannerie weer wat sterker was geworden in
zijn koningstrouw, trachtte de Montalembert voor te groote vrijzinnigheid te behoeden.
En tegelijker tijd, wij keeren tot onzen brief terug, was de-laatste met Cornudet in
strijd over de toepassing der vrijheid op staatkundig gebied. In de eerste regelen vindt
men de leidende gedachten van hun levensbond terug:
‘La cause de la liberté de nos institutions triomphera, je n'en doute pas. Tant que
cette liberté ne sera pas entièrement garantie, tant, qu'elle sera menacée des moindres
dangers, Dieu sait et la patrie saura avec quelle ardeur, avec quel entier dévouement
je combattrai pour elle. Mais, quand le moment du triomphe sera venu, quand les
libéraux d'aujourd'hui deviendront dominateurs, - ce qui arrivera dans bien peu de
temps, - mon rôle changera, car la lutte ne sera plus la même. Ce ne sera plus la
liberté et la Charte qu'il faudra défendre; ce sera le christianisme, le catholicisme qui
sera exposé aux attaques de l'impiété, du déisme, du protestantisme, enfin de tout ce
qui est ennemi de la vraie religion. Je ne sais si Dieu appesantira sur la France le bras
de sa colère, s'il lui fera acheter la possession de ses libertés par la perte de sa religion,
ou s'il ne fera pas plutôt éclater sa grandeur et sa gloire en l'affranchissant et en la
sanctifiant en même temps; tout ce que je sais, c'est que de ce moment je me range
du cóte des défenseurs de la religion, quels qu'ils soient. La vérit'e est encore plus
pour moi que la liberté, et mon ardeur et mon dévouement croîtront, s'il est possible,
avec l'importance de la cause qui les réclamera. Tout ce que j'espére, c'est qu'il me
sera permis de montrer avant cette crise fatale combien je redoute peu le pouvoir,
combien j'adore la liberté. Mais, quoi qu'il en soit, je me transporte en esprit à ce
moment où,
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séparé de ceux avec qui j'aurai combattu jusqu'alors, méconnu peut-être par ma patrie,
je serai confondu avec ceux dont j'abhorre les principes politiques, mais qui auront
pris pour bannière la croix de Jésus-Christ. Cette pensée m'attriste, mais elle ne me
décourage pas. Tite-Live a dit qu'il fallait sacrifier à sa patrie non-seulement sa vie,
mais encore l'honneur; j'applique ces paroles à la religion, et, fort de ma conscience,
me confiant en la miséricorde de mon Dieu, je tâcherai de mourir pour ma foi: car
la calomnie survit rarement à sa victime, et la couronne du martyre me semble bien
au-dessus même de celle du patriote.
Tels sont mes principes, tels sont aussi les tiens, j'en suis sûr. Mais, pour les
maintenir dans toute leur pureté, pour ne point les affaiblir par une condescendance
criminelle, nous devons nous observer avec un soin tout particulier sur l'article de la
religion; nous devons préserver de la moindre atteinte nos croyances précieuses, qui
peuvent seules nous affermir dans la vertu et dans le patriotisme. C'est donc, je te
l'avoue, avec une vive douleur que j'ai apercu en toi, dernièrement, un penchant à
enlever à la religion une partie des faibles garanties qui lui restent. J'espère que mon
amitié a exagéré mes craintes: car je ne conçois pas de peine plus cruelle pour moi
que celle que tu me ferais éprouver, si, en te livrant à cette tendance fatale, tu me
montrais que je suis seul sur la terre.’
Na deze inleiding wordt Cornudet's meening kort en juist aangegeven: ‘Il ne faut
pas de religion de l'Etat, prétends-tu.’ Scherp wordt het dilemma opgezet: ‘Ou tu es
catholique ou tu ne l'es pas’, en breeder volgt de uitvoering met een opmerkelijke
toepassing op Fransche toestanden:
‘Dans ce dernier cas, tu aurais parfaitement raison: il serait absurde pour un
protestant qui croit que chacun peut avoir raison dans son culte et que le salut est
également assuré pour tout le monde, quelles que soient les croyances, de défendre
l'exaltation d'une religion quelconque sur les autres. Mais si tu es catholique, tu crois
que la vérité n'est nulle part hors de la sainte Eglise, que c'est là son dépôt inaltérable
et éternel, et que le seul culte véritable est Celui qu'on rend à Dieu selon ses formes.
Remarque bien que je parle de culte,
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et non pas de devoirs, de prières; je parle uniquement de culte public et solennel.
Loin de moi l'idée d'admettre dans son sens littéral la maxime: hors de l'Église point
de salut. Je crois seulement qu'il n'y a pointd'autre Église, point d'autre assemblée
de fidèles consacrée et légitime, que celle catholique, apostolique et romaine. Telle
doit être la croyance de tout bon catholique; et plus il a de tolérance pour les autres
cultes, plus il doit conserver de respect et de vénération pour le sien. Or, avec de tels
principes, et en supposant même que ces mots: la religion catholique, apostolique
et romaine est la religion de l'Etat, n'aient point de sens défini, comme tu prétends
le prouver, je soutiens que c'eût; été une lâcheté impardonnable, un véritable crime,
si les rédacteurs de la Charte, parlant au nom du Roi trés-chrétien, du fils aîné de
l'Eglise, eussent négligé d'isérer dans le pacte fondamental de la nation quelque
temoignage de leur respect et de leur attachement au culte de leurs ancêtres, au culte
que seul ils regardent comme vrai. Mais cette ignominie nous a été épargnée: la
Charte a proclamé par ces paroles sacrées la supériorité de la vraie Eglise; la France,
le Roi, qui parlaient tous deux par cet organe, n'ont pas rougi de leur religion. Ils lui
devaient cet hommage solennel, et Dieu n'a point permis que notre patrie fût le seul
pays du monde où l'on affectât une indifference complète pour la vérité religieuse.
Je le répète, si la Charte ne contenait pas ces paroles importantes, elle eût été une
oeuvre incomplète, et le chrétien n'aurait pas pu la prendre pour base de sa croyance
politique.
Quant à ceux qui croient que les lois ne doivent rien déterminer en matière
religieuse, ce qui revient précisément à dire que la loi doit être athée, je ne puis que
plaindre leur aveuglement, même quand je suis persuadé de leur' bonne foi. Quoi!
depuis sis mille ans que el monde existe, toutes les législations quelconques, civilisées
ou barbares, modernes ou auciennes, despotiques ou libres, auraient assigné la
première place dans les obligalions sociales au respect pour la religion, auraient
réservé les peines les plus sévères pour punir les outrages dont elle est l'objet; et
nous, nous l'oublierions, nous la mettrions, pour ainsi dire, hors de cause! Eh quoi!
la religion est-elle
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donc si triomphante, ses lois sont-elles donc si universellement respectées, les moeurs
sont-elles si pures, la civilisation a-t-elle produit partout une influence si heureuse,
que la législation n'ait plus besoin de la rappeler aux citoyens? Après un siècle
d'outrages prodigués à tout ce qu'il y a de plus sacré, après le spectacle effroyable
d'une nation qui abolit la religion, est-ce le moment d'effacer sou nom auguste de
nos codes? Quoi! l'on punirait sévèrement toute insulte faite an Roi, aux Chambres,
même à un simple individu; el les outrages adressés à la Majesté divine ne seraient
regardés que comme des écarts d'une liberté fort légitime! Dieu me préserve de
vouloir des supplices! mais aussi Dieu me préserve de la coupable négligence qui
laisserait an journaliste obscur, an pamphlétaire mercenaire le privilége d'outrager
le culte qui est et qui doit être l'objet du respect de trente millions de Français! Que
l'on ne me dise pas que l'on ne doit pas fermer la bouche à la vérité: si nous sommes
chrétiens, les vérités du christianisme doivent nous suffire en matière religieuse; et
puisque uous sommes censés l'être, nos lois doivent réprimer tout ce qui est contraire
à ces vérités. Malheur à ceux qui cachent l'indifférence sous le nom de tolérance! ils
deviendront bientôt intolérants à leur tour, intolérants contre Dieu et la vérite!’
Veelsoortige gewaarwordingen vervullen ons bij het neerleggen van dezen brief.
Hij maakt zooveel duidelijk en werpt zooveel vragen op. Helderder dan ooit is ons
het wezen dier edelmoedige offervaardigheid. De onstuimige geestdrift, die, zoo vol
van fantasie, zich reeds midden in het strijdperk waant, tintelt in ieder woord. Hoe
juist is weder Pascal als hij van de jeugd zegt, dat zij ganschelijk opgaat ‘dans le
bruit, dans la pensée de l'avenir.’ Vindt men reeds hier niet den man, bij wien gedachte
en gevoel steeds gemengd zullen blijven en in wiens koudste redeneering toch de
hartstocht altijd gloeien zal?
Een andere vraag is niet zoo gemakkelijk te beantwoorden, al dringt zij zich steeds
nader en dringender voor. Hoe is de jongeling, die op zeventienjorigen leeftijd, op
zoo warme wijze de verhouding aangeeft van Kerk en Staat, van waarheid en vrijheid,
geworden tot den man, die aan Cavour een wapen

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

93
leverde, al was het zichzelven ten spijt? Zelfs Léon Cornudet, de uitgever dezer
brieven, kan het verschil niet wegschaduwen, dat er ligt tusschen den jongeling en
den man. Want er is meer dan een verschil van schakeering in deze tonen. Wel klinken
die vrijzinnige betuigingen wat vaag, wel zijn alle begrippen niet even zuiver, de
hoofdidee komt toch klaar en helder uit. Hoeveel onbepaalds men ook in dezen brief
nog moge vinden, daar ligt een groote afstand, een klove zelfs tusschen dat: ‘ou tu
es catholique, ou tu ne l'es pas’ en het latere: ‘l'église libre dans le libre étal.’ Valt
de overgang te verklaren?
Eene algemeene opmerking ligt voor de hand en zou misschien een half antwoord
zijn. Hoe weinig het leven in 't algemeen met de logica te doen heeft, toch is het wel
opmerkelijk hoe weinig gevolgelijk dikwijls het leven, de ontwikkelingsgang is van
den geest. Terwijl de logica in de ontwikkeling van het karakter steeds min of meer
zichtbaar blijft, is zij gewoonlijk in den geest niet te bespeuren. De werking der
verschillende stoornissen is op beider gebied verschillend. In het gemoed brengt het
kwaad de zonde voort, maar de zonde is een op zich zelve staande daad, die niet
altijd het geheel overheerscht en die zelfs, wanneer zij den man tot misdadiger
stempelt en al het goede in hem door deze éene schuld onvruchtbaar maakt, toch den
aanleg doet blijven en in duizenden daden doet uitkomen. Maar in den geest werkt
hek kwaad op meer volstrekte wijze. De kwade voorstelling, het booze oordeel dijen
spoedig tot algemeenheden uiten worden beginselen. Het kwade beginsel doordringt
het geheele geestesleven; het gebied is beperkter, want de geest, het verstand behoort
toch ook wel tot het karakter van den man. Maar beperkt als het gebied is, het leven
werkt er sneller, krachtiger, ingrijpender, vandaar de heviger, omvattender uitwerking
van het kwaad. Daar de geest slechts éen middel van openbaring bezit, is ook zijn
vervorming spoediger openbaar.
Het valt dan wel te verklaren, hoe de ontwikkelingsgang des geestes zoo weinig
logisch is. Iedere dwaling is een overtreding der logica zelve,en dat nog op zeer
bijzondere wijze; omdat toch de logica de bijzondere wet des geestes is. De
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dwaling wordt verworpen, de orde is hersteld, de logica keert terug. Maar de feitelijke
gevolgelijkheid is gebroken, de schakel der historie kan niet worden hersteld.
Men behoeft echter niet bij deze algemeenheid te blijven staan. Ook niet om zijn
toevlucht te nemen tot de nog grooter algemeenheid dat met het omhelzen der dwaling
de logische ontwikkeling reeds ophoudt, daar de dwaling steeds onlogisch is. Daarbij
zij werd reeds aangeduid en is hier slechts eene herhaling. Maar er is iets anders.
Niet zoo licht ontvankelijk voor allerlei indrukken, niet zoo wisselend en zoo
wisselbaar als de wil, is toch de geest meer geneigd om den meester aan te nemen.
Den meester in den vollen zin. De lichtzinnigste knaap zal eer zijn meester op het
woord gelooven, dan aan zijn vader volstrekt gehoorzamen, Gelooven is ook
gehoorzaamheid, zegt men. Het zij zoo, maar deze gehoorzaamheid strekt zich slechts
uit over een bepaald gebied waarop de mensch zich steeds meer hulpbehoevend
gevoelen zal en geeft onmiddellijk hare zoo niet geheele, dan toch zeer groote
belooning. En volstrekt gehoorzamen eischt de geheele onderwerping van het geheele
ik.
‘Phanor a toujours été disciple de quelqu'un... Phanor est né disciple.’ In den trek
herkent men de griffe van Sainte-Beuve. Maar was de chroniqueur, die én de
geschiedenis én de Mémoires Secrets van de letterkunde onzer dagen heeft geschreven,
was deze ‘Saint-Simon doublé d'un Duclos littéraire’ zoo geheel het spoor bijster?
Men behoeft niet te gelooven aan zijn mededeeling: ‘Ce défaut n'avait nullement
échappé à ses meilleurs amis. Je ne sais s'il est vrai qu'au sortir d'une conférence de
Lacordaire M. de Montalembert se soit laissé aller à dire: “Quand on vient d'entendre
de ces choses, on sent le besoin de réciter son Credo”; mais il est bien certain qu'après
avoir entendu un discours ou lu quelque écrit de M. de Montalembert, l'abbé
Lacordaire disait: “Cet homme sera donc toujours le disciple de quelqu'un.”’ Al
verraden beiden sprekend, terwijl ze over elkander spreken, misschien hun innerlijken
aard, men kan gerust dezen echo alle historische waarheid, ontzeggen, zonder daarom
van bewijzen verstoken, te zijn, die de zeer eigenaardige leerzaamheid van de
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Montalembert openbaren. Daar is in hem meer gemoed dan geest. Hij mist in hooge
mate de gave der critiek, der onderscheiding des geestes. De sympathie sleept hem
over het oordeel heen. Is eenmaal zijn gemoed ontroerd, getrokken, verwonnen, dan
volgt zijn geest. Een aantrekkelijke gedachte is als de Sirene, die hem in den
maalstroom der valsche stelsels lokt. Als een goddelijke hand hem uit de bruisende,
brandende wieling heeft getrokken, dan blijft het lied der verleidelijke schoone toch
zweven in zijn ziel; hij neuriet het onbewust op onbewuste oogenblikken na en die
zwakke echo is hoorbaar in den grondtoon van zijn levenszang.
Is de, eveneens zeer eigenaardige, vasthoudendheid van Montalembert hiermede
niet in lijnrechte tegenspraak? Indien het zoo ware zou het eigenaardige zijner
leerzaamheid niet bestaan. Maar dezer onderscheidend teeken bestond hierin, dat zij
haar grond had in de ontvankelijkheid van het gemoed. Dat gemoed vereenzelvigde
den leerling met den meester en is de ijdelheid reeds een beletsel voor het verkrijgen
van een betere overtuiging, zij is nog grooter beletsel voor het verloochenen van een
valsch geloof.
Bij de Montalembert was iedere overtuiging een geloof.

VII.
Nog eens Phanor.
‘Phanor a toujours été disciple de quelqu'un; il l'a été de Lamennais pour son
catholicisme politique, de Hugo pour ses cathédrales.’ Men pleegt gewoonlijk
Lamennais als den éenigen meester van de Montalembert te erkennen. Geen wonder,
de reuzenhand van dien man was krachtig genoeg om op dit warme hart, dat zij
eenmaal geheel in haar greep had gehouden, haar indruk na te laten. En de hand van
de Lamennais had iets van den klauw des Satans. Zij liet haar sporen na zelfs in het
graniet.
Maar de Lamennais was toch niet zonder wegbereiders. Al maakt zich de
Montalembert meer en meer los van het wijs-

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

96
geerig eklektisme van Cousin, diens vrijheids-eklektisme heeft hij nimmer geheel
verworpen. Kant, ‘que je trouve horriblement, difficile’ luidt zijn bekentenis aan Rio,
Kant, dien Cousin hem boven allen en als uitsluitend te bestudeeren had aangewezen
geeft hij op voor Schelling, wiens ideeën ook door katholieke godgeleerden werden
overgenomen in hunne stelsels.
In het jaar 1828, na het sluiten, van het schooljaar, verliet de Montalembert het
Collége Ste. Barbe om zich naar Stokholm bij zijn ouders te begeven. Nog steeds
blijft Léon Cornudet zijn vriend en zijn vertrouwde. In de brieven aan dezen gericht
vindt men een geheele beschrijving zijner reis. Over België en Holland gaat de tocht
naar Hamburg, Lubeck, Kiel, verder naar Kopenhagen. Frisch en levendig zijn de
indrukken, die hij op reis ontvangt door de Montalembert teruggegeven. De
achttienjarige reiziger betreurt het van Holland zoo weinig gezien te hebben:
‘Nous avons traversé la Hollande dans une voiture détestable. La Hollande est un
pays vraiment original, tout à fait différent de la Belgique et de la France. On ne pent
se figurer, saus y avoir été, l'effet que produisent ces routes étroites et couvertes de
gazon, ces innombrables canaux, ces champs et ces maisons environnés d'eau on de
marais, ces mâts de navires paraissant an milieu des arbres et des toits, et surtout
cette propreté universelle: les Hollandaises lavent leurs maisons à l'extérieur depuis
le matin jusqu'au soir. Je n'ai jamais vu de pays plus riche que le royaume des
Pays-Bas: depuis Mons jusqu à Amsterdam, pas une seule chaumiére délabrée, pas
un seul mendiant.
J'ai malheureusement traversé la Hollande beaucoup trop vite, étant forcé de
m'embarquer sur ce maudit bateau le 31; je n'ai pu bien voir qu'Amsterdam. J'y ai
admiré la plus belle salle de bal de l'Europe, au château du roi, autrefois hôtel de
ville: elle a cent pieds de haut, cent cinquante de long; elle est éclairée par trois
rangées de fenêtres et toute revêtue de marbre; enfin, les marchands d'Amsterdam y
ont déployé un luxe vraiment insolent. C'était autrefois la salle des Pas-Perdus et les
enfants y jounient aux billes.
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J'ai vu en détail le musée d'Amsterdam, où sont tous les chefs-d'oeuvre de l'école
hollandaise. Le coloris et l'expression des figures y sont admirables; mais les femmes
y sont toutes manquées, - faute sans doute de beaux modèles, - excepté toutefois
dans la Nymphe dansante de Van der Werff, dont on voit la gravure à Paris.’
Daar is in zulk een schetsjen zeker geen buitengewone oorspronkelijkheid te
ontdekken, maar ook evenmin een gladde banaliteit. Het is jong en vrij, als het zijn
moet, zonder platheid, zonder verveling. De gave van bewondering is nog niet
gestorven.
Hier spreekt geheel zijn ziel: ‘C'était hier dimanche; c'est le troisième que je passe
sans assister à la sainte messe.’ In deze woorden wordt ons een trek openbaar, die
door geheel het leven van de Montalembert zichtbaar zal blijven; een trek, dien
weinigen van zijn geslacht met hem gemeen hadden, - zijn gehoorzaamheid aan de
practische voorschriften der Kerk. Dweper, idealist, utopist, dwalende, wat hij ook
moge zijn, zijn godsdienstige plicht blijft hem de eerste en de hoogste. Het katholieke
leven sterft niet in hem, al ontbrak 't hem soms aan katholieken geest. Daardoor staat
hij zoo hoog en zoo rein boven velen zijner tijdgenooten; daardoor tintelt in ieder
zijner geschriften dat katholiek gevoel, wat ze doorgloeit met die warmte, dien
wegsleependen pathos, wat zijn dwalingen zoo meesleepend maakt en zoo gevaarlijk,
gevaarlijk voor den beoordeelaar vooral. Tusschen dezen man en zijn tegenstanders
is nooit een koele gedachtenwisseliug mogelijk, onvermijdelijk is de hartstochtelijke
strijd.
Te Stokholm herneemt zijn leven, zooveel het hem mogelijk is, zijn gewonen loop.
Zijn afkeer van de ‘grand monde’ blijft bestaan. De gala-feesten ten hove bezocht
hij niet. Als de zoon van den Franschen gezant moest hij echter den Koning en der
Koningin zijn opwachting gaan maken, het geschiedt in gezelschap zijner moeder,
in een bijzonder gehoor. Overigens, hij verklaart het onbewimpeld, bevalt hom zijn
leven niet, hij verveelt zich en vooral in de groote gezelschappen. En of hij die
verveling bewimpelen wilde of niet, zij werd ook zijner omgeving en wie met hem
verkeerden vrij duidelijk openbaar.

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

98
De baronne d'Ugglas, een der dames, waarmee hij praten kan, deelt hem mede, dat
men in de salons al een vonnis over hem gesproken heeft. Men noemt hem: ‘altier
et pedant’. Dat tikjen met den waaier doet hem opspringen, steigeren. Zijn fijn gevoel
zegt hem dat hij dan op de grens van het belachelijke staat. Maar wat te doen? - ‘Ici
personne ne me comprend’ is weer de klacht. Helaas!
‘La vertu finit où l'excès commence’. In een zijner brieven bestrijdt de
Montalembert met deze woorden de buitensporige bewondering van zijn vriend. Wie
er hem op gewezen had, dat ook bij hem de ernst te groot, te ernstig was voor zijn
leeftijd, had hem daarmede dat ‘altier et pédant’ verklaard, had hem nog grooter
dienst bewezen. Hij meende in ernst een raadsel te zijn voor zijn omgeving, - 't was
er verre van. Men zag in hem een jongen, die zich met de dingen van groote menschen
bezig hield. Zijn vader liet hem wel de dagbladen lezen, maar in die toelating lag
geen erkenning van zijn oordeel, van zijn recht om te oordeelen. En hij, hij nam alles
ernstig, hoog ernstig op. Zijn vriend moest hem op de hoogte houden van de bladen,
die hij te Stokholm niet lezen kon. Hij predikte zijn ‘Dieu et la liberté’ aan wie het
hooren wilde, niemand hoorde naar hem. Het volgende tooneeltjen is uit en naar het
leven: ‘L'autre jour après avoir longuement exposé mes théories et mes opinions à
deux membres du corps diplomatique, ils m'ont répondu en disant que e'étaient de
pures illusions de jeunesse..... ‘Dieu merci’, disait l'Autrichien ‘il se passera cent ans
avant que de pareilles idées pénètrent chez nous.’ ‘Et moi’ reprenait le Russe, ‘je me
flatte bien qu'il s'en passera trois cent avant qu'elles entrent dans mon pays.’ Toujours
est-il qu'elles y pénètreront un jour, me disais je pour me consoler. Malheureuśement
elle ne sont pas déjà trop puissantes en France...’
Daar is geen beter voedsel voor jeugdige ijdelheid dan den armen lijder er op te
wijzen. Die aanwijzing vestigt zijne aandacht op zich zelven, doet hem zich zelven
bespieden en deze zelfbespieding is de beste weg niet langer tot een gulle, openhartige,
maar tot een droevige, bekrompen ijdelheid. Niemand heeft beter dan Stuart Mill,
in zijne Autobiography den

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

99
ijdelen knaap geschetst: My state of mind was not humility, but neither was it
arrogance... I neither estimated myself highly nor lowly: I did not extimate myself
at all..... I assert tuis with confidence, though it was not the impression of various
persons who saw me in my childhood. They, as I have since found, thought me greatly
and disagreeably self-conceited...’ - Had men het Stuart Mill gezegd, hij zou
onverdraaglijk geworden zijn. Had men de Montalemberts geestdrift getemperd, op
zachte, op mededwepende wijze, had men hem geleerd zijn toon te brengen op de
gewone hoogte der salons, - hij was wel wat hard en wat schel, - men had beter
gedaan dan hem te laten doordraven om hem op eenmaal te doen stilstaan met een
‘jeunesse ardente et présomptueuse’ tot eenig antwoord, tot vonnis te gelijk; beter
ook dan hem altijd te wijzen op zijn ijdelheid.
Hij was niet gelukkig daar in Stokholm. Geen wonder, dat zijn droomerige
melancholie hem soms overvalt. Hij leest de ‘Isidora’ van Ernst Wagner, ‘un délicieux
roman, empreint de ce caractère d'idéalisme religieux et même catholique, qui ne se
trouve que dans Atala et René.’ ‘Unbedeutend’ noemt Wolfgang Menzel het boek;
hij is een der weinigen bij wien men het ten minste nog vermeld vindt. Het is de
geschiedenis van een meisjen, dat een prins moest huwen en op een graaf verliefd
werd. En zie de graaf is de prins. Maar het is te verklaren, dat deze sentimenteele
verliefden den jongeling niet zoo vreemd waren als de realistische diplomaten, die
in de jeugd niet anders zagen dan het tijdperk van wuft genot, in den rijpen leeftijd,
de periode der eerzuchtige plannen.
Beter troost had hij toch ook. Als hij zich zoo koud en zoo vreemd voelde in dat
vreemde land dan dacht hij terug aan de schoone dagen met zijn vriend doorleefd.
Hij vierde herinneringsdagen: ‘les jours de nos promenades à Vincennes et à Arceuil,
le jour où je te lus ma profession de foi, deux ou trois de ces soirées d'été passées
dans mon étroite cellule de rhétorique, le retour des vacances, la communion des
Pobratimi, et cette dernière messe entendue ensemble à l'abbaye de Saint-Germain
des Prés.
Hij had ook vrienden gevonden te Stokholm. Twee mannen
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van niet weinig beteekenis hadden zich aan den jongeling gehecht. De baron
d'Anckarswaerd, het hoofd der vooruitgangspartij ui Zweden, wekte door zijn karakter
en door zijn verschijning groote geestdrift bij de Montalembert. In het eerste artikel
dat van zijne hand verscheen - ‘de la liberté constitutionnelle en Suéde’, in de Revue
française van Mei 1830 - brengt hij de hoogste hulde aan de redenaarsgave van den
aanvoerder der Zweedsche liberalen, geeft hij getuigenis van zijne ‘affection spéciale
pour celui qui le premier nous offrit à Stockholm le spectacle d'un caractère intrépide
et prononcé.’ Anckarswaerd was redenaar en beminde de vrijheid, - hij moest een
held zijn voor de Montalembert.
In meer onmiddellijke betrekking trad hij echter tot den abbé Studach, den
aalmoezenier der kroonprinses, den eenigen katholieken priester, die zich in die
dagen in Zweden bevond. Studach - hij stierf den 19en Mei als vicaris-apostoliek der
noordsche missiën en bisschop van Orthosia i.p.i. - was een leerling van Zacharias
Werner en Michael Sailer, een vriend van Friedrich von Stolberg, wiens zonen hij
langen tijd onderwijs gegeven had. De Montalembert vatte spoedig een levendige
vriendschap voor hem op. ‘J'ai fait ici une découverte bien précieuse’, schrijft hij
aan Rio, ‘celle d'un prêtre catholique philosophe et qui croit que l'on peut arriver à
la foi par la scieuce. Sa tolérance répond à sa science, et plât à Dieu que notre clergé
possédât seulement dix membres comme lui. Il m'a révélé l'existence d'une école
nombreuse, qui règne dans les universités du midi de l'Allemagne, Vienne, Munich,
Landshut, et qui a pour but de combiner la philosophie avec la religion, pensée qui
a toujours présidé jusqu'ici à mes études philosophiques. Elle a pour chefs Zimmer
et Baader théologien catholique et disciple du grand Schelling, si mal compris en
France.’ Ook in zijn brieven aan Léon Cornudet, den ami de collége, spreekt diezelfde
bewondering voor Studach, diezelfde ingenomenheid met Zimmer en Baader.
Wondervolle vergezichten hebben beiden hem geopend. Daar is een stelsel, een
wijsbegeerte mogelijk, waarin het leven der Drieeenheid tot den grondslag en de
vorm, den oorsprong en het model van alle leven wordt. Daar is hem nog veel duister,
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maar het zal helder worden, hij zal het toepassen op het staatkundig leven, Zimmer
had het trouwens reeds gedaan.
‘Le grand Schelling’, hoe vreemd klinkt ons dat woord. Maar in die dagen heerschte
er, op Duitschen bodem, niet het minst in de geestenwereld, een verwarring, die tot
diep betreurenswaardige afdwalingen voeren zou. Het is genoeg te verklaren, hoe
de vage pantheïstische ideeën van Schelling, de soms politiseerende dogmatiek van
Zimmer, en boven alles de door een onstuimige fantasie hoog getinte beelden van
Baader het beweeglijk gemoed van den jongeling ontvlamden. Maar verklaarbaar
als het is, is het daarom minder betreurenswaardig? Hoe schakelen zich hier de laatste dagen van dit leven, aan deze jongelingsdagen
vast. Men is geneigd allerlei punten van gelijkenis aan te geven. De strijd tusschen
wetenschap en geloof is in den grond dezelfde als de strijd tusschen den Staat en de
Klerk. Die school van München en die protest-katholieken van Bonn? Men denkt aan Baader met zijn tegenstelling van ‘Papismus’ en ‘Catholicismus’,
met zijn ‘Papismus’ dat de zwakheid is der Kerk, als men in dat jongste geschrift,
de ‘avant-propos’ op ‘le testament du P. Lacordaire’ na de snerpende verwijtingen
aan de ‘terroristes orthodoxes’ het treurig woord verneemt uit dezen mond:
‘l'autocratie pontificale érigée en système, imposée comme un joug à l'Église de
Dien, an grand déshonneur de la France catholique, et, ce qui est mille fois pire, an
grand péril des âmes.’ Maar waarom de vergelijkingen te maken? Het is te pijnlijk. Is het niet treurig
genoeg dat zij mogelijk zijn? De Montalembert was echter niet tot wijsgeer geschapen. ‘Vraiment, cher ami, tu
m'assommes avec ta philosophie’ heet het op een fraaien dag tot Cornudet. Hij was
geen denker, de afgetrokken bespiegeling had voor hem weinig aantrekkelijks.
Staatkunde en geschiedenis bleven hem de liefste studiën; hij leest redenaars vooral
Engelschen. Burke en Grattan zijn zijn lievelingen, Burke, die zelve zijn
welsprekendheid heeft geteekend als hij de welsprekendheid proza en poëzie te gelijk
noemt, Burke, die in de hartstochtelijke opgewonden-
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heid der hoogste geestdrift den gang van zijn betoog niet verliest, den wapensmid
gelijk, die den zwaren hamer dreunend doet neervallen, dat de vonken roudspatten,
terwijl toch de juiste slag gegeven is. En naast, dezen Grattan, die iedere gedachte
in epigrammatischen vorm wist saam te wringen, zonder dat zijn woord in
duidelijkheid verloor, wat het aan vlijmende scherpte had gewonnen, Grattan, die
voor Montalembert meer was dan een model van welsprekendheid, die bij hem de
eereplaats bekleedde als de spreker van Ierland.
Want Ierland, de Iersche zaak, was in deze dagen voor de Montalembert het
hoogste. Hij had allerlei plannen gemaakt, eens wilde hij schrijven een ‘histoire
constitutionelle’, maar het éenige plan, dat hem ernstig bezig hield, was zijn ‘histoire
de l'Irlande’. In een zijner brieven geeft hij reeds een schets van het boek; Michelet
en Thierry zijn voor den vorm zijn modellen. Boeken had hij reeds besteld, maar
zijn correspondent in Engeland - ‘een Protestant’ zegt hij, - wilde ze niet zenden. Nu
zou hij zelve naar Ierland gaan, naar het groene Erin, het land zijner droomen.
Hij zou er komen, langs een anderen weg dan hij had gemeend.

VIII.
Hier wierp de dood zijn schaduw over dit jonge leven.
‘Il y a des malheurs qui arrivent d'un pas si lent et si sûr qu'ils paraissent faire
parrie de la vie journalière.’ Zoo was het. Sinds langen tijd had de Montalembert
zijn eenige zuster zien wegkwijnen, langzaam, onmerkbaar en op eenmaal klonk de
uitspraak der geneesheeren: ‘Il n'y pas encore de danger de mort.’ Maar de hoop op
het leven was reeds heen.
Plotseling viel de slag in het leven van de Montalembert. Geheel zijn toekomst
had hij gereed gemaakt, zij lag daar voor hem en zijn weg was gebaand. Ierland
doemde steeds nader en nader voor hem op; dáar zou hij zijn werk aanvangen, zijn
eerste boek voleinden. En verder? De vrienden beraad-
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slaagden reeds over het stichten van een dagblad. De Montalembert wilde in Parijs
gaan arbeiden aan zijn eigen studiën, die voltooien; maar te gelijk zou hij werken in
het openbaar. En verder? Het eene vergezicht volgde op het ander, de breede wereld
van den strijd ging open, was het wonder zoo hij ongeduldig werd om te gaan? Daar
greep hem de kille hand der noodzakelijkheid; ja, hij zou Zweden verlaten, maar niet
om naar Ierland te gaan. Hij zou vertrekken als de hopelooze gezel zijner weenende
moeder, zijner stervende zuster.
Is het wonder dat de teleurstelling hem morren deed? Maar hij morde niet lang.
Egoïsme was zijn ondeugd niet. Het is zoo roerend te zien, hoe uit deze brieven
langzaam alles verdwijnt, wat vroeger zoo hooge belangstelling wekte, om plaats te
maken voor de stervende zuster. Van wijsgeerige twisten is geen spraak meer, geen
woord wordt meer gerept over staatkunde; straks was hij er nog vol van, de vraag
over de inen uitgaande rechten van den wijn hield hem bezig. Maar geen woord meer
daarover, geen woord meer zelfs over de dichters, die hem meesleepten of koud
lieten, geen woord van lof meer voor Hugo of Sainte-Beuve, geen woord van minder
instemming met de Vigny. Geen klacht meer over zichzelven, over zijn gebroken
illusiën, zijn verloren plannen, alles gaat op in haar, zijn arme, stervende zuster.
Die zuster was veel voor de Montalembert geweest. Meer dan hij had gehoopt.
Bij zijne aankomst in Zweden had hij de weelde van het ouderlijke huis nog weinig
gesmaakt. Men zou soms geneigd zijn om te gissen, dat hij steeds in den huiselijken
kring min of meer vreemdeling is geweest. Hij was te ver van zijn ouders opgegroeid
om weer met hen saam te groeien. Zijn leven had in veel opzichten een anderen toon
dan het hunne. Hoe het zij, het was eene blijde verrassing voor den jongeling, toen
hij het kind, waarvan hij zonder moeite afscheid nam, terugvond als een slanke
jonkvrouw, met een zachten glimlach om de lippen, een zachten glans in het oog.
Rank en teer als ze voor hem stond, niet schuchter of blozend, maar met onverholen
vreugde in iederen trek, zoo verscheen ze hem als de lang gezochte, als de zwakheid,
die op hem, haar jongen ridder, zou steunen, die hij zon verde-

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

104
digen, liefhebben, kronen. Maar de forsche Paladijn zou spoedig bemerken, dat zijn
rusting niet bestand was tegen de wapens der wereld, haar dolk, haar speldeprik
drong door de voegen heen. De vernederende smart, die hij toen gevoelde kon slechts
éene troosten: de zuster. De zwakke stond den sterke bij. Och, wie is in die jaren zoo
sterk als hij het waant? De waan verdween, de waan der grootheid, om plaats te
maken voor den waan der verachting, der zelfverlaging. Maar de redding is nabij.
Naast dezen jongeling, die niet meer in zich zelven wil gelooven, staat de zuster, die
met geheel haar ziel in den broeder gelooft. In haar oog vindt hij het licht terug, dat
uit zijn wereld was verdwenen, in haar woord klinkt weer de stem der eere, die hem
roept. En als hij straks uit dien droom van idealen weerbarstig zich zal gaan plaatsen
tegenover de onrechtvaardige wereld, dan tempert, dan verzacht zij zijn toorn en de
Engel, die hem de wereld der idealen heropende, wordt voor dezen knaap de geleidster
op het harde pad, in het koude licht der werkelijkheid.
De Montalembert vond zijne zuster terug op den leeftijd toen hij juist de zachte
zuster aan zijn zijde noodig had. Zij werd hem, wat voor zoovelen de zuster is, een
zuiverend, een verheffend element in zijn leven. Toen hij haar ging verliezen, kende
hij eerst haar volle waarde. Maar is het verlies niet de beste weg ter waardeering?
Wat maakt het of er jaren vergingen sinds dat verlies? Weemoedig blijft de man
staan bij het kleine graf van het éenig zusje; als knaap vloog hij er over heen in het
wilde spel, - hij vond het toch terug. Toen de Montalembert later die schoone bladzijde
neerschreef over Scholastica, Benedictus' vlekkelooze duive, toen hij daar sprak van
die zusters ‘par le sang ou par le choix’, toen hij meldde van ‘la passion de l'amour
fraternel’, die opbloeit uit de liefde tot God, toen verscheen wel voor zijn oog het
beeld dier jonge zuster, zoo vroeg gestorven voor hem.
Want de dood had haar geteekend voor den hemel. Men vertrekt uit Stokholm en
tot Besançon toe is de geheele tocht een onafgebroken lijdenstocht. Ieder kent die
treurige geschiedenis der teringlijdster, dat wegkwijnen en dat herleven die levenslust
tot doffe onverschilligheid verstijfd of trillende
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in koortsachtige drift, dat worstelen, neen dat kibbelen van het leven met den dood.
‘Martyre’ noemt Montalembert de jonge doode, die daar neerligt in haar sneeuwwit
kleed. Maar zij had reeds de kroon en hem bleef het lijden.

IX.
Ierland en O'Connell!
Getemperd was de scherpe smart over het verlies der éenige, vergeten al de plannen
in sombere uren gevormd; daar werd niet meer gepeinsd over het seminarie, niet
langer gedacht aan een tocht als soldaat naar Algiers. Vergeten was de teleurstelling
bij Guizot ondervonden, toen deze den jongen schrijver aanried zijn artikel tot de
helft in te krimpen, voor het geplaatst werd in het tijdschrift door hem bestuurd.
Wij staan in September 1830. De Juni-storm vond de Montalembert in Londen,
snel was hij teruggekeerd naar Frankrijk, maar de vader, die den zoon kende had
hem even spoedig weer doen vertrekken naar het rustig Engeland. Een maand
misschien had hij met zijn moeder en zijn jongeren broeder in Londen vertoefd, nu
was hij op zijn tocht, zijn langgewenschten tocht naar Ierland en O'Connell.
Ierland en O'Connell!
De zang der mannen van Clare, de zang der vrijheid ruischte door de lucht en in
zijn hart klonk weer de zang der jeugd, het lied der toekomst. Met zacht geklater
vloeiden de wateren aan Avon en Avoca samen in de vallei, waar het lied van Moore
zweefde op iederen tocht, trilde op ieder ritselend blad. Ierland rees voor hem op,
Ierland, het land van vrijheid en geloof, Ierland dat ook zoo lang voor hem de
lichtbaak van Kildare was geweest, de lichtbaak, die hem leidde door stormen en
orkanen heen. Het rees daar voor hem op met de dubbele kroon, de kroon van
marteldom en zegepraal om de slapen, met den eigenaardigen lach door tranen als
getemperd in het donker oog. Rank en edel als de bloeiende lelie, die
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zoo lang onder sneeuw en slijk verborgen, in de stralen der zon haar zilveren kelk
opent voor het leven en het licht, zoo stond Erin voor hem, in de eeuwige jeugd der
onbezweken martelaresse:
‘The nations have fallen and thou art still young.’
De herfst was reeds aan 't naderen en goot zijn tinten van vloeiend, golvend metaal
over menig landschap, maar het groene Erin glansde nog in zijn levendigen dosch.
Wondervol was het schouwspel voor den jongen pelgrim; van de groene heuvelen
stroomden, klaterden de beekjens neder langs het fluweelen mos en spatten in
duizende stralen uit in de groene, zachte weide. Tusschen het donker groen der dennen
zag men de arme hutten, waarin het koninklijk volk der Ieren om zijn geloof was
gebannen, uit de zware eikenwouden rezen de kanteelen en de torentjens omhoog
der Gothieke kasteelen, de verblijfplaatsen der veroveraars. Soms klonk een lied
over het schoone landschap, een lied, dat duizenden echoos wakker riep in de ziel
van den reiziger, het was een knaap, half in lompen gehuld, maar met een rijkdom
van levenslust in het hart, die zijn ‘Ave Maria’ zong.
Overal vond de Montalembert gastvrijheid, maar zijn hart trok naar O'Connell.
Hij had geen rust voor hij O'Connell had gezien, O'Connell, het ideaal van zijn
droomen, den held der vrijheid en des geloofs.
En hij zag O'Connell....
‘Je viens de faire soixante milles à cheval, seul, sans guide et sans bagage, à travers
un pays que nul voyageur ne visite, où l'on ne parle qu' irlandais, pour aller voir
O'Connell dans sa vieille abbaye aux bords de la mer, sur un rocher désert et isolé.
Je l'ai trouvé an milieu de ses vingt-trois enfants et neveux, ayant l'air d'un bon
fermier. Il m'a frappé sans m'éblouir; il est bien loin d'être l'objet le plus intéressant
de l'Irlande.....’
Een paar dagen later heeft hij hem hooren spreken:
‘Son éloquence ne m'a nullement inspiré. Sous ce rapport je dois te l'avouer, il m'a
étrangement désappointé: ce n'est qu'un démagogue: ce n'est nullement un grand
orateur. Il est déclamatoire et boursouflé. Ses arguments n'ont aucune
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liaison, son imagination aucun charme, aucune fraicheur; son style est dur, brusque
et entrecoupé; plus je le vois, plus je l'entends et plus je me confirme dans ma première
opinion: qu'il n'est pas marqué du sceau du génie, ni de la véritable grandeur.’
Ziedaar. 't Is kort en absoluut. Had men het anders verwacht? De indruk hier
weergegeven is te verklaren, indien men aan de zonderlinge ontmoeting denkt. En
men behoeft weinig te denken, men ziet het tooneel voor zich. Daar komt de jonge
Franschman, fijn, beschaafd, ernstig, en vol ernstige idealen, zonder een sprank van
humor in de borst. Van Moore's Irish Melodies kent hij alleen die waarin Erin
bezongen wordt, hij leende nooit het oor aan die dartele, dwaze, dolle tonen:
‘Fill the bumper fair!
Every drop we sprinkle
O'er the brow of care
Smooths away a wrinkle.’

hij had nog nooit bedacht dat deze helden der vrijheid ook soms het pantser losgespten
en de metalen platen afwierpen om in het wijde buis neer te zitten en te doen als de
wijzen van denzelfden Moore. Hij had niet begrepen dat deze Jupiter, die den bliksem
der welsprekendheid voerde in de machtige hand, soms die flitsen neerlei of ze alleen
liet weerlichten in zijn tintelende scherts.
Maar hij stond dan te wachten aan de deur van het groote onregelmatige huis,
midden tusschen een troep boeren in duffels, die lachten, scholden, schertsten en
elkander toeknikten met een oog op dat tengere, schrale heertjen, dat daar stond te
peinzen misschien wel over de Revolutie, die ook zijn pairschap had weggevaagd.
O'Connell was afwezig, de boeren werden ongeduldig: ‘Weet het heerschap ook
waar Mr. O'Connell blijft?’ een ander: ‘Och, och, waar de Mister blijft, de vrouw
wacht, de kinders wachten; kan het heerschap niets geven, heeft het heerschap niets
over om ze wat te troosten?’ - - Daar komt een krachtige, forsche man, breed
geschouderd, kloek van gang, levendig van gebaren: de hoeden, de mutsen
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gaan af, er komt iets als een glans van trotsche zegepraal op het gelaat van die arme
lijfeigenen, nu hun blikken van dien man naar den vreemdeling gaan, dat is hun
O'Connell... De vreemdeling begreep het reeds, hij nadert met een hoofsche buiging:
‘De vicomte Charles de Montalembert’ zegt hij bescheiden. ‘Ik wenschte, ik ben wel
onbescheiden, maar mijn geestdrift....’ ‘Kom binnen, vriend, kom binnen,’ klinkt de
volle heldere stem, ‘je bent welkom, je bent welkom’ en de breede hand omvat reeds
de fijne vingeren en drukt den half overbluften in een der leunstoelen, die het vertrek,
waarlijk geen model van orde, stoffeeren. ‘Wel, en je hebt in Frankrijk weer een
revolutie gespeeld en wat barricades gebouwd; zeker, je volk heeft toch het
mannelijkst hart en het kinderlijkst hoofd van Europa; ik heb het mijn Ieren anders
geleerd.’ ‘Ah si nous avions un O'Connell’ wil de Montalembert aanvangen.... ‘Wel,
hoor eens, je bent onze gast, je blijft hier eten, - wacht ik zal je eens bij het jonge
volk brengen.’ Daar wordt een deur geopend, O'Connell is verdwenen en de vicomte
de Montalembert staat midden tusschen een troep lachende, schertsende, gierende
nichten, neven, zonen van zijn... verloren ideaal.
Wat baat het of O'Connell's goede Mary den jongen gast met Iersche gulheid
ontvangt? Is hij dan hier gekomen om te antwoorden op twintig vragen te gelijk,
vragen over Parijs, over den koning, over de republiek, vragen over België, over de
laatste nieuwtjens, vragen over zijn reizen, vragen over modes misschien? Hier
gekomen om door die groote, zwarte kijkers zoo spottend te worden aangezien, om
door die forsche, maar wel wat beweeglijke jonge reuzen te worden beschermd tegen
schalke zwakheid? Hier gekomen om te vernemen dat er 's avonds zal worden
gedanst?... En hij heeft zelfs geen valies met kleeren bij zich... een diner en een bal
in zijn reiskostunm!...
O'Connell zou in vele opzichten voor de Montalembert steeds een raadsel blijven.
De Fransche edelman, de man die in de hoogste vervoering nooit de vormen vergat,
de redenaar, die de welsprekendheid had geleerd uit boeken en aan academiën, hij
kon den bevrijder van Ierland waardeeren, den redenaar,
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den volksman niet. Want hij was een volksman, een demagoog als het moet, die niet
speelde met de hartstochten, maar met de ziel van zijn volk. De Montalembert had
hem hooren spreken aan een banket voor een honderdvijftig gasten. Kon hij daar
welsprekend zijn? Neen, deze reus had zijn eigen standplaats noodig, zijn eigen
gehoor; hij moest staan op den groenen bodem van zijn groen Erin, een volk moest
wemelen rondom hem en de blauwe hemel was het eenig gewelf, waaronder die stem
in al haar rijkdom van toon en taal kon klinken, die stem, helder, krachtig en ver
schallend als de metalen krijgstrompet.
Plaats, plaats voor den Koning der bedelaars! De lucht davert van zegekreten; daar
is hij! Hij spreekt en geheel Ierland spreekt mede, de Barden en S. Patricius, de
koningen en de martelaren, de bedelaars en de bevrijders, de hutten en de heuvelen,
de kerken en de kerkers, geheel Ierland, het verleden en het heden, de geschiedenis
en de natuur. Hij spreekt, maar dat zijn geen woorden, die hij daar werpt over die
zee van menschen, dat is een vlucht van ideeën, die hij loslaat, een leger, dat hij
uitzendt, een leger van jonge, forsche geesteskinderen, koningszonen, zonder een
kleed voor hun naaktheid.1) Daar gaan ze en straks keeren ze tot hun reuzenvader
terug, in den dosch der zegepraal, met een kroon om de slapen, zelve nu ook vaders
van een reuzengeslacht. Hoe bruist, hoe golft het rondom hem als hij de harp van
Ierland bespeelt, zijn harp, het levende hart van zijn volk, als hij zijn tooverlied zingt
de groote improvisatore, - improvisatore, ja, niet van een juichende hymne, niet van
een trotschen heldenzang, maar improvisatore van daden, van het leven, van de
vrijheid voor zijn volk!
..........................
Hier eindigt de jeugd van de Montalembert.
Nog eenmaal rijst zijn beeld voor ons, door het dubbele licht van zijn jeugd en
zijn geestdrift omstraald. In al

1) Het beeld behoort aan Sheill, O'Connels tijdgenoot, die op deze wijze zijn grooten vriend
schetste: ‘he often threw out a brood of sturdy young ideas upon the world without a rag to
cover them.’ Bij Lecky, the Leaders of public opinion in Ireland blz. 239.
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zijn reinheid en fierheid staat hij voor ons, met open oog, met een onbewolkt
voorhoofd, een onbesmet geweten. Het woelt en het bruist in zijn hoofd, in zijn hart,
daar zijn elementen van strijd genoeg. Maar hij heeft de liefde en het geloof, hij heeft
den hartstocht om de zwakheid te verdedigen, hij haakt ongeduldig naar het breede
oorlogsveld.
Op het eind van 1830 keerde de Montalembert terug naar Parijs. Daar wachtte
hem de toekomst in de bureaux van l'Avenir.

X.
Het einde.....
Gebroken naar het lichaam ligt de strijder van zoo menigen strijd ter neer. Nog
leeft de oude geestdrift in het hart, maar ze is koortsig en droef. Dagen dan geen
heerlijke herinneringen uit het verleden op voor zijn brekend oog, werpen zij geen
lichtstraal in de sombere ziekenkamer? Ja, daar is nog troost, Frankrijk herroept,
verzaakt zijn lang stilzwijgen, het volk spreekt weer in 's lands raadzaal, de vrijheid
herleeft, ‘les honnêtes gens’, Olivier en Daru, voeren de teugels van het bewind. Die
gouden droom - wat schamele troost, wat rampzalige illusie! Een half jaar slechts
en alles is vergaan, September nadert, de storm broeit in de lucht.
Geen andere troost? Helaas neen, slechts zwarte, akelige vormen verrijzen voor
zijn geest. Als was zijn oog gesloten voor het licht, hij ziet in den naderenden triomf
der Kerk, niet haar ondergang, maar een geweldigen strijd, een strijd, die haar zou
schokken tot in haar diepste grondslagen. Strijd en storm - hij zag niet anders in de
toekomst der Kerk. Strijd en storm, wie zag ze niet naderen, wie onzer voelde niet
langs zijn aangezicht den heeten adem van den vervolgingsorkaan? Maar wie hoorde
niet tevens het wiekgeruisch van den geest des Heeren toen meer dan ooit, dichter
dan ooit zwevend om en boven het hoofd der Kerk? Wie hoorde niet door het doffe
dreunen van den aanrollenden storm
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de eerste tonen van den onsterfelijken zegezang; wie zag niet boven de zee van bloed
en tranen de eeuwige zon verrijzen in al haar zegepralenden gloed? Hij, hij zag en hoorde 't niet, hij, dien men had willen zien sterven als Mozes op
Horeb, de visioenen der aardsche zegepraal aanschouwend terwijl de triomf der
hemelen hem werd bereid. Want ook hij was naar zijne kracht een Mozes geweest,
een leider des volks; ook hij had getwijfeld aan de kracht des Heeren....
Maar hij zag, hij hoorde niet. Hij zag alleen zich zelven en zijn gebroken kracht:
‘c'est être bien malheureux que d'être dans une tristesse insupportable aussitôt qu'on
est réduit à se considérer, et à n'en être point diverti.’ Het is weer een woord van
Pascal, scherp en waar.
Gelooven, dat kon hij nog. Gelooven, hij zou gelooven wat hem ook werd
voorgehouden. De zoon zou den Vader niet verzaken, niet verloochenen. Weer
vlamde de oude geestdrift in het oog toen hij die belijdenis sprak. Ze straalde nog in
dat oog toen het zich sloot voor de aarde en daar klonk geloovig vertrouwen in zijn
stem, toen hij de laatste woorden stamelde: ‘Pardon, mon Dieu, pardon!’
Anders had men wel het einde van dezen levensdag gewenscht. Het ‘verloren’ van
keizer Titus klinkt toch het droevigst als een schoone dag verloren is.
Maar het hoe, maar het waarom? Het antwoord klinkt ons toe in het zachte, fijne, maar ware en diepe woord door
madame Schwetchine aan haar jongen vriend gericht: ‘Oui, je puis bien le dire, j'ai
vivement desiré pour vous quelques années de silence et d'obscurité, je vous aurais
donné pour devise: ‘Ama nesciri.’
‘Ama nesciri’, het woord is zoo juist en zoo waar. In veelvoudigen zin. Wat
Montalembert op twintigjarigen ouderdom het meest behoefde was rust, kalme rust.
Daar was iets chaotisch en iets vulkanisch in hem: wat hij wist, wat hij dacht, wat
hij voelde, wat hij lief had, wat hij geloofde was geen organisch geheel, was niet
geordend en tot ordelijk leven, ge-
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bracht. De hand die hem aangreep, heeft in zijn leven geen orde geschapen, zij heeft
den vulkaan veeleer tot feller hitte ontgloeid, den chaos meer verward, tot ziedender
gisting gezweept.
‘Ama nesciri’, Madame Schwetchine zelve twijfelde of die leus nog mogelijk was
in November '33. Op de openbare dwaling moest weer openbare onderwerping volgen,
de Montalembert was nu eenmaal opgenomen, werd nu eenmaal meêgevoerd door
dien stormwind van het openbaar leven. En van hen, die worden voortgedragen op
den machtigen adem van dien storm, is ook van sommigen onder hen niet het woord
van Dante geschreven:
‘Geen hoop op ander lot is hun geschonken
En ijdel is om kalmte en rust hun zuchten,’?

Is niet dikwijls, zoo zij nog ontsnappen, de beste slagpen in hun vleugelen verlamd?
Toch vlecht ook onze hand een krans om het kruis op zijn graf. Zijn levenskrans was
een doornenkroon. Al hielp hij ze vlechten, hij heeft ze gedragen ook. Gedragen in
geloof en liefde.
Hij heeft gedwaald, wie zal het vergeten? De dwalingen van groote mannen zijn
voor ons de handwijzers aan de kruiswegen, de teekenen, die ons de plekken
aanwijzen, waar de afgrond grenst aan het steile, smalle levenspad.
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Louis Veuillot.
I.
De naam zelf is een karakter. Niemand vraagt naar een uitvoeriger teekening van
den man, waar eenmaal zijn naam is genoemd. Vriend of vijand, bewonderaar of
onverschillige of veroordeelende rechter, ieder die dezen naam uitspreekt weet wien
of wat hij bedoelt. In onze dagen hebben de woorden niet alleen hun ware beteekenis
verloren, sommigen derven dikwijls allen zin en drijven rond als klanken zonder
gedachten of liggen ter aard als schalen zonder kern. Ook de namen wisselen van
beteekenis met de meeningen der persoonlijkheid. Men kan zich maar te licht
vergissen als men soms op den naam af den persoon zou willen prijzen of laken. De
omwentelingen onzer eeuw teekenen zich niet het onduidelijkst in de namen, die van
kleur veranderen bij iedere wisseling, zooals onze papieren weerwijzers. De naam
blijft dan wel dezelfde, soms neemt de titel in hoogheid toe. Men heet Bismarck in
'48 en '74, maar in het vroeger jaar ziet men het Narrenschiff tot splinters slaan op
de rots en het vierde eener eeuw later staat men aan het roer van het Narrenschiff.
Wie Louis Veuillot noemt behoeft niet te vreezen, dat hij zich in de mogelijke
beteekenis van dien naam vergist. En niemand vreest dat. Het zou wel een der
vreemdste dingen zijn in onze eeuw van vreemde dingen, indien Louis Veuillot
ophield Louis Veuillot te wezen. Ziedaar, men kan het niet anders uitdrukken, de
naam moest veranderen met den man.
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‘Toujours l'homme varie’, die variatie op het lijfdeuntjen van koning Frans is even
waar als het deuntjen zelf. Maar niet op allen is zij daarom toepasselijk en het
algemeen gevoel verzet zich indien men haar op allen wil toepassen. Sommige
personen mogen niet veranderen op straffe van zedelijken dood. Verandering van
meening zou bij hen een zelfmoord zijn. Een hooge, maar gevaarlijke eere, de
Tarpeïsche rots naast het Kapitool.
Louis Veuillot mag en kan niet veranderen. Met scherpe en diepe lijnen staat zijn
beeld in het metaal gegrift. Indien hij veranderde van meening, dan zou zelfs de partij
tot welke hij zich wende, zijn omkeer een afval noemen en een verraad. Indien een
ander dan Veuillot zich beroept op de leer en het verbod der Kerk en een uitdaging
afwijst, dan is men al te zeer geneigd in dat beroep een vrij goedkoop dekkleed voor
een gebrek aan moed te zien. Heeft men dan zulk een hoogen dunk van den moed
van Louis Veuillot? Men denkt niet aan moed of stoutheid, maar de uitdager wordt
belachelijk, de zoon van den adjudant wordt de pastiche van een snoevenden hidalgo,
want Louis Veuillot kan niet duelleeren, hij is immers Louis Veuillot.
Hij is de Ultramontaan. Van den strijd der Kerk in de negentiende eeuw is hij de
meest eigenaardige en meest negentiendeëeuwsche verpersoonlijking. En boven alles
de meest geheele. Al zijn daden, al zijn woorden, zijn meeningen en zijn uitspraken
gaan uit van éen beginsel en dat niet door de kracht eener onverzettelijke logica,
maar door de kracht van zijn liefde en zijn haat. Daar zijn sommigen onder zijn
tegenstanders, die er een eigenaardig genoegen in vinden om van tijd tot tijd te
herinneren aan de omstandigheid dat Louis Veuillot als revolutionair dagbladschrijver
zijn loopbaan begon. Hij is een bekeerling, zeggen ze. En dan, hij heeft alle
regeeringsvormen, het keizerrijk en wat al niet meer gediend. Het laatste woord geeft
aan, wie die tegenstanders zijn, de geboren slipdragers van ieder, die hun rug met
een liverei bekleedt. Daar ligt in die oprakelingen een groote voldoening voor den
koudbloedigen haat van het liberaal-Katholicisme, een haat, grimmig en flemerig
als dien zwakke gemoederen koesteren en halfslachtige meeningen aankweeken.
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Maar hoe het zij, Louis Veuillot is een bekeerling. Weet gij waarom ieder, behalve
gij, het vergat? Omdat zijne bekeering eene is zooals St. Paulus die beschrijft, een
sterven met Christus tot het leven met Christus, een doopsel, een gaan door de wateren
des doods om daaruit te verrijzen tot het leven. Die eerste daad besliste over geheel
zijn leven; zij was een geheele daad en hij die ze verrichtte werd een geheel man.
Daarom weet niemand iets van wat daaraan voorafging tenzij gij in uw haat en Louis
Veuillot in zijn berouw. En ook Vapereau spreekt misschien daarvan in zijn
Dictionaire des Contemporains.
En deze man heeft alle regeeringen gediend? - Hij heeft iederen regeeringsvorm
geëerbiedigd behalve dien van het oproer. Hij heeft van allen het beste gehoopt. Hij
heeft allen gewaarschuwd soms op biddenden, soms op veroordeelenden toon. Naar
het woord des Apostels was hij onderworpen aan alle gezag, zoolang totdat het gezag
hem den naam van God wilde ontrooven. Maar wat behoeft men hier redeneering
en verklaring? Vraag zijn geheele tegenstanders; zij kennen in Louis Veuillot niet
den Bonapartist, zelfs niet den legitimist, zij kennen in hem slechts den Ultramontaan.
Niemand dacht er aan hem gelijk te stellen met Paul de Cassagnac. Hij is niet de
verdediger der keizerlijke weduw, der moeder van den vierden Napoleon: zij, aan
wie zijn kracht, zijn bloed, zijn leven behooren is de onsterfelijke bode van vrijheid,
recht en beschaving, de Koningin der volkeren, de bruid van den menschgeworden
Zoon, de moeder van geheel den tijd, verleden, heden en toekomst.
Dit is onmiskenbaar en onbetwijfelbaar: in zijn Katholiek geloof ligt zijn kracht,
liggen de éenheid en de geheelheid van zijn karakter. De pijlenbondel van zijn
eigenaardige gaven en vermogens wordt door dezen band bijeengehouden en
vastgehouden. En zooveel pijlen als hij op zijn boog heeft, toch heeft die boog slechts
éene pees. Het behoeft niet vermeld te worden dat Louis Veuillot journalist is. Maar
de vermelding is noodig, wie is meer en beter dan hij op deze woelige, deinende zee,
met haar onophoudelijke rijzingen en dalingen, met haar eeuwig veranderlijken en
eeuwig wisselenden gezicht-
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einder, met haar opzweependen storm en haar spiegelgladde kalmte, wie is meer en
beter dan hij de meester gebleven van zijn koers, wiens oog heeft zich minder dan
het zijne bedrogen in de richting van het kompas? Laat ons de spits afbreken eener
goedkoope aardigheid: Louis Veuillot is niet onfeilbaar. Het bovenmenschelijke is
hem niet toebedeeld en zijn redacteursstoel is geen stoel van Petrus. Hij moest geen
mensch zijn, zoo hij geen dwalingen of geen illusiën had gekend; hij verraadt zelfs
zijn menschelijkheid hierin, dat hij niet altijd de eerste is om zijn vergissing te
erkennen of te bekennen. Maar de kern der zaak ligt in dit andere: in zijn dwalingen,
zijn illusiën, zijn misvattingen bleef hij steeds dezelfde, de onbedwongen en
onbedwingbare strijder voor éene zaak, en voor die zaak alleen. Dat erkent de felheid
zijner tegenstanders, dat bevestigt, schoorvoetend, de critiek van het
liberaal-Katholicisme. Wat toch is deze anders dan een belachelijke Tantaluspoging
om de onaantasbare vastheid van dezen man te verweeken en te vermurwen in haar
‘Zerflossenheit’?

II.
Toch is met dit alles het beeld van dezen man niet geteekend. Met het aangeven van
den meest zichtbaren karaktertrek is de ontleding nog niet begonnen, is zelfs de schets
nog niet voltooid. De Giottoos zijn zeldzaam en niet iedere hand bezit de kracht om
het eenvoudige profiel te trekken, dat in zijn golvende lijn den geheelén Dante, nog
na vijf eeuwen, doet leven, spreken, zingen van Beatrice en de liefde, die de sterren
beweegt.
Het is al een zeer oude opmerking, dat de éenheid, die het Katholiek geloof aan
leven en levensbeschouwing geeft, nooit in éenzijdigheid ontaardt. Daar is niets zoo
ruim, zoo breed, zoo hoog, zoo diep als de Katholieke sympathie. Zij omvat al het
menschelijke, want zij is de liefde, die van God uitgaat
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en tot God terugvoert, die alles wil redden, verlossen, herstellen, verheerlijken,
zaligen. De tegenpool dezer liefde is niet de haat, maar het booze. Daartegen voert
zij onverbiddelijk en eeuwig strijd, die strijd zelfs is een harernoodzakelijke
levensuitingen: God beminnen en het kwaad haten; zonder het een heeft men nu
eenmaal het andere niet. Maar laat het booze weg, en het Katholicisme heeft een
vatbaarheid en bevattelijkheid voor alles; hoe kan het anders, deze Kerk bezit alleen
den God, die de geheele menschelijke natuur aannam en ze vereenigde met Zijn
persoon.
‘Zet liever gij uw Kerk wat uit!’ roept de leekedichter, maar hij heeft zelf nog veel
te goed ingezien hoe belachelijk hetzou zijn dien raad te geven aan de Katholieke
Kerk, die geen andere grenzen kent dan de grenzen der wereld.
Sympathie, liefde en Louis Veuillot; voor velen zijn de woorden even
onvereenigbaar als de zaken. De beste openbaring van zijn Katholicisme is de felle
haat tegen de vijanden der Kerk. Hij is de grootste en krachtigste hater van onzen
tijd. Hij verafschuwt, verfoeit, verdoemt alles, omdat het niet Katholiek wil zijn. De
‘Index’ is zijn lievelingsboek, de Inquisitiezalen bieden hem een ideaal van huiselijke
gezelligheid en liever nog dan het zonlicht zou hij den laaien gloed der brandstapels
over het landschap zien spelen. Dat geeft voor hem het heerlijkst licht en bruin.
Zoo heet het: haten en verdelgen, ziedaar Louis Veuillot. Staat deze man dan zoo
hoog boven de gemeente, dat de gemeene wet niet meer voor hem geldt? - Bij ieder
ander is een krachtige haat voor het minst het bewijs eener krachtige liefde, al gaat
die een andere richting, een tegenovergestelde, uit. Heeft men dan ook nimmer
opgemerkt dat onze haat nooit zoo volstrekt, nooit zoo geheel haat is of daar schuilt
altijd nog wat liefde voor het gehate voorwerp onder, ja is de haat niet dikwijls een
liefde, die zich in toornige klanken, in woedende kreten uit? Het is niet noodig hier
het oor te spitsen en met half-bevende inspanning naar de trillingen in den toon
verscholen te luisteren. Bij Louis Veuillot is alles hoorbaar. Luid genoeg heeft hij
Parijs een ‘carogne’ gescholden, zwaar genoeg heeft zijn vloek over het nieuwe
Sodoma ge-
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dreund; maar wie heeft met meer geestdrift dan hij het oude, het huiselijke Parijs
verdedigd tegen het Vandalisme der Hausmannische beschaving, en ligt er geen
diepe weemoed in zijn stem als hij verhaalt van zijn tocht over de puinhoopen der
Commune? Aan zijn tegenstanders laat hij niets onaangeroerd, niets ongerept, niets
ongeschonden; niet alleen hun ideeën vallen onder zijn mokerslag, maar ook hun
stijl, hun taal, zijn haat is volstrekt, daar mag geen goed zijn aan dezen. Het blijft de
vraag of zij die deze methode gispen de door Louis Veuillot verworpen zinsneden
onder hun hoede durven nemen. Tot nu toe is dit nog niet geschied. En dan, is het
geen wraakroepende zonde als de taal van Bossuet door Jules Simon tot zijn frases
wordt verflanst, als de koningsmantel van Corneilles helden over de schouders wordt
geworpen van Vacqueries gedrochten?
Maar de haat is onvruchtbaar en wat hij voortbrengt is dor en woest en ledig. Wat
pracht, wat rijkdom van gaven en krachten bij dezen man van verteerenden en
verzengenden haat! Neem geheel de toonladder van aandoeningen en uitdrukkingen,
van de hoogste, bijna profetische geestdrift tot de tergende spotzucht, die in het
straatdeuntje schatert, van de majestueuse welsprekendheid tot het rire gaulois, dat
langs de grivoiserie heenstrijkt; hij heeft dat alles in zijne macht en over alles heeft
hij zijn macht getoond.
Verklare het wie 't verklaren kan! Al is het niet geheel waar dat de haat geen bron
van stijl, van schoone kunst kan zijn, al zijn er scheppingen uit den haat geboren, die
niet den dood beteekenen, maar eerder een gloeiend leven verraden, toch is de haat
in zijn voortbrengselen als in zich zelven éenzijdig. Op de helling der vulkanen
heerscht, ja, een weelderige plantengroei, de wijnstok slingert ook langs dien ruigen
rug zijn ranken en zijn groen; maar de wijn daar gewonnen is donker en heet en jaagt
het bloed in overprikkelende mate naar het hoofd. Maar uit de spleten van de lavakorst
ruischen geen heldere beekjens, aan wier kant het lachende bloempjen bloeit, die
den hemel en de zonnestralen opvangen in hun spiegel en doen schijnen in de donkere,
met mos begroeide kloven, die straks tot stroomen verbreed, vruchtbaarheid bren-
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gen en leven of als watervallen neerdonderend de echoos doen getuigen van kracht
en majesteit. Hier is het rijke, veelzijdige leven, in al zijn eenvoud en zijn pracht,
het leven, dat brult in den vertoornden leeuw en zijn klaaglied tjilpt in de dakmusch,
die men de jongen uit het nestjen stal.
Bij Louis Veuillot openbaard zich die veelzijdigheid vooraf door het meesterschap
waarmede hij de verst van elkaar verwijderde ja, de meest tegenovergestelde tonen
te gelijk weet aan te slaan. Daar rukt hij den Cesar het purper af en dwingt onder
snijdenden spot de beulen, die straks nog de Christenen in de arena zweepten, of het
lijk des martelaars aan haken wegsleurden, nu den rug van hun meester te doen
bloeden onder den geeselslag en te gelijk zingt hij den lof der maagden en der
martelaren - gij weent van heilig genot, gij siddert van schrik. Terwijl hij onder het
verpletterend wicht van zijn oordeel de trotsche gestalte van Czaar Nicolaas voor
ons oog als doet inéenkrimpen, terwijl hij dat vreeselijk grafschrift neerschrijft:
‘C'était un Roi. Mais Dieu juge les rois’ herinneren we ons de heerlijk schoone hulde,
die hij bracht aan de arme Poolsche kloosterzusters, door den tyran als slachtvee
rondgejaagd. Maar nog herinnert ge 't u uit de laatste dagen, hoe zijn hand den
geuzenlauwerkrans om het hoofd van den Belgischen burgervader met de meest
spottende langzaam heid losstrengelde en eindelijk van onder de laatste blaadjens
de Midasooren van 't Blanken berghsche Bismarkjen deed opkomen. Te gelijk
teekende hij met een stift, die van heilige geestdrift trilde het beeld dier petites Soeurs
des Pauvres, in al de grootheid en de majesteit harer bedelende liefde.
Ook in zijn meest sprekende, zijn geweldigste hoedanigheid vertoont zich deze
eigenaardige gemeenzaamheid met de meest tegenstrijdige dingen. Want hij is zeer
gemeenzaam met het meest tegenstrijdige; hij kent Prondhon even goed als de Imitatio
en Béranger is hem evenmin vreemd als de psalmen. Terwijl hij de hymnen der Kerk
met eerbied en geestdrift bepeinst, ontgaat zijn oor geen regel, geen noot van het
jongste Parijzer straatdeuntjen of het laatste refrein der operette. Zijn hand voert met
even groote vaardigheid den noestigen knuppel als de fijne floret en hij slingert even
krachtig en even behendig
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de zware spies als de fijne gevederde schicht. Hij heeft niet alleen toorn en teerheid,
maar hij is tevens krachtig en sierlijk, onverzettelijk en vlug, ernstig en speelsch,
somber en dartel, verheven en gemeenzaam, maar altijd klaar, altijd helder, altijd
verstaanbaar, doorzichtig en toch diep. Geen enkele toch beheerscht als hij de taal,
die de Maistre zoo meesterlijk teekende: ‘la France a reçu une langue dominatrice
dont le caractère caché est encore un mystère’; geen enkele weet het als hij te smeden
dat staal ‘le plus intraitable des métaux, mais celui de tous qui reçoit le plus beau
poli lorsque l'art parvient à le dompter.’ In de hoogste mate bezit hij die gave als ‘Ie
talent éminemment, français’ door de Maistre genoemd, dien ‘art de la parole’,
waaronder men wel doet niet de uiterlijke welsprekendheid maar de vinding van het
juiste en schoone woord te verstaan. Grootsche, verheven ideeën weet hij te kleeden
in den uitnemend maatschappelijken vorm, die ze voor allen toegankelijk maakt en
ze door allen doet behouden of om de scherpe, indringende juistheid der uitdrukking
of om het schoone en bevattelijke van het beeld. De beginselen van Encycliek en
Syllabus vinden in Veuillot den tolk, dien dit geslacht der negentiende eeuw behoefde,
den tolk, die niet alleen hun wijsgeerige, maar ook voor het leven geldende beteekenis
doet verstaan.
Om terug te keeren. In zijn sprekendste gave, in zijn spot vindt men den geheelen
man terug. Die spot is geen geestig spel, half dartel, half ernstig; geen opwekking
tot een lach, die 't lijden van anderen vergeet. Daarin ligt geen zelfverheffing, des te
streelender omdat ze door zoo klein een middel wordt bereikt. Hij heeft niets van
het blijspel en gaat zelfs hooger dan het hekeldicht. In dien spot vlamt de vreeselijke,
maar heilige toorn, uit de liefde en den haat geboren, de toorn, die van teerheid
doordrongen is en van woede beeft. Hier is geen poging tot scherts of jokkernij, geen
ijdel woord, geen belachelijke teekening, hier is ernst, vreeselijke ernst, hier wordt
een oordeel gesproken, een vonnis, dat de aankondiging en de voltrekking der straf
is te gelijk. Daar is een goddelijke ironie, een spottend lachen Gods, dat zich openbaart
in Nabuchodonosor gras etend met de runderen; in
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Nero, die van een slaaf den zelfmoord afbidt, in Arius, die zijn triomf op de ellendigste
en belachelijkste wijze moet onderbreken en eindigen. Een echo van die ironie trilt
in den geweldigen spot van Veuillot. Hij wreekt de waarheid en het recht tegenover
de tandelooze critiek en de geestigheid, die op het verlept gelaat geen gullen lach
meer doet stralen, maar slechts wat trilling in de matte rimpels brengt.
Als de bliksem, die den machtigen eik doodt en slechts een smalle, zwarte streep
nalaat, zoo treft de spot van dezen geweldige. Eén woord is hem genoeg, maar dat
woord flikkert en brandt, het is scherp en juist, doodend en onsterfelijk als een portret
van Tacitus. Naast de meeste groote namen van onzen tijd zou men hun karakter
kunnen neerschrijven, zooals het gegrift staat in éen woord van Veuillot. ‘L'équivalent
de la Dubarry’, welaan, de maarschalk Serrano, de hertog de la Torre, het hoofd van
het voorloopig bewind der Spaansche Republiek moge al erkend worden door alle
machten van Europa, door den grooten Turk en door den prins von Bismarck, in dit
woord blijft hij herkenbaar voor tijdgenoot en nakomeling. Het is een dier blijvende
woorden, blijvend als ‘de Lombardijsche stieren’, dat onsterfelijke scheldwoord door
Petrus Damiani gesmeed.
Scheldwoorden! - Ja, het laat zich verwachten. Schelden en spotten, ziedaar de
kracht van Veuillot. Wie die meening wil houden, houde ze. Deze schets is geen
apologie. Maar wie hem de liefdeleer van het Evangelie voorhoudt bedenke dat deze
liefde geen liefelijke minzaamheid beveelt tegenover het booze of de boozen; wie
den geest van vrede en geduld der H. Schrift lofprijst behoeft niet te vergeten, dat
daar ook spraak is van geweldigen, maar rechtvaardigen en heiligen toorn; en de
mond, die Petrus' zwaard in de scheede terugdreef, heeft ook verkondigd: ‘Ik ben
niet gekomen om den vrede te brengen, maar het zwaard’. - Schelden en spotten, het
woord is spoedig gezegd en het vonnis schijnt gereed en geslagen. Wie het met een
zucht en een traan kan aanzien, dat de hand van den een of anderen lafaard telken
dage een nieuw opschrift plaatst boven het hoofd van den menschgeworden God,
onzen Heer en Zaligmaker, en daarop heden idioot
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schrijft en morgen dweper en dan logenaar, - een zoodanige zal wel een vroom en
braaf man wezen. Maar Veuillot is van een ander gestel. Hij grijpt den boef bij de
keel en zet hem de knie op de borst en terwijl hij met de eene hand den gorgel
omklemt neemt hij met de andere het gloeiend witte ijzer en brandt den bureaulist
van Pilatus een merk op het voorhoofd, dat alleen het berouw kan wegnemen. Hij
zou zijn leven geven, indien de gestrafte daardoor dien traan van berouw kon weenen.
Maar eerst de straf. Daarin is hij misschien minder beminnelijk dan die brave vrome,
maar hij is er toch niet minder om.

III.
Of Veuillot kunst bezit? - Het antwoord is vrij overbodig. Een stijl als de zijne verraadt
evenzeer kunst als kunstvaardigheid. Maar zijn kunst smelt ineen met zijn leven;
hare bezieling is de edelste hartstocht, de helden geestdrift, die op het slagveld alles
trotseert. Vol harmonie als zij is in haar vormen en verhoudingen, toch brengt deze
kunst niet als eersten indruk een schoonheidsgevoel teweeg; zij wekt zelfs niet de
gedachte aan majestueuse, maar wel aan vaardige en onbedwingbare kracht. Zij is
in waarheid de kunst van den dagbladschrijver. Niemand weigert aan dezen meester
een plaats onder de meesters der pers. Hij is onmiskenbaar de vaardigste
geschiedschrijver van den dag. Uit de dwarrelende wolk van dagelijksche
gebeurtenissen weet hij het feit te grijpen en te bewaren. Zijn blik is scherp, zijn
oordeel snel, zijn woord zóo juist, dat het feit daarvoor geschapen schijnt. Maar hij
heeft maer dan deze geestesgaven. Hij heeft voor zijn oordeel een onveranderlijken
maatstaf, een onomstootelijke wet. Het ideaal zijner wereldbeschouwing is hem niet
verborgen, de wet, die de geschiedenis beweegt en beheerscht is hem geen geheim.
Dat alles heeft hij in zijn geloof. Nog eens zonder zijn geloof is deze man niets. Hij
dankt daaraan zijn frissche vruchtbaarheid; het geeft hem de onverzettelijkheid, die
aan onverbidde-
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lijkheid grenst. Want hij is onverbiddelijk in zijn vonnissen, in zijn oordeelen. Van
het oordeel over éene verhouding hangt bij hem het oordeel over alles; maar die
verhouding, die betrekking is dan ook de hoogste, die van het feit, van de daad, van
het werk, van den man tot de wet des geloofs, de wet van God. Hij kent geen andere,
of liever, hij wil geen andere kennen. Men vindt dat niet altijd aangenaam. Die korte
afdoeningen heeten dan ook veeltijds de scheldwoorden van straks.
Maar bezie die scheldwoorden eens van nabij, welk een virtuositeit, welk een
kunst, Met hoeveel juistheid en toch hoe vrij en ongedwongen loopen alle
beschouwingen uit op dat éene woord. Soms regent het van die woorden.
Eene eigenschap pleegt men wel aan den dagbladschrijver Veuillot te ontzeggen.
Hij heeft geestdrift en geest, hij is warm, verheven, diep, fijn, hij weet gevoel en
verstand te vervullen met zijn ideeën, hij is breed, rijk, krachtig, onbedwingbaar,
maar hij is geen politicus. Scherpzinnig als hij is, hij weet niet te berekenen en af te
leiden, hij mist de handigheid om de feiten te groepen en te verbinden en uit de
verbinding het vervolg aan te geven. Ook ontbreekt hem in niet geringe mate de
voorzichtigheid. Een beginsel verzwijgen, waar het belang het zou eischen, vorderen,
gebieden, dat is hem verre. Veeleer gevoelt hij zich juist op die oogenblikken
geprikkeld om alles te zeggen en zeer luid te zeggen. Eigenlijk is hij een enfant
terrible, een bederver van de politiek, die wel weinig doet, maar toch zeer goede
bedoelingen heeft. Van het fijne spel der staatkunde verstaat hij niets. Toegeven om
te behouden, 't minder kwade doen om 't grooter te vermijden schijnt hem gemeenlijk
lafheid. Dat men de Orenoque terugroept om te voorkomen dat ‘Italië’ den Paus nog
erger bejegening aandoe, dat men dan Frankrijk bij den H. Stoel blijft
vertegenwoordigen, opdat er toch iemand zou blijven, dat schijnt hem verraad aan
eer en recht. Zoo is het steeds. Van kalmte, van overleg, van beraad, van ponderatie
bij hem geen spoor.
Het is waar, Veuillot is geen politicus. Hij is te zeer profeet om een wijze te zijn.
De politieke beschouwing in den ergeren zin is hem vreemd, al geeft menige zijner
bladzijden getuigenis van zijn kennis en oordeel over 's wereld zaken.
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Want staatsman is hij tóch, al mist hij de bekrompen berekening. Hij is man van
beginsel; zijn beschouwingen zijn breed en grootsch als het beginsel zelf. Maar daar
is toch onder deze opzichten een leemte in zijn vorming en het valt zelfs niet te
ontkennen dat hem de verdienstelijkheid van het voorzichtig zwijgen soms ontsnapt.
Ook zou het moeielijk te staven zijn, dat hij de noodzakelijkheid, die den man
vanbeginsel soms een pijnlijk toezien oplegt, in al haar kracht waardeert. Van den
anderen kant strekt het Venillot tot eere, dat hij door velen geen politicus wordt
genoemd. ‘Er bestaat vrees om groote zaken en vraagstukken aan te vatten en ze
door te zetten tot de oplossing; angst om recht te doen dwars door alles heen; en dat
heet politiek.’ Ga verder, er bestaat vrees om recht te vorderen in naam van beginselen;
angst om het beginsel scherp, open en eerlijk uit te spreken, angst en vrees, omdat
men dan niet meer terug kon treden en dat heet politiek. Er bestaat neiging om te
ronselen en te kwanselen, om te overleggen en bij te leggen, om rechten te laten
miskennen als de praktijken maar geoorloofd blijven en dat heet politiek. Het behoort
tot Veuillots eeretitels, dat men hem steeds het niet-begrijpen en niet-waardeeren
dezer politiek verweet. Meesterlijk heeft hij eens dien politicus geteekend: ‘il
n'offusque aucune idée divergente, il n'a point de pensées absolues; bref, par sa
modération en tout, l'on concevrait difficilement un homme, qui dans les limites de
l'honnêteté et de la raison puisse être davantage l'homme de tout le monde.’ Tot dat
geslacht behoort hij niet. Hij is een van die mannen die liever de wereld doorkruisen
met hun recht als bedelstaf, dan warmpjes zitten op het erf, dat hun en hun kinderen
is gewaarborgd, maar dat niet meer is het erf van den vrijen man.
Een woord van Veuillot, dat den geheelen man teekent. ‘Het Katholiek beginsel’,
zegt hij, ‘is de steen in den slinger van David. Hij is hard, vast, scherp, maar daar is
er maar éen. Het liberaal-Katholicisme slaat in zijn wijsheid den steen tot gruizel en
doet daar zand doorheen. Dan kau het twee, driemaal werpen en misschien wordt
Goliath slechts gekwetst en kan men hem nog bekeeren. Het werpt en Goliath schudt
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den breeden kop en wrijft zich de oogen uit en schopt met een grimmigen lach dit
Davidjen weg. Wij zullen den steen goed bewaren en geheel houden, op een goeden
dag zal David wel komen en de steen gaat het voorhoofd in.’
Als hij u dat zegt op zijn zachten, fluisterenden toon, dan trilt er iets in zijn stem,
dan straalt er iets uit zijn oogen, dan is er iets in de korte beweging van zijn breede
hand, dat den machtigen werper verraadt, die reeds zoo menigen Goliath den scherpen,
heelen steen in het voorhoofd dreef.

IV.
Het levensverhaal van dezen man is zeer eenvoudig. Van arme ouders geboren, als
een kind der armen opgevoed, heeft hij zich zelf onderwezen in taal en stijl. Hij was
niet alleen arm aan tijdelijke middelen, zijn ouders hadden hem zelfs het goedkoopste
en toch beste brood niet kunnen geven, het brood des levens. ‘Je le dis à la honte de
mon temps, non à la leur; ils ne connaissaient pas Dieu.’
Zoo zwierf hij dan zonder God de wereld door. Dan aan een dagblad van deze,
dan aan een van gene partij verbonden. Op een zeker oogenblik stond hij stil en hield
rekening met zich zelven; ieder mensch kent dit oogenblik. Hij had weinig meer,
bijna niets; van overtuiging geen zweem, van eer een dwaas begrip - le respect
humain, une lâcheté - van geweten, een doffe echo. Toen voerde hem de hand der
Voorzienigheid naar Rome. Ja de hand der Voorzienigheid, - hij zelf heeft het beleden,
weenend van heilige aandoening, jubelend van heilig genot, trillend van heiligen
toorn, beleden door ieder woord, door iedere daad van zijn leven.
Toen vond hij ook na nog enkele zwervingen, zijn vaste plaats als de redacteur
van den Univers. Sinds dertig jaren heeft hij die plaats vervuld, ze alleen ruimend
voor het geweld der vervolging, dat hem dan in de gevangenis bracht, dan het zwijgen
oplegde voor korter of langer tijd. Het zwijgen? - neen, gezwegen heeft hij nooit.
Nooit heeft de pen tusschen
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deze vingeren gerust; nooit is de belijdenis op deze lippen verstomd. De vervolging
heeft hem versterkt, vergroot. Het stalen karakter van dezen man is onder den hamer
der verdrukking hoekiger geworden, scherper en leniger; in vuurproef op vuurproef
is de kling gehard, van steen op steen geslepen.
Daar is geen woord, geen sylbe weggevallen van wat hij schreef in 1843: ‘Nous
n'apportenons qu'à l'Eglise et à la Patrie.
Parmi ces choses qui passent, parmi ces débris, dans ce mouvement des idées qui
s'en vont, reviennent at s'en vont encore, nous embrassons fermement les seules
choses, les seules idées qui ne passent pas: l'Eglise et la Patrie.
Un parti c'est une haine; un système, c'est une entrave; nous n'en voulons d'aucune
sorte. Nous prenons la société comme l'ont prise les apôtres: nous ne sommes ni à
Paul, ni à Céphas; nous sómmes à Jésus-Christ.’
Die leus en die belijdenis zijn nog steeds de zijne. Nog altijd Knielt hij aan de
voeten van Christus en buigt hij het hoofd voor het woord van Petrus; nog altijd,
helaas, heeft hij te vreezen meer dan te hopen voor zijn vaderland. Want nog heden
heeft ook dit woord van vóor dertig jaren een treffende beteekenis: ‘Nous réservons
notre hommage et notre amour à l'autorité vraiment digne de nous qui, sortant de
l'anarchie actuelle, fera connaître qu'elle est de Dieu, en marchant vers les nouvelles
destinées de la France, une croix à la main.’
Indien men hem zijn plaats wil aanwijzen onder de mannen die op deze onze eeuw
hun kracht hebben geoefend en getoond, dan behoort men hem te rangschikken met
hen; die tot de herleving van het Katholiek bewustzijn het krachtigst en het best
hebben meegewerkt. Hij toch heeft het vol, het geheel Katholiek beginsel in het leven
der enkelen weer doen ontwaken, en het een machtige stem verleend in het openbaar
leven van onzen tijd. Bij alle onze tegenstanders is zijn naam de naam van den vijand.
Dat het zoo is valt ook toe te schrijven aan zijn natie, die de Fransche, aan zijn taal,
die de wereldtaal is. Ieder volk heeft zulk een man gekend in
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deze dagen: wij roemen nog den man, die ten onzent de Teisterbantsche vaan kroonde
door het naamcijfer van den Christus en den Katholieken naam weer met eere deed
klinken op zoo menig gebied, waar die naam voor goed gestorven scheen. Hoe het
zij, Veuillot heeft in breeden kring van werk en van hoorders gearbeid. Zijn kracht
heeftallen gegrepen en allen wakker geschud. Men toornde op hem, men voelde zich
gekwetst, gewond, maar men voelde zich ook gebonden, op het eind beleed men zich
veroverd. Den Katholieken maatstaf leerde hij ons weer aanleggen aan de Staatkunde,
aan de wijsheid, aan de groote mannen en de groote ontdekkingen, aan de groote
daden en de groote woorden, aan de reuzen en aan de genieën van onzen tijd. Ten
opzichte der laatsten vooral heeft hij ons uitstekende diensten bewezen. De aureool
van den kunstenaar verlicht te zeer de schaduwen in den mensch, in George Sand
vergat men Madame Dudevant; in de lichtzee van den schoonen stijl stralen de ideeën
der duisternis. Hoe menigeen voelde niet zijn toorn oprijzen bij de onverbiddelijke
felle critiek, die den lievelingsauteur geeselde en hoe menigeen moest belijden dat
de gezondheid van geest en gemoed onder de scherpe tuchtiging, ook op hem
neergeslagen, niet geleden had?
Hij heeft vele bewonderaars, vele vijanden, vele bestrijders, heele en halve, vele
beknibbelaars, weinig vrienden. Laat dat zijn. Het behoort tot de eigenaardigheid
zijner verschijning. Hij heeft iets beters dan de vriendschap, hij heeft de onsterfelijke
hoop. Waarlijk hij is benijdenswaardig de man, die, zonder dat men hem zelfs van
overdrijving kan betichten, het fiere en koninklijke woord durft te spreken:
‘Nous travaillons pour nos enfants, nous leur laisserons un héritage magnifique.
Et nous, sortis les premiers de la servitude de l'Egypte, nourris de manne, combattus,
nous aurons des jours laborieux, nous ne connaîtrons que des yeux la terre promise.
Qu'importe, nous n'attendons pas le Messie: il nous attend!
Nous lui dirons qu'en des temps pleins de troubles et d'incertitudes, nous avons
combattu pour sa justice, non pour la nôtre, et que nous n'avons haï que l'impiété.’
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Joseph von Görres. 25 Januari 1776. - 29 Januari 1848.
I.
Op den feestdag van S. Paulus' bekeering, toen het Angelus-klokjen middag luidde,
werd Johann Joseph Görres te Coblenz aan den Rijn geboren. Of wel door bestemming
der ouders of misschien eerder nog door inwendigen drang werd de zoon van den
Rijnschen houtkooper niet voor den handel, maar voor de geleerdheid opgeleid. De
studiën van den knaap en later van den jongeling hadden echter een zeer vrij, zeer
omvattend karakter. Schoolsch schijnt de jonge Görres nooit te zijn geweest, hoewel
hij met noeste vlijt en ijzeren volharding het dorre veld der eerste wetenschappen
bearbeidde.
Wel is het dor dat veld, waarop de knaap de prima principia, als ze heeten, moet
zaaien en maaien en oogsten in het zweet zijns aangezichts. Maar voor sommige
lievelingen der natuur bestaat geen dorheid, voor hen heeft zelfs het enge
schoolvertrek een wijden, diepen gezichtseinder, en de harde bank, de besneden,
gekorven schrijftafel geven even zoete droomen als het Sybaritisch rozenbed. Ook
over de studiën van Görres' jeugd heeft de vriendelijkste en schoonste dochter der
natuur, de gouden fantasie, met milde hand haar geurige en kleurige bloemen
gestrooid. En met haar heeft hem de vrijheid geoefend en versterkt in die
oorspronkelijkheid van beweging, dien vasten heldhaftigen moed zonder uiterlijk
vertoon.
Natuurkunde, geographie, geschiedenis, de drie wetenschap-
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pen die het best de diepte, de breedte, de hoogte van het wereldleven in zijn
verschijnselen weerkaatsen en boven welke de wijsbegeerte zetelt als meesteresse
aller wetten en verklaardster aller raadselen, - deze drie wetenschappen hielden hoofd
en hart van den jongen Görres bij voorkeur bezig. Hoofd en hart, want terwijl slechts
weinigen in hun jeugd enkel ‘wetenden’ zijn, om later ter wille der wetenschap het
leven te vergeten, is Görres tot zijn jongste ure steeds een levende gebleven. Toen
hij nu een bepaald vak van wetenschap zou kiezen, nam hij de medicijnen en begaf
zich met dat doel naar de hoogeschool te Bonn.
Görres zon nooit student worden. Daar was een geweldige storm over Europa
gekomen, die overal het pas gister vastgestelde zoowel als de instellingen van eeuwen
omverwierp en ook den jongen Görres aan gehoorzaal en studeervertrek onttoog.
Men schreef 1794 - het jaarcijfer is welsprekender dan alle woorden, men voelt wat
het zeggen wil. - De bliksem der Fransche revolutie scheurt het groene kleed van
den slaperigen Duitschen Rijn, de wateren breken los en dartelen, woelen, wentelen
voort met stormgedruisch en tooverklank, door het dreunen van het geschut schettert
de vrijheidsbazuin, de Meiboomen verrijzen met de roode muts bekroond, vol geurig
groen met driekleurige linten omstrikt; de menigte joelt en schatert, handen worden
uitgestoken en vinden handen genoeg, de rijen vormen zich tot den vrijen, maatloozen
dans:
‘Liberté, liberté chérie!’

Zoo treedt de Revolutie in de Rijnlanden op als de rozenvingerige Aurora eener
nieuwe wereld. Görres had geen jongeling moeten zijn op de grens der twintig jaren,
indien ook hem het hoofd niet heet waar' geworden en het hart onstuimiger geslagen
had. Op eenmaal stond Görres in het midden der chaotische beweging en waar
niemand aan iets anders dacht dan het heden, tenzij de eerzucht hem reeds de vingeren
deed slaan aan het blad der toekomst, daar had hij reeds een ideaal aanschouwd, daar
beschreef hij het reeds voor zijn tijdgenooten: ‘der allgemeine Frieden, ein Ideal’.
Spoedig echter bemerkte hij dat idealen alleen door harden

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

130
strijd worden veroverd en hij begon den strijd in een weekblad (toen een
dekaden-blad) ‘das rothe Blatt’. Menschen, die naar idealen streven, is het lage, het
gemeene een gruwel en Görres bewees dat het hem ernst was met zijn jacht naar het
hoogste. Daar was laagheid en gemeenheid te over in de republikeinsche kringen en
de jonge Rijnlander aarzelde niet aan te klagen en te veroordeelen. Vóor dat nog zijn
blad kon worden opgeheven liet hij het verschijnen onder een nieuwen titel in een
nieuw kleed: ‘Rübezahl im blauen Gewande’. Stoutweg verklaarde hij, dat vleiers
en tafelschuimers hem altijd en overal verachtelijk schenen, ze mochten dan bedelen
bij vorsten of lofliederen zingen op het souvereine volk. Het is niet te verwonderen
indien zulk een man niet paste in de wereld van het Directoire en zijn staatkundige
loopbaan spoedig ten einde liep. Een tocht naar Parijs was haar besluit. In 1799 werd
Görres met anderen zijner stadgenooten afgevaardigd om daar den stand van zaken
op te nemen. Toen hij in Frankrijks hoofdstad aankwam was de 18e Brumaire een
feit. De ‘Morgenster’ was uit Egypte opgegaan. ‘Ga Suetonius lezen, Augustus komt’
schreef hij aan een zijner vrienden in het vaderland. Augustus zou komen, maar in
gansch anderen vorm. Daar was ook meer dan een Suetonius noodig, een Tacitus
met heeter gloed en feller eerlijkheid.
Na zijn terugkeer werd Görres een bedaard en rustig man. In gelukkigen echt met
Catharina de Lasaulx verbonden leefde hij te Coblenz als leeraar in de natuurkunde
aan de middelbare school. Rusteloos werkzaam bleef zijn geest naar het ideale streven.
Hij was op een valschen weg, Schelling en Fichte waren zijn geleiders. Maar
eigenaardig is reeds in dit tijdperk van zijn leven het zoeken naar de hoogste ideeën
op ieder gebied, het worstelen naar éenheid in de uiteenloopendste richtingen.
Aphorismen, korte zinrijke spreuken, gedachten, zonder schijnbaar verband, los neêr
geschreven en toch uit de diepste diepten van zijn gemoeds- en geestesleven geboren
waren de vruchten van zijn arbeid. Zij verspreidden zich over ieder veld, over kunst
en physiologie, over organologie en geloof en wetenschap. In Heidelberg, waarheen
hij zich in
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1806 met tijdelijk verlof begaf, vond zijn alles omvattende geest nieuwe werelden,
zijn hart twee vrienden: Clemens Brentano en Achim von Arnim.
Terwijl de Revolutie met haar dreunend krijgsgeschreeuw en haar vlammenzwaard
de menuet-muziek verbande en de koningen in Rococostijl ronddreef als opgeschrikte
Saksische herdertjens, was in Duitschland op letterkundig, en ook voor een deel op
maatschappelijk gebied, een zonderlinge beweging ontstaan, een beweging naar de
natuur terug, maar naur de natuur in haar meest frisschen kunstvorm, een beweging
naar de middeneeuwen. De Romantiek was geboren, de bel esprit verdwenen. Men
zocht weêr naar het oude volkslied met zijn ronden vrijen toon en zijn schalken ernst,
naar het sprookje met zijn beminnelijke geheimzinnigheid en zijn openhartige
schoonheid, naar de legende met haar bekoorlijke reinheid en vrome verheffing, naar
de ballade met haar epischen gang en haar weemoedig slotakkoord. Clemens Brentano
en Achim von Arnim behoorden onder de eerste ontdekkers dier nieuwe
wonderwereld, zij waren, de eerste vooral, de zangers dier vroolijke, lustige, stralende
beemden, uit ‘des Knabens Wunderhorn’ strooiden zij bloemen rond vol frisschen
geur en onverwelkbare pracht. Door natuur en door vorming behoorde Görres tot
hen en in zekeren zin had men van hem gezongen:
‘Als Knabe stieg ich in die Hallen
Verlassner Burgen oft hinan,
Durch alle Städte that ich wallen
Und sah die bohen Müster an.
Da war es, dass mit stillem Mahnen
Der Geist der Vorwelt bei mir stand,
Da liess er frühe schon mich ahnen
Was später ich in Büchern fand.

De geest van het verleden, die Görres omzweefde, was boven alles een levende geest,
maar ook meer dan een geest van het lied, van de poëzie, het was waarlijk de geest
des levens, die hem geheimen ontsluierde, waarvan de vrienden der schoonheid nooit
hadden gedroomd. Het was Görres niet genoeg mede
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te werken aan Brentano's ‘Einsiedler Zeitung’ of een uitgave der ‘Deutsche
Volksbücher’ te leveren; dieper drong hij door in den verborgen zin der oude verhalen,
zijn beschouwing werd wijsgeerig en daardoor algemeener, omvattender,
menschelijker. Een vrucht zijner studiën en bespiegelingen was de ‘Mythengeschichte
der Asiatischen Welt’ in 1810 te Coblenz, na zijn terugkeer uit Heidelberg,
verschenen, een wonderbaar boek, waarin voor het eerst de oude fabelen ernstig en
waardig als de vrucht van menschelijke ontwikkeling, als de openbaring van
levensgeheimen werden beschouwd. Creuser zou jaren later Görres om dat boek nog
als een zijner baanbrekers roemen.
Maar de tijd van wijsgeerige bespiegelingen droomerij, de tijd van sagen en mythen
was geëindigd, de werkelijkheid, grooter dan eenig verleden eischte den man terug.
Het, jaar 1813 was gekomen en met dat jaar, voor Duitschland, een geest van
verheffing, van vrijheid, van eer en plichtgevoel, een geest van opoffering en alles
trotseerende liefde. De lucht weêrgalmde van liederen vol doodsverachting en
profeciën van zegepraal, en op de slagvelden bloedden de edelsten en de besten,
maar de suizende wiekslag van den dood bracht hun ook de boodschap van
Duitschlands zege. Daarbij ontwaakte ook een geest van frissche, levensvolle
ontwikkeling, men had niet alleen den despoot overwonnen, maar ook een nieuwen
tijd veroverd en de volksgeest, die den dwingeland verdreef wilde geen. Landesväter
terug. De bezielde spreker van alles wat er omging in geest en hart van het Duitsche
volk werd Josef Görres, de man te Coblenz. In 1814 verscheen zijn ‘Rheinische
Mercur’, een om den anderen dag verschijnend blad, dat een dagteekening is in de
historie van den bevrijdingsstrijd. Om den toon, den stijl te karakteriseeren heeft
Gentz in een brief aan Rahel voorgangers als Isaias, Dante en Shakespeare noodig Milton is reeds te week, zegt hij. Niemand heeft ooit vreeselijker, verhevener en
duivelscher geschreven dan deze Görres. En waarlijk, daar is hier de onvergelijkelijke
menschenkennis van den grooten Engelschen zanger, daar is hier die bekendheid
met wat helden en grooten denken, gevoelen. Görres staat, evenals Shakespeare, op
één lijn met zijn helden: hij is een reus als Napoleon. Maar evenmin ontbreekt
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hem die wonderbare wetenschap van het geheele leven in zijn laagten en zijn hoogten,
zijn hel en zijn paradijs. Zijn blik is niet beperkt tot de koele, korte berekeningen
van het heden, hij kent historie en, wien bevreemdt het nog, ook de toekomst sluit
hem haar vergezichten open; evenals Isaias houdt hij de bazuin van zegepraal en
wraakgericht.
En wat Isaias geschiedde bij zijn optreden als profeet, geschiedt ook bij Görres.
Ook hem werden de lippen gezuiverd van aardsche wijsheid en eigenwaan, ook uit
zijn mond kwam van dezen tijd af het woord des Heeren, het woord des geloofs.
Görres had nooit God gelasterd of den Christus verzaakt, hij had gesproken naar de
ingevingen van een groot en edel hart, een diepen rijken geest, maar geen van beide
door hooger waarheid verlicht, verwarmd, bevrucht. Als al zijn tijdgenooten was
ook hem het Christendom met zijn stellige leer en zijn stellige wet een geheim
gebleven, de fiere, edele bouw der Katholieke Kerk met haar onaantastbare
grondslagen en haar hoog opstrevende gevels scheen hun, in hun verblinding, als
een soort van gevangenis. Gevoel en vrijheid, waren de leuzen. Maar in de stormen
dier dagen werd Görres tot het oude huis - daar was zoo veel gevallen en dat alleen
stond nog! - teruggevoerd. De eeuwige strijd tusschen de werkelijkheid en het ideaal
deed hem beseffen dat toch ergens hier op aarde een verzoening moet gevonden
worden, deed hem die eindelijk vinden bij de dochter Gods, de moeder der menschen,
de Katholieke Kerk. Maar op het oogenblik der uitgave van den ‘Rheinische Merkur’
was dit alles nog niet door Görres bereikt.
De staatkundige geschiedenis der bevrijdingsjaren is de geschiedenis van een bijna
ongelooflijke kleingeestigheid, een jammerlijke geschiedenis. Het bloed der volkeren
wordt nu overstemd door het fluisteren der diplomaten en de donder der slagvelden
gaat over in het gonzen en kirren der salons. Het mysticisme van madame de
Krüdener-neemt de plaats in van den machtigen drang, die uit de diepten van ellende
de volken en koningen het hart deed verheffen tot God en den Christus.
Voor het volk was Napoleon een dwingeland, voor de regeeringen en hun
vertegenwoordigers een gevaarlijk mededinger;
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voor de volken gold de strijd vaderland en vrijheid, voor de koningen troon en erfrecht
en bezit; voor de volken was de zegepraal een spoorslag tot hooger leven, forscher
krachtsontwikkeling, voor de vorsten was die geestdrift een reden tot bezorgdheid
en vreeze: als le bas peuple eens ernstig begon te meenen dat het alles, dat het iets
had gedaan? - De diplomaten en de overige staatkunstenaars maakten staten en
staatjens naar den eisch van het evenwicht en van de dynastieke jalousiën gereed;
zij sloten verdragen en heilige verbonden en het hoogste meesterstuk van
kleingeestigheid en ijverzucht, van bekrompen sluwheid en rekenmeesters-staatkunde
werd gefatsoeneerd tot den Duitschen bond. O, wat Pygmeën, die na den strijd der
Titans over den oorlogsbuit heenwriemelden, als mieren over den gevallen adelaar.
Men gevoelt behoefte om bij deze hoogheerlijke vertooning van kleinheden even op
te zienna ar Görres, naar een groot man, naar een reus. Waarlijk een reus, waar gij
hem plaatst naast de lotsbeschikkers der volken, naast Gentz en Talleyrand, naast
Nesselrode en Hardenberg en Metternich. Hoe anders klinkt zijn taal dan de taal dier
verdragensmeders, die een statenorde meenden te stichten door verbonden en
kabinetsorders, een statenorde, die voor altijd zou verdwijnen, zou worden
weggevaagd vóor nog het papier, waarop dat alles beschreven stond, was vergeeld
of de inkt verbleekt. Wat een hooger, een edeler afkomst verraden zijn ideën, zijn
visioenen, als hij spreekt van het Duitsche Rijk, van de rechten der volken en de
rechten Gods. Maar die taal mocht niet worden gehoord, de vijfde grootmacht mocht
geen stem hebben in den raad der groote mogendheden, de man, die dien naam van
vijfde grootmacht verdiende, was te groot voor dezen. Vooral te groot voor Pruisen,
waar de grootste politiek toch altijd een Hohenzollernsche Hauspolitik blijft. Görres
werd staatsgefährlich, - de zaak is veel ouder dan de naam. Reeds in 1815 - tegen
het einde van het jaar - werd hij uitgenoodigd zijn toon en zijne eischen te matigen.
Toen hij in een der laatste artikelen van dien jaargang zijn hoop vestigde op het feit
dat naar de regelen der astrologie Mercurius in 1816 zou heerschen, moet Görres
wel hebben geglimlacht, en wanneer hij meer met zichzelf ware
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bezig geweest dan had hij in den ‘Sternenhimmel bei der Neujahrswende’ ook zijn
lot kunnen lezen. Reeds in de eerste maanden van 1816 werd ‘der Rheinische Merkur’
bij kabinetsorder uit Berlijn opgeheven: de Pygmaeën trapten den reus. Met
onmeêdoogende waarheid heeft Görres later gezegd: ‘Hätte der Rheinische Merkur
die Meinung Jener verfochten, die sagen: da Kaiser Franz 1806 die teutsche
Kaiserskrone niedergelegt, so sei es nun die Bestimmung des Hauses Hohenzollern
in Teutschland an die Stelle der Habsburger als deren Erbe einzutreten, vielleichtwäre
dem Merkur und seinem Herausge ber ein anderes Loos geworden.’ Het ‘vielleicht’
is wèl zeker overbodig.
De kracht van Görres was niet gebroken; zijn geschrift ‘Teutschlands künftige
Verfassung’ en de uitgave der ‘Altdeutsche Volks- und Meisterlieder’ mochten het
getuigen. Toen in 1817 de Rijnprovinciën door hongersnood werden geteisterd, stond
Görres aan het hoofd der Hilfsvereine. Maar de spanning tusschen hem en de regeering
bleef bestaan. Zijn ambt, hij was ‘Director des öffentlichen Unterrichtes’, werd
opgeheven en het traktement werd hem aangeboden onder de voorwaarde, dat hij
niets der regeering onbehagelijks meer schrijven zou. Hij antwoordde op dergelijk
aanbod door zijne daden. Toen de minister Hardenberg in 1818 de Rijnprovinciën
bezocht overhandigde hem Görres aan het hoofd eener talrijke deputatie een
verzoekschrift, waarin op opheffing van enkele bezwaren en het toestaan van zekere
vrijheden werd aangedrongen. Het antwoord was een belofte, niets meer. Aan Görres
bood men een leerstoel aan de Universiteit te Berlijn. Of men de hoop koesterde den
reuzenstrijder door hoofsche vleierij en versuffende geleerdheid te temmen? Hoe het
zij, dat de reus vooreerst nog aan geen rusten dacht, dat de moedige spreker zijn
metalen stem nog niet deed zwijgen, bleek al spoedig toen in 1820 ‘Teutschland und
die Revolution’ verscheen. Een bevel tot inhechtenisneming was het antwoord der
regeering. Görres vluchtte naar Straatsburg.
Daar verscheen van zijn hand: ‘Das Heldenbuch von Iran’, een monument van
Perzische dichtkunde op Duitschen taalgrond overgebracht. Maar in die dagen was
het tevens een
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opwekking tot heldenmoed, tot volharding. Vooral voor het volk, dat van de tyrannie
der revolutie onder de tyrannie der reactie overging; hij, de onbezweken strijder, had
geen opwekking tot heldenmoed noodig, al liepen alle omstandigheden tegen hem
te saam. In het vaderland werd hem de gewone rechtspraak ontzegd, vrouw en
kinderen moesten vluchten naar Zwitserland, hij volgde. Op de hoogten der Alpen,
in de sterke zuivere berglucht werd zijn blik krachtiger, zijn geest vrijer, het spel der
menschelijke machten werd hem duidelijk en de eeuwige waarheden verrezen voor
zijne ziel in steeds scherper omtrekken, in steeds stralender verschijning. ‘Europa
und die Revolution’ heette het geschrift, dat in majestueuse vormen verleden en
heden en toekomst beschreef, en als een waarachtige profecie kon gelden. Waardig,
maar ook stout was de taal, die hier werd vernomen, de regeeringen moeten wel
hebben gesidderd bij deze orakelspreuken, die tevens vonnissen zijn. Voor een
revolutionair werd de man uitgekreten, die den moed had de geheime woorden van
het oogenblik te spreken, voor de kortzichtigen de arcana mysterii te ontsluiten en
te waarschuwen zoolang redding nog mogelijk was.
Görres behoorde op dat oogenblik tot de zeer enkelen, die in Europa den geest des
tijds kenden en verstonden. Hij zag de dwalingen van volken en vorsten, hij wist
toen, wat een halve eeuw later tot waarheid is geworden: het Weener Congres sticht
niets anders dan een provisorium. De regeeringen wilden hem niet verstaan. Het is
ook een onaantastbaar feit, dat het ‘niets vergeten en niets geleerd’ het woord blijft
voor alle daden der over de revolutie zegenpralende machthebbers. Bij de vorsten
staat het vast, dat de Revolutie niets anders is dan een misdaad, een bijna ondelgbare
misdaad door de volken gepleegd. Zij kunnen zich niet voorstellen, dat zij, de vorsten,
zeker de helft der schuld hebben te dragen en te boeten, dat de logica der Revolutie
eerder van boven, de waanzin van beneden gekomen is. De Habsburgers, de Bourbons,
de Hohenzollern weten niet dat Jozef II en Lodewijk XIV en Frederik II tot de
aartsrevolutionairen behooren, dat Kaunitz, Choiseul, Pombal, Aranda even schuldig
zijn als Rousseau, Beaumarchais en Desmoulins. In het zalig bewustzijn dat het
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Koningschap onschendbaar is achten zij ieder hunner daden onaantastbaar en meenen
gerechtigd te zijn tot alles, wat hun goddelijke luim behaagt. Toen dan ook de
Revolutie in Napoleon was overwonnen, meenden de regeeringen weer den ouden
weg te kunnen betreden, weer hun kunstig regeeringstelsel te kunnen doen herleven.
Zij begrepen niet, dat de toestanden waren veranderd; hoe de volken van kudden
weer tot natiën waren herboren. De Revolutie moest worden gekneveld en de
Revolutie was voor hen niets anders dan een macht, die anders wilde dan zij wilden.
Zij meenden de Revolutie te overwinnen door de toestanden te doen herleven, die
haar hadden begunstigd en de voorwaarden waaronder zij mogelijk geworden was.
Met onloochenbare juistheid heeft Görres de verwantschap tusschen de tyrannie
en de Revolutie aangetoond, aangetoond in 't verleden en in 't heden. In een
ontzettende reeks van tegenstellingen toont hij beider éenen aard. Daar bestaat éenheid
van wezen, zoo klinkt het, tusschen het despotisme der demokraten en de willekeur
van den enkele, tusschen de legaliteit der dwangwetten en de wanorde der buiten de
wet verklaringen, tusschen de Terreur en de staatkundige Inquisitie, tusschen het
absolutisme en de demagogie, tusschen de regeering door gunstelingen of door
partijen, door bureaukraten of door anarchisten. Alle volstrekte theoriën komen op
hetzelfde neer, de prediking der volstrekte koningsmacht en der onvervreemdbare
koningsrechten is even misdadig als die der algemeene vrijheid en gelijkheid. Het
een maakt vorsten en volken even rampzalig als het andere. En niet alleen op de
kwalen des tijds wees de onverbiddelijke heraut der waarheid, ook de genezing, die
bestaan moest in een terugkeeren naar de waarachtige historie, verkondigde en prees
hij aan. Het Duitsche keizerrijk en het huis Habsburg hersteld, Duitschland vereenigd
en toch in ieder zijner deelen zijn eigenaardig bestaan doorlevend, geen ijverzucht
meer tusschen Oostenrijk en Pruisen en vooral geen ijverzucht, geen wantrouwen
meer tegenover de Kerk. Die grootsche ideeën vervulden zijn ziel bij dien zwerftocht
over de Alpen en in grootsche taal gaf hij ze terug. Maar de regeeringen noemden
hem revolutionair, omdat hij hun grillen niet als rechten wilde eerbiedigen en Görres
bleef in ballingschap.
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De geschiedenis ging haar weg. Op het Congres van Weenen meende men de
Revolutie te hebben overwonnen, in 1822 was reeds het Congres van Verona
noodzakelijk. Nog eenmaal verhief Görres zijn machtige, waarschuwende stem; het
baatte niet. Deze tijd was nog niet rijp geworden voor de waarheid en het recht. In
een zijner aphorismen heeft de ziener die dagen geteekend: ‘Mit der einen Hand der
kirchlichen Revolution Bildsäulen errichten und mit der andern die politische mit
Feuer und Schwert verfolgen, Napoleon einen Tyrannen schelten, und doch selbst
alles thun, was jener geübt, dem Volke alle Lasten des Despotismus und sogleich
die der Freiheit aufbürden und keine einzige ihrer Wohlthaten ihm gestatten, einen
Index begründen und als höchstes Gut der Geistesfreiheit die Pressfreiheit anpreisen,
sich jeden willkürlichen Eingriff in die Gerechtigkeitspflege erlauben und sich als
eigenthümliches Attribut die unterschütterliche Handhabung von Recht und
Gerechtigkeit beilegen: das heiszt die Nacht mit den Tag verkuppeln; nur ein
melancholisches Dämmerlicht geht aus dieser Verbindung hervor, wie es in der
Vorhölle geherrscht, wo die Patriarchen sassen und der Erlösung harrten.’
Middelerwijl bleef Görres zwerven in ballingschap. Wat moeiten ook vrienden en
vereerders te over hadden om zijn verhouding tegenover de regeering te regelen, wat
krachten ook werden ingespannen om den vrijwilligen balling ten minste de gewone
rechtspraak te doen vergunnen, het baatte niet. Toen Görres nu helder inzag, dat het
vaderland voor hem gesloten zou blijven, dat niet de veroordeeling, maar wel oordeel
en vonnis hem zouden worden geweigerd, besloot hij zijn zaak in het openbaar te
brengen: de historie zou dan eenmaal haar uitspraak kunnen doen. ‘In Sachen der
Rheinprovinz und in eigener Angelegenheit’ heette het geschrift, waarmede Görres
nu optrad. Bij al den afkeer dien politie en geweld inboezemen gevoelt men toch een
soort van dankbaar gevoel jegens de Staatkunde, die ons deze bladzijden heeft
bezorgd. Onder al die bladzijden, vooral die éene sints lang door de Historie met
haar grootzegel bevestigd en gewaarmerkt, die bladzijde, waarop Görres in al zijn
grootheid
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zich zelven teekent: ‘So mögen denn diese Blätter ausgehen in die Nation! Ihr Urheber
hat nichts verschweigen, verschieben noch bemänteln dürfen, und so darf er nichts
bereuen von Allem, was er gethan oder geschrieben hat. Seine Grundsätze liegen in
seinen Schriften jeder Prüfung offen; die schärfste, wenn sie nicht selbst etwa von
blosser Leidenschaft ausgeht, wird sie, wie er vertraut, keiner Verderblichkeit zu
ziehen im Stande sein; wie er sie ausgeübt ist hier aufgeschrieben. Der König ist
nicht reich genug ihm eine seiner guten Ueberzeugungen abzukaufen; die Höfe haben
nichts, das sie ihm bieten könnten, um ihm die Ruhe seines Gewissens dafür
abzutauschen; die Unabängigkeit seines Geistes und die Unbescholtenheit seines
Karakters, wenn zich auch Käufer dazu gefunden, wäre ihm um keinen Preis feil
gewesen. Er beugt sich vor Gott und seinem Worte, vor der Majestät, der Wahrheit,
der Sittlichkeit und dem Rechte und der Gerechtigkeit, aber nimmer vor der Willkür
und rohen Gewalt, in welchen Formen sie ihm entgegentrete. Ob sie drohend oder
lockend von oben oder unten an ihm komme; er hat sich nicht befugt gehalten, ihr
einigen Einfluss auf seine Ueberzeugung zu gestatten, die sonst im Bewusztsein
eigener Menschlichkeit keiner Verständigung durch Einsicht und nach Recht und
Billigkeit sich verschlossen hat. Mag man ihm daher auch noch jahrelang sein
Vaterland unrechtlich und ungesetzlich vorenthalten; man darf sich nicht schmeicheln,
damit auf seine Gesinnung und sein Benehmen den mindesten Einfluss auszuüben;
aber eben so wenig wird er sich durch die Zudringlichkeit und das Geschrei der
Parteien und ihr Loben oder Schelten irre machen lassen. Die Meinung ist ihm nur
das grosse, auseinander gezogene, objective Gewissen, in dem das eigene, persönliche,
Bestätigung und Bestärkung finden soll; er will sie nicht leiten, noch von ihr sich
leiten lassen, sondern sie nöthigen zur Wahrheit durch sich selbst, wie er genöthigt
wird. Gegen Invectiven hat ihn die Natur gehärtet, den Hass läszt er auf sich beruhen,
die Erboszung der Leidenschaften kann ihn nur ekeln oder bisweilen belustigen; den
Irrthum kann er im Bewusztsein eigener Schwäche leicht ertragen, und so ist es
keiner Verfolgung glücklicherweise noch gelungen,
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seine natürliche Heiterkeit zu stören, auch ist es keiner noch gegeben gewesen, ihm
ein Haar zu kränken. Darum ist er unbesorgt was die Zukunft bringen möge. Man
kann den inneren Widerspruch bis an die Gränze der Absurdität hintreiben, wo alles
zur Negation wird, dem man unterwegs begegnet und die Steine auf der Strasse gegen
das unnatürliche Treiben sich verschwören; endlich muss es doch seine Gränze finden
.... Darum darf er rubig seine Sache der Lenkung jener Macht hingeben, die ihn zu
dieser Art von Thätigkeit berufen.’
Pruisen verloor onherroepelijk een zijner beste zonen, het had een geweldigen
vijand kunnen doen opstaan, maar Görres was te groot om ooit wat hem persoonlijk
misdaan werd te wreken. Maar hij had recht zich te beroepen op het oordeel zijner
landgenooten en zijn recht in het openbaar te bepleiten nu hem de rechtbank werd
geweigerd.
Hoe had men den man geprikt en geknepen! Men moet die jammerlijke
briefwisseling doorlezen waarin de pruisische bureaukratie dezen reus de les leest
en een bedelpenning aanbiedt. Görres was Directeur van het Openbaar Onderwijs
met 8000 francs bezoldiging; daar wordt, op eenmaal een schoolraad (Consistorium)
opgericht; men geeft zich niet eens de moeite den Directeur te ontslaan, maar men
vordert zijn papieren op; Görres vraagt ten minste een met redenen omkleed ontslag
door het ministerie; ja, dát geeft men half toe en als dan de ontslagene en verguisde
de helft van zijn bezoldiging als wachtgeld vordert, dan wordt hem gezegd: Uw
betrekking was een buitengewone en geeft daarop geen aanspraak, maar wij zullen
goedgezind wezen. Daar gij vroeger een leerstoel hebt bekleed te Coblenz zullen wij
U uit dien hoofde begiftigen met een wachtgeld van ... 1400 frcs. Zoo blijft men aan
't sarren. Boven werd reeds aangegeven, op welke voorwaarde Görres niet zoo
‘buitengewoon’ zou zijn behandeld. Toen verscheen ‘Teulschland und die Revolution’,
de verbittering brak los, men schold den schrijver een oproerling en weigerde hem
rechters. Men moet nog maar geloof hechten aan de sprookjens, die verhalen van
‘les juges à Berlin!’
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Maar Görres was te groot voor al deze kleinigheid en het mag een gelukkige
onrechtvaardigheid heeten, die hem uit de Pruisische monarchie verwijderde. Daarbij:
aan God had hij zijn zaak overgegeven en God zou hem groot maken.

II.
Met zijn verblijf te Straatsburg opent zich het schoonsteen rijkste tijdperk van Görres
leven. Door stormen beproefd en gesterkt, door ervaring geleerd en gereinigd staat
hij voor ons in de volle kracht zijner mannelijkheid, in de waardigheid van zijn
bewustzijn en zijn geweten, boven alles in de vastheid van zijn geloof. Want nu is
hij geheel Katholiek in willen en denken en doet de menschelijke dwaling hem soms
nog mistasten, eerlijk is de wil, gehoorzaam de gedachte, die de hand besturen van
den geweldigen held.
In de vruchten zijner werkzaamheid geeft ons Görres te zien, wat het voor hem
beteekende Katholiek te zijn. Daar was te Straatsburg nog een andere balling, het
jonge Mainzer tijdschrift ‘der Katholik’. In 1820 door twee jeugdige priesters, later
sieraden van het Roomsche Episcopaat, Nicolaus Weiss en Andreas Räsz, opgericht
had het ook al spoedig, - wegens ‘revolutionaire’ verdediging der katholieke rechten
- de wijk moeten nemen naar Frankrijk. Tijdens zijn verblijf te Straatsburg was Görres
een der ijverigste medewerkers aan het tijdschrift en ieder zijner bijdragen gaf niet
alleen getuigenis van zijn geniale kracht en grootsche, breede opvattingen, maar
teekende tevens scherper en juister den katholieken man. Alles wat vroeger bij Görres
meer zijn grondslag vond in zijn onaantastbare eerlijkheid, zijn verdediging van recht
en waarheid, zijn strijd tegen geweld en verdrukking, vond nu een rust- en
uitgangspunt tevens in zijn geloof. Zijn ideeën werden juister, vaster, de zwevende,
half met den aether samenvloeiende lichtbollen werden vaste sterren, zonnen met
geheel eigenaardigen glans en eigenaardigen gloed, deze vol van rozenkwistend vuur,
gene met gouden hart, andere weer met zachten, zilverigen
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glans, maar allen vaste sterren, ook op hun onmetelijken afstand en voor ons oog
scherp van elkâar onderscheiden en zuiver van teekening en vorm. Zijn wereld- en
levensbeschouwing vond nu een algemeenheid, die niet in middenpuntloosheid haar
eigenaardige uitdrukking had, maar in het ééne middenpunt de kracht vond om de
stralen steeds verder uit te zenden en ieder punt van den cirkel, den onmetelijken
cirkel der menschenziel, te raken. Op het groote, breede veld van het leven, had
Görres steeds gezocht naar één beginsel, ééne waarheid, die niet zoozeer den sleutel
zou geven van vele geheimen als wel het laatste en diepste woord van alle
verhoudingen en dat beginsel, die waarheid vond hij in het menschgeworden Woord.
Het is met de katholieke waarheid, als met het woord Gods bij de schepping: het
brengt orde in den chaos. De aarde, en de hemel, de duisternis en het licht, de wateren
en het vaste land worden gescheiden; alles wat is wordt nu wat het is en verkrijgt
zijn eigen zijn, zijn eigen bestaan, zijn eigen wet, de verhoudingen worden geschapen,
de orde heerscht, de harmonie kiemt in geurige bloemen uit. Zoo brengt de katholieke
waarheid orde in den machtigen geest en het groote hart, zij geeft geen stelsel, maar
leven, zij laat wel mysteriën na, maar geen vragen, wel zucht naar hooger weten
maar geen twijfeling. Daar komt een rust in het bewogen gemoed, een kalmte in het
zwoegend hoofd en de vruchten van hart en geest schitteren misschien minder door
heeten gloed, maar stralen in het kleed der waarheid, in het vlekkeloos schoon.
Wanneer een ommekeer, als de katholieke waarheid te weeg brengt, in een of
anderen geest plaats grijpt, dan pleegt de werkzaamheid van zulk een geest of op te
gaan in een zacht, bespiegelend genieten der godsgave, of zich te openbaren in de
een of andere lyrische ontboezeming. Of men bekommert zich niet meer om de
wereld of men gevoelt de behoefte der wereld te zeggen wat schats men gevonden
heeft. Bij Görres heeft geen van beiden plaats. Dit vindt zijn reden in verschillende
omstandigheden. Als katholiek geboren had hij nooit zijn geloof verzaakt. Hij had
zich jaren lang daarom niet bekommerd, hij had zich geen rekenschap gegeven van
zijn
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invloed of zijn kracht, hij had het vergeten. Maar het had hem in zekeren zin niet
verlaten, het had hem, buiten zijn weten om, soms met ideeën vervuld, die hij
waarschijnlijk uit geheel andere bron meende te putten. Daarbij is de terugkeer van
Görres niet plotseling. Onder de machten, die den despoot Napoleon met de meeste
waardigheid en de fierste kracht hun hulde weigerden stond in de eerste plaats: de
Paus. Görres was te groot om zooveel grootheid niet eerbiedig te beschouwen. Ook
later zag hij in, dat geen Staatsorde zonder godsdienst en geen godsdienst zonder
Kerk kan bestaan. Het werd reeds opgemerkt: van den ‘Rheinische Merkur’ af
bevatten alle schriften van Görres steeds duidelijker sporen van zijn nieuw ontwaakt
Katholicisme. Met dat al blijft het bewonderenswaardig te zien, met hoeveel vastheid
hij optreedt in zijn bijdragen in ‘der Katholik’. Van het eerste oogenblik af is hij een
‘heel’ man. Vreeselijk snerpt zijn satire over de helden van het eeuwfeest der
Reformatie, de ellendige be spotters van Stolberg, de vervolgers, die geen scheldwoord
te gemeen, geen toon te laag hebben geacht om den vroegeren vriend en weldoener,
die de inspraak van zijn geweten volgde, in naam van het vrij geweten te beschimpen
en te beleedigen. Aan zijn blik ontging niets van het kerkelijk leven dier dagen,
zoowel op Zwitserland als op Holland hield bij het oog gevestigd en in een
meesterlijke verhandeling beschreef hij Katholicisme en Protestantisme in hun diepste
tegenstelling, naar aanleiding van Augustinus' woord: ‘Ik zou aan het Evangelie niet
gelooven, zonder het gezach der Kerk.’ Maar het volst openbaart zich zijn
staatsmanswijsheid en zijn katholieke geest in dat opstel waarmede hij de
troonsbestijging van Koning Lodewijk I in Beieren begroette: ‘Der Kurfürst
Maximilian der Erste an den König Ludwig von Baiern, bei seiner Thronbesteigung.’
Görres liet den waarlijk grooten keurvorst, een der beschermers van Duitschland
tegen protestantsche vrijheid, Zweedsche bevrijding en Fransche broederzorg,
optreden om zijn nazaat lessen te geven van regeeringskunst. In breede, machtige
taal zijn de edele gedachten gekleed. Deze wijsheid is waarlijk een wijsheid uit het
rijk des geestes. Uw Koningsrecht hebt gij van God, zoo luidt bet, maar ook Uw
konings-
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plicht. Dat is de groote waarheid der geheele geschiedenis. Geen onbeperkte macht,
geen grenzenloos gezach, geen mechanisme in Uw volksinstelling, maar vrijheid en
leven. Laat de geest van het leven door al Uw daden gaan. Dit zijn slechts algemeene
uitspraken, maar met meesterhand worden zij door Görres op het bijzondere toegepast.
Geen enkel punt van het regeeringsbeleid ontgaat hem. En het is zonderling en tegelijk
belangwekkend om te zien hoe de man, die het leergezach der Kerk als het hoogste
goed der menschheid roemt, toch een zekere vrijheid van het woord aanprijst en
verdedigt. Verheven echter is zijne beschrijving van de plichten des monarchen
tegenover de Kerk. Die plichten zijn onafwijsbaar: ‘Hast du dem Staate in solcher
Weise überall gegeben, was des Staates ist, und der Erde, was der Erde angehört, so
gib auch dem Himmel was sein eigen ist, und der Kirche ihren Theil: ein volles Masz
und ein gerüttelt. Masz, wie es die Gerechtigkeit verlangt und die Billigkeit gebietet.’
Tegenover haar geen kleingeestigheid, geen wantrouwen; geen beperking op welk
gebied ook. Laat haar haar vrijheid, haar recht, haar bezit, eerbiedig dat alles als
heilig goed. Eindelijk vat hij zijn geheele betoog te zamen in het gulden woord:
‘Wolle nicht gestatten dass der Christen Recht allein im bürgerlichen Leben gelte,
das Staatsrecht aber heidnisch sei.’ - Beter weêrlegging van de pruisische
beschuldiging over revolutionairen geest kon Görres niet leveren dan hij in deze
Geistesstimme gegeven heeft. Krachtig openbaart zich hier zijn overtuiging van het
recht der Kerk, de oude, fiere leus der groote Pausen: ‘pro libertate Ecclesiae’ wordt
hier met haar vollen, machtigen klank weêr aangeheven. Maar tevens blijkt het hoe
vast bij den scherpzienden strijder het bewustzijn was geworteld, dat la raison d'Etat
der vorsten na de Reformatie even revolutionair was als de waanzinnige uitspraak:
alle recht is van en bij den mensch. Hij had te veel en te lang de hoogten en diepten
der geschiedenis doorwandeld om niet uit te spreken, wat hij op zoo menigen puinboop
had gelezen.
In 1827 werd Görres door Koning Lodewijk geroepen tot een leerstoel aan de
Universiteit; te München. Hij ging en werd als koning begroet, al had de pruisische
regeering ook
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geprotesteerd tegen Zijn benoeming. Men was toen in Beieren nog meester in het
eigen huis en te München vond de groote balling eindelijk een beminnend en
eerbiedigend vaderland.
Een Croesus in rijkdom van ideeën en tegelijk een persoonlijke Universiteit door
zijn wetenschap, door zijn kennis van de meest uiteenloopende zaken was Görres
spoedig te München onder de vele grooten de grootste. Onafhankelijk als steeds en
toch door de zon der hofgunst beschenen, een edelman van Gods geslacht en geadeld
door Beierens Koning, doorleefde hij in onafgebroken werkzaamheid de laatste
twintig jaren van zijn leven. Want verbazingwekkend is de werkzaamheid door
Görres in dien, tijd ontwikkeld met woord en pen. In de gehoorzaal en in het
dagelijksch verkeer overal vond hij leerlingen, die aan de lippen hingen van den
meester, die dwepend zwoeren bij zijn woord, maar wier dweperij hen ook verhief
boven al het lage en gemeene, boven het streven naar de goederen des tijds. Ook de
veder rustte niet. Daarvan getuigt de lange reeks van opstellen, zoo verscheiden van
inhoud als van vorm, den meester verradend op iedere bladzijde, in iederen trek.
Eerst teekende hij in machtige lijnen den grondslag, de ontwikkeling, de tijdsorde
der wereldgeschiedenis: het bleef zijn droom, nog eenmaal een wereldgeschiedenis
te schrijven. Dan richtte hij de scherpte van zijn vernuft, de kracht van zijn geest
tegen de ellendige aanvallen der liberale partij op de Kerk en het kerkelijk leven of
weder hield hij zich bezig met christendom en kunst, met de diepste en teêrste vragen
van het christelijk leven. Geen enkele, noch vóór noch na hem, heeft in grootscher
taal de grootsche vormen der Christelijk-Germaansche bouwkunst gevierd. ‘Der
Kölner Dom und das Strassburger Münster’ heet het onschatbare geschrift, dat zijn
geestdrift en zijn wetenschap, zijn omvattend genie op de wonderbaarste wijze
openbaart. Het is hier of de groote meesters der middeneeuwen aan dezen nazaat al
hun geheimen hebben geopenbaard, de geheimen van hun beeldentaal, van hun
omgang met het natuurleven, van hun gemeenschap met God en Gods lieve heiligen,
de geheimen van cirkel en meetstok,
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van cijferschrift en lijnenspel. Hun wetenschap leeft in zijn geest, hun, stoutheid en
hun teedere zin in zijn hart, hun weêrgaloos kunstvermogen in zijn woord. In zijn
geschriften rijzen de zuilen omhoog en welven zich de bogen en streven de lijnen
naar den sluitsteen op, dien zij omvatten en die hen te samenhoudt. Maar daarbij is
een Dom van Keulen of een Munster van Straatsburg door Görres hand geteekend
nog iets anders dan een monument van kunst, beide zijn de getuigen en de profeten
der geschiedenis. Het doet den kleinen mensch goed onder de hooge beuken van den
Keulschen Dom zich te voelen groeien en ontwikkelen tot een ongekende hoogheid,
de adel van het Christendom ontwaakt in het schepsel van stof, dat tot stof zal
wederkeeren, en men voelt zich groot, niet vernederd, in het huis van den God, die
zich door zijn schepsel laat toezingen. ‘Mijn ziel maakt groot den Heer!’ Wij worden
en vergaan, heet het, maar een blik op den gevel van Straatsburg Munster boodschapt
onze zielen de onvergankelijkheid, de eeuwige vastheid en, al wordt alles niet voltooid
wat wij willen, naar hooger wijst toch de ranke spits. Zóó leert Görres u de
monumenten zien, maar hij leert u meer. Om deze zetelplaatsen Gods verzamelt hij,
als op een Meiveld om den keizersstoel, de geheele geschiedenis, hij doet ze steenen
spreken en ieder in zijn eigen taal, hij doet ze getuigen van 't verleden en de lessen
der toekomst liggen in hun woord. Hij bevolkt weêr met de verschillende geslachten
de wijde beuken, en is de kunst de gemeenschap met God door de schoonheid, Görres
weet den monumentalen bouw van den Katholieken Dom te maken tot het levende
beeld der Katholieke gemeenschap, de eenheid, die geen tijden kent.
Bij Görres, het werd reeds gezegd, is al het weten levend. In hem leeft geen
herinnering, alles ligt in het heden, zoo vast, zoo krachtig is de ideale band, die alles
te samen houdt. Straks neemt hij het woord op voor de pelgrims, die te Trier 's Heeren
heilig Kleed gaan vereeren. Hoe hoog verheft hij deze daad van Katholiek geloof
boven al de spotternijen en redelijke wijsheden der alledaagsche polemiek. Hoe treedt
Duitschlands aloudste historie hier
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op in bond met het Katholiek gevoel, welk een geheimzinnig waas ligt over het
verhaal der overbrenging en hoe wordt die overlevering zelve een historiesch feit
van wonderbare beteekenis. Het levend geloof aan den eeuwig levenden Christus
kon zeker in die dagen door geen grootscher daad dan den pelgrimstocht naar Trier
worden betuigd, maar beter verdediger, beter geschiedschrijver dan Görres was voor
zulk een daad niet te vinden.
Te München scheef Görres ook zijn omvangrijkste werk: ‘die Christliche Mystik’.
Stouter protest tegen het rationalisme onzer dagen is ondenkbaar. Terecht heeft men
van dit werk gezegd, dat het is een herovering der bovennatuurlijke wereld door de
wetenschap. Het stond nu immers vast dat het bovennatuurlijke niet mocht bestaan,
dat het wonder een logen van den beginne was, dat geen geheim bestond. Daar kwam
Görres en bewees niet alleen, dat die wereld bestond, maar beschreef haar leven en
haar wetten, stelde in 't licht hoe ook hier het dubbele rijk werd gevonden, hoe ook
de Satan zijn wonderen wrochtte en zijne mysteriën had. Hij stelde de mannen der
rede tegenover de duizend raadselen des levens en gaf hun dan, als zij de handen
wrongen in radeloosheid, den grondslag en het wezen van dat alles te aanschouwen
in 's menschen zonde en de menschwording van het Woord. Die eeuwig levende
menschwording van het Woord heeft de stoute wereldontdekker in zijn ‘Mystik’
beschreven, niet alleen door de getuigenis der feiten, maar ook door de verklaring,
die onderzoek en wetenschap op ieder gebied hem aan de hand deden. Daarbij - het
bleek reeds genoeg, - was dit boek een daad van christelijken heldenmoed, een daad,
die den man bande uit de wereld der geleerdheid en hem nu nog door Dr. Johannes
Scherr als Jesuïet en Renegaat doet schelden, daar hij immers de wereld wilde
terugvoeren uit ‘der freien Geistesthätigkeit’ in de ‘asketische Versumpfung’.
Overigens viel het toch moeielijk den man, die zich bekommerde om de meest
uiteenloopende wetenschappen, die verhandelingen schreef over de Japhetiden in
Armenië en over de Keltische Stammen in Gallië een werkzamen geest te ontzeggen.
De hoogste werkzaamheid echter door Görres te
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München ontwikkeld, ligt niet op het verschillend gebied zooeven aangewezen, maar
op het woelige, bewogen veld der openbare Staatkunde.
De pruisische regeering, die een tijdlang tegenover de katholieke Kerk een zekere
eerlijkheid en wat rechtvaardigheidszin had getoond, verliet dien weg om zich op
nieuw den eernaam van ‘der Hort des Protestantismus’ waardig te betoonen. Zij
wilde de katholieke geestelijken dwingen tot inzegening der gemengde huwelijken,
waarbij van staatswege de voorwaarde gesteld was dat de kinderen in den godsdienst
des vaders zouden worden opgevoed of waarbij aan den katholieken eisch, de
roomsche opvoeding der kinderen niet was voldaan. Pius VIII ging in toegeeflijkheid
zoover hij maar eenigsints kon. Maar de regeering zweeg van 's Pausen breve en de
eerlijke Bunsen sloot in naam des Konings met den Aartsbisschop van Keulen, graaf
Spiegel, een verdrag, waarbij alle eischen der regeering werden toegestaan. Een der
Suffraganen van Keulen, de bisschop van Trier, herriep in 1836 op zijn doodsbed
zijn toestemming in den eisch der regeering. Een jaar tevoren was graaf Spiegel
gestorven en Clemens August Droste von Vischering tot zijn opvolger gekozen. Men
had hem dedoor Spiegel gesloten Conventie niet medegedeeld en hij had daarin
toegestemd in de meening dat alles te Rome was goedgekeurd. Spoedig begon de
strijd. De verwikkelingen traden in het daglicht bij de afzetting door den Aartsbisschop
der te Bonn en te Keulen van Hermesianisme verdachte professoren. De regeering
klaagde over misbruik van macht, wildeechter toegeven, indien de Aartsbisschop
zich aan het door Spiegel gesloten verdrag wilde houden. Clemens August weigerde
en op den 11 November 1837 werd de Aartsbisschop uit zijn Paleis te Keulen
opgelicht, en naar de vesting Minden gevoerd.
Het was een beslissende daad, maar in anderen zin als de regeering had gemeend.
Wel ging eerst een juichtoon door alle revolutionaire kringen boven en onder. Görres
heeft het rumoer beschreven: ‘Das Kölner Ereigniss hat bekanntlich die Axt an das
Götzenthum neuerer Zeit, an der Staats-und Donnereiche gelegt, und da sind dann,
als die Einwohnerschaft des hohlen Baumes sich blos gelegt gesehen, aus dem
Mulmen
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Fledermaüse, Wespen, Brummkäfer, Hamster, Eichkätzchen, Blindschleischen,
Eidlechsen und alles, was sein ist, durcheinander herausgeflogen, herausgelaufen
und davongekrochen, dabei einen gewaltigen Lärm verführend, und sind wir noch
hörmüdig von dem literarischem Getummel, das damals sich erhoben und schon seit
Jahr und Tag gedauert. Staatsleute und Beamtete haben es billig zuerst angehoben,
Juristen und Theologen sind gefolgt, Diplomaten haben einträchtig dem jungen
Deutschland sich angeschlossen und Historiker haben sich kaum flüggen Philosophen
beigeselt, Dillettanten aller Art, Krethi und Plethi in allen Waffenarten sich
versuchend, sind als Freiwillige hinzugetreten, und es ist ungemein viel Dintenpulver
verschossen worden.’ En eindelijk komt daarbij de geest, dien Görres ‘der Neinherr’
noemt ‘Bauchrederei in Prädricanten treibend.’
Maar spoedig werden andere stemmen gehoord. Reeds op 10 December 1837
verhief de strenge en stoute Gregorius XVI zijn stem en wees in de beroemde allocutie
der pruisische staatsmacht de onoverschrijdelijke grenzen aan en veroordeelde, zonder
bewimpeling alles wat de machtigen te Berlijn hadden goedgevonden te besluiten
tegen het recht der Kerk. Bunsen vroeg verklaringen, maar Rome had haar woord
gesproken en vorderde eerst, herstelling van het bedreven onrecht.
Ook in Duitschland werd de katholieke geest wakker en sprak. De zegen der
vervolging werd openbaar, in den strijd verhief zich het leven. Het katholieke
Duitschland sprak en sprak door Görres met ongeëvenaarde stoutheid, met
onafwijsbare kracht, met weêrgalooze majesteit. In Januari 1838 verscheen Görres'
‘Athanasius’, de grootste daad van zijn leven. Athanasius, de naam alleen was reeds
een geheel geschrift. Het was de schoonste eeretitel, die den belijder van Keulen kon
worden geschonken, de scherpste veroordeeling, die Pruisens regeering trof. De oude
strijd tusschen de vrijheid Gods en de willekeur der menschen werd hier op nieuw,
en in een zijner heerlijkste verschijningen, voor het oog der wereld gevoerd. Met
onwraakbare getuigenissen uit de diepten van 's menschen geest en de instellingen
van het Christendom opgedolven, werd het recht der Kerk op haar leer, haar onder-
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wijs, haar Sacramenten gestaafd. De schending van het openbare recht werd met
onmeêdoogende klaarheid in het volste licht gesteld. Görres was in den strijd van
zijn leven tot het volle begrip gekomen dat iedere Revolutie alleen door het
Christendom te overwinnen is, en hier sprak hij het op nieuw en met verheven
waardigheid uit.
Als de toon der krijgsbazuin klonk zijn ‘Athanasius’ over Duitschland heen, een
machtige, ver klinkende toon, die de juichtoonen der Kerkvervolgers in woedekreten
deed overslaan, die echter voor het katholieke volk als de toon van Gedeon klonk en
de getrouwen deed samenstroomen vol moed en van de zege verzekerd. Tegenstanders
stonden tegen Görres op, drie mannen van naam, Leo, Marheinecke en Bruno - hoe
werden zij verslagen in zijn ‘Triarier’, het vlammende verweêrschrift van zijn
‘Athanasius’. Eindelijk, na langen strijd, boog Pruisen het hoofd, het recht der Kerk
werd hersteld, de gevangene had de vrijheid van de Kerk heroverd. Görres beschreef
de lessen der ervaring, de beste vruchten van den strijd in zijn ‘Kirche und Staat nach
Ablauf der Cölner Irrung’, een meesterlijk geschrift, vol mannelijke fierheid en
bezadigde eerlijkheid.
Nog een andere stichting schonk Görres aan Duitschland. In het begin van het
groote jaar 1838 stichtte hij, met Georg Phillips, de ‘Historisch-politische Blätter’,
een tijdschrift dat in Duitschland nog als het eerste en beste in de breede rij der
Katholieke periodica strijdt, dat nog altijd den grooten, machtigen geest verraadt van
zijn stichter en, evenals hij, met onbezweken moed en fiere trouw, de leuze van Recht
en Vrijheid voor de Kerk verheft. Sints bijna veertig jaren hebben deze afleveringen
in hun helder gelen omslag, deze ‘gelben Blätter’ telken veertien dagen der wereld
in verscheiden vorm de hooge, onsterfelijke waarheden voorgehouden, dan eens in
de geschiedenis der beschaving, dan in die der staatkunde de wetten der
Voorzienigheid getoond. Somtijds verwerend, soms aanvallend, altijd strijdend
hebben zij de banier des kruizes hoog gehouden en het recht des Heeren was altijd
hun wapenrecht. Schatten van geest en wetenschap hebben zij geboden, in het duister
van het verleden brachten zij licht, in het nog
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dikker duister van het heden leerden zij ons zien, gevoelen, oordeelen. De koninklijke
gave van den ouden ziener van den Rijn is het erfleen geworden der mannen, die
zijn plaats innemen, de gave om, als was hun de regeering der wereld in de hand
gegeven, het spel der regeeringen open te leggen voor ieder oog. En dat niet door
mededeeling van onbekende bescheiden, van gevaarlijke geheimen, maar door te
wijzen op den vasten gang der eeuwige beginselen in het Christendom geopenbaard
en in de geschiedenis verborgen, maar zichtbaar voor hen wier oog over het aardsche
heen nederig opziet naar God, het Recht en de Waarheid, de Kracht en het Licht.
Aan deze ‘Historisch-politische Blätter’ heeft Görres gedurende de laatste jaren
van zijn leven zijn beste krachten gewijd en het laatste opstel door zijn hand ter neêr
geschreven was voor dit tijdschrift bestemd. Het was een zonderlinge speling der
omstandigheden, of neen, het was een zichtbare Nemesis dat de man die als ‘de vijfde
grootmacht’ tegenover Napoleon opstond en door Pruisen was vernietigd, nu op het
einde van zijn leven nog eens als grootmacht verrees en in de dienst der moederkerk
het brutaal geweld van Pruisen hielp overwinnen. Want ook de ‘Gelben Blätter’ zijn
een grootmacht geworden, indien er bewijs noodig was, de vrees van Pruisen, het
herhaald verbod van het gehaatte tijdschrift zou het bewijzen.
Tot aan zijn laatste stonde toe bleef de oude Görres deelnemen aan den strijd en
de ontwikkeling zijner dagen. Geen enkele groote gebeurtenis of zijn naam is daaraan
verbonden. Als David Friedrich Strauss optreedt met zijn ‘Leben Jesu’ dan is een
van Görres leerlingen, Dr. Sepp, een der eerste bestrijders en met een diepzinnige
inleiding opent de meester het boek. Zoo is het gebleven tot het einde, de frissche
levendige geest bleef jong en krachtig, deze man kon niet sterven van uitputting maar
alleen door het breken van zijn hart.
De regeering van koning Lodewijk I had niet in ieder opzicht beantwoord aan de
lessen en verwachtingen van keurvorst Maximiliaan. Maar het smadelijk einde had
niemand
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verwacht, niemand voorzien. Daar verscheen op eenmaal te München de
Spaansch-Schotsche danseres Lola Montez en maakte den koning tot haar slaaf. Op
zoo zonderlinge en tevens tergende wijze greep dit plaats dat het volksgeweten luider
begon te spreken en den monarch herinnerde aan zijn plicht. Het volk achtte het
onvorstelijk zich te verslingeren op een Hetaire al was ze dan een kunstjuweel, zooals
de dwaze minnaar zong,
‘Schlank und zart, wie die Gazelle’

en de koning achtte het een beleediging zijner majesteit, dat het volk zich bezig hield
met zijn bijzonder leven en kuierde dag in dag op voor het huis der hekse - de koning
toch verklaarde dat hij behekst was - in de Barerstrasse op en neer. Het is waarlijk
een fraaie dwaling der vorsten, dat zij ook nog een privaat leven kunnen leiden. Neen,
de vorstelijke eer hen overal en altijd bewezen, stelt tot onverbiddelijke voorwaarde,
dat zij zich zelven eeren altijd en overal.
Het werd rumoerig in München. Het jaar 47 verliep in allerlei verwikkelingen en
verwisselingen. Wie het waagde zich tegen 's konings gril te verzetten viel in
ongenade. Görres zag zijn liefste ambtgenooten aan de hoogeschool of ontslagen of
met ontslag bedreigd. Hoe moet hem de hand hebben gebeefd, toen hij in de donkere
dagen voor Kerstmis ‘die Aspecten an der Seitenwende’ beschreef. Het opstel bleef
onafgewerkt, de ziener bezweek onder den last der gezichten.
Op den 31sten Januari van het groote jaar 1848 legde hij het hoofd ter rust. Hard
en geweldig was zijn strijd met den dood. Geweldige, doordringende smartekreten
persten de gezichten der laatste ure af. Het was hem niet als den ouden wachter van
wien Guido, zijn zoon, had gezongen.
‘Der sterbende Wächter verstummte
Er fühlte des Todes Nahn;
Er blickte noch einmal hinunter,
Zum Himmel noch fromm hinan,
Und frei dann von Sorgen und Kummer
Entschlief er in seligem Schlummer.’
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Neen, de wachter moest blijven staan en uitzien en spieden tot het laatste oogenblik
toe, hij moest spreken, spreken voor de geslachten die niet naar hem hadden gehoord,
voor de koningen die zijn woord hadden geminacht, voor allen, die de oogen hadden
gesloten voor het ‘Mane, Thekel, Phare’ dat hij sints dertig jaren in vlammenschrift
aan den gezichtseinder der wereld schreef. Hij moest spreken tot het einde toe en
terwijl het harte werd verscheurd en vaneengereten, sprak de geest zijn taal. ‘Betet
für die Völker, die nichts mehr sind’ klonk het en dan weêr: ‘Verfaulte Völker leben
nicht wieder auf’ of de toestand werd op eens profetisch scherp geteekend: ‘Der Staat
regiert, die Kirche protestiert.’ - Overweldigend moet de indruk van dat sterfbed zijn
geweest. Johann Friedrich Böhmer, de groote, heldere, stellige historicus, de krachtige
volwassene man was zoo diep aangegrepen dat hij, onder den druk dier profeciën,
in angstigen haast zijn arbeid, het eerste Ergänzungsheft tot der Keizers Regesta
eindigde en nog jaren later over den zin dier woorden dacht.
Maar ook rust was er toch. Bij het ontvangen der heilige Teêrspijze boog zich de
grijze held ‘sterk als een leeuw, zacht als een kind’ met kinderlijke liefde en
vertrouwen voor den verborgen God. Dan liet hij zich voorlezen uit den eersten brief
aan de Corinthiërs, dat heerlijke vijftiende hoofdstuk, waarin het woord van zijn
geheele leven staat opgeteekend: ‘Door de genade Gods ben ik hetgeen ik ben en
Zijne genade jegens mij is niet ijdel geweest, maar overvloediger dan zij allen heb
ik gearbeid: niet ik echter maar de genade Gods die met mij is.’
Dan stemde hij in met dien verheven jubelzang van het onsterfelijk geloof, en dat
stoute lied der opstanding: ‘En als laatste vijand zal de dood vernietigd worden’, en
eindelijk ontsliep hij, met de hoop der verrijzenis nog stralende van het ontzielde
gelaat.
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III.
Daar zijn sommige menschelijke aangezichten, die zelfs de machtigste kunstenaar
niet in volkomen gelijkenis weet weêr te geven. Zooveel verscheidens en eigenaardigs
kan in éen oogenblik het leven doen verschijnen op éen gelaat. Maar zeker even
onmogelijk is het een afdruk te geven door het woord van den rijkdom, de grootsche
verscheidenheid, die sommige geesten bezitten. Men kan gemakkelijk genoeg het
woord: genie uitspreken, maar ook in het rijk der genieën is nog minder en meerder,
vooral een minder en meerder van werkzaamheid. Geen enkel genie is werkeloos,
het is een dwaasheid van onbekende genieën te spreken, zooals sommigen, zich der
redenen wel bewust, bij duizenden laten rondloopen. Evenmin als er schoonheid is
zonder licht, evenmin is er genie zonder openbaarheid, want het werk brengt altijd
openbaarheid aan. Maar daar is toch een groot verschil tusschen de werkzaamheid
der verschillende genieën, en terwijl ze bij sommigen zich als te samenvat in het
uitspreken éener grootsche, vruchtbare gedachte, laat zij zich bij anderen uit over
het gebeele gebied van menschelijk weten en leven.
Het behoeft niet gezegd te worden dat de laatsten de machtigsten zijn en dat Görres
onder de machtigsten dezer machtigen behoort. Zijn werkzaamheid ligt in deze korte
schets voor ons, zijn uiterlijke werkzaamheid, maar wie geeft ons een beeld van den
machtigen geest, waaruit dit alles is geboren? Baat het te zeggen, dat hij een dichter
was in wien twintig groote dichters staken? Helpen vergelijkingen met Rbabanus
Maurus of Nikolaas van Cusa of zelfs met Leibnitz, dien hij in oorspronkelijkheid
overtreft? Misschien heeft Böhmer het juiste getroffen, als hij zegt: Bij Görres was
de scientia acquisita reusachtig groot, maar de scientia infusa was nog grooter, zij
doorgloeide, verwarmde, verlichtte, ja verhief en overtrof alles. Hij geeft een bewijs,
Böhmer had met groote inspanning en door veelomvattende bronnenstudie de
geschiedenis van Lodewijk den Beier hersteld en nu vond hij dat Görres in zijn
inleiding tot den ‘Heinrich Suso’ van
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Kardinaal Diepenbrock reeds tot dezelfde opvatting was gekomen. Hoe was dit
geschied, had hij kennis gedragen van de oorkonden door Böhmer met zooveel moeite
bijeenverzameld? Neen, maar zijn geest had de geschiedenis hersteld uit hetgeen
voorafging en hetgeen volgde, had het karakter en de beteekenis der daden ontwikkeld
of liever losgewikkeld uit de omstandigheden. Hoe? Hier is slechts één antwoord
mogelijk: de grootste gave van het genie is de gave van den ziener.
Zeker, daar leven enkelen van die door God met zulk een overvloed van natuurlijke
gaven begiftigde zielen voor wie het licht des geloofs de mysteriën van verleden,
heden en toekomst onthult. Zij zien, waar wij gissen, zij treffen doel, waar wij te
hoog streven of te laag blijven, zij grijpen vast, waar wij rondtasten, nog eens: zij
zien. Voor hen is deze wereld van betrekkingen en betrekkelijkheid geen wereld van
raadselen, zij hebben niet te meten en te passen. Hun arendsblik ziet de zon in het
hart, ook door de wolk van nevelen of van stralen heen. Voor hen geen
onsamenhangende dingen, geen toeval. De scheuring, het verschil, de strijd houdt
op, zij kennen de verscheidenheid en de eenheid tevens. Zij ontraadselen het gisteren
en onthullen het morgen en terecht noemt de tijdgenoot hen profeten, want het woord
der geheimenissen is op hun lippen gelegd.
Het beste beeld van Görres ligt in zijn stijl, zijn schrijftrant. Machtiger, voller,
aangrijpender tonen zijn in onze dagen niet gehoord. Maar het eigenaardige van zijn
stijl ligt in den weergaloozen rijkdom, de verrassende eenheid en de geweldige kracht.
In het rijk door zijne fantasie beheerscht gaat de zon niet onder. Geen enkel gebied
of het brengt zijne offeranden en betaalt hem cijns. De natuur, de geschiedenis, de
legende, de sage, de kunst, alle geslachten, alle volken beheerscht hij en daar is geen
enkel zijner werken, waarin u geen vergelijkingen verrassen, die als openbaringen
uit een andere wereld schijnen. Maar al die gelijkenissen zijn treffend en daarin ligt
de weergalooze eenheid van zijn stijl, alles is leven, men heeft met geen zoeken of
maken te doen. Hij is altijd juist, altijd waar. Zijn kracht is de kracht van hen, die
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alles omvatten, die alles voor allen weten te zijn, de grootste kracht, de kracht van
den toorn en van het medelijden, van het recht en de zachtheid, de kracht der liefde.
Görres heeft ook gedwaald. Niet om zijnentwil wordt het hierbij gevoegd. Maar
de mensch is maar te zeer geneigd om zich voor niet-dwalende te houden en dan is
het ons goed er aan te denken dat zelfs de genieën hebben gedwaald.
Het Katholieke Duitschland verdient den lof: gelukkig het volk dat zijn helden
eert. Het zal het eeuwfeest vieren van Görres' geboorte, het zal betuigen dat het zijn
naam en zijn werk niet vergat, zijn lessen niet vergeet. Hoe kan het anders: Görres
heeft gezegd dat Duitschland alleen tot rust zal komen door het Katholicisme en op
dit oogenblik roepen zelfs de straatsteenen die waarheid uit.
Maar Görres behoort aan de geheele Katholieke wereld. Met de Maistre en
O'Connell is hij een der groote meesters van den nieuweren tijd, een der heervoerders
van onzen strijd. De beteekenis onzer dagen is ons door deze mannen geopenbaard
door ieder op zijne wijze, de Maistre, Görres en O'Connell, wat drietal vol
verscheidenheid en toch éen. De Maistre de stelligste dezer drie, de edelman aan het
verleden gebonden, de ziener, die de Revolutie wist te doemen als de loochening der
historie, het hoogste werk van God. O'Connell, de krachtigste, de meest werkzame,
de zoon der martelaren, de bevrijder die in den logenkreet der revolutie den lijkzang,
in het geweten van het volk het echte lied der vrijheid heeft gehoord. En dan Görres,
de burgermanszoon van den Rijn, de man uit het volk, de oorspronkelijkste van allen,
vol gloed en vol kracht, het verst meêgesleept door de dwaling, van de algemeene
republiek, het ideaal des Vredes, terugkeerende tot de oude Kerk, het oude
Christendom. Dieper dan een der anderen heeft hij de Revolutie gepeild en haar
wezen aan het licht gebracht; het absolutisme der menschen, dat alle vrijheid doodt
tegenover de heerschappij Gods, die de vrijheid eerbiedigt en recht en vrijheid beide
aan de wereld openbaart in den menschgeworden Zoon.
Maar éenen trek hebben alle drie gemeen. Dat is het onsterfelijk bewustzijn, dat
het leven der wereld is gebonden aan
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het leven der Kerk en de vrijheid der menschen aan de vrijheid van 's Heeren Bruid.
Toen Görres stierf klaagde Böhmer, dat de schoonste steraan, den Duitschen hemel
was uitgedoofd. Helaas, het was waar. Maar waar blijft tevens het woord van den
Amerikaanschen dichter:
Were a star quenched on high,
For ages would its light,
Still travelling downward from the sky
Shine on our mortal sight.
So when a great man dies,
For years beyond our ken,
The light he leaves behind him lies
Upon the paths of men.
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Het Duitsche centrum. H. Schumacher. Parlementarische
Denkwürdigkeiten.
‘Χάλиεντε ον иαι αδαμαντινον.’
Daar ligt wel eenige overdrijving in de bewering, dat de Kerk op dit oogenblik door
geen enkele staatkundige macht wordt erkend of gesteund. Van onze zijde vergeet
de daarin schuilende klacht een der indrukwekkendste verschijningen onzer eeuw;
van de zijde onzer tegenstanders is de juichtoon voorbarig en in tegenspraak met zoo
menig anderen toon van fellen haat of verkropte spijt.
Het is waar, de regeeringen hebben met de Kerk gebroken. Zij erkennen haar niet
langer als een gelijke; waar zij niet wordt bestreden als vijandin, daar is zij lastig als
een verwijt. Maar in onze eeuw zijn daar nog andere staatkundige machten dan de
regeeringen; is het vermetel te zeggen, dat de regeering het vormelooze is, het naamen wezenlooze, dat alles af hangt van de partij, die haar bekleedt? De staatkundige
macht ligt bij de partijen; men moge 't veroordeelen of goedkeuren, een ramp of een
zaligheid heeten: het feit is daar.
Onder de groote partijen nu, die op dit oogenblik op het veld der Europeesche
Staatkunde haar leuzen verheffen en haar strijd strijden, is er éene, die de Katholieke
Kerk erkent, huldigt, steunt en verdedigt, die de waarheid van haar beginselen en
beloften belijdt, de vrijheid van haar bestaan beschermt, het
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recht van haar eischen hoog houdt. Terwijl alle andere richtingen als drijfveer of als
doel harer staatkunde den haat en de vernietiging van het Christendom min of meer
openlijk toonen, heeft deze partij den ridderlijken moed om de Moeder en de Koningin
der Europeesche beschaving, nu verlaten, veracht, vertreden, te dekken met haar
bestaan, te omgeven als een eere- en lijfwacht te gelijk.
Die partij is het Duitsche Centrum.
Terwijl overal elders de verwarring heerscht is hier de eenheid. In het vaderland
der Sonderpolitik, waar somtijds de meeningen nog talrijker zijn dan de hoofden,
waar allerlei aanleidingen tot scheiding en redenen tot verwijdering met den dag
oprijzen, is de staatkundige eenheid der Katholieken tot een werkelijkheid geworden,
een werkelijkheid die een macht is en in de grootmacht Duitschland als een
grootmacht staat. Overal elders woedt evenzeer de strijd tegen de Kerk, 't zij dan in
't openbaar, 't zij dan in 't verborgen; overal is hij de volle uitbarsting nabij. Maar
overal elders wachten de Katholieken, in groepen en persoonlijkheden verdeeld,
gesplitst, gescheiden, en van elkaar verwijderd den strijd af. De vereeniging in den
hemel is wel aller hoogste doel en liefste begeerte; maar voor hier beneden is het
hun voldoende te weten dat zij alleen hetzelfde Credo belijden; het te samen luide
uit te spreken heeft geen nood. Waarom ook? Ieder heeft hier zijn dynastie, zijn
meening, zijn berekening, zijn toon, zijn politiek, zijn beschaving, zijn wijze van
zien, zijn manier van doen, zijn provincie, zijn kring, zijn bevinding, zijn beraad. En
ieder heeft zijn kracht en allen te samen hebben ieder hunne kracht. Zoo is het overal
elders. In vogelvlucht over Europa heenschouwend treft ons overal hetzelfde
schouwspel. Maar in Duitschland is het Centrum
‘Stat ut murus ferreus
Contra omnes impetus
Juris laesi censor.’

Het Centrum is een waarlijk indrukwekkende verschijning. Opgetreden als
staatkundige partij, heeft het van den aanvang af in harde en moeielijke
omstandigheden dat karakter gehand-
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haafd en bewaard. Zijn dubbele leuze: ‘Justitia fundamentum regnorum’ en ‘Voor
waarheid, vrijheid, recht’ heeft het overal gestand gedaan. In zijn strijd voor de
zedelijke grondslagen van den Staat, voor de waarachtige beginselen van recht en
vrijheid tegenover de Staatkunde, die da centralisatie als hoogste orde en het ‘beati
possidentes’ als heilige gerechtigheid huldigt, heeft het trots alle nederlagen pal
gestaan. Trouw aan de Katholieke Kerk, innig verbonden met haar, die de hoogste
waarheid bezit en waarborgt, heeft het de onvervreemdbare en goddelijke rechten
dezer Kerk gehandhaafd en verdedigd, roem dragende op zijn smaad en zijn hoon.
Bij alle gehechtheid aan eigen beginselen heeft het ieder verkregen recht erkend en
gehuldigd en, zonder berekening, rekenschap gehouden met de eischen der levende
toestanden. Tegenover den almachtigen Staat heeft het het eigen en onafhankelijk
openbaar staatsrechtelijk bestaan der Kerk met onbezweken moed en stalen volharding
verkondigd, en tegenover den zegezang der Sycophanten den triumf voorspeld der
eeuwige beginselen van vrijheid, orde en gezag.
Met die beginselen blank en hard als staal, met bedoelingen klaar en lichtend als
de zuiverste diamant heeft het Centrum den strijd aanvaard en gestreden. Tegenover,
de openbare, ruwe en geweldige aanvallen der tegenpartij bleek het evenzeer bestand
als tegen de gelispelde verdachtmaking, de gefluisterde laster, den snijdenden spot,
den verraderlijken hoon. Onverwondbaar en onverwinbaar bleef het. Het weifelde
of wankelde niet, ook waar het soms werd aangevallen door geboren medestanders.
De drift der Beiersche ‘Volkspartei’ spatte als een zeepbel uiteen, de kritiek van hen,
die meer verlangden dan het oogenblik kon of mocht geven, wier oog scherper zag
op theoretische fouten dan op practische heldendaden, bleef machteloos. Wat ieders
bewondering wekte was niet alleen de onbuigbare moed, de vastgewortelde volharding
in belijdenis en strijd, maar ook de hooge staatsmanskunst, die in het gewoel en de
verwarring alles beheerschte, de wijsheid, die steeds den vasten weg wees door alle
kronkelingen heen, de beradenheid, die nooit de ware maat verloor. Deze paladijnen
waren tevens staatsmannen, in waarheid de mannen van hun tijd.

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

161
Maar dan ook, welke mannen aan hun spits en in hun midden! Nog staat voor den
geest van geheel de Katholieke wereld het beeld van Herman von Mallinckrodt, den
man met de stalen overtuiging, het gouden hart, het vlammende woord; nog worden
de oogen vocht bij het aanschouwen der heldengestalte van den Mentzer bisschop
von Ketteler, die de demagogen van '48 weer in de regenten van '71 bestrijden moest.
Maar nog verheft zich Duitschland, nog is het fier op zijn Windthorst, op wien wel
een ander beeld past dan ‘die Perle von Meppen’: het teekent zijn onwaardeerbare
waarde, het teekent uiet den man. Daar is in hem niets van het zachte, teêre, smeltende,
schemerende dezer gestolde tranen; hier is vuur: gloed en vonk en vlam. Van de
luchtigste scherts tot den geweldigsten ernst is de geheele toonladderder satyre in de
macht van dezen geest, en als deze oude, kleine, bijna blinde man zich verheft dan
verrijst naast hem de reusachtige humor der eeuwige beginselen, die het ‘Irridebit
Deus’ als een wet der wereldhistorie verkondt. Naast hem Jörg, de staatsman, die
met wijsgeerigen blik het heden doorvorscht en met vaste hand de lijnen der toekomst
trekt, die, strijder met de pen en het woord, van zijn Gelba Blätter een tribune maakte,
en op de tribune nooit den volleerden geschiedschrijver verloochende; naast hem de
beide Reichensperger, broeders door de geboorte, broeders meer nog door den adel
van den geest, de fijnheid van den smaak, de zekerheid van het oordeel, het puntige
van het vernuft, de waardige statigheid van het woord, beide viri consulares, die het
schoonste tijdperk der klassieke oudheid, trots hun geestdrift voor middeleeuwsche
kunst, bewonderen zou. Haast hen weêr Moufang, de priester, die in zijn
persoonlijkheid en zijn leven beantwoordt aan den eisch eenmaal door hem aan onzen
tijd gesteld: ‘Wir müssen Männer haben’; naast hem ook Schorlemer Alst, de ridder,
die zich het zware erfdeel: het zwaard, den helm, de wapenrusting van Mallinckrodt,
waardig toont. En naast hem ook die andere, onvergetelijke, Ludwig von Gerlach,
de partijvoerder met onaantastbare beginselen, de rechter met onkreukbaar geweten,
die zich zelf beteekende als een veroverde door het Centrum, die, protestant als hij
was, er roem
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op droeg met de Roomschen hoon en smaad te torschen voor de Koningsrechten van
den menschgeworden God.
Om deze mannen stonden anderen, jongeren en ouderen, van allerlei rang en stand,
maar allen vereenigd en een, een groep, waarvan Gerlach getuigde: ‘In seniem langen
Leben sei ihmkeine erfreulichere Erscheinung begegnet, als dieser Bund von Männern
so einig in ihren höchsten Zielen, so fest in ihren Ueberzeugungen.’ Deze eenbeid
en vastheid werden dagelijks versterkt dagelijks bevestigd, door de bijeenkomsten
der fractie, waarin de wetsontwerpen werden onderzocht en bestudeerd, waarin de
wijsheid der ouderen door den gloed der jongeren werd verwarmd, waarin de
verschillende meeningen tot haar recht kwamen en het verschil van meening na korter
of langer strijd verdween. In deze bijeenkomsten werd dat bewonderenswaardig en
krachtig optreden voorbereid, dat tot nu toe eenig in de parlementaire geschiedenis
mag heeten.
In den loop der jaren hebben deze mannen, heeft het Centrum zijn geschiedenis
waardig vervuld. Jong als het is, het heeft een verleden vol strijd en vol glorie, vol
inspanning, vol moeite, vol teleurstelling, vol volharding, vol onvermoeiden moed,
een verleden dat, als de waarborg der toekomst, het geweld der tegenstrijdige
stroomingen tart. Toen op het einde van het jaar '70 de afgevaardigden van den
pruisischen Landdag te samen traden en het Centrum vormden, toen zij op 11 Januari
1871 hun eerste beroep deden op het Duitsche volk dat zijn mannen voor den Rijksdag
zou kiezen, toen ving hun heldentocht aan. Met scherpzinnig beraad en vérziende
wijsheid hadden de mannen, die aldus optraden, het losbarsten der aandrijvende of
hangende onweêrswolken niet afgewacht. Als parlementaire partij traden zij op bij
het vormen en bij het te samen komen van het parlement. Zij werden niet gedwongen
door noodweêr en wachtten niet den dwang der vijandige omstandigheden af.
Het mag niet verwonderen, dat later, eer buiten dan binnen Duitschland's grenzen,
de verraderlijk wijze vraag werd geopperd, of het niet beter ware geweest indien het
Centrum niet ware opgetreden. Dan ware misschien de aanval tegen de Katholieke
Kerk niet geschied, dan hadde misschien de Regee-
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ring niet tot zulke geweldige maatregelen haar toevlucht genomen, dan konde
misschien de strijd zijn vermeden, dan zoude misschien een vergelijk gevonden zijn.
Voorzeker, 't ware inderdaad het best geweest, indien de Katholieken niet hadden
besbaan, dan waren zij nimmer vervolgd. Dan hadden alle rustige menschen in rust
kunnen voortleven, - wie wil het blijde schouwspel van wat dan ware geweest verder
schetsen? Is niet het hoogste heilslot der menschheid de dommelende rust op de
zachte peluws van Boileau's kanunikken, en verwerkelijkt de proost uit ‘le Lutrin’
niet het hoogste ideaal?
Het Duitsche volk heeft anders geoordeeld en anders gesproken. In 1871, in 1873,
in 1876, in den loop nog van dezen zomer, hij iedere verkiezing voor 't pruisische
huis der afgevaardigden of voor den Duitschen Rijksdag klimt de macht van het
Centrum, klimt de geestdrift en de trouw van zijn kiezers. Van vermoeienis of
uitputting is noch bij de kiezers noch bij de verkozenen spraak. Toch hebben deze
laatsten strijd op strijd doorstreden. Reeds bij het eerste adres dat de eerste Duitsche
Rijksdag tot den Duitschen keizer richtte heef het Centram den laaghartig toegeworpen
handschoen opgenomen en de zijdelingsche hulde aan de roovers van Rome
geweigerd. Toen de grondwet van het nieuwe rijk werd vastgesteld, heeft het gepoogd
de grondrechten van het volk in de oorkonde en den stichtingsbrief te doen opnemen,
maar de lust der centralisatie behield de overhand. Onophoudelijk volgden in deze
zeven jaren de rechtstreeksche of zijdelingsche aanvallen elkander op; werd de Kerk
aangevallen in haar vrijheid door de wet-Lutz, in haar ontwikkeling door de wet
tegen de Jesuieten, in haar onafhankelijkheid, in haar van God gevestigd en beschreven
bestaan door de Mei-wetten; werd de orde van den vrijen en Christelijken Staat
verstoord door de wetten op de Kreisordnung, op het schooltoezicht, op het militair
budget, op het huwelijk; werd de apostasie beschermd en beloond - wat ook
geschiedde, overal was het Centrum op zijn post als de strijder voor Waarheid,
Vrijheid, Recht; overal handhaafde het tegenover de serviele meerderheid, die ultima
ratio regum onzer dagen, zijn vrije en fiere belijdenis, zijn onaantastbaar protest.

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 2

164
De geschiedenis van het Duitsche Centrum is een waarachtigheldendicht. De
parlementen door de constitutiën geschapen, zijn de uitverkoren kampplaats der
middelmatigheden waarde groote mannen misplaatst zijn, omdat het draven en drijven
der duizend kleinigheden hun vrije beweging belemmert, omdat de strijd, de groote
strijd over beginselen steeds door het ‘stemmen, stemmen!’ der hunkerenden naar
maaltijd of recès wordt verstikt. Daar behoort een soort van martelaarsmoed toe om
in naam van hoogere beginselen in dit krijt te treden of te strijden, en iedere katholiek,
die hier opstaat voor zijn eer en zijn recht, die met de onvermijdelijke nederlaag
vooroogen toch naar plicht en geweten zijn stem verheft, verdient reeds daarom
alleen ongehuichelde bewondering. Hebben de zomermaanden dit ten onzent niet
hard genoeg in 't licht gesteld? Maar het Duitsche Centrum heeft deze parlementaire
kampplaats tot een waarachtig slagveld gemaakt; het heeft den vijand gedwongen
in zijn overwinning zijn nederlaag te belijden. Het heeft in dezen doffen dampkring
licht en gloed gebracht en de saaie, vervelende kolommen der ‘Handelingen’ met
handeling gevuld.
Het hoogste echter en het beste, wat door het Centrum verricht werd, is de eenheid,
die het aan het katholieke Duitschland op staatkundig gebied geschonken heeft.
Katholieke vereenigingen zijn de groote behoefte van onzen tijd, maar het is moeielijk
die te scheppen. Waar is de geboren aanvoerder, waar is de orde, de regel, die ieder
vrij laat en allen bindt? Want het vraagstuk der katholieke vereenigingen is niet zoo
spoedig, zoo ni een ommezien opgelost. Het geldt immers niet een kerkjen te maken
in de kerk, of parlement te spelen onder ons. Het geldt allen te doen streven naar een
doel met alle kracht en alle inspanning, en het grootste doel in dezen tijd is wel geen
ander dan de handhaving van ons publiekrechtelijk bestaan. Hoe dit te bereiken?
Duitschland geeft het voorbeeld. De pruisische politieagent, de Schutzmann, heeft
alle katholieke vereenigingen uiteengeschopt; het Mainzer Verein heeft hij
ineengetrapt. Toch zijn de Duitsche Katholieken vereenigd gebleven. Want aan hun
spits stond het natuurlijke hoofd: het Centrum. De mannen van het Centrum zijn de-
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gekozenen der Duitsche Katholieken, gekozenen met vol vertrouwen en naar volle
overtuiging. Zijn beter leiders mogelijk, zijn zij niet de aangewezenen door de orde
der dingen? Zij zijn de vertegenwoordigers van het eerste en hoogste staatkundige
recht dezer dagen: het kiesrecht; zij zijn de vertegenwoordigers tevens der hachelijkste
plichtsvervulling; dat recht en die plicht rusten in hun hand. Zoo zijn zij in levende
betrekking, in volle organische verbinding met al hun landgenooten, zoo kunnen zij
leiden, regelen, besturen zelfs. De vereeniging bestaat en werkt, al is haar orde niet
beschreven; waar het droit coutumier geldt, is de wet onnoodig; wat behoeft men de
letter waar het leven is?
Hier wordt geen boekaankondiging bedoeld, maar veeleer een hulde, een hulde, die
van veelvuldige bewondering mag getuigen, maar ook de verzuchting slaakt van den
ouden Chronista: ‘Uitnam quae de alienis scripsi de nostratibus scribere possein.’
Indien men echter de geheele werkzaamheid van het Centrum wil waardeeren, dan
neme men de ‘Parlementarische Denkwürdigkeiten’ van Hubert Schumacher ter
hand. In deze met keurige hand uitgelezen en keurig geschikte verzameling vindt
men onder verschillende rubrieken fragmenten uit de redevoeringen der mannen van
het Centrum. Men vindt hier hun onwaardeerbaar kostelijke uitspraken, die te gelijk
heerlijke belijdenissen zijn. Deze verzameling is een waarachtig boek voor onzen
tijd, leerend, verkwikkend, verheffend, een boek dat van mannen tot mannen spreekt.
Geen schooner lof is het Centrum ooit geschonken dan die de Aartsbisschop van
Keulen neêrschreef in het kort bericht zijner jongste reis naar Rome. Nadat de groote
Kerkvoogd, de manmoedige belijder, de wetten in Duitschland tegen de Kerk
uitgevaardigd heeft beklaagd, maar ze tevens beschreef als een beproeving door God
den geloovigen opgelegd, gaat hij voort: ‘Der sogenannte Culturkampf aber, welcher
jene
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kirchenfeindlichen Gesetze in's Dasein rief, hat dann selbst wieder dazu dienen
müssen, die Wahrheit immer heller und klarer an's Tageslicht zu bringen. Denn in
der Centrums-Fraction des Preussischen Laudtags sowohl als des Deutschen
Reichstags, welche sich die Vertheidigung der Wahrheit, des Rechts und der Freiheit
zu Aufgabe gemacht hat und in ihren Kämpfen gegen die liberale Majorität beider
politischen Körperschaften in ruhmwürdiger Weise für die so schwer verletzten
Rechts der katholischen Kirche eintritt, ist gerade in der Hauptstadt des Deutschen
Cultur-Staates eine Lehrkanzel aufgerichtet worden, von der aus alle die grossen
Wahrheiten, für welche jetzt die Kirche kämpft und leidet, mit einer fast beispiellosen
Geisteskraft und Gründlichkeit Entschiedenheit und Beredsamkeit vor aller Welt
entwickelt und vertheidigt werden. Von dort werden sie dann durch die zahlreichen
Canäle der öffentlichen Presse in alle Kreise, alle Städte und Dörfer des Deutschen
Reiches weiter verbreitet, so dass jetzt fast jeder katholische. Landmann, der Glauben
und ein Herz für seine Kirche hat, besser weiss was Rechtens ist in dem grossen
Kampfe der Gegenwart zwischen Kirche und Staat, als es vor vierzig Jahren ein
Professor der Rechtsgelehrsamkeit gewusst hat.’
De heilige Bonifacius heeft eens tot zijn medewerkers gezegd: ‘Non simus canes
muti, non simus taciti speculatores.... Stemus in praelio in die Domini, quia dies
tribulationis et angustiae venerunt super nos. Moriamur, si Deus voluerit, pro sanctis
legihus patrum nostrorum, ut hereditatem cum illis aeternam consequi mereamur.’
Dat woord van Duitschlands grooten Apostel is voor het Duitsche Centrum
levenswet.
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Hermann von Mallinckrodt.
I.
Toen Hermann von Mallinckrodt op den 26en Mei jl. opging ter eeuwige rust verloor
het Centrum zijn ridderlijken aanvoerder, het Duitsche volk zijn fierst en eerlijkst
kind, de Kerk haar heldhaftigen belijder en de geheele Katholieke wereld een stralend
voorbeeld van onbezweken trouw en strifdhaftig geloof. Toen was het of een der
ijzeren wallen, waarop de golfslag der vervolging brak, was neêrgevallen, - zoo
scheen het, maar het was niet aldus. Zij, die hem verloren, geloofden met hem aan
het onsterfelijk leven; zij wisten, dat hij, die Christus had beleden tegenover de
tyraunen van Duitschland, nu ook voor den troon des Vaders zijn Duitschland zou
blijven belijden in het onsterfelijk gebed.
Hoe de mare van zijn dood door geheel Duitschland als een treurmare weêrklonk,
hoe zij ver, ver over de grenzen van het rijk werd vernomen als een droevige tijding
voor allen, die het wel meenden met de vrijheid en het recht is allen bekend. Niemand
vindt ook daarin iets bevreemdends of openbaart daarover de minste verwondering.
Toch is daarin veel dat verwondering mag wekken, verbazing zelfs.
Het is ons allen, als hadden wij Hermann von Mallinckrodt sints onnoemelijke
jaren gekend, zooals wij hem nu kennen, den held in den reuzenstrijd der vervolging.
De werkelijkheid in allendaagschen zin spreekt dit luide tegen. Tot voor drie, vier
jaren toe was hij bij ons zeer weinig bekend, eerder nog, geheel onbekend. Zelfs in
Duitschland zal hij buiten de grenzen van Pruisen wel veel bekenden en vrienden
geteld hebben,
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maar hij was niet de man, wiens naam voor het volk een historiesch, een onverzettelijk
feit was geworden. Wat wist men van den westfaalschen edelman uit een
protestantschen vader en eene katholieke moeder in 't jaar 1821 te Minden geboren?
- Nu weten wij, dat hij verschillende staatsbetrekkingen bekleedde, te Paderborn, te
Munster, te Erfurt, te Minden, te Stralsund, te Berlijn, te Dusseldorf, te Merseburg.
Van 1852 tot 1863 had hij zitting in het pruisische Huis der afgevaardigden; in 1868
hernam hij daar zijne plaats en trad tevens op als lid van de noordduitschen, dan van
den Duitschen Rijksdag. Dan eerst beginnen wij hem te kennen, dan wordt zijn naam
de naam van onzen MAN.
Een zijner vrienden verhaalt hoe hij bij zijn voor den Staat af te leggen examen
tot stof zijner verhandeling koos: de rechtsverhoudingen tusschen Kerk en Staat. De
door hem geraadpleegde nieuwere schrijvers konden hem niet bevredigen. Hij las
het koncilie van Trente en met zijn bepalingen tot leiddraad denkt hij verder en
vorschte en bleef denken, tot dat hij eindelijk zijn beginselen gevonden had. Toen
raad-pleegde en vergeleek hij de oudere katholieke schrijvers. Bij hen vond hij de
beginselen terug, die studie en nadenken hem als de ware hadden doen erkennen.
Zijn verhandeling werd beoordeeld, men vond haar uitstekend, maar te gunstig,
veel te gunstig voor de Kerk, - ‘viel zu günstig für die Kirche’.
Niemand vindt hierin iets bevreemdends. Wij bevroeden, dat deze man, die dan
hier, dan ginds werd gezonden en die geen der hoogste sporten van den pruisischen
staatsladder mocht beklimmen, bij de protestantsche regeering als te katholiek stond
aangeschreven. Weder vindt daarin niemand iets bevreemdends. Zooals wij nu den
man kennen moet hij steeds geweest zijn en daarom is het ons als hadden wij hem
steeds gekend.
Het wonderbare ligt in de leiding der Voorzienigheid. Steeds roept zij helden
wakker als de strijd der Kerk toeneemt in woede en hevigheid. Op iedere bladzijde
der geschiedenis staat dit beginsel gestaafd. Oud en veel gebruikt is het beeld, dat
de storm, die de bladeren verstrooit en de dorre takken
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afbreekt ook de zaden werpt in het woud en in den krachtigen stam de sappen als
prikkelt en opjaagt. Maar het blijft altijd een wonder Gods.
Want een wonder was het dat bij de eerste trillingen van den orkaan, neen, bij het
eerste rumoer van den strijd het katholieke Duitschland zijn legerhoofd vond, zijn
heervoerder, zijn man, waardig aan het hoofd van mannen te staan en vaardig om
mannen te vormen. Bij al de hooggeroemde éenheid van Duitschland was in het
katholieke Duitschland nog veel verwarring en onzekerheid even als zij in dat andere
en grootere bestonden, en de krachtig en schitterend gebleken eenheid van
Duitschlands bisschoppen onder elkander en met Rome had nog niet allen tot die, in
den strijd vooral onmiskenbare, éenheid teruggevoerd. Maar toen de katholieken van
Duitschland zagen hoe hun mannen in den Rijksdag dáar optraden als éen man, toen
verdween de vrees, toen zweeg de twijfel, hoog klom de moed en onsterfelijk leefde
de hoop.
Een wonder, was het nog. Aan het hoofd der vervolgers stond een man, die alle
krachten wist te vereenigen tot éene kracht, allen wist te voeren tot éen doel, - toen
vonden ook de vervolgden hun veldheer: tegenover Otto von Bismarck verrees
Hermann von Mallinckrodt. Als zij daar staan tegenover elkander dan kan men geen
van beiden de hulde weigeren die het boven ons staande steeds van ons vergt. Maar
groot als zij beiden mogen heeten, welk een verschil. Hier de mateloos machtige
kanselier van het Duitsche Keizerrijk, daar de aanvoerder van een schaar vervolgden,
die men den strijd opdwingt, die men scheldt als de aanvoerders van den krijg; hier
de man, beschikkend over al den invloed die het menschenhart bekoort en verlokt,
die de hoogste eer kan geven en de laagste schande, al naar belooning of straf wordt
gevorderd, al naar slaafsche gehoorzaamheid wordt gegeven of geweigerd, - daar
een aanvoerder, die aan zijn volgers niets kan bieden dan hoon, smaad en lijden, en
die toch allen te samen bindt en houdt in onkrenkbare liefde en onbezweken trouw;
hier de gekroonde door allen, de lieveling der zegepraal, de eerste echtgenoot, dien
de altijd naar nieuwe minnaars uitziende Fortuin zich koos, daar de verslagene door
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iederen strijd die geen andere hoop heeft dan die van te sterven met eere, en aan zijn
zonen geen andere erfenis kan laten dan zijn eer en zijn strijd.
Niet alleen in de uiterlijke omstandigheden was er verschil. Ook de geesten dezer
twee mannen stonden tegenover elkander als de scherpe spitsen van twee stalen
klingen, beide door meesterhand gesmeed en geslepen, beide lenig en toch hard,
beide zoodanig dat waar ze zich kruisten de vonken moesten spatten van het staal.
Hier toch geweldige, bijna scheppende kracht, daar ontwrikbare, iederen schok
uitdagende standvastigheid; hier vermetel, maar berekend zelfvertrouwen, daar een
moed, onsterfelijk als het beginsel; hier tartende, maar door den glans der daden
gerechtvaardigde trotschheid, daar een ootmoed, die het bewustzijn van voor de
edelste zaak te strijden tot het hoogste eergevoel verheft; hier sluwheid en list, daar
voorzichtigheid en kalmte, hier schaamtelooze openhartigheid, daar een rondborstig
waarheidspreken; hier een drift, die in gejaagdheid en hartstocht opgaat, daar, de
waarachtige geestdrift, wier daden de bevestiging zijn van het woord: die gelooven
haasten niet. En bij beiden de vaste, onbuigbare wil om eerder te sterven dan het krijt
te verlaten, bij beiden de heldere, klare kennis, dat hier een spel wordt gespeeld op
leven en dood. Nog bij beiden een volkomen vergeten van zich zelven, maar de een
vergeet zich zelven niet den strijd, want hij zelf is zich ten doel en de ander bracht
zich ten offer aan zijn levensdoel, de glorie van den Christus en Zijne Bruid.
Zoo staat Hermann von Mallinckrodt voor ons en zoo hebben wij hem gekend, wij weten niet hoe lang. Waarachtig groote mannen ziet men altijd in éen licht, licht,
daar drijft geen schaduw achter, die aan het verleden herinnert en geen nevelen doen
denken aan de toekomst. Zij staan voor ons in het licht der geschiedenis; is dat niet
in het licht der eeuwigheid?
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II.
Even als de meesten zijner strijdgenooten had Hermann von Mallinckrodt het jonge,
uit de rookwolken der slagvelden opzwevende Duitsche Rijk met schoone, heerlijke
illusiën als omkleed, het blijde begroet en gehuldigd. Hoe spoedig dreven die
rozenroode illusiën heen, hoe spoedig stond het heden daar, in zijne koude, harde,
grijze werkelijkheid. Maar even spoedig hadden de mannen der Duitsche Katholieken,
en Mallinckrodt aan hun spits, den toestand erkend en hun stand genomen; zonder
zich den tijd te gunnen tot een dichterlijk droevig afscheid van het verloren
goochelbeeld. Die illusiën waren het hunne, maar de toestand betrof Kerk en
Vaderland; zij behoorden niet aan zich, maar aan dezen.
Hier blonk het eerst de deugd, die men de deugd van het Centrum mag heeten,
maar die zeer bij uitnemendheid de deugd was van Mallinckrodt, de zelfverloochening.
Zij blonk niet alleen, in de volharding, waarmeê de hopelooze strijd werd
volgehouden, waarmeê de zware werkzaamheden werden getorscht, niet alleen in
het geduld, waarmede de beleedigingen werden vergeven, niet alleen in het vergeten
van alles wat hun personen zelf, hun leven en hun omstandigheden betrof. Von
Mallinckrodt is groot als hij het graf zijner eerste en de zijde zijner tweede gade
verlaat, om terug te keeren tot den strijd, als hij zijn schoon riddergoed en zijn
kinderen vaarwel zegt om weêr te gaan werken in het eenzame Berlijn, maar grooter
is hij toch als hij zijn verontwaardiging bedwingt en zijn bruisenden toorn beteugelt
om den vijand het voorwendsel zelf te kunnen ontnemen van een smet te werpen op
zijn heilige, onbesmette zaak. Omdat hij zelf een held was in de zelfverloochening
kon hij zijn landgenooten als bevelen om geen anderen tegenstand te stellen tegenover
de felle vervolging als lijdelijken tegenstand.
Pleegt men onder dien lijdelijken tegenstand niet te dikwijls een lijdende
onderwerping te verstaan, een buigen van het hoofd voor het onvermijdelijke? Bij
von Mallinckrodt kan men zien, wat de waarheid is, dat de lijdelijke tegenstand op
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de allereerste plaats gebiedt te staan, te staan met opgeheven hoofd, te staan, zooals
hij het gezegd heeft, in de bres door de tyrannen gemaakt, als levende steenen,
onverzetbaar, vast en toch levend. Staan en lijden, ziedaar alles, maar welk een
overwinning op den mensch, welk een verloochening van zich zelven vereischt dat
weinige niet.
Toch had die lijdelijke tegenstand op land- en rijksdag ook haar strijdende zijde.
Daar kon men van de bres af het zwaard voeren, het geweldige zwaard des woords.
Als een echte ridder heeft von Mallinckrodt dat zwaard gevoerd, vast was zijn hand
en scherp zijn blik. Falk en von Schulte, Sybel en Virchow kunnen getuigen hoe
onverbiddelijk dat wapen trof.
Daar was eene eigenschap, die den aanvoerder van het Centrum geheel eigen was.
Wanneer hij opstond en sprak, dan kwam op eens de zaak in haar ware beteekenis,
in haar volle licht, op haar juiste hoogte. Door het woordenspel zijner tegenstanders
sloeg zijn woord en verscheurde het. Heeft niet Lodewijk XIV eens van Bourdaloue
gezegd, dat zijn redevoeringen waren als legers, in slagorde optrekkend ten strijd?
Men zou het woord van Mallinckrodt kunnen vergelijken bij de batterij, die op
eenmaal niet haar dreunenden donder het tirailleursvuur uiteenjaagt, als verkondigde
zij dat nu het spel ernst zal worden.
Het beeld is te grof, te Pruisisch. Wanneer von Mallinckrodt zijn stem verhief,
dan stoven de Byzantijnsche spitsvondigheden, de banale drogredenen, de lage
aantijgingen, de onbewezen beschuldigingen der tegenstanders weg als de krassende
raven en de krijschende vleermuizen bij de eerste klepelslagen der domklok. Men
wist wat men deed, wat men zou doen. Daar was geen mogelijkheid om aan deze
eerlijkheid en dezen ernst te ontsnappen. Het jammerlijkste was en is dat de tegenpartij
zich zeer wel bewust was van't geen zij ging doen, maar 't niet wilde of durfde zeggen.
Maar niets hielp. Onder het zoo sierlijke en zoo klemmende betoog van
Reichensperger, dat al haar valschheden vernietigde, sloeg zij de oogen neder en
deze of gene bloosde misschien; daar zweepte de ironie van Windthorst door de
lucht, de slagen vielen en de slaven jankten. Maar dat alles was nog niets. Daar stond
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Mallinckrodt op, zonder een blik te schenken aan hun stapels van beweegredenen
en bewijsgronden nam hij de zaak en de zaak alleen en zeide: dát wilt gij doen. Het
is u volkomen onverschillig of de Jesuïeten goed zijn dan slecht, maar gij wilt ze
verjagen. Gij huichelt als gij eenig gevaar ziet in de vrijheid der Kerk, maar gij wilt
haar knevelen. Gij liegt als gij de bisschoppen voor vijanden van den Staat uitmaakt,
maar gij wilt hen verbannen. Dan werden de rollen omgekeerd, dan sprak de vervolgde
als de overwinnaar, de aangeklaagde als de rechter. Dan werden in het licht van
waarheid, recht en vrijheid de bleeke gelaatstrekken zichtbaar, waarop de schande
en de woede kampten. Dan rilden ze, daar op de banken der meerderheid, die banken
werden de zitplaatsen der aangeklaagden en de stoel van kanselier en minister werd
de schandpaal, waarvan geen bevrijding mogelijk is.
Hooge ontzagwekkende ernst en onverbiddelijke eerlijkheid, een woord dat de
waardige tolk was van den gloed en den adel der gedachten maakten von Mallinckrodt
tot een groot en machtig redenaar. Man van beginselen als hij was zag hij geen enkele
zaak dan in haar betrekking tot dezen. Waarheid, vrijheid, recht, zóo heetten zijn
beginselen: zijn er grooter, verhevener, heiliger? - Zij sterkten en staalden hem in
zijn leven, zij maakten hem op die kampplaats, waar de list of de onwaarheid allen
verlaagden tot den Paladijn, een Reinoud in moed en geestdrift, een Godfried in
beleid en kracht.
Maar door geen zijner machtige redevoeringen heeft hij over de slaafsche
hardnekkigheid gezegevierd. Toch, want hierin ligt zijn zegepraal, dat deze
overwinnaars alleen konden triomfeeren door de middelen, die iedere rijkgeworden
schande bezit: daarbinnen door de meerderheid, daarbuiten door het geweld.
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III.
De ernst en de eerlijkheid van den redenaar waren tevens de schoonste gaven van
den man. Aan beide paarden zich nog de echte eenvoud, die zich voor niets schaamt,
wat goed is en waar, die hoog genoeg staat om niets kinderachtig te achten wat
waarlijk kinderlijk, dat is rein, onschuldig, vlekkeloos is. Wat al niet onder eenvoud
wordt verstaan! Hier soberheid en stijfheid, hier gulheid en reinheid, hier te veel daar
te weinig. In waarheid is de eenvoud alleen aan hen toebedeeld, die waarlijk zijn wat
zij schijnen. Deze strijder voor Christus was waarlijk een Christen, die het kindjen
in de kribbe even vroom vereerde als den Leeraar op de bergen, den Koning op de
golven en den Offeraar aan het kruis. De man, die in den Rijksdag de hoogste en
diepste beginselen van het openbaar leven zijner Kerk uitsprak, was steeds de
eenvoudige volger van ieder harer voorschriften. Hij was een ernstig vroom man,
die van de vervulling der vastenwet ontslagen zich gedurende den vastentijd het
rooken ontzeî, die zijn rozenkrans bad en altijd het kruisbeeld, dat hem in de laatste
ure zou sterken en begenadigen, met zich nam.
Hermann von Mallinckrodt met een rozenkrans! Dat is bijna te veel voor velen,
die hem toch bewonderden, te veel vooral voor hen, die hem ons teekenen als een
Spaansch ridder, een gestalte in vorm en trekken herinnerend aan Alva, vol fanatisme
en vol geloof. Daar is toch niets vreemdsoortigs in, het is eer bewonderenswaardig.
Men vindt het immers zoo mooi, dat Hendrik IV van Frankrijk door den Spaanschen
gezant werd betrapt, terwijl bij, op handen en voeten door de kamer springend, zijn
jongen tot paard diende. Maar Hendrik IV was een groot man, hij heeft het edict van
Nantes gegeven en hij was niet zoo keurig op een misjen, mits daar Parijs niet op
stond.
Als een Christen heeft von Mallinckrodt geleefd, als een held is hij gestorven. Dit
laatste is het onbetwistbaar voorrecht dat de Christus aan zijn volgers geeft. Wat hun
ook in hun leven moge geschieden, in den dood ligt hun triomf. Daarom is ook de
dood van Mallinckrodt geen nederlaag
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voor het katholieke Duitschland. Deze stem, die niet meer klinkt over de aarde zal
machtig pleiten voor den troon Gods. Toch klinkt ook nog uit zijn graf zijne stem
geheel Duitschland door en houdt het geloof levendig en de hoop wakker en de liefde
onverflauwd, toch bemoedigt zij de strijders en wekt nieuwe strijders op. Nog staat
het Centrum, aangevoerd door de mannen, die wij noemen met eerbiedige
bewondering, die wij vereeren en huldigen. Op den dag als de storm der beroering
en verwoesting is gekomen, als de puinen zich stapelen op de puinen, dan, als alles
uiteenspat, stuk geslagen en verbrijzeld, dan zal dit Centrum waarlijk het centrum
blijken, het hereenigingspunt voor allen, die niet bezweken in den orkaan, de Ararat
van Duitschland. Want de banier van het Centrum is het kruis, aan welks voet reeds
von Eichendorff Duitschlands redder zag knielen:
‘Doch eins, das alle hastig übersehen,
Das Kreuz, bleibt auf den Trümmern einsam stehen;
Da sinkt in 's Knie der Held, ein Arbeitsmüder,
Und vor dem Bild, das alle will versöhnen,
Legt er dereinst die blut'gen Waffen nieder
Und weist den neuen Bau den freien Söhnen.’
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Lassalle en Bismarck. Bij de opening van den derden Duitschen
Rijksdag.
De meest in het oog springende eigenaardigheid der jongste verkiezingen voor den
Duitschen Rijksdag ligt in de overwinningen door de sociaal-demokratische partij
bij de stembus behaald. Men kan zeggen dat die overwinningen bij de laatste telling
niet zoo machteloos bleken, men kan zich verheugen dat het vijftiental door de leden
der partij nog niet werd bereikt, zoodat men geene indiening, geene behandeling van
socialistische wetsontwerpen nog heeft te vreezen, maar dat alles is ten langen leste
een schrale troost. Onaantastbaar staat het feit, dat door de sociaal-demokraten een
geweldige macht werd ontwikkeld, dat zij bij stemming en herstemming met lange
rijen waarin strenge tucht en orde heerschten, ter stembus togen, dat Berlijn, zoolang
de zetel van het echte Pruisen, op eenmaal de trouw aan den ‘Heldengreis’ als had
gebroken en met geweer en ransel, met vlag en wimpel tot den heerban van Bebel
en Liebknecht of Hasenclever en Hasselmann was overgeloopen. Feit blijft het, dat
in de verloopen tien jaren, sints de stichting van den noordduitschen Bond, de
proletariër zich in het Duitsche parlement een blijvende plaats heeft veroverd, een
plaats die steeds meer ruimte innam en steeds op meer ruimte aanspraak maakt.
Want ook dit is bij het beschrijven van dit verschijnsel niet te vergeten: van haar
eerste optreden af nam de sociaal-demokratische partij steeds in het getal harer
vertegenwoor-
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digers en in het getal harer kiezers toe. Hare ontwikkeling en hare uitbreiding zijn
in vollen gang en, al brengt het heden geen omwenteling, de toekomst dreigt.
De oorzaak van dit alles ligt niet daar, waar zij schijnbaar te zoeken is, in de wijze
waarop de Duitsche Rijksdag wordt gekozen, in het algemeen stemrecht, dat de
grondslag was der verkiezingen voor den Noord-Duitschen Bond, dat door het
Frankforter Parlement in de grondwet was geschreven, dat door Pruisen tegenover
de Oostenrijksche plannen, op den Vorstendag in Frankfort geopenbaard, werd
voorgesteld. Hier, in dit algemeen stemrecht, heeft men slechts de voor de hand
liggende verklaring, de grond waarop de mogelijkheid van dit verschijnsel rust, Was
het kiesrecht afhankelijk van een belastings-maatstaf de proletariër zou weinig, zou
geene vertegenwoordigers plaats zien nemen onder de afgevaardigden van het
Duitsche volk. Maar toch ligt de ware reden van dit verschijnsel dieper. Dat de
sociaal-demokratische beweging op het staatkundig gebied zich meer en meer doet
gelden, dat zij op den gang van zaken in het Duitsche Rijk haar invloed doet gevoelen
en steeds meer en meer zal doen gevoelen, ligt in de nauwe verwantschap die tusschen
dit éene Duitschland en de sociaal-demokratie bestaat. Beide zijn kinderen van éenen
geest, openbaringen van éen gedachte en terwijl Duitschland zijn vorm heeft gevonden
en aangenomen en de sociaal-demokratie nog worstelt in haar wording en nog schijnt
te streven naar gestalte en vastheid is voor wie wil en durft toezien dit éene zeker:
de Duitsche Rijksvorm is op een sociaal-demokratischen inhoud berekend en de
sociaal-demokratie vindt in geheel de wereld geen geschikter vorm om haar ideeën
te bevatten dan het Duitsche Rijk.
Op den 12den Maart 1864 stond Ferdinand Lassalle te Berlijn wegens hoogverraad
te recht. Hij was beschuldigd van door zijn agitatie ten bate van het algemeen
stemrecht de grondwet te hebben aangetast. Men was toen in den vollen storm en
drang van het ‘conflict’, de minister von Bismarck-Schönhausen tartte de liberale
partijen met een ongebogen moed, die te onverzettelijker werd naarmate de beweging
onder de tegenstanders toenam. Vreemd, zeer vreemd moet in die
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dagen den rechters de verdediging van Lasalle hebben toegeklonken: ‘Nun wohl
meine Herren, obwohl ein einfacher Privatmann, kann ich Ihnen sagen: ich will nicht
nur die Verfassuug stürzen, sondern es vergeht vielleicht nicht mehr als ein Jahr, so
habe ich sie gestürzt! ... Es vergeht vielleicht nicht ein Jahr mehr, so ist das allgemeine
Wahlrecht oktroyirt. Die starken Spiele, meine Herren, können gespielt werden
Karten auf dem Tisch! Es ist die starkste Diplomatie, welche ihre Berechnungen mit
keiner Heimlichkeitzu umgeben braucht, weil sie auf erzene Nothwendigkeit
gegründet sind. Und so verkündige ich Ihnen denn an diesem feierlichen Orte: es
wird vielleicht kein Jahr mehr vergehen - und Herr von Bismarck hat die Rolle Robert
Peel's gespielt, und das allgemeine und direkte Wahlrecht ist oktroyirt!’1)
En op den 28 Maart 1867 staat in het parlement tot vaststelling der grondwet van
den Noord-Duitschen Bond de bondskanselier, graaf von Bismarck op en verklaart
van het algemeen stemrecht: ‘Ich kenne wenigstens kein besseres Wahlgesetz.’ Zijn
bittersten spot viert hij den teugel - tegen het pruisische Dreiclassen-System en met
vlijmend sarcasme voert hij zijn tegenstanders te gemoet: ‘Ich habe nicht einmahl
im Laufe der Rede ein anderes Wahlgesetz diesem gegenüber rühmen hören; ich will
damit nur motiviren dass ‘verbündete Regierungen’ die gewissermassen eine
republikanische Spitze, die in dem worte ‘verbündete Regierungen’ liegt, bilden,
keineswegs ein tief angelegtes Komplott gegen die Freiheit der Bourgeoisie in
Verbindung mit dem Massen zur Errichtung eines cäsarischen Regiments beabsichtigt
haben können.’
De zinbouw is noch sierlijk noch bevallig, zin en tusschenzin horten op elkaar,
maar wie het geheim der verwantschap tusschen de sociaal-demokratie en het Duitsche
Rijk wil beluisteren, kan het hooren in de profetie van Lassalle, maar duidelijker nog
in de verklaring van den Bondskanselier.

1) Robert Peel verhief als conservatief minister den liberalen maatregel tot intrekking der
korenwetten tot wet.
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Lassalle en Bismarck, beide zijn scheppers. Heeft men van den kanselier gezegd,
dat de Duitsche Rijkswet hem past als een kleed op het lijf geknipt, de
sociaal-demokratie draagt trots alle wisselingen nog altijd het merk van haar eersten
aanvoerder. Beider werk is de uitdrukking van beider persoonlijkheid en aan de
kennis van deze is de kennis van hunne stichtingen gebonden.
Daar schijnt bij den eersten oogopslag al weinig gelijkheid, al een zeer geringe
overeenkomst tusschen beiden te bestaan. Beider levensloop is zoo verschillend
mogelijk. De tien jaren jongere valt op een slagveld dat van zijn naam weêrklinkt,
als de andere zich nog wapent tot zijn levensstrijd. Lassalle, de zoon van den
Joodschen koopman uit Breslau, wordt door vader en moeder tot de winstgevende
koopmanschap bestemd. Maar hij blijkt te weinig ontwikkeld, te langzaam of te
droomerig en men zendt hem naar de Universiteit. Ook daar zoekt hij niet de
wetenschap, die goud brengt en eere, maar wijsbegeerte en taalstudie houden hem
bezig. Hij treedt de wereld in als een man zonder naam, te Parijs ontmoet hij Heinrich
Heine, die opschrikt bij deze verschijning, wien het te moede is: ‘wie dem armen
Huhn, das Enteneier ausgebrütet hat, und mit Entsetzen sieht, wie die junge Brut
sich in 's Wasser stürzt und wohlgefällig schwimmt.’ En als Lassalle naar Duitschland
terugkeert dan zweeft om zijn hoofd de profetie van den dichter der wanorde, die in
hem een echten zoon der nieuwere tijden heeft erkend, een geharden gladiator, die
koelbloedig den dood in het renperk verwacht.
Men vernam spoedig wie Lassalle was. In het proces over de gravin Hatzfeldt
betrokken trad hij zelf als zijn verdediger op en de gezworenen en de rechters
vernemen een taal trillend van hartstocht, weêrgaloos van stoutheid, bukken voor
een kracht van betoog tot in het diepste dringend en het verste rakend, terwijl hen
de oogen schemeren bij de vaardigheid en de vlugheid waarmede het fijne schitterende
wapen der logica wordt gevoerd. Ook in den storm van geruchten, die het jaar 48
ontketent weêrklinkt zijn naam; hij behoort tot de beschuldigden, maar als hij, te
Dusseldorp, voor zijn
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rechters verschijnt is hij als de onschuldige, neen, den aanklager, de Staatsmacht,
die hem als revolutionair vervolgt, verwijt hij dat zij zelve den weg der revolutie
betreden en het recht geschonden heeft.
In proces op proces, voor de balie der rechtbanken en in de gevangeniscel gaan
zijn dagen voorbij, totdat eindelijk de strijd over het vermogen der gravin Hatzfeldt
is beslist en de vervolgingen over het jaar 48 zijn uitgeput. Dan treedt de
demokratische verdediger der hoogadelijke Vrouwe op als wijsgeer en taalvorscher,
zijn ‘Philosophie Herakleitos' des Dunklen’ geeft getuigenis van een ijzeren
volharding, een scherpen vorschersblik, een wonderbare gave van samenvoegen en
uitwerken, die uit de verspreide en verwarde brokstukken van een half vergeten
wijsgeer een stelsel wist saam te stellen. Spoedig echter bewees het treurspel ‘Franz
von Sickingen’, dat met de bespiegeling geen rust in de ziel van dezen man was
gekomen en de vuurgloed nog altijd ziedde in dezen schijnbaar gestorven vulkaan;
straks legde het ‘System der erworbenen Rechte’ getuigenis af van het stelsel, waarin
de revolutionaire idee zich bij dezen denker had belichaamd. Als moest altijd op
iedere geweldige inspanning van den geest, op iedere strenge, wijsgeerige studie een
uitbarsting van hartstocht volgen, zoo verscheen nu zijn litterarische kritiek op den
breedsten en zelfbehagelijksten aller kunstrechters: Julian Schmidt.
Zoo was het jaar 1862 gekomen. Reeds lang was in Duitschland de beweging
onder de arbeiders in gang. Dezelfde oorzaken als elders hadden hier dezelfde
gevolgen. Slechte loonen en dure tijden, harde arbeid en weinig brood wekten
bewegingen op, die door de staatkundige omstandigheden nog woeliger werden en
rusteloozer; vragen rezen en antwoorden kwamen, die door de werkelijkheid werden
gelogenstraft of nog hopeloozer klonken. In Duitschland echter had de beweging
een rustig aanzien: de liberale heer Schulze von Delitsch had de arbeiders met zijn
Consum- en Rohstoff-vereine een soort van hulp geboden en hen onder zijn scepter
vereenigd tot een bruikbare voor- of achterhoede voor de partij van den vooruitgang.
Daar trad op eenmaal Lassalle op. Zijn bekendheid dankte hij aan zijn staatkundige
redevoeringen en
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zijn ‘System der erworbenen Rechte’. Met zijn verschijnen verschijnt in Duitschland
de sociaal-demokratie. De liberale vereenigingen spatten uiteen. De fraaie
troostredenen van het ‘Helpt u zelven’ en ‘Vereenigt u’ en ‘Sparen, Sparen’ verwaaien
voor de scherpe, gillende klanken van de ijzeren wet der arbeidsloonen en de
dreunende slagen op het alles verpletterend kapitaal. ‘Es ist Zeit, es ist Zeit die
Stimmen dieser Castraten durch den rollenden Ton groben Basses zu unterbrechen’
roept Lassalle de proletariërs toe en zij antwoorden. Van Leipzig begint zijn
heerscherstocht tot Solingen en overal ziet de liberale vaan haar aanhangers vluchten
en de sociaal-demokratie zegepraalt. Straks wordt het ‘Arbeiterverein’ gesticht;
Lassalle is de wetgever en ook de eerste President. Processen en veroordeelingen
hangen boven zijn hoofd, maar geen nood! Hij zal op den Rigi rust vinden en nieuwe,
geweldiger kracht.
Eenige weken later viel Lassalle in een tweegevecht te Genève, 28 Augustus 1864.
Het leven van den knaap, die in 1815 op het Pommersche landgoed Schönhausen
werd geboren zou zich binnen vaster banen bewegen. Al scheen het in de dagen der
jeugd als zou de kracht in uitspatting ten gronde gaan, al wijst de naam van ‘toller
Bismarck’ op geen eerbiedwekkenden arbeid des geestes, toen eenmaal de jonge
sappen hadden uitgegist en de rijpheid was gekomen, bleek er nog mannelijkheid te
over. Al was de aanvang der loopbaan niet schitterend, al scheen da afgevaardigde
van Brandenburg of de Deichhauptmann aan de Elbe weinig meer naam te zullen
winnen dan dien van een door onbeschaamde stoutheid opmerkelijk lid der
Junker-partij, toch vielen reeds woorden uit zijn mond, die den Staatsman teekenden.
In 1851 trad de Luitenant der Landwehr op als pruisisch gezant bij den Bondsdag te
Frankfort: acht jaren lang heeft hij daar uit de spelingen van het heden de lijnen der
toekomst getrokken en vastgesteld. Daarna verschijnt hij te St.-Petersburg en een
oogwenk lang te Parijs. Maar te Berlijn woedt de strijd tusschen de regeering en de
vertegenwoordiging, een onverzettelijk man is noodig, in Bismarck is de man
gevonden, die de weêrbarstige elementen zal beheerschen. Vier, vijf jaren lang houdt
de worsteling in het
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binnenland aan, maar de man op wien al de inspanning der tegenstanders, al het
dringen en drijven der liberale partij is gericht, houdt onverwrikbaar stand en
beheerscht tevens met vaste hand en scherpen blik de wisselende kansen daar buiten.
Het vraagstuk van Sleeswi]k-Holstein herrijst, verwarde antwoorden worden
voorgesteld, de oplossing, die eindelijk wordt gegeven schijnt de bevestiging des
vredes, maar blijkt niet anders dan de voorrede van den oorlog te zijn. In 1866 staat
Pruisen op de Boheemsche slagvelden tegenover Oostenrijk, tegenover Duitschland,
en in het voorjaar van 1867 begroet de pruisische minister de vertegenwoordigers
van Noord-Duitschland als leden van den Bond door Pruisen gesticht en door Pruisen
aangevoerd. Was het wonder dat de tegenstand in het binnenland ophield en het
kleingeestig, praatziek verzet zweeg voor de bloedige, toch ook gekroonde zegepraal?
Maar het jonge werk had vijanden en het scheen goede staatkunde die vijanden eer
uit te dagen dan hen den tijd te laten tot krachtiger, voller voorbereiding; de
bondskanselier wistden loop der gebeurtennissen te regelen en te richten: het
onvermijdelijke kwam. Napoleons radeloosheid en Frankrijks fierheid grepen naar
de wapenen, die straks werden stuk geslagen en verstrooid door het reuzen-oorlogstuig
van het vereenigde Duitschland, nu nog slechts vereenigd, straks éen en zijn éenheid
afbeeldend in den Keizer van Duitschland, die Koning van Pruisen is.
Dat is het leven van den Pommerschen landedelman. Die wereldfeiten zijn zijne
daden; aan de spits van het Duitsche Rijk staat de keizer, maar het hoofd van dit
reuzen lichaam is de Rijkskanselier.
In dit oogenblik staat Bismarck op de volle hoogte zijner kracht, zijn naam is de
leuze der Duitsche getrouwen, het kort begrip van Duitschlands grootheid en majesteit.
En Lassalle - is niet vergeten; bij zijn naam zweert nog de proletariër en als de Messias
van den vierden stand staat hij voor het oog zijner volgers:
‘Uns stirbt er nie der mächtige Titan,
Der uns befreit von Finsterniss und Wahn,
Der Licht gebracht in unserer Zeiten Oede.’
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Een vergelijking tusschen beider levensloop is onmogelijk. Toch blijft de gelijkheid.
Wat zijn de wisselingen van dit leven anders dan de spelende tinten, de smeltende
schemerlichten, de drijvende schaduwen, die aan gindsche eiken verschillenden toon
en kleur leenen, maar niet verhinderen dat beiden eiken zijn.
Op de place de la Concorde rijst de Obelisk van Luqsor in de lucht en rondom
haar ruischen de fonteinen, ratelen de rijtuigen, joelt en jubelt of gilt en brult la grande
populace et la sainte canaille, beweegt zich de geheele breede, schitterende en
druischende stroom van het moderne leven. En misschien verheft zich tusschen de
puinhoopen van Thebe een andere naaldzuil, die geen geruchten verneemt dan het
eentoonig suizen van den woestijnwind of het janken der roofdieren, die onder den
eeuwig blauwen hemel en de eeuwig stralende zon eeuwig zwijgt en staat. Toch zijn
beide in denzelfden donkeren schoot geboren en gegroeid, toch uit dezelfde schacht
gehouwen en aan het licht gebracht, door denzelfden zonnegloed roodgekleurd.
Misschien dragen beide dezelfde hieroglyphen en openbaren den kundige van 't
geheimschrift dezelfde verborgenheid.
Het blijft echter waar dat bij de eerste beschouwing ook tusschen den aard en de
natuur dezer twee historische figuren geen verwantschap bestaat, Lassalle is de Jood,
de Jood zooals hij in de christelijke eeuwen verschijnt, zooals wij hem zien en kennen.
Door zijn hart trillen en stormen de echoos der koninklijke psalmen, der goddelijke
profetiën; zijn geest is vol van de spitsvondigheden, die de Halacha, de groote
Fechterschule, hem heeft geleerd; in zijn gemoed spelen en dartelen de sprookjes en
de legenden der Hagada of weven er hun gouden droomen over de purperen
martelbladen heen; zijn verstand echter is in de strenge banden der Wet gebonden
tot orde en regel, gevormd tot volharding, gewrongen tot onwrikbaarheid. Hij is een
echte Jood, een droomer die de wereldheerschappij en het koningschap van het
uitverkoren volk aan iederen gezichteinder ziet opdoemen en wiens valken-
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oog ieder stuk van waarde speurt in den boelhuisrommel, iedere zwakheid in de
meest verwarde redeneering spiedt en vangt. Trotsch tot onbuigzaamheid toe en
tevens ijdel en wispelturig als een kind, tot het wezen der zaken dringend en het
rekenend boven alles, toch door de schittering verleid en meêgesleept; het recht
eerbiedigend en verdedigend ook in de gescheiden vrouw, maar die gescheiden vrouw
is een voorname dame. Voorzichtig en berekend als een speler, maar tevens mild als
een koning, moedig tot onbeschaamdheid toe, maar laf tegenover de bedreiging en
kleinzeerig bij de minste pijn, toch van te goede huize om den dood te vreezen. Van
te goede huize, want hij behoort tot den oudsten adel der historie al is hij de geboren
proletariër in onze maatschappij. Nog eens, een echte Jood, een zonderling mengsel
van duizend tegenstrijdigheden, een Arabeske met Westersch gekleurde draden in
een Oostersche grondstof geweven, een levend verleden in het licht van het heden
wandelend met het stof van eeuwen bedekt. Geheimzinnige verschijning alleen door
het mysterie des kruizes verklaarbaar, zoo staat iedere Jood voor ons; in den
verachtenden weêrzin dien hij soms inboezemt ligt ook de eerbied dien wij gevoelen
voor dezen overal rondgaanden getuige van den menschgeworden God.
Ziedaar Lassalle in de grondtrekken van zijn wezen, een echte aristokraat en een
echte proletariër: aristokraat ook door het slanke zijner gestalte, door het hooge
voorhoofd van bruine krullen omlijst, door de donkerblauwe oogen koen en vermetel
van opslag, door het fijn besnedene van neus en mond, den ovalen vorm van het
geheele gelaat, proletariër weer door het onrustige, het zenuwachtige, het gehaaste
der bewegingen.
Plaats tegenover dezen dien pommerschen edelman, zooals hij daar voor ons staat
op de tribune van den Rijksdag, in den wapenrok, die hem kleedt als een kuras, met
de linkerhand rustende op de breede lijst, de rechter aan de borst verborgen: een
trotsche gestalte, vol kracht en rust; met het breed gevormde hoofd recht opgeheven,
met den sterken, stouten blik alles overziende, alles bedwingend, uittartend,
verachtend, met het
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volle gelaat, waarop geen enkele aandoening zich verraadt, dat de drift wat harder
tint, maar niet doet trillen, niet strak, maar streng van plooi, niet gespannen door
angst of vreeze, maar door den strijd van het leven krachtig geteekend en gekleurd.
‘I have almost forgot the taste of fears,’

het woord van Macbeth is ook het zijne en ook hij kent als Macbeth. éen profetie,
die hem opschrikt en schokt.
Ook hij is het kind van zijn huis. Voor hem geldt het niet zich een weg te banen,
maar een aangegeven weg te volgen; geen dichterlijke droomen omzweven zijn wieg,
maar oude, verstandige liederen, waarin soms de poëzie trilt en lispelt, maar op
zachten, teêren en toch dweependen toon. Kernspreuken van trouw aan God,
Vaderland en Koning, van eer en plicht vormen het eerste voedsel van zijn geest; de
gruwelen door de Fransche heirscharen in de Mark bedreven zijn de schering en
inslag der legenden zijner jeugd; op den geschonden, met bajonet en sabel doorhouwen
geslachtsboom, vroeger het muurvlak sierend met zijn takken en schilden, wijst hem
de vader en de knaap voelt ieder slag en stoot in zijn hart. Zijn eerzucht heeft geen
breeden gezichtseinder en zijn kracht voelt geen profetische trillingen, geen
stroomingen, die als drijven naar een ruimer veld, maar hij heeft kracht en hij heeft
eerzucht, dat is genoeg als het oogenblik komt. Zijn geest heeft geen lyrische vlucht,
maar is koel, helder en ook krachtig, hij weet wat hij weet en zooals het geweten
moet worden; droomen kent hij niet, maar klaar en ver ziet zijn blik.
Eene andere historie, een ander man - daarmede is de grond van dit verschil
tusschen beide evenmachtigen aangegeven. Dit alles behoort wel tot het karakter,
maar niet tot de kern. Het zijn de cellen, die de vorige geslachten om het innigste
der persoonlijkheid hebben geweven.
Maar waar Lassalle en Bismarck dat innigste openbaren, waar zij beiden geheel
zich zelven zijn, daar wordt de verwantschap duidelijk en deze geweldige uit het
volk van Israël en deze reus uit de pommersche vlakten blijken kinderen van éen
stam.
Men heeft zich dikwijls afgevraagd of Lassalle in zijn strijd
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voor de gravin Hatzfeldt, in zijne verdediging van de rechten der proletariërs eerlijk
was, of hij geloofde in zijn eigen zaak; van den anderen kant beet het een raadsel
hoe de Jonker van 1848, de man vol geloof, die geen Staat kende zonder godsdienst,
die aan een rots der Kerk geloofde, waarop het Narrenschiff der Zeit stuk zou slaan,
kon worden tot den heervoerder en tevens den bedwinger der Revolutie, tot een
medeschepper der nieuwere tijden, tot een middenpunt van een geheel veranderde
orde. Het mag zonderling heeten, hoe men bij den éen kon twijfelen en bij den anderen
vorschen, terwijl bij beiden de verklaring open ligt. Zeker heeft Lassalle geloofd,
maar niet in de gravin Hatzfeldt, niet in den vierden stand, maar in zich zelve; de
rijkskanselier is nog dezelfde als de Jonker der revolutie-jaren, maar zijn geloof is
van dogma veranderd, ook hij gelooft in zich zelf.
Bij den Jood, in de school van Hegel opgevoed en gevormd is dit alles zeer
verklaarbaar; het oud-testamentelijk geloof moest een droom blijken tegenover de
werkelijkheid en de jonge wijsgeer, die de macht had om naar zijn denkwetten de
wereld te vormen en te hervormen, kan in niets anders gelooven dan in zich zelf.
Maar ook de Pommersche Jonker bemerkte spoedig dat het geloof in den storm der
tijden weinig meer is dan een woord, een klank, wanneer het niet belichaamd staat
in een vaste, onaantastbare instelling, wanneer het niet rust op een rots, zichtbaar als
de golven zelf door den loeienden orkaan tegen haar opgegeeseld, of - wanneer het
niet wordt gedragen door een volle, mannelijke kracht, wanneer het niet huist in een
borst, die de stormen afwacht, wél bewust dat de ademtocht daarbinnen, de ademtocht
des geestes, dat alles beheerscht. Bij het langzaam maar daarom des te zekerder en
krachtiger ontwaken van het bewustzijn moest het Bismarck klaarder en scherper
steeds voor de ziel treden dat zijn geloof in laatsten grond rustte op hem zelf - wat
wist zijn Bijbelgeloof van een andere rots? - en bij het klimmen en uitzetten der
kracht week het oude geloof en verdween, maakt de oude belijdenis plaats voor de
nieuwe, die de volle uitdrukking werd van de eigen kracht.
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Voor Bismarck is daarbij het geloof nooit iets anders geweest dan, wat het ook in
zekeren zin voor Lamennais was, een kracht tegen den vijand, nooit kracht tegen
zich zelf. Zijn geloof maakte hem trotsch, terwijl het in de eerste plaats een gebod,
is ter nederige onderwerping en, toen met de kracht de trotschheid inniger werd
verbonden en meer en meer geest en hart vervulde, bleef daar slechts plaats voor éen
geloof en voor éen God.
Dat geloof in zich zelven is de diepste grondslag van beider wezen, de innigste
kern hunner natuur. Het is als de wortel der eigenaardige hoedanigheden van hun
geest, van de onverbiddelijke logica, die beiden aan het eens uitgesproken beginsel
als vastkluistert, van de diepzinnigheid waarmede zij tot het verborgenste
doorschouwen, de scherpzinnigheid waarmede zij het verst afgelegene zien. Het
verleent aan hun uitspraken en ook aan hun ideeën dat onaantastbaar stellige en
tegelijk dat klare, doorzichtige; hunne bemerkingen zijn steeds eenvoudig als een
Columbus-ei. Daar is in beiden een soort van onverzettelijkheid, van rustige vastheid
als stonden zij boven de wisselingen van dit aardsche, boven de machten van dezen
tijd; daar loopt door de redevoeringen van Lassalle als door die van Bismarck een
soort van profetischen toon; beide hebben den moed hun sluitredenen als stalen
noodzakelijkheden voor te stellen en wanneer Lassalle zegt: ‘Ich bin von dem
Eintreten meiner Revolution überzeugt’ dan staat hij op gelijke lijn met den minister,
die drie jaren lang, naar zijn eigen getuigenis, ‘isolirt, verschmäht, verketzert,
angefeindet’ der oppositie het hoofd biedt en geen sylbe zelf wil laten vallen ter
zijner rechtvaardiging, vast rekenend op het jaar 1866, als lagen de dobbelsteenen
van het lot in zijne hand, als was hij meester van den worp. De verklaring ligt in dat
godloochenend geloof aan zich zelve, evenzeer als men daarin ook de maat vindt
dier eigenaardige soort van onbeschaamdheid beiden eigen, van het cynisme,
schaamteloos als de naakte waarheid, dat Bismarck door Karolyi over het mogelijk
verbreken van het verdrag van Gastein ondervraagd, doet antwoorden: ‘Non, je n' ai
pas cette pensée, mais si je l'avais, vous répondrais-je autrement?’
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Dit geloof heeft echter ook zijn liefde, een geweldigen hartstocht, hartstocht niet tot
genot, maar tot daden, een drift tot werk, die bij beiden zich steeds openbaart en bij
de geweldige zelf beheersching, waarin ze elkander het meesterschap betwisten, toch
steeds in laaie vonken uitspat. Men heeft hier met geen koele, welgeordende naturen
te doen. Hier is Sturm und Drang, hier is gisting en wenteling, worsteling en wording,
chaotische strijd. Maar het bewustzijn van hun kracht, het geloof, onderdrukt dat
alles met zijn stalen vinger en maakt van dezen hartstocht een geweldige, door orde
en tucht verhonderdvoude kracht. Soms breekt de hartstocht door en, waar ze zich
beweegt op 't groote gebied des levens, in vermetelheid, in een tergende stoutheid,
in een roekeloosheid aan die van jonge reuzen gelijk. Soms echter ook in de bitse
gebetenheid, in de nijdige kleingeestigheid tegenover den tegenstander, in de ijdele
vrees voor de eigen grootheid en den belachelijken waan der onaantastbaarheid.
Beide staan van het hoofd tot de zolen in het pantser der trotschheid geriemd, maar
dit pantser hoe sterk en schitterend ook, doet den weêrslag van ieder pijltjen dat daar
op afstuit, in het hart gevoelen en die weerslag stoort de olympische rust dezer Goden.
Zoo verraden zelfs de kleine trekken den éenen aard en het heet dan ook geen wonder,
dat beider beeldspraak, even stout en even hartstochtelijk, zich steeds beweegt op
het gebied van ‘Blut und Eisen’, waar het geweld meester is en de hartstocht
onbedwongen heerscht.
Daar blijven, zeker, nog tegenstrijdigheden genoeg. Bij het naast elkander stellen
dezer machtige gestalten treden zelfs de verschilpunten nog meer in het licht, maar
zij blijven als de bewijzen der onloochenbare overeenstemming, die tusschen beiden
bestaat. Lassalle is wel deproletariër, die uit zijn eigen hart de zaak van zijn leven,
het beginsel zijner toewijding moet scheppen, bij hem is alles ik, zijn werk is hij.
Maar Bismarck is de edelman, die aan een historie, aan een vast en levend geheel is
gebonden en al wordt die historie ook in de verdere ontwikkeling niets dan zijn daad,
zijn leven, al gaat de zaak waaraan hij zich toewijdt, waarvoor hij zwoegt en worstelt,
op in zijn arbeid, zijn werk, al wordt het verledene
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in zijn geest herboren tot zijn geesteskind - het draagt altijd een historischen naam:
Pruisen. ‘Preussen ist im Stande dem übrigen Deutschland Gesetze zu geben’ heet
het, als hij reeds zijner kracht bewust de liberale partij trotseert; straks zal hij in de
volheid zijner kracht zijn conservatieve vrienden doen hooren: ‘Ein grosser Staat
regiert sich nicht nach Parteiansichten’ en de ‘Königlich preussische Staatsregierung’
bindt zich aan geen partij. Neen, voorzeker, wanneer die groote Staat en de koninklijke
regeering opgaan in éen man. Hij regeert. Voor Lassalle en Bismarck beide past die
handteekening der Spaansche koningen, die te groot zijn om een eigen naam te
dragen: Yo el Rey.
Het is het geslacht, het is de historie, het is het uitgangspunt wat bij beiden de
verschillende tinten en kleuren ook in de gelijkheid brengt. Niemand kan zijn
moedertaal vergeten, allerminst hij wiens spreken hoog gerezen hartstocht is. Dan
komen de oude trillingen, de slepende klinkers, de hortende medeklinkers terug, dan
herrijzen de toonen, wier eigenaardigheid zoo lang werd bedwongen en door de
aangeleerde vormen breken de aangeboren wijzen heen. Als Lassalle het volk verheft
en vergoodt, als hij het maakt tot de as, tot het drijfrad en de drijfkracht der
wereldhistorie, als hij zijn vloek slingert over de bourgeoisie, die, giftige woekerplant,
haar schitterende kleuren, haar bladeren en bloemen trekt uit het hartebloed der
hongerlijdende arbeiders, als hij profeteert van het volk, dat alles moet zijn en het
dus zal zijn, dan hoort men den man uit het volk, die daar boven staat, maar wiens
lot aan het lot der proletariërs is gebonden door den dwang der maatschappij, die in
de diepten wordt neergehouden en de hoogten slechts kan bereiken gedragen op de
golf der hoog opgezweepte zee. Maar wanneer Bismarck aan zijn liberale
tegenstanders - en 't geschiedde nog in den Rijksdag van 1873 - het recht ontzegt
voor hun eischen en vertoogen den naam van het volk te gebruiken, wanneer hij hen
toevoegt, dat ook hij, dat ook de regeering tot het volk behoort; dat geen macht hem
van het volk kan scheiden - dan herkent men den edelman, die de pleitbezorgers en
de regeeringslustige burgers veracht maar hoofsch en hartelijk kan zijn
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tegenover het volk, den Staatsman, die het volk kent en noodig heeft en die te goed
weet dat de keizerstroon beter waarborgen heeft in de vuisten van het volk, dan in
de eeden van trouw gezworen door het parlement. Een der opmerkelijkste trekken
is de bijna onverklaarbare vaderlandsliefde, die de aanvoerder der arbeidersbeweging
verried; in tegenspraak met al de socialistische meesters hield hij aan het beperken
der beweging tot Pruisen, omdat hij rekende op den Pruisischen Staat. Daar verried
zich de nationale trek van den Jood, die bij alle losheid van vaderland en haardstede
zich toch steeds gebonden voelt en misschien zijn christelijke landgenooten niets
zoozeer benijdt als dat éene: het Vaderland. Ook de Rijkskanselier is in merg en
gebeente Vaderlander en Pruis; men zou vragen: kon het anders? indien men niet
zoovele echoos van het Duitsche Vaderland hoorde brommen door de lucht. Bij den
Jood is Pruisen het toevluchtsoord, bij den ander is het de haardstede, meer, de wieg
zijner geschiedenis en de grondslag van zijn eerezuil. Voor Lassalle is de Revolutie
levensbeginsel en levenskracht, voor Bismarck is zij het machtigste middel ter
heerschappij. Maar diep in beider geest en beider hart staat de groote wet der revolutie:
de geheele wereldgeschiedenis is menschenwerk. Beide zijn echte kinderen der
werkelijkheid, realisten, voor wie de idealen slechts middelen zijn, voor beiden geldt
dan ook het: ‘Macht is Recht.’ Maar bij Lassalle is de uitspraak stouter, zij getuigt
van onmiddelijker gevoel; bij Bismarck kleedt zij zich in het kleed van het te recht
bestaande; waar echter de daden moeten spreken, daar is hij de meester en niemand
heeft trotscher dan hij op de vraag naar zijn recht het trotsche antwoord gegeven:
‘My voice is in my sword’

Zoo staan zij naast en tegenover elkander, de een, een agitator, een koning van den
storm, de ander, dictator in den volsten zin van het woord, de drager van geheel het
gemeene zijn en het gemeene best, de een opjagend en voortdrijvend, de ander
stichtend en vestigend, de een bezielend en prikkelend, de ander ontwikkelend en
regelend; beiden ge-
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weldig, maar de een als de bliksem, heenflitsend door de lucht, de ander als de zee
met haar golven de dijken scheurend, beiden heervoerders, maar de een aan het hoofd
van den heerban der proletariërs, de ander aan de spits zijner ijzeren bataillons,
levende muren uit wier openingen straks de batterijen den doodenmarsch zullen
spelen, het voorspel van het zegelied.
Eén laatste trek is beiden gemeen; beide zijn in geheel hun bestaan, in al hun
streven en leven vijanden, tegenstanders der Katholieke Kerk. Tusschen deze en hen
heerscht de rassenoorlog. Hun haat tegen haar is een rassenhaat, die niet in de
Joodsche geboorte of de Evangelische opvoeding haar verklaring vindt, die dieper
liggende wortelen in dichter duisternis verscholen houdt. Deze wereldvormers en
wereldbeheerschers zien met minachtende onverschilligheid of verachtenden eerbied
neer op den godsdienst, wat maken hun die gevoelens zwevende in de lucht en
onbestemd als deze, wat bekommeren zij, die het kanon als spreekhoorn gebruiken,
zich om het woord of het ‘Er staat geschreven’? - Maar zij haten de Kerk. Dat is iets
anders dan een woord of een boek, dat is een wereld, een maatschappij, een orde,
dat is een verschijning, die zij zichtbaar overal op hun zegeweg ontmoeten, tegen
wier onverwrikbare muren zij telkens en telkens hun kracht zien breken, dat is de
macht die den mensch niet aan den mensch wil onderwerpen, maar alleén aan God
of aan den mensch om God. Als echte vertegenwoordigers van de God vergetende
menschelijke kracht en grootheid achten zij het kruis een dwaasheid en daar zij niet
als de Sicamber het hoofd willen buigen, staan zij in vollen, open strijd tegen de
Kerk. Die strijd is de hoogste openbaring van hun zelfgeloof, zij die in hun trotschen
waan de rots der wereld meenen te zijn, kunnen geen wereld dulden op de rots Petrus
gebouwd.
Twee machtige personen uit het verleden rijzen als de voorgangers dezer
geweldigen voor ons op. Men herkent Mirabeau en Frederik II. Hoe het nationaal
onderscheid tusschen deze beiden wegvalt waar men hen in het ook de binnenste
geheimen van aard en karakter doordringend licht der geschiedenis beschouwt. Hoe
beiden op geheel verschillende wijze hetzelfde
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hebben gewild, hoe Mirabeau heeft beproefd wat Frederik II heeft voltooid: het
bouwen van een Staat naar de wetten van éen man. Bij beiden is dezelfde verachting
van alle huichelarij, dezelfde onbeschaamdheid in de keus der middelen, hetzelfde
cynisme, dat de wanorde kiest om tot de orde te komen, bij beiden is dezelfde drang
tot heerschen, dezelfde hartstocht om alles te zijn. De uiterlijke verscheidenheid
maakt de gelijkheid van 't wezen bijna onzichtbaar, maar zij blijft. Niemand heeft
Frederik II meer bewonderd dan Mirabeau, die hem verhief als: ‘un des plus grands
caractères qui aient occupés le trône est brisé avec l'un des plus beaux moules que
la nature ait jamais organisés’ en die zijn dood vermeldt in een zinsnede, teekening
van een leven en een karakter: ‘Frederic cessa de vivre le dix-sept août. Il ne cessa
de régner que la veille.’
Mirabeau en Frederik II, in het volle, harde licht der negentiende eeuw, ziedaar
Lassalle en Bismarck. Maar bij den eerste geen altijd overheerschende zinnelijkheid,
geen geheime, maar zwaar betaalde verstandhouding met den hove; bij den ander
geen fluitspel, geen Voltaire, geen wijsbegeerte, geen poëzie, geen beschaving in de
boudoirs van la Pompadour of la Dubarry geboren. Maar dezelfde hartstocht, dezelfde
kracht, dezelfde vermetelheid, boven alles hetzelfde geloof. En is Mirabeau de groote
lijkredenaar van Frederik II, Lassalle is de profeet van Bismarck en zijn Duitsche
Rijk.
Als op dit oogenblik de rijkskanselier staande naast den keizerstroon, op nieuw de
mannen des rijks vergaderd ziet, en in die vergadering op nieuw zijn werk en zijn
kracht bewondert, maar tevens de vertegenwoordigers der sociaal-demokraten
bemerkt, - dan rijst voor zijn oog de bleeke, bloedige schim van den agitator, die zijn
daden heeft voorspeld. Dan ziet hij hem naderen door geheel den dichten drom van
Hoogedelen en Hoogmogenden heen, hij ziet hem de trappen van den keizerstroon
bestijgen met koortsige drift, en hij hoort de scherpe, trillende, snijdende stem van
dien niet erkenden broeder zijner ziele, de stem van Lassalle.
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‘De tijd is gekomen - klinkt het - waarop het wezen van het Duitsche Rijk moet
worden geopenbaard en de kern der zaken blootgelegd. Het geheime woord mag niet
langer worden gezwegen, de geesten en de harten vragen het. De schijn moet worden
verbroken en verbrijzeld, de waarheid trede in het volle licht.
Het bleef U onbekend, Mijne Heeren van de meerderheid, die sints jaren met de
gesnedenen van het Serail in dienstbaarheid wedijvert, het bleef U onbekend dat de
zuil van uw trotsch, de man van uw idealen, de halfgod onzer eeuw, dat uw tot
aanbidding toe gevierde en tot walging toe gevleide Rijkskanselier een bondgenoot
bezat en een vriend, wiens idee de zijne was en wiens ideaal zijn ideaal. Die
bondgenoot, die vriend zijt niet gij, die getrouwen tot in de diepten van het Servilisme,
maar die bondgenoot ben ik, ik, de ‘Judenjunge’, dien de graaf Hatzfeldt van de
trappen wilde werpen en die den graaf overwon; ik, de onbekende, die het waagde
een' staatsdienaar het duel te weigeren, maar die hem heb geranseld als een hond, ik, de sociaal-demo-kraat, de omverwerper van alle orde en alle recht, de vernietiger
van alle vrijheid en alle rede, ik, de moordenaar van uw holle frazen en uw zinledige
stelsels, ik, Lassalle.
Gij staat verstomd en gij gelooft het niet? Gij zijt te kortzichtig om de waarheid
te kunnen zien en te dwaas om ze te kunnen erkennen.
Weet dan vooreerst, mijne Heeren, dat uw rijkskanselier en ik van u gescheiden
zijn door een klove, die niet te dempen valt, door de verachting. Ja, wij verachten u,
het ellendigste wat voor ons bestaat, het laagste van alles is uw liberalisme. Wij
verachten zelfs uw trouw. Gij hebt niets dan woorden, niets dan schijn: herinnert gij
U nog, hoe ik den moed had het u te zeggen, toen gij zoo dapper in het harnas stondt
tegen de regeering en toen de regeering U bespotte, want zij had de macht! Toen
hebt gij gezegd dat ik verkocht was aan den held van dezen dag, gij, die de
menschenziel niet kent dan als een koopwaar en als een dikwijls en gemakkelijk om
te zetten kapitaal.
Het behoort tot uwe eigenaardigheden, dat gij steeds beschouwingen levert over
de historie en de richting van Prui-
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sen, maar weet ge wel, dat gij zelfs de eerste lettergreep dier historie en de eerste
letter dier roeping niet verstaat? - Twee mannen, hebben in onze dagen Pruisen
gekend en kennen het nog: de Rijkskanselier en ik. Het was in de dagen toen de
droomende Caesar op den franschen troon met Italië in bond een stoot deed naar het
hart van Oostenrijk. Vrijzinnig, als gij waart, was U de Imperator een gruwel en met
de eigenaardige scherpzinnigheid den vrijzinnigen eigen, hebt gij Oostenrijks zaak
gehuldigd en zelfs gesproken van hulp te brengen aan dezen broederstaat. Toen heb
ik met al de onbeschaamdheid der waarheid gezegd, dat Oostenrijk moest verslagen
worden, dat Frankrijk zich in Italië een mededinger moest scheppen, dat wij rustig
moesten blijven en toezien, want dat dan onze ure komen zou. Onze ure - gij zaagt
ze niet naderen, gij zaagt de stalen wijzers niet voortgaan, kalm en koud, op de
wijzerplaat van den tijd. Gij wist niets van Pruisens roeping, evenmin als uw
staathuishoudkundigen iets weten van de ijzeren wet der loonen. Gij zaagt niet hoe
Pruisen door het evenwicht van Oostenrijk werd laag gehouden en gedrukt, hoe het
nooit kon ontsnappen aan dien dwang - tenzij Oostenrijk met Duitschland verdween.
Uw wijzen begrepen ook niet, dat het loon van den arbeid zich altijd beweegt tusschen
het meer of minder der dagelijksche nooddruft, hoe het nooit aan dien stalen band
kan ontspringen - tenzij de arbeid ophoude koopwaar te zijn. Maar de
Landwehr-luitenant, die in die dagen Pruisen vertegenwoordigde bij den bonsddag
te Frankfort of bij den Czaar te St. Petersburg, had met zijn koelen blik hetzelfde
gezien en, terwijl ik tot Garibaldi ging om den ouden flibustiere naar Tyrol te drijven,
spon de Staatsman zijn netten bereidde zijn plannen. En wat mij niet gelukte is hem
gelukt, hij heeft Oostenrijk uitgeworpen en Italië als onzen bondgenoot de eer gegund
der ne derlagen en der gehoorzaamheid. Gij echter, gij waart in die dagen nog blinder
dan Lamarmora, die meende dat een door Bismarck gebondene nog vrijheid van
beweging bezat.
Eén troost echter is u gebleven. Gij waant het, ja, en gij vergeet alles in dien waan.
Gij hebt het pleit van den vooruitgang gewonnen, zóo heet het, gij hebt de rechten
van den
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vrijen geest tot wetten van het openbaar leven gemaakt, gij hebt de beginselen van
den nieuweren tijd doen zegepralen, gij hebt getriomfeerd over de Kerk! Het teekent
uwe ijdelheid en uw onverbeterlijken eigenwaan, dat gij deze meening durft koesteren.
Dwazen die gij zijt! Meent gij waarlijk dat om uw liberalisme te doen zegevieren
deze, mijn vriend, den strijd heeft aangebonden met de eeuwentartende Kerk? Meent
gij dat hij u ter wille zijn kracht tot éen poging heeft saamgewrongen om ze met éen
slag te doen vallen op die aan de wetten der wereld ontrukte maatschappij? Meent
gij dat hij om uwe zinnelooze dogmen van vrijheid en onafhankelijkheid en
vooruitgang te doen heerschen den oorlog tot den dood heeft verklaard aan de
leerstellingen van vroeger eeuwen, die beter waren dan uwe vindingen? Dan moogt
gij 't nu vernemen wat de idee, wat de levende en levendmakende gedachte van het
Duitsche rijk, het éene Duitschland is!
Voor ons, voor uw meester en mij, bestaat slechts éene orde in de geheele wereld:
de Staat.
En die Staat dat is alles, dat is de menschheid, dat is God, dat zijn wij! Voor mij is de Staat de éenige macht waardoor de maatschappij kan worden gered,
waardoor het vraagstuk van de vrije slavernij kan worden opgelost, waardoor de
klove tusschen den hongerdood en de brasserij kan worden gedempt. Voor mij is de
Staat, de alles onvattende, alles gevende, alles regelende, alles beheerschende, de
éenige vorm waarin de maatschappij tot rust en tot orde kan komen; ik wil geen
rangen en geen standen, geen meesters, geen arbeiders, geen werk, geen loon, maar
voor ieder de volle rente van zijn zweet, zijn bloed, zijn merg en zijn spieren, voor
ieder het volle recht van zijn persoonlijkheid en zijn bestaan.
Ik ben geen lofredenaar van mijzelven, Mijne Heeren, ik behoor niet tot hen, die
zelf de trompet der faam aan den mond steken om aan hun naam wat klank en wat
galm te geven. Maar dit éene kan ik U zeggen: ik ben edelmoediger dan uw meester.
Voor mij is de Staat de redding der maatschappij en ik heb tot dezen grooten Pan
der nieuwere tijden mijn toevlucht genomen, wijl gij aan den ouden God
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zijn afscheid gegeven hadt. Maar uw meester kent niets dan den Staat. Het is hem
niet te doen om de maatschappij te redden, maar om den Staat te versterken en te
doen heerschen. Hij kent niets dan den Staat, geen natuur, geen maatschappij, niets.
Geheel het leven is staatsleven. En die Staat heeft slechts éen geest, éen gedachte,
éen wil, éen woord; hij heerscht, hij heeft de macht en dát is het Recht.
Weet gij nu waarom wij staan tegenover de Kerk? Zoo spoedig zij wil opgaan in
den Staat, zoo spoedig zij ons wil aanbidden zullen wij haar geven al de Koninkrijken
der wereld en gij zult haar voetbank zijn. Weet gij nu, wat gij voor ons zijt? Wij de
dragers der ideeën, die dit Duitsche Rijk in zijn vorm teruggeeft, in zijn wezen
bewaart, wij bespotten en tarten u! Ja, wij tarten u, want wij hebben het oogenblik,
wij hebben den Keizer en het volk, het leger en de schatkist, de kanonnen en het
goud, het bevel en de onderwerping, wij hebben de macht.
Wij hebben ook de toekomst. Langzaam maar met vasten tred vervolgt de Titan,
de Alstaat, zijn zegeweg, zonder ophouden en zonder haast. Maar hij nadert, hij
komt! Het algemeene stemrecht is zijn heraut, een heraut, die nu nog stamelt, zooals
reuzen stamelen, maar die straks het woord zal spreken, dat als de eenige wet der
geschiedenis aan de dobbelsteenen van het noodlot hun richting zal geven! De worp
is voor ons en de inzet behoort aan den sociaal-demo-kratischen Staat.’
Toen in het jaar 1849 in den Pruisischen Landdag de vraag over het al of niet
aannemen der uit Frankfort aangeboden keizerskroon werd behandeld, stond de
afgevaardigde von Bismarck op en verhief zich tegen het aannemen. Hij herinnerde
aan Max en Caspar uit ‘der Freischütz’, hij betoogde dat een kroon uit de handen
der Revolutie aangenomen een gift van Dejanira blijkt en hij besloot: ‘Glauben Sie
nicht, meine Herren, dass die Männer des Umsturzes bald mit dem Reichswappen
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vor den neuen Kaiser treten und zu ihm sagen werden: glaubst Du dass Dir der Adler
geschenkt sei’?
Nu zijn nog geen dertig jaren voorbijgegaan en het Rijkswapen dekt den
achtergrond van den pruisischen troon. Is het eerlijker gewonnen omdat het aan de
spits der Revolutie veroverd werd? Zal de vraag nu anders luiden?
Het suiselt reeds door de lucht en door het driemaal ‘Hoch’ dat den Keizer bij de
opening van den Rijksdag begroet is toch de vraag reeds verneembaar: ‘Glaubst Du
dass Dir der Adler geschen!
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