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'VILLE~f HENDRIK DE BEAUFOR1' 
19 Maart 1845 - 2 April 1918. 

JDjllhee1' de Voorzitter, mijne heerell. 

~ 
Zoo het mij gelukken mng, in de mij door het hestuur onze\' 

afdeeling opgedrngen taak eenigel'lllate te slngell, zal ik dit boyellHl 
te dunken hebben aall den ruilllen toegalIg, mij door de IHlbestaandeu 
van wijlen DE BEAlFOH'I' tot zijne sch\'iftelijke nalatellEchap vel'leelld. 
Ik dallk hen voor hun vertrouweJl. ~Iijlle persoonlijke herilllleringell 
aan DE BEA U FOR'l' reiken minder ,el' terug dan die van menig uwer. 
Het is een yi.iftiental jaren geleden dat ik tot hem iu eene aan
raking kwam, die allengs namrel' is geworden. Zij heeft in mij de 
eenige hoednlligheid ontwikkeld die mij tot het werk nm heden 
bevoegd Blaken kan: een hnl'telij k gevoel voor de nagedachtenis van 
(len geschiedk undige, \'all den staatsman dien wij heden herdenken 
zullen, van den mensch boyennl. 

1. 

'Yu,Llm HENDRIK DE Ih;AFFOHT werd den ] nuen .Maart 1845 
geboren op den huize den Treek onder Leusden, als oudste ZOOIl 

van AERNOUD J.EAN DB BEAl'FORT en ANNA Au~n)A STOOP. 

/':ijll geslacht, \'nll Fmu:,chen oorsprong, was sedert het begin 
del' 17de eeuw in de Netlerlanden gevestigd. Een der zonen \'all 
een protestalJtsch koopmalI te Seda 11, wiens familie daar niet th uis 
behoorde maal' uit het vel'der verwijderde Meaux afkomstig was, 
treedt in den persoonlijken dieIJst vau Fl'ederik Hendrik en wordt 
na het overgaan van IJ ulst in 1 û45 met burgerlijke ambten in die 
stad beloond. Gedurende vier geslachten hebben zijne nakomelingen 
cr het burgemeestersambt bekleed. In het tweede stadhonderlooze 
tijdperk komt uit de familie de bekende staatsgezinde schrijver 

1* 
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l .. IEYEX FEIWIXAXn DE BEACFOR'l' voort, auteur der V1'(i"eid iJl den 
BUJ'gersfaaf, die niet tot de ascendenten \'aU wijlen ons medelid 
behoort. Diens onmiddellijke voorouders stondelI tot het stadhouder
lijk huis op goeden voet en zijn door Willem IV en V uit de 
afzOlldering in Rtaats-Vlaandel'en naar voren gehaald: .Mr. PIETER 

H~~xHmx, de tweede gestudeerde in dc l'~i, eindigt zijn leven te 
's-Gnrrenhagc als raad- en rekellmeester der domeillcn vall Zijll 
Hoogheid; 1\11', JO.\CHIl\1 FERDINA~D, zijn ZOOll, "erlaat op zijne 
hemt de II ulster waardigheden voor het amht vall drossaard der 
"tad en heerlijkheid van IJsselsteilI, hezitting der Oranje' s, De om
,,-entelilIg van 17Dil stoot hem uit zijn post, en hij besluit zijn 
levell als rentcllier te Zeist, waar hij in 1 S07 o"erlijdt. 

\Vas .ToACHBl FEHDINA:'\l) nog in Zeeland groot geworden en 
eYenals :ójn wlOrouders met een Zeeuwsche gehuwd, zijn zoon 
Mr. "-ILU;)l HI':xmuK raakt geheel "ast in het Sticht. Hij huwt in 

'het rtrechtschc geslacht van \Yestreenen en besteedt de vaderlijke 
erfenis tot aankoop "an eell goed uit het bezit del' mu \Y ecde 's : 
den Treek, gelegen op de grens vau lIet dorre en van het welige 
land, aan den zoom der Geldersclle vallei. 111 plaats \"all het bouw
\1111ig boereuhuis dat hij er aantrof deed hij een statig gebouw 
verrijzen, vergrootte r.ijn ber.it door nieuwcn~ aankoop en verhoogde 
de waarde er van door de toepassing "an nieuwe agronomische 
methoden. Zijn yoortreftdijk beheer verwierf voor ziju goed eene 
yennaardheid die er Gijsbel't Karel zijne schreden heen deed richten, 
toen hij in 1821, op d~ terugreis van een Wieshader knul', door 
het Sticht kwam. In zijn reisaanteekeningen is hij vol lof over "de 
schepping "an den Heer In; BEAlTFORT, wiens voorheeld en oog
merken de hoogste aandacht verdienen" 1). 

In \VU .. J,EM HENDRIK DE BEAUFOR'l' ontmoette Gijshert Karel 
een gastheer, die, ten\'~il hij het landleven verkoos, evenwel niet 
ontkomen kon, of wilde, aan publieke functies in den herboren 
Staat. Hij had, als notabel. de Gl"Ondwet helpen bekrachtigen te 
Amsterdam, was lid van Gedeputeerden zijner provincie eu president
curator der Utrechtsclle hoogeschool. Hij mocht zich den grondvester 
achten van eeu gelltry-geslacht dat in de publieke annalen van het 
Sticht aanspraak zou kunnen maken op het behoud eenel' eervolle 
plaats. 

Heeft de vader, en hoe zon het anders, deze verwachting ge
koesterd, het is in zijn tweeden zoon, Mr. PIETEH, dat zij aanvankelijk 
in vervulling is gegaan. Deze, de stamvader van den jongeren del' 

1) R". en Ged. VI, 48ï. 
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adellij ke ta,kken van lIet geslacht 1), is op zij lIe heurt Gedeputeerde 
en curator del' Sol Justitiae geweest. De andere zoon AERNOüD .JEAN 

ging niet studeerelI en voelde zich \yeillig getrokken tot het opell
bare lewH. Na zijn kr~jgsdiellst tegen de Belgen, dielIst die hem 
tot het dragen der Jllilitaire Willemsorde gerechtigd maakte, heeft 
hij lIieh tot het landheerschap van dell 'J'reek geheel bepaald. Hij 
overleed daar den p18n Juli 1Süö, toen zijn won, wijlellons medelid, 

student te Utreeht was. 
"l\lon prre", sehrijft deze na afloop zijner studiejaren, "était Hll 

gentilhotlllue eampagnanl dans toute la vél'ité dil tenue; cOl1sel'mteur, 
pour oe pas dire réactiollnaire; dil l'este trt-s dOl1x de caractère, et 
un peu trop bon ponr ses· inférieurs. Il prêférait au grand UlOllde 
les solitIltles d'unc retraite rurale." 

"Ce qui llle frappe toujoUl's q lIand je me l'appelle mon cllfancl"', 
schrijft hij op iets later leeftijd, "e'e:,;t l'extrèmc sÏtllplicité de lJ)lCUlS 

qui régnait ~tlors. 1\Ion prre éÜlit UIl hOl1nne simpIl' ijui propremellt . 

dit détestait Ie luxe. Les familles hahitallt la campngne avaiellt des 
voitures impossibles: vieilles carrosses, ehnrs-u.-ballcs trt'S illcomll1odes. 
Chez mon grand-père l\J. STOOl', associé ~l la première maison de 
ballque d'Amsterdam (Hope et Cio) l'équipage était un pen plns 
SOiglll~ mai" eepCIHlHllt SlUIS luxe. Pour la table ct la toileUe on 
évitait les grandes dépellses. Abondance, mais point de mets recherehés. 
Ma l1It're pOl'tait toujollrs des robes tl'ès simples, sauf nlle grande 
toilctte, encore sans ostelltatioll ou luxe, pOllr les grandes occasions. 
Cette géllémtioll avait traversé étant jelllle les telllps dl! régime de 
Napoléon 2); cUe avait COllllU la gl~lle et la grande insécurité des 
fOltulles; l'illlpressioll en t~tait restée. On épargnnit; on sc disait: 
"les tems malI vais pellvent re veuir." SOllYCllt j' entendis dans ma 
jeunesse de la bOllche des hormlles d'un certaill iÎge: ,,110US avons 
C0I11111 de Fra!lsc1/e tijd; nous saVOllS ee que c'est que le souei de 
rattacher les deux houts." 'Vetenschap, die de Voorzielligheid het 
thans opgl'Oeiend geslacht wèderom schijnt te willen toehedeelen. 
Aanzienlijken jongelieden van 1866 was zij niet gemeen. Zij ken
den de harde tijden slechts vall hoorelI zeggen en haddell het genot 
van wat het oudere geslneht behoedzaam had opgetast. Voor dell 
sleutel van zijns vaders middelen opende zich den jongelI lll, BEAUFOR'f 

') De oudere adellijke tak, die in de l\llo ~euw in de maunelijke liin is uitgestorven, 
stamde af van een onderen broede! van den PIERIlE DE DEAlWOHT die in dienst van 
Frederik Hendrik trad. Deze tak, eerst bij gelegenheid der groote Refuge naar Nederland 
gekomen, heeft zich in de 18do ~euw onderscheiden in Pruisischen militairen dienst en 
keerde later naar Nederland terug. 

') A. J. DE BEAUFORT was geboren in 179~. 
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een wereld ruimer dan de provincie, ruilller dan het vaderland, en het 
On t brak henl uiet na II stanc1genootcn die in hetzelfde geval vCl'keerdctl. 
~ a aan \llllkelij k h llisonderw ijs te hebben genoteu, ,"as de jonge 

man in 'i)~ te CtreeM tel' latijllsche :sehooi besteld en in 'Gl, op 
ze",tielljarigt'1l leeftijd, al::; stndent ingesehrevell. "Ik kende toen 
taIllelij kwat Intij ll", heeft hij later verteld, "lIagenoeg geen griekseh 
en was een hrekebeen in de wiskuIlde ; Illijn lie\'(~lillgsntk was de 
nien were gesehiedenis geweest." Als leermecster:; Hall de universiteit 
nmd hij \'mmln:, DE Gmm, YA~ Hu:s, FH!I~. Bovendien onderwees te 
Ctrecht OPZOOMER, tocn in Hllle kraeht. net blijkt llid dat (Ie student 
geregeld diells eolleges gevolgd heeft of in }ler,;oOldijk yerkccr met 
hem gewee,.;t i,;, Jllaar aan den illvloed (le'r denkbeelden die Ol'Zoomm 
vertegellwoordig!le bleef hij geensûns onttrokken. \Vnt de hoog
lecrnrcn in de reelltcm betreft, dezen behoorden in het staatknndige 
tot zeer ,-erschillellde richtingen, Wllal'mn die mIl den Grocllinun 
DE GElm hem in het geheel niet smaakte, en VRJ':Elm':;; eOnSel'\'H
tisme hem vcron<lenl leek. Op <Ie geestesrichting die hClIl nit het 
ouderlijk huis bekend wa!i hehaalde ill zijn stlldententijcl, den .tijd 
del' ontbindillgen van HElmSKERK, de liberale partij eenc oyerwinlling 
die allen schij II had mil (len llitief te zullen zij 11. De cOllservatieve 
staatspartij trok toen geen enkel jonklllHll Vllll talent meel' Hall; het 
liberalisme had de vlegeljnren aehter den rug; begon "dn t(JIl" te 
wonlell. Dat was, in de kringen waarin onze jOlige lIIan verkeerde, 
een verschijnsel van den allerlaatsten tijd. Nog tijdens 'l'uoHlmcKE's 
eerste ministerie plaeht zich onze provinciale aristocratie ten aanzien 
van den liberalen leider van uitdrukkingen te bedienen die lIiet zoo 
heel veel verschiUen yan die welke de Nederlalldsche hOlll'geois yan 
18"; 5 over had voor D_olln:LA NnT\\'l~~HnS; werden de enkele lieden 
van geboorte, die zich hij de liberale partij aansloten, bejegend als 
kleine Philippe Egalité's. Ook heeft hd niet heel lang ged llllrd dat 
jongelieden vall stalld zieh bij voorkeur bij de liberalen lieten inlijven; 
de tij d is reeds JlÎet ver meer dat de anti-l'eyolutiol1nnire parti.i 
toeloop krijgen zal ook van anderen dan tot den engeren kring VHn 
GROEN hadden behoord, met name van een aanûenlijk deel der 
landelijke aristocratie 'van Nederland; - in het Sticht is dat ver
schijnsel almede het vroegst begonnen. ,Men kan zeggen dat het 
discrediet der conservatieve staatspartij, voor zoover het de partijkeuze 
der Nederlamh;che aanzienlijken hetreft, sleehts gedurende eenige 
jarell de liberale partij ten goede is gekomen; het zijn de jaren waarin 
DE HMrFOR'l"S vorming valt, ook die vall zijn tijdgenoot JOAN HÖl<;LL, 

ell, aan een an(lere N ederlandsche universiteit, die van den lateren 
Lord lh.H. 
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I-Iet zijll wel heel zware dingen die ik daar zoo bij zijn studen
tenleven te pas breng. Van actieve belangstelling in den staatkundigell 
strijd vind ik bij den stndent DE BEAl'l"ORT geen spoor; van een 
algemeene le\'ellsholldillg echter zeker, en die houding is er eell 
van vertrouwende tegemoetkoming jegens het nieuwe. Overigens 
WOl'el t, \'an het staatkundige afgeziell, V ltEEDE door hem gewaar
deel'(l om zijn belangstelling in historische studiën, belangstelling 
die ook bij DE BEArFORT onverpoosd levendig bleef. 

Op de creditzijde van zijn studentenjaren staat een luisterrijk 
vervuld Corpsrectoraat, en ik ga niet mis met te onderstellen dat 
des jonkman;; omgeving, evenals h~i zelf, op die zijde ook een 
auntn I penIlevruchten boekte, op nil/TC!: en andere gezelscha ppen 
dool' hem voorgedragen. Zij zijn van den meest onderscheiden in
houd, vall een operalibretto en een lofdicllt in proza op het ()n
vol pl'e:~en gewest tot I ij vige verhandelingelI toe over de oorzakelI 
del' Frans('he revolutie en over de Brederode's te VillllelL Al die 
prod netcn ycrtoonen gemak vall zich uit te drukken, zekeren zwier 
van goeden hl1i7:c: de volmaakte afwezigheid ook van historische 
methode die hij hct lIIeerendeel del' i\ederlalHlers die zich met gc
schiedkundige studiën afgaven toen nog regel was. Gelijk er reeds 
lang zeker onderscheid was geweest tnsscben de Utrechtsehe philo
logie, aan de zoetvloeiendheid, zoetllloedigheid ook, VHn VAN l1ErsDE 
lang verwant gebleven, en de strengere Leidsehe, kwam ook in 
den aa)'(l del' historie-beoefening een verschil tusschen heide aca
dellliön uit. 're Leiden begon FIWIN'S voorbeeld tot de ietwat droge, 
maar aan resultaten rijke tucht, waaraan de meester zichzelf on
denv ierp, ook anderen op te wekken. Utrecht daarentegell beleefde 
een merkwaanlig laten nabloei der historische liefhebberij met haar 
vele aantrekkelijke ûjden; eene richtillg die er dichter aan toe was 
dan zij wist, zichzelf geheel te overleven. In V REEDE en de Kro
niek van het Historisch Genootschap heeft zij ûch oumachtig be
tooml, niet tot het opdelven en ten toon stellen v/In velerlei 
wetenswaardigs, maar tot he~ ordenen daarvan in werken van 
adem en omvang. 

Maar wederom, ik word te zwaar voor den DE BEAU}'ORT van 
deze jaren, die licht is als de onbezorgde jeugd. Hij ging, zeide 
ik, op een nieuwe wereld af, die hem lliet ontweek. 

H nim was die wereld niet alleen in dezen zin, dat zij vrijheid 
liet tot alle edel genot, zij was ook w~id van stoffelijke afmeting. 
De jonge man is tuk op reizen en mag dien lllst hoeten. In '63 
brengt hij, in gezelschap van een medestudent Y AN HEEl\lSTRA die 
ZIJn zwager worden zal, de zomel'vacantie in Engeland door; wordt 
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er bij de Bl~NTINCK'S en door hen hij anderelI ontvangen. In '65 
een lang bezoek aan Duitscliluud, met een neef DE BEAt'FORT; 

in '65 aan Zwitserland, in 'GU aan Rome. In '70 en '71 een 
groote reis lIaar Egypte, het Heilige Land, COllstantiuopel, Athene, 
in gezelschap VRII ecn tijdgenoot 'YAN BOETZELAEH, wielIs brucller 
eerlang in het huwelijk zal treden met de jungste zijner twee 
zusters. Deze laatste reis viel iu een fel bewogell tijd, waarvan de 
gol ren tot in de Levant dool'klotsteu. Als de Lesseps de jongelieden 
aan zijn tafel ontmugt te Port Saïd, wordt het bericht binnenge
bracht rau de;} opstalHI der Commune, bericht dat den warmen 
patriot, zoo juist \'(lll Parijs terug wam IJ ij was heengesneld om 
de stad te hel peil YCl'dedigen, een oogen blik geheel uit de voegen 
brengt, en ondanks de aanwezigheid vall vl'eeilldelingen doet uit
roepen: "nous SOlllllles ulle llation penl ue; dorénavant, nons 
viendrous après Ie Portugal"; - en de oude A bd-el-Kader, te 
Dalllaseus, heeft geen alldere smal! talk, dan of de republiek hem 
het jaargeld wel zal blijven uitbetalen, dat hij te genieten plar.ht 
van het keizerrijk. - Ik wu waarlijk vergeten te vermelden dat 
DE BEAU'OHT ollder de bedrijveIl ook gepromo\'eerd was, den 
12den Juni lS6S, dak voor de Zwitsersche reis, op een proef
sehrift De Verlto/ldill,r; UlJl den Staat tot de Kerl.;r;enoot8cltappeJl iJl 
de Rep/lblid der Vereelll:r;r1e .ireder!rllldell, dat overvloedige blijken 
geeft van een liberale gezindheid; ook wel van kellllis van het 
onderwerp; nog niet \'an eompositieguve: het is meer eene uitstal
ling van kellnis dan een geleed gesehrift. Mijll oneerbiedige waar
Iwidsliefde betrapt er zich op, de voorrede, ill de meeste disser
tatiën het onbehol penst vall al, tot het gen ietbaarste en voor den 
schrijver meest kellmerkende deel van het geschrift te willen \'er
klaren. De obligate toespraakjes hebben hier een losse sier als slechts 
hij bereikt die reeds in wezen lllan van de wereld is. 

Wat zon deze Illall van de wereld doen? Haar volgen naar waar 
1. ij in N" ederlalId het meest te schitteren waant, naar den Haug? 
Voorloopig, naar wij zagen, maakte hjj van zijn vrijheid liever ge
hruik, om nog wat vreemde landen te bezoeken; even wel gevoelde 
hij lilt den terugkeer uit Italië, in 1869, dat hij nu eene keus 
1110est doen. Den Treek, dat sedert den dood zijns vaders leeg 
stond (zijne moeder had zich te Zeist gevestigd) lokte door melJÏge 
herinnering, maal' werd vooralsnog voorbijgegaan; de jonkman was 
nog niet genoeg van de wereld verzadigd om zich op het land te 
willen begraven. Een der voor fatsoenlijk geldende postjes dan op 
een Haagsch regeeringsbureau? "La manière de vivre des jeunes 
gens que j'y connaissais me plaisait nullement. Sans m'en vanter 
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en aucnne manière, Je dois avouer qu'une "Ie de dissipation m'a 
toujoUt's répugné." Zijn reeds gescherpt oog zag de omgeviJlg 
del' Haagsche jongelieden waaronder hij zon Uloeten verkeeren voor 
wat zij was: de slechts in naam groote, inderdaad kleine, geeste
lijk dorre wereld welke olliangs in de gedenkschriften van JANUS 

het haal' passend monument is gezet. Hij koos Amsterdam met hei 
doel "d'étudier la vie et la société de cette grande capitaie" ; 
zonder eenige roeping voor (Ie halie, liet hij, "ponr éviter l'appa
rellce de ne l'ien fail'é", er zich inschl'~i ven als advocaat. 

Deze Amsterdamsche periode heeft, met de lange onderbreking 
van zij n Oostersche reis, ged Ilurd van het najaar van ' Cl!) tot de 
lente van· '73. Zij heeft tot de vorming vall DE BEAUFOR'l' zeer 
wezenlijk bijgedragen. "J'y voyais des gells de toute position sociale 
et d'opinions extl'êlllement difl'érelltes: des radicH'~x, des catholiques, 
des conservateul's." Hij mankte er kennis met economen (N. G. 
PIERSOK), met letterkundigen (THIJM; later VAN HALL), met jour
nalisten (BOISSEVAJN), met een gl'Ooten kring "an lieden uit de 
fÏllalleieele en handelswereld (1'. N. MFLI.EU, Sn,LEl\I e. a.), vestigde 
er tal yall betrekkingen die hem in zijn staatkundige loopboan later 
,'an !lut zijn geweest. Als auteur treedt hij in deze jaren niet dan 
uiterst bescheiden op; hij acht zich op een tweede hoogeschool te 
verkeeren, waal' men zijn onderricht haalt vooral uit den omgang 
met mensehen. 

De "grande capitaIe", gl'oot in yergelijking tot eene Nederlalldsche 
provinciestad, IlInar bij EUl'opeesche ranggenootell vel' ten achter 
geraakt, begon 7.Ïch toen eindelij k, en vrij plotseling, te vervormen. 
'rot in de jaren zestig was 1 !)d\l eeu w'3eh Amsterdam eelle aarts
conservatieve stad geweest; de stad die, tijdelIs Willern I, gebeefd 
had voor de mededinging van het opkomend Antwerpen, de stad 
waarvan '1'HORBECKE had moeten getuigen dat 's lands hartader er 
maar flauw klopte; de stad, door POTGJETlm langen tijd even on
vermoeid als naar schijn vruchteloos belezen. Zöu Nederland, in 
'48 min of meer bij verrassing van li berale staatsi 11 stellingen voor
zien, ook waarlijk opgenomen worden in den stroom van het West
Europeesche bedrijfsleven der liberaal-economische periode, dan 
moest oud-Amsterdam worden gerevolutiollneerd. En om eu hij 1870 
heeft de omkeer er werkelijk plaats. Het politiek overwicht komt 
er eindelij k in handen van personen, nauw verbolldell aan de klasse 
die tegelijkert~id het overgeleverd handelsbedrijf aanpast aan de 
behoeften V!ln deu nieU\\'en tijd. Het Noordzeekanaal wordt gegraven, 
de geregelde stoomvaart op Indië geopend; men zint op verbeterde 
gemeenschap met het achterland, de Bank wordt van een in wezen 
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loc:tle tot ecn nationale instelling herschapen, de llandelmaatl'lchappij 
moet na yall de Putte's kol011iaie wetgeving nieu we wegen op. Tot 
den hOllw \'all heclendaagsch Amsterdam zijn in die jarell de hoek
steenen gelegtL lh: BEAlTOHT hOllwde niet llIede, maar leerde bOllw
meesters kennen, n i.i ,"oehle zieh in IJ Uil kring teil uis. In A pril 
'7~ yedooft hij zieh met de dochter uit een aallûenl~ik AJllster
dalllsch koopmansgezin, An1:u: -'L\HIA YA~ EEGHE~, en huwt haar 
in .\laart '73. Veertig jaren van een gelukkigen ell gezegenden 
et·ht ;.-:~in hem be:;choren geweest. 

EeJle hlijvende positie heeft m: BK\lFOHT te Amsterdam lliet 
gtmmden; ook niet gezocht. -'Iet zijn jonge vrouw keerde hij naar 
het ya(lerlijk erf terug, om daar de plichten te yenïlllen die de 
traditie hem op te leggen scheell; hij vatte (lic op in den Zill van 
Zijll grootvader. Ook aanhelll heeft dpn Treek uitbreidillg en Ycr
hetcrillg te tlankell. Dl' ontwikkeling yall den Nctlerlalld~chell land
en tuinbouw heeft hij tot zijn einde toe g(~voJgd luet de helallg
~telling nl11 een deskundige, en onder de ycle funl'W~n, hem later 
o!)O"edraO"ell is zil'n yoorzitterschap del' (,Ollllllissie nm toezicht (JI) 

ü n' ~ 

de Gerard Adrinnn \"an Swieten-tuinhouwschool een zijner llleest 
geliefde ge\\'ee"t. 

-'faal' het leven op den Treek, blij ingel":et, bracht I~éll grievellde 
teleurstelling. Hij had er op gerekend ook in het gewestelijk hestuur 
de plaats te wllell innemen die een DE BEACfOR'I' als erfgoed van 
zij II geslaelJt had llloetell leel'en hesc!tou wen. H ij zou, meende hij, 
bi.i de eerste gelegclIheid tot rid der Provineiale Statell, ell yervolgens 
tot Gedeputeerde worden gekol":en. net viel anders uit. Eigenli.i k 
yoor het eerst begon in de jaren I":eventig het eledoraat der provincie 
de cHllllidaten naar andere kenl1lerkeu dan hun IIHwtschappelijk 
aanzien te kemen. Ecne hitse politiek, tot dusver teil plattelande 
\'an Utl-echt ollhekend, maakte zich van de verkiezingen \001' de 
Provinciale Staten Illeester. De meerderheid lier kiezer~ leerde de 
leuzcn herhalen haar voorgczeo'd door den enercrieken ver]' Olwer o O. ll"> 

van. GR01';X'S partij, Dl'. K UYPElt. 'Vaar diens volgelingen niet 
uit eigen kracht een I":etel konden veroveren, verbonden zij zich 
met de katholieken. Dit geschiedde ook in het district waarin 
DE BEAlî'ORT zij ne kalls waagde: hij moest voor een katholiek 
burgerman het veld ruimen. Het is met de vermelding VHn 

del":e onzacht aallkomende nederlaag dat h~i de herinneringelI aan 
zijn jeugd besluit. "Quand j'étais enfant", schrijft hij, "chaque 
habitnnt d'une grande campagne, propriétaire terrien,. possédant un 
graae universitaire et joüissant de l' estime de ses eoncitoyellS, 
pou vait prétendre aux honneurs; on s' occupait très peu de ses 

m 
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0llln1011 S politi(!lles ou religieuses. Après l'entrée dl! Dr. KCYrlm 
dalls In "ie politique, tout changea .. La ligue entre les Cal\'ini~tes 
et les CatllOliques devint de plus en plus serrée; hienWt elle Hvait 
la Ilwjorité nbsolue. Les gros bOJlnet,; (Ie la proviuce lllêllie ne 
fl1l'ellt plus r(~allS, ma is remplac(~s pnr des catholiques et des 
uitra-l'éfol'lllés, paysans ou petits marchnnds". 

Zoo kwalll uit een vergeten hoekje, naast z\in (leur, een be\reging 
opzettelI die den be~eheidell ccreprijs dien l,ij zich gewellscht had 
yoor onafllienbnl'clI tijd buiten zijn bereik sdlecll te stellell. I~r waren 
er die de huik naar den \"iud hili geil ; DE 13!<:.u']<'oHT bleef ziehllelf: 
een .den go(lsdienst eerend UUlll, muar die weigerde I':ijn geloof op 
keur te latcll stellen. 'Yerd het gomel'llcmelJtsllllis hem ontzegd, 
zoo veel te meer tijd hield h~j over voor zij uc studeerka mer. In 1 S 7 5 
zendt hij bij de Gids een eerste groot artikel in: "Ornnje eJl de 
Democratie". In lS7G \vordt hij ill de redactie vall het tijdschrift 
opgeuollwll. J 11 1 S 77 vestigt hd ka lllerlid voor Tiel, Dox ALD baron 
1\1 Al'KAY, die zich uiet herkiesbaar ~telt danr hij het hem toege
vallen SdlObche pairschap .gaat aanyaarclell, de nalldacllt Yilll het 
district op zijn nieHt!, en (leze wonlt gekozell. Even dertig jaren 
oud, Yersch~int hij in het volle licht der opeulmarheitl; lant ous zieu 
hue hij het ycrdrnagt. Eel'~t zullen "'ij dit mil dell schrijver nagaan; 
vervolgens van den staatsman. 

IJ. 

Als schrijver van geschiedkulldige eSio'ay's onderscheidt m~ BEAr
FORT ûch door zill \'oor proportie, sllHlak, juistheid van iuzicht. IIi.i 
weet belallgwekkend, ja onderhoudend te zij n, zonder te laten 
bemerken dat h~i er zich voor heeft ingespannen. Er zijn geschied
schrijvers die dml lezer met zich mede latcu zwoegen, hem niets 
onthouden van hU1ll1C kennis en de wijze waarop zij die verworvell 
hebbelL Zulk eene manier \1111 doell is in het algemeen tedieus; 

lIuttig is zij slechts bij uitzollderillg. Desuiettemin werd zij hij het 
leven van DE BEA l'FOltT in toenemende mate gevolgd; dikwijls genoeg 
dool' schrijvers die zieh hoven de stof, van wier omwoeling zij ons 
tot de ollgeduldigc getuigen maken, te namycrnood weteu te ver
heffen. Kennis van de juiste toedracht der feitelI is lIiet het al; 

het kOlllt er ten slotte op aan, \YHartoe meJl zij ne verkregen feitelI
kennis doet strekken; - of men hetueeldend "entingen bezit, dat 
het verleden aanschouwelijk, de oordeelskracht, die het begrijpelijk 
maken kan. Ik zou zeggen dat mn die twee gavell de oOl'deels
kracht in DE BEAUJ<'ORT het sterkst vertegenwoordigd is geweest. 
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Zijne opstellen richten zich' minder tot de verbeelding dan tot het 
verstand, doch dit laatste geven zij rijkelijk voedsel. Steeds berusten 
zij op eellC studie wier omvang, op ecne overdenking wier diepte 
de onel'varen lezer niet venIloedt. Steeds zonder emphase gedaan, 
zullen zijne uitspraken slechts aan enkelen openbaren hoe zorgvuldig 
zij zijn gewogen. Die DE BEA17FOltT knnnen llarekenen en dit ook 
inderdaad doen, zullen hunne moeite ruim beloond vinden. 

In onze historische letterkunde der laatste jaren is zijn werk 
vrijwel uniek. Immers, het is het werk van een geleerde die tegelijk 
een staatsman was en een wereld wijze; en zulk werk komt in modern 
Nederland, waar de geleerden dikwijls niet zeer ,,:ereldwijs meer 
zijn, en de lieden van de wereld veelal bijster ongeleerd, niet veel
vuldig voor; - op de boekenmarkt van Frankrijk en Engeland is 
het een gewoner versch~illing. De historisehe vraagstukken trekken 
DE BY..U'FORT bovenal aan in zoo ver hij ze in onmiddellijke betrek
killg zien kan tot den tijd zelven waarin llij geroepen IS te han
delen. Zoo was het ook b~i THORBECKE, hij GROEN, bij HILDEIWlJK; 

doch zoo was het over het algemeen niet langer bij DE BEAUFOIlT'S 

tijdgenooten. Ik wil de laatste zijn de gevaren te ontkennen, die 
het bezit eener scherp gemarkeerde eigen politieke of godsdienstige 
overtuiging voor den geschiedschrijver in zich sluit. Hij zal die slechts 
ontkomen, wanneer hij voor de geschiedvorsching !ils wetenschap 
eelle te hooge achting koestert, dali dat hij, in het verkeerd begre
pen belang van eigen meening, de methoden welke zij voorschrijft 
zou durven verv·alschen. Eerst is dus Hoodig dat de geschiedvorsching 
als wetenschap zich door strellgheid harer methoden inderdaad 
achting verschaffe, en in dit opzicht zijn w~i, sedert Bn,DERDIJK'S 

tijd, ver vooruitgegaan. Dat wij nimmer in het andere euvel zijn 
vervallen, van geschiedschrijvers te eeren alleen omdat zij toon en 
de methodologie der geschiel]vor8chiJlg met ijver te hebben bestu
deerd en met trou w te kunnen toepassen, zou ik niet durven beweren. 

"Vat DE BEAU~'OltT betreft, hij ontkomt aan het gevaar van par
t~idige voorstelling van het verleden niet -alleen door de belang
stelling waarmede hij de olltwikkeling der historische wetenschap 
van zijn tijd heeft gevolgd, maar ook doo1'(1at zijn eigen overtui
gingen in het geheel. niet van een tyrannieke natuur zijn. In het 
practische leven is hij geen drijfkracht geweest; eer een heschouwer; 
nimmer meeningloos, doch zijn inzieht onophoudelijk toetsende aan 
de verscheidenheid der wereld om hem heen, aan haar nooden, haar 
eischen, haar beloften. Van wat hij bezat uit zichzelf, heeft hij in 
de studie van het verleden eer de verheldering dan de bevestiging 
gezocht. 
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Omvangrijk is zijn werk niet; bij elkander vult het vijf bundeltjes, 
waarvan el' vier zuiver geschiedkundige, één staats bespiegelen de op
stellen inhondt met sterken historischen inslag. Enkele opstellen der 
laatste levensjaren zijn ongebundeld gebleven; zij s.taan tot bemoeiingeli 
in verband, waarvan aallstonds afzonderlijk zal zijn te spreken. 

Van het geheel van zijn arbeid stel ik de zuiver geschiedkundige 
opstellen bovenaan. Zij zijn niet alle van gelijke waarde; enkele 
er van zijn smaakvolle gelegenheidsgeschriftjes zonder meer; maar 
in elk del' viel' deeltjes komen er voor die tot het beste behoOI'en 
wat., in essayvorm, de Nederlandsche geschiedschrijving van zijn 
leeftijd heeft voortgebracht. Urmde en de Democratt'e, het oudste, 
is tevens een der voortreffel~jkste. Het geeft zonder eenigen pronk 
van geleerdheid in het bestek van een zestigtal bladzijden een 
inzicht in de eigenlijke beteekeuis van dell verwarden partijstrijd 
der patriottelljaren, waaraan latere, breed er opgezette pogingen eigen
lijk niet veel te verheteren hebben gevonden. Zijn arbeid voor het. 
Historiséh Genootschap, in welks werken hij de briefwisseling van 
Capellen tot den Poll en eellaantal bescheiden van van Goens 
uitgaf, heeft DE BEAl.::FORT vervolgens lllet het tijdvak van omstreeks 
1775 tot 1787 in nan w contact doen blij veIl ; reeds eer de bronnen
publicatie omtrent van GoeIIs versc!lcell, stelde hij diens pel'soon 
in een welgeslangd essay voor (1878), Zijn opstel ]Je Hertog van 
Brz17l8Wijl.:, van 189:2, is slechts eene boekbespreking, maar van 
de SOOIt waaraan lIlelI meer houvast heeft dan aan het besproken 

. boek zelve. Eveneens weer slechts eene hoekbespreking is het opstel 
De eer8te Regeerillg8jarelt vau Konillg WW(f1ll I vau 1885, dat 
ik geneigd ben onder al zijne historisGhe essays op de hoogste 
plaats minus één te stellen. Die hoogste plaats zelve zou ik willen 
toegekend zien aan het opstel Dertig Jaren uit ollze Geschiedenis, 
1863-1893, en dit niettegenstaande het opschrift veel meer 
belooft dan de tekst betalen kan. De arheid, door DE BEArFORT 
in de jaren 1894-'95 verricht ten behoeve van de uitgave der 
staatkundige opstellen van Buys, bracht hem op het denkbeeld, de 
geschiedenis der door Buys' opstellen bestreken jaren te schrijven 
met gebruikmaking" van niet voor openbaarheid bestemde bescheiden, 
mededeelingen van tijdgenooten, persoonlijke herinneringen". Er is 
van dit werk niet meer dan een begin gereed gekomen, twee 
Gidsartikelen hel'drukt als eerste stuk van den tweeden bundel 
Nieuwe Ge8chiedkundige Opstellen (1911); zij omvatten de jaren 
1863,-1868. 'roen hij zoover gevorderd was, ti-ad DE BEAUJ<'oRT 
in het ministerie-PIERSON op, en na 1901 is het werk niet hervat. 
De hoedanigheid van het begin doet vermoeden dat wij hieraan 
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yeel hebben verloren. Er bestaan voor onze jongere geschiedenis 
andere bronnen dan de eindelooze IIandelingen; mondelinge, maal' 
ook schriftelijke mededeelillgen. DE BEAUFORT had er ruimen toe
gang toe, en het oordeelkundig gehruik van zulke informatie was 
heUl wel betrouwd. Tut veler leed wezen naar ik vermoed, zeer 
zeker tot het mijne, heb ik te berichten dat over de jaren na 
ISGS niet alleen niets meel' op schrift is gesteld, maar zelfs eene 
verzameling materiaal, waarvan hij zich tel' voortzetting vau zijn 
arbeid Wil hebben willen bedienell, niet is IUmgetl'ofl'ell; - tenzij 
dall DE HEA[}o'OIt'f'S eigen dagboek, dat vall zijlle jeugd af, met 
slechts geringe ouderbrekingen , bijgehouden is tot zijn dood toe, 
en dat aanteekeningen behelst die hij bij de yoltooiiug vall zijn 
arbeid ongetwijfeld zou hebben willen en lllet vrucht zou hebben 
kunnen gehruiken. DE BEAt'FORT heeft, blijkens eigell daarin op
gcnolllcn stellig voorschrift, dit dagboek voor het llageslacht be
stenal, dat het dus eellmaal kennen zal; voor onverkorte publicatie 
is de inhond II u nog te versch. Tot zij ne voorstelling der geschie
dellis mIl de jaren 1 S G2-18ü S heeft DE BEArFOltT el' niet 
uit kunnen putten; wat er van eigen opteekcningen uit die jaren 
wordt aangetroffen hetreft nog enkel zijne persoonlijke levensom-
standigheden. . 

Door eene "history of his own times", zij het niet te voltooien, 
dan toch ter hand te nemen, toonde DE Bl':A m'oR',' te beseffen, dat 
de heoefellaar onzer staatkundige geschiedenis in de parlementaire 
periode aan de officieele stukken niet genoeg heeft. "Wellicht 
gelukt het mij," sehrijft hij ter inleiding, "eene kleine bijdrage te 
leveren, bruikbaar in de toeko~H;t voor hen die, nadat ons geslacht 
tot de vorige zal zijn verzameld, zich met de "raag zullen bezig
houden, wat er in de tweede helft der negentiende eeuw op staat
kundig gebied in Nederland omging, welke staatkundige denk
beelden, wenschen, verwachtingen in de hoofden e1l hartel1leefden. 
Wat de regeering vall een ,"olk heeft verricht is ia zekeren zin het 
belangrijkste deel van zijne geschiedenis, maar wie de geschiedenis 
van een ruimer standpunt beziet, zal zich evenzeer, misschien nog 
meer, voelen aangetrokken door de :vraag wat dat volk zelf gedacht 
cn gewild heeft." Het N ederlandsche volk heeft tusschen 1863 en 
18 9;3 den schoolstrij d beleefd, en de opkomst der democratie. Het 
rijk dezer laatste kondigt zich pas aan sedert 1885 ongeveer, en 
valt dus geheel buiten de door DE BEAUFORT in zijn beide Gids
artikelen behandelde jaren. Het begin del' samenwerking echter 
ttlsschen de clericale partijen valt el' hinnen, en daarover heeft, 
naar mijne meeuing, DE BEAU FORT in die artikelen scherpzinnige 
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dingen gezegd; ik geloof eigenlijk de eenige scherpzinnige dingen, 
dic w~i er in onze historische litteratuur reeds over kunnen lezen. 
Die litteratuur toch bestaat uit nog niet veel meer dan dcn enkelen 
RENG ERS, die slechts de buitenzijde der gebeurteuissen behandelt, 
immers zuiver parlementaire geschiedenis schrijft, en dien wij waarlijk 
ollVerstandig doen zoo bovenmate te prijzen ali; dit onder ons alsnog 
gebruikelijk is. Het is voorshands een aUernilttigst en ook eell 
respectabel werk, maar dat, ook lIaar geen hoogeren maatstaf ~e
meten dali men eene parlementaire geschiedenis aanleggeu mag, 
noch de proevc van DE BOSCH KEMPEH over de jaren 1830-1848, 
noch goede buitenlalldsche voorbeelden evenaart, eu zijn bestemming 
zal hebben bereikt, zoo het ons allen er eenmaal goed van door
drongen zal hebben, dat wij over het tijdvak na 1848 eigenlijk 
nog niets substantieels bezitten. Het lijkt lllij geen geringe ve1'
diellste, ja een klemmelld bewijs der beteel\:enis ,-au den man, dat 
DE BEAl71"ORT de eerste is geweest die over dien tijd iets heeft 
weten te zeggeu dat zich èn van de silllpele kronieksehrij ving, èn 
mn het strijdschrift onder~eheidt, immers - hi!Stol'iestijl heeft. 

Minder voorzeker dan door zijn historische opstellen zal DE 

BF,AljFORT blijven leven door zijn historisch en roman Pn'n8 oj 
KóniJl!l?, in "de Gids" van Januari tot April 1885 zonder uaam 
van antenr versehenen en in hetzelfde jaar in boekvorm in den 
hall del gebracbt. Het stuk is indertijd dool' SCIIAEPMAN uitermate 
geprezen en heeft werkelijk ongemeeus. Slechts eeu intiem kellller 
del' staatkundige en maatschappelijke atmosfeer in het N ederlallo 
van Lodewijk Napoleon heeft dit hoek kunnen schrijven; CIl eeu 
beperkten kring van mede met dien t\id vertrou wden biedt het 
op menige bladzijde. keur vall onderhoud. Doch lliet ongestraft 
heeft DE BEAVI'ORT den vorm der romantische schepping gekozen 
dien hij niet beheerschte. lh BEAU FORT placht zich van uitgelezen 
tenuen te bedienen die in zijn essayistisch werk niellland lllishagen 
zullen, omdat zij niet afsteken bij eell betoog of verhaal dat de 
hoogere sferen van geestelijke belangstelling nooit verlaat; de 
personen van zijn roman echter komen, zoodra zij eens ophouden 
de spreekbuis van den fijnzinnigen geschiedkenner DE REArFORT 

te zijn, in soms vrij huiselijke omstandigheden te verkeeren, 
waarbij de plechtigheid der taal waarin ons hun doe u en laten 
wordt overgebracht, niet altijd past. De personen uit dezen roman 
spreiden niet hun bed; zij "brengen hun nachtleger in gereed
heid"; noch gaan zij op dit bed liggen, doch "strekken zich uit 
op hunne sponde"; 
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lIl. 

Van DE BEAUFORT'S roman gesproken. De heldin daarvan laat zich 
aldus uit: ,,0 ik haat de politiek 1 zij beèerft de gezondheid, het 
humeur, en zelfs de inborst van de beste mannen; zij is de dood 
van alle levenslust en vroolijkheid." Klinkt in deze woorden iets 
van DE BEAlTORT'S eigen ervaring mede? 

De man van kieschheid die hij was, vond in de 'l'weede-Kamer
omgeving veel waaraan hij zich stooten moest. De eerste aanteeke
ning de beste nadat hij met ûeze wereld in aanraking gekOll1fm' 
is, luidt althans: "Wat zijn deze menschen ruw 1" En men wil 
weten dat het er sedert 1877 niet op verbeterd is! 

DE BEAUFORT heeft zich in die wereld desniettemin gemakkelijk 
leeren bewegen zonder van eigen hoogheid ook maar het geringste 
in te boeten. Zou het zijn, omdat zijn wezenlijke hoogheid, geen 
hooghartigheid was? H ij zal, stel ik mij voor, anderen tot zich 
hebben opgeheven, en heeft dit kunnen doen, omdat hij, nimmer 
iets voor zichzelf begeerende , d us ook niet van eigen kansen bovenal 
vervuld behoefde te ,zijn, en zich de gelegenheid niet afsneed in 
anûeren het goede op te merken, wellicht het te versterken. Tegen
standers heeft hij onder zijne medeleden natuurlijk bij . menigte 
gehad; persoonlijke vijauden geene. 

Het was geen zeer opgewekt~ wereld waarin de liberale afge
vaardigde voor Tiel binnentrad. Het jongste verleden der partij was 
beschamend. De oude kracht was uitgeput, en wie nieuwe in zich 
voelden, moesten worstelen om erkenning. Onder het ministerie
rl\loRBEcKE, onder het ministerie DI<: VRIES-VAN DE PUTTE waren 
alle groote maatregelen mislukt: de inkomstenbelasting, de census
verlaging, de invoering van den persoonlijken dienstplicht. Door 
ongeloof in eigen leuzen, ontrouw jegens eigen leiders, innerlijke 
tweespalt, tot machteloosheid vervallen, moest de liberale partij, 
binnen de tien jaar na haar overwinning op het eerste ministel'ie
HEEMSKERK, een nieuw bewind van dien staatsman als een uitkomst 
beschouwen, immers als het eenige nog mogelijke bolwerk tegen 
clericale overheel'sching. 

Aan het begin der periode waarin DE BEAUFORT'S verschijning op 
het politieke tooneel valt,' staat KÀPPEYNE'S groote rede van najaar 
1874, in den vorm tot HEEMSKERK, inderdaad tot -de eigen partij 
gericht. Hij drukt haar op het hart dat zij, controleerend thans, 
straks weder moet willen gouverneeren. Haar strijd onder THOl1BECKE 

is in wezen een strijd om bepaalde staatsinstellingen geweest; nu 
die verkregen zijn, mag het volk vragen en vraagt het volk, wat 

d 
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hrengt men onder die instellingen te onzen behoeve tot stawl? 
De verhegen staatsinrichting llloet IIU doordrougen "'orden Vlm de 
lllodel'lle wereldbe:,;chou \Ving, (lie het \'olksbelang stellen leert als 
hoogstc doel yan den Staat. Van den Staat allecn kan en llloet alles 
uitgaan wat onontbeerlijk is om lwt \'olk te docn toellcmen in 
kcnnis, in I:edelijkhcid en in rijkdom. 

De lllaatsehappel~ike taak van den Staat: VA~ HoU'mx iu zijn 
Staatsleer van Mr . .J. R. l1horbecle (1872) had el" reeds op gcwezcll, 
dat 0111 deze te mogen aanvaarden, het "pays légal" zijne grellwn 
ver uit te zetten had, daar men anders, of UIen het. \rist of niet, 
cene klassewetgeving voortbrengen I:Oll. Hij had der liberale partij 
een spiegel voorgehouden, waarin I:ij cenige harer tekortkomingen 
op Ilwatschappelijk ge bied 11 ld liS weerkantst zag: handharing der \'er
hodsbepaling tegen vereeniging van arbeiders tegenover deu patroon; 
lHllHlha ving der plaatsvermnging; het 011 helast laten "an het roerend 
venllogen ; het verzuim nlll trapsgewijze kiesrechtuitbreiding, hoewel 
de leer yan dcn 'l'HORBECKl\ \"all 1844 die gebie(lend gevorderd 
had. Het gros del' liberalen was cr toell op n~rre na nog niet aall 
toe, het eigen bewilld voor de klasseregecrillg, die het illtlerdall(l 
geweest was, te willen erkellnell. Die het geweest was tot heil des 
IHlHls waarlijk, \Y:ll1t slecht~ eelle zeer heperkte klasi'e llog was in 
het Nederland van 184·8 tot de Yervlllling van regeerillgsplichtcn 
(~n gtmcigd èn hebraUlll. Bij Jllondc nm THORBECKl~ had dc partij 
toen verklaard, het stelsel del' volksregeering aa n te nelllcn "tCII
I:elsen tijde, dat de groote meerderheid nog lang llict rijp is H)Or de 
toepa~sillg". \Vas cr in dit opzieht in dertig jaren liberaal bewind 
niets veranderd? "·as de volksontwikkelillg in Nederland zooyeel 
achter gebleven bij die in Engehlllcl, waar In Cl! , Ilaar THommcKE'~ 
dool' hell1zel ven cn in .i\ ederland nict gevolgd recept, het algellleell 
kiesreeht, "waarvan het beginsel in de Staatsgeschiedenis der eeuw 
ligt, tnLpsgewijs begon te verwezen] ij ken", om te z\Yijgell vau :Fraukrijk 
en DlütschlalH1, waar men wod~lIlig kiesrecht met één slag had 
ingevoerd? 

Het heeft den liberalen van 1874 en volgenlle jaren, die hadden 
uit te maken in welken ziJl zij KAPPEYNE'S opwekking hadden te 
verstaan, gemange]ll aan volksvertrouwen. Z~i zagen (vermoedelijk 
was het onverlllijdel~ik in ons industrieel achterlijk, in theologische 
strijdvragen nog zeel' bevangen land), zij zagen in het volk achter 
de ki~zers minder de omhoogstrevende klasse dan het door 'kerke
lijken invloed beheel'schte gemeen, cn besloten, de massa niet tot 
de stembus toe te laten, dali nadat zij eerst nog eens eeu menschen
leeftijd lang door een van Staatswege verstrekt, tegen dien kerke-

Jaarboek 1 !l19. 2 
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lijkelI invloed gericht schoolouderwijs zou zijn opgevoed. Het bijzollder 
onderwijs verbieden ging niet aan; dit had men sedert Willem ] 
wel geleerd, Illaar het met Staatsgeld terug te dringen door het 
open baar onderwijs op een hooger trap van volkomenheid te bren
geB dan de wet van 1" 5 7 mogelijk maakte, achtte men niet alleell 
oirbaar doch plichtmatig. Nadat dan ook KAPPEr~J<; door de liberale 
partij tot leider ,nIs aflllgenomell, was het hij een ollderwijsdebat 
dat hij tegelloYer lh:EMsKERK het "se soumettre ou se démettre" uit
sprak, en dat zijne yolgeiingen eindelijk van 11ll11ne nllmerieke meer
derheid gebruik durfden makell om het kabillet ten \"al te brengel!. 

Een groot ministerie werd gevormd; een nieuwe liberale aem 
zou beginnell. Zij is hinnen enkele jaren in smadelijke scheuring 
geëindigd. 

In latere jaren heeft DE lh:AUl"oltT de sehoolwetpolitiek van 1 S7R 
afgekeurd. "Men was toell ill een onde\'wijsroes", schrijft hij, "eu 
wilde "Hl! KAPPEgl, een onderwijswet die aan alle IItopische idealen 
van de toenmalige onderwijsmanllen, lil et MOENS aan het hoofd, 
zou Yoldoell". Dit schrijft DE READ'ORT in 1~n7; ill 1878 zou 
hij het niet geschreven hehben, want hij was toen zelf in den roes 
hevangell. Blijkens Z\in annteekeningell vall dat jaar weet hij ill 
het verzet "all anti-revolutiollnairell en katholieken tegen KAPPl':rl'i);;'s 
wet nog niet dall "sophi:"lHell" te olltdekkell, en hij de eindstem
Illiug is hij YAN HOUTEN, den eenige yall links die zich van goed
keuring ollthield, niet gevolgd. 

Waarlijk niet alleen in zake onderwijs is er in })F, RJ<:AUl'ORT'S 
tlenk,,-ijze ill den loop <lel' jaren gl'Oote verandering op te merken. 
lIet jOlige lid behoorde in de Kamer van '77 zonder eenigen 
twij fel tot de behoudende elementen del' liberale partij, al zou hij 
tIe betiteling vall eonsenatief niet zonder vu UI' hebben afgewezell. 
Later, veel later, teekent hij, eu 7.011der dat hem 7.nlk een oordeel 
in opstand hrengt, uit den mond van een in N edel'land geaccredi
teerd diplomaat de opmerking aan, dat in het Nederlandsche 
politieke leyell weinig dingen merkwaardiger zij 11, dan dat geen 
staatsmaIl er conservatief wil heeten, hoewel toch conservatisme een 
der grondtrekken is van het Nederlandscbe volkskarakter. Wat was 
het geval? Godsdienstige overtuiging, door een averechtsche onder
wijspolitiek, welke in wezen Ilog van Willem I en via dezen van 
het rationalisme afstamde, hier te lande op het staatkundig terrein 
gelokt, had partijen doen ontstaan waarbij het grootste ded der 
maatschappelijk-conservatieve elementen, om invloed te behouden, 
het geraden had gevonden zich aan te sluiten.·. Wien dit tegenstond, 
woals het DE HJ<~.Hl'ORT had gedaan, vond geen onderkomen dan 

< 
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hij de liberale part~i. Zoo kon tegelijk èll de conservatieve staats
partij verdwijnen èn aan weerszijden der door de godsdienstige 
alltithese getrokkel] vertikale scheidingslij II eell sterk behoudend 
clemcllt ûch uestelell. De kerkelijke partijen. nu waren door de 
democrati8clIC elementelI die aan haal' oprichting het grootste aall
deel hadden genomen tut principieel conserveeren even ongeschikt, 
als de liberale partij door haar behoudendelI vleugel het was tot 
principieel herYOl'lllen. Ook conservatief aangelegde natureIl kunnen 
in het staatsleven van het hoogste lIut zijn, en DE B~:Al.TORT, zie 
ik wcl, is vall deze waarheid een toonbeeld ge\YOrdell. Ik voor 
llIlJ zie er zijn besten roem in, dat hij aan een nieuwe wereld, 
gul en zonder mokken, kostbare eigenschappen heeff ten dienste 
gesteld die hij geërfd had uit een oudere. Zijn groei is langzaam 
geweest mHnr gestadig, tot in zijn laatste levensjHren toe. ]11 '7H 
ziet hij in de handel wijze van KAI'PlnxE, die de portefeuille weg
werpt omdat h~i geen grond \Yetsherzienülg kan verkrijgen, n~g niet~ 
dan lichtvaardigheid, en wanneer hij, in 1883 te Tiel tegen een 
Hnti-revolntionnair ge\'allen, ill '84 uit de Eerste, warntoe de Staten 
van Zuid-Holland hem aanstonds hebbeJl afgevaardigd, naar de 
Tweede Kamer terug\'erlangt, neemt hij eene candidatuUI' aan te 
Amsterdalll, die de hedoeling heeft KAPPEnm's strijdbaal'stell mede
stander, TAK YAN POOltTVLmT, uit het staatkundig leven te lichteIl. 

,rat heeft een man als m: BEAUFOHT ûch tegen het algeuJeeu 
kiesrecht zoo lang doell \'erzetteu, en waarom is hij geëindigd, het 
toe te laten ~ Een onuitgege\'en opstel YHU I 8S5, zouder opschrift 
maal' dat mCli 7.011 kunnen hetitelen De Delilocratie en hare .r;ewrel/, 
geeft op de eeri"te dier vragen eell eerlijk ell volkomen duidel~ik 

antwoord: het is de vrees voor het socialisme, in lJaburige lnllden 
reeds machtig, en dat zich op het oogen blik dut hij schrijft, ook 
iu Nederland begint te Yertoonen. "Aan de staatkundige olltwikke
ling," heet het in dat stuk, "die de uitoefening \'an het algemeen 
stemrecht, het deel hebben aan de rcgeering, onder de lagere stallden 
verspreidt, kan ik geen hooge waarde heehten. De ondervinding 
leert dat zij zeer eenzijdig is, In de meeste landen beweegt zich 
die outwikkeling in de richting van het socialisme. De invoering vall 
het algemeen stemrecht in Duitschland heeft de aanhangers van het 
socialisme in sterke mate doen toenemell." Kan men !liet met meer 
grond geheel iets anders zeggen? 

De invoering van het algemeen kiesrecht- heeft aan het licht 
gebracht, dat socialistische meeningen dieper wortel hadden geschoteu 
dan men zonder die invoering zon hebben vermoed. Zij heeft, wat 
zonder haar woeling gebleven ware in het geheim, genoodzaakt, 

2* 
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in de openbaarheid te yerschijncll. Zij heeft den yierdcl1 stand, 
door hem tijdig rechtelI te geven, tijdig plichten opgelegd, hem 
doen rijpcn tot (lu functie welke wij de socinal-del\1ocratie heden in 
Dnitschlalld zielJ yenllllcll. 

lh: BEAUYOHT heeft gCl"cmd, <loor ziel!, in '\)4, bij de oppositie 
tegen T_\I~':" kieswet aan te sluiten; eenmaal heeft hij ook IIlet een 
eigen (lcnkbeeld z!)ekeu in te grijpelI. Hij zag ill, hoc weinig weer
stand tegen de dl'lllOcrntie eelle Eerste Kamer zon kunnen uitoefellell 

'---' , 
welke, zoonIs die ollder de grolHlwet Hln '4~, door een beperkt 
kiescollege (de Proyineiale 8taten) gekozell weJ"tl 11 it peil pllltocrati
schen kring lde hoogstnangeslngclIcn). Zulk eelle Kamer zon tegen
OI-Cl' ceue getlel1lueratiscerde Tweedc nooit zedelijk gezRg kUllllcn 
ollt,rikkelcll, ('IJ uf zich als jabroer moeteu gedrngen, uf, zoo !':ij 
zich geldell liet, onmiddellijk haal' eigell \'111 bewerken. Ziehier de 
oorspmllg \nll bet amelldement-nE lh:AlJFORT hij de grondwets
herziellillg rllll 1 "Si, dat tot de \erkieshanrhei(l voor de Eerste 
Kamer geell [lJl(lere eisehen stelde dan tot (lic yoor de Tweede, 
en met 41 tegell 3 t stemmen werd aangellolllell. Het werd toell, 
door \, ie \o()l'bijwgen aan welke ge(]neh te het olltsproten wns, eCIl 

ro()(l alllP!Hlemcllt geacht, ell de zaak gaf aallleiding tot \Tij wnt 
beroering aehter de schermen. De millister IhBIsKlmK had conser
\ntiew elementen der rechterzijde, wier stemmen hij Boodig had, 
geprikkeld door het caoutchouc-artikel over het kiesrecht \001' (le 
TlYc(~dc Kamer uit rekbaanler stof te laten sn IIlcllstellen dan IJ Uil 

oirhnal' s("hccJI: hij durfde heli 1I1l niet andermanl YOOI' bet hooft] 
stootcn, ell d reigc1e de grond wet",herziellillg te zullen (10011 mislukken 
ill(liell lIiet Yllll het amendement we1'<1 afgezien: met ()]lheilspellendell 
blik \TO('g hij schorsing der hcrau(]";lagillg anno Eell rel'gadering der 
liberale partij \ycnl helegd, en daar hleek <lat men \'001' behoud 
\'au het lIIet moeite yerworyen nieuwe artikel 80 de ontzieling yaB 
])E BEA UFORT' S amendemellt eeu 11 iet te llOogell prijs achtte. "Den 
yolgenden lIlorgell", schrijft DE BK\ UFOHT, "was ik bij Cm':llEHS 

en besprak met hem ell Gr.mcIDIAx wat ik dicn middag in de 
Kamer zou kUllllen zeggen. Wij brachten CHJ<:M1WS lI:Jar HKEMSKERK 
(lie hem wachtte. Het hleek dat schikking mogelijk was. In de 
zitting Imd dnarna (lc verzoening plaats". Die schikking hestond in 
den klIlIstgreep, (10 11 it nrt. 82 geschrapte beperking der verkies
haarheill tot de hoog::;taal1geslagenen in een del· volgcnde artikelen 
we(ler op te Hemen, hehoudens de wijziging dat ook zij die hooge 
ell gewichtige opellhare betrekkiugen, bij de wet :Jan te wijzen, 
heklee(lell of heb heli bekleed, yerkiesbaar zouden zijn. 

Bij (Ie herl':iening "all lIJl7 is de BEAn'CR'I"S denkbeeld van 1887 

g 
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ill de grondwet oYergegaan. Of het de Een,te Kauler voldoende bevei
ligd heeft, zal de toekomst leerelI ; twijfel daaraan is zeer geoorloofd. 
Onze grond wetgevillg, zich er nm bewust dat in eell zoo burger
lijke samenleving als de N ederlaudsche een llOogerh nis eigeuLjk 
geell fundamellt heeft, is er steeds YOOI" tel'llggedeillsd de Eer:,;te 
Kamer met de yolle rechten van eell hoogerhnis toe te rusten. Ih: 
BIUl'FORT heeft \'001' het omedelijke in de positie van een lichaallJ, 
dat in berooidheid aall rechten en gemis aan zedelijken imloed 
onder de seuaten der wereld zijne wedergade zoekt, eell opeu oog 
gehad, en nUl de twee middelelI dit' zich opdoell om aan die 
omedelijkheid eell eillde te maken, de opheffing der Eerste Kanter 
of hare versterkilIg , een tijdlang het tweede levendig gepropageerd. 

Toen 111 1905 het kabillet-DE .MEr~STI~R onderzueken gillg, tot 
welken prijs de stelll der \Tije liLentlell voor het blanco-artikel 
der Libemle Unie viel te winneB , en eene staatscolllmis~ie wen1 
illgesteld welke (onder meel') gelegenheid kreeg dien prijs te 
noemen, heeft DE BEALFOR'f, die de cotl1lnissie voorzat, daarin de 
toekenning van het recht vall amendemellt. aan de Eerste Kamer 
warlll verdedigd. l}f~ verdwijning van het kabinet-DE l\IImS'l'Elt 
bracht eerlang de zaak uit het geûcht, tot zij, in den in schijll ver
zachten vorm vall l'en voorstel tot toekenning van een regl·esreclJt, 
iu de herziellillgsontwerpen tijdells het lllillisterie-Ih~El\ISKERK Jn. 
wetler opdook. IJE BEAU'OltT stond zijn denkbeeld toen niet meer 
yoor, of lievel', werd bereid bevonden het aall een hooger wegend 
hel:lIJg, de totstandkomillg eener finale kiesl'eehtregelillg VOOI' de 
Tweede Kamer, op te offeren. Dij het begrootillgsdelmt van 1911 
was hij het die de cOllcentratie vau UJl3 mogeli.ik geuJaakt heeft 
dool' de \'erlekerillg, dat hij zij ne stem aall het aigellleen kies
recht Z(W kUlInen gevell ook zonder er tegenpraestatie voor te 
\'orclerell. Iu 1907 nog had de heer 'l\nKMAN, op het verllemen 
van den onwil VHn het ministerie-DE MEESTEn om het amendements
recht der Eerste Kamer toe te staan, het tafellaken tllsschen de 
\Tij-liberale fractie eu het zittend bewind doorgesneden; - thans 
verzekerde DE BE A C/<'O R'l', "dat el' veel voor pleit de welstandsgrens 
[bij het kiesrecht voor de Tweede Kamer] te laten \'el"\'allen", en 
hij sprak daarbij vall geen beding meel'. Het streyeu, aan het 
algemeen kiesrecht cOl'l'ectievell te octl'oyeeren, die het niet zelf 
naar eigen ervaring 7,OU hebben aangebracht, was door hem als 
onvruchtbaar opgegevell. 

Die rede VHn m~ BEAn'OIt'l' van 1911 is in veel opzichten merk
waardig. In de eerste plaats, omdat hij aan het einde zijner loop
baan toch blijkbaar getwijfeld heeft, of de Eerste Kamer in N eder-
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land ooit een zoo levend wezen zou knnnen worden, dat men het 
recht van amendement zonder ongevallen zou kunnen zien hallteeren ; 
wuar ook om de veranderde houding tegenover de democratie in 
het algemeen. Nog is hij als in 1885 overtuigd, dat democratie 

,en vr~izillnigheid elkander volstrekt niet altijd dekken, doch des
ondanks schrikt hij voor het algemeen kiesrecht niet langer terug. 
Het vertrouwen ill het mIk, dat hij in zijn jeugd niet recht vatten 
durfde, heeft in zijll ouderdom hem niet onthroken. "De demo
cratie", zegt hij thans ",is een vorm, de vrijzinlligheid een sumen
stel vall denkheelden, 'raak der nijziulligbeid is teu allen tijde 
geweest en is nog, de vol keil met welker regeeringszorg zij belast 
is, vOOl'uit te hrengen op den weg waarop zij voor de democratie 
geschikt worden, lil:\" ederland heeft de vrijzinnige partij die taak 
over het algemeen naar behouren vervuld. "'ti hehhen YGor volks
onderwijs gestreden, jaren latlg; die strijd heeft nllchten gedragen. 
Als men mij nu wil Hagen of de ontwikkeling op dit oogenblik 
van dien aard is, dat roor de invoering van het algemeen kiesrecht 
het yolk rijp is,. dan heil ik geneigd dit bevestigend te beantwoorden." 

lnclien ik, met dit woord uit zijn ouden dag, mijne beschon
\vingen over m: BEAUFORT'S verhouding tot de vraagstukken "an 
hillllelliandsche staatkunde die zijn tijd beroerd hebben, besloot, 
zou niet voldoellde zijn uitgekomen, dat ook inzake onderwijs de 
den k beelden zij nel' jeugd in z\in later leven een groote wijziging 
hebben ondergaan. 'rllsschen de onderwijspacificatie en de verleeniug 
\'a II het algemeen kiesrecht is een uau wel' verband, dan opper
vla kkige bedillers der door CORT YAN DER laNDEN verrichte samen
koppeling in staat ~~in geweest te ontdekken. Het algemeen k~es

recht heeft men durven verleen en omdat men overtuigd was ge
raakt dat het volk onderwezen wa8; het oude onderwijsartikel 
heeft men durven laten varen omdat lllen illzag dat ook bij finan
cieele gelijkstellillg tusschen bijzonder en openbaar onderw\is een 
eenmaa I onderwezen en nu ook met het stembiljet gewapend volk 
zorgen zou onderwezen te blÜ·ven. Welke houding zou het inderdaad 
hebben gehad, een mondig geacht volk, dat men r.ijn eigen bestuur 
laat kiezen, nog met meer of minder kunst gemaskeerde ,venken te 
blijven geven in de keus van zijn onderw\is? In 1878 zagen wij 
DI~ BEATFORT van de toenmalige schoolwetpartij niet wezenl\ik onder
scheiden, maar reeds in 1 88 G klinkt er bij hem een eigen geluid. 
\Vanneer de rechterzijde haar "non possnmus" gesproken heeft en 
de op~effing van het censuskiesrecht niet schijnt te verkrijgen dan 
in ruil voor een artikel dat iu de kosten van het bijzonder onderwijs 
de openbare kassen wil doen bijdragen, dient de BJl:AUl<'ORT met 
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eenige anderen ecu amendement in, dat de geheele inrichtillg van 
het lager onderwijs aan de wet overlaat, behoudens den eisch dat 
voor ouders de gelegenheid uiet zal ontbreken om hunne kinderen 
ill het genot t.e stellen van yoldoend lager ondenvij" waarbij hUlIne 
go:lsdienstige overtuigingen lliet wordeu gekrenkt. "Men yerkreeg 
nlzoo", venluidelijkt Bun; de bedoeling, "eeu gemeenschappelijk 
uitgangspunt, ééne algelIIeene grondwettige voorwaarde, welke in de 
toekomst elke part.ij in haar belang aau elke regeling van het onder
wijs zou kunnen opleggen. De schoolstr\id zon omerpoosd voort
duren, maal' althans huiteIl het terrein rail de grond wet, want deze 
waarborgde lIiet anders dali wat naar allel' overtuiging in elks belang 
waarborg llOOdig had..... Elke groud wettige beseherming afwij
zende, hrengt het amendelllent den strijd 0111 de SdlOOI op het terrein 
der werkelijkheid terug. Dat ons liberalen op dat terrein ernstige 
verliezell t.c wachten staan, niemand die er aall lllag t,,'ijfelen; maar 
~oo die verliezen slechts daartoe leiden dat zU onze krachtelI stalen 
en ons, veel meer dali tilans, belangrijke geldel\ike offers tot hand
having YUIl OII~e beginselen opleggen, dan zullen, als ?:OO dikwijls, 
die verliezell in winsten Yerkeeren." 1) De rechterzijde en een deel der 
liberalen verwierpen eeMer het oTllendemellt. Uit vrees voor vrijheids
beperking dool' vijandige meerderheden dnrfde men aall geen van 
beide zijden een artikel aan, dat den gewonen wetgever zooveel 
ruimte liet. 

])e rechterzijde heeft haal'· subsidiën in '89 ook omler vigeur 
van het ongewijzigd gebleven grond wetsartikel yerkregell. lh: BEAU
}<'OltT stemde toen tegen, en het is kwalijk te olltkennen dat het 
suhsidiestelsel aan de bedoeling van den grollihvctgever van 1848 
in den meest volstrekten zin derogeert. Ih BEAl'FORT had gewild 
dat de grolId wet de beschermende hand von het lleutrale ollderwijs 
Wil aft"ekken; maar nu eenmaal de rechterzijde, de concessie Yer
werpeude, geantwoord had met dell eisch dat ook over haar eigen 
schepping. het confessioneel onderwijs, die hand zich zegenend uit
strekken zoude, hehoorde men naar DI~ B~:Am'oRT's gevoelen niet 
te handelen of haar die toeleg gelukt ware. De gelijkheid die men 
benaderen wilde had hij als gelijkheid van vrijheid opgevat, niet 
als gelijkheid in beschermillg. In latere jarcll heeft hij moetelI 
erkennen, dat op dell grondslag "au 188 \), dien men niet uit de 
,,'ereld helpen kOll, nog slechts viel voort te bouwen, en in de 
pacificatie-commissie tijdens COR']' YAN DIm LINDEN heeft hij aan dien 
vool'thouw gewillig medegewerkt, de leiding volgende niet vau zijn 

1) Buys, Studiën II, li9, 182. 
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fraetievoorzitter 'l\DE~lAN, doch VHn Bos. Laat ik dit gedeelte mijner 
beschoU\villgen mogen besl uiten met aan te halelI welk getuigenis 
hij deze beide jongere tijdgellootell, die hem in dell dood zijn voor
gegaan, in :r.ijn daghoek medegeeft : 

Van 'l'nlE)lAK hcet het: 
"Een bek waRm lllall, parlementarii;l' VOOl' alles. Door zij lle be

wOlling \'an BlCda is hij een vurig anti-katholiek geworden, zooals 
de meeste Protestanten in Noord-Brabant. Dit heeft een mimler 
gUllstigcn illdoell gehad op zijn staatkundige inzichten. Hij had 
betel' gedaan niet in de bevredigingscollllllissie zitting te nemcn: 
z\i n tegenstrevende houding na in de fiIHlJIcieele gel ijkstelling te 
hebben bewilligd, verried eellige zwakheid." 

rail Hos daarentegen: 
"Ik vOlld Bos een aantrekkelijke ngum. Het anti-del'iealislIle 

,,-as hij geheel te bovell. V o Ol" kerkelijke ]>ropaga nda door het 
()Jl(lerw~is koe,;terde hij niet de geringste vrces. Bij was YHn mec
llÏllg dat dc Katholiekell ell Calviui,;ten, indien hun het geld niet 
ont hrak, ged wongcll zouden wonlrn Olll hUil onderwijs tot het 
hoogste pcil op te voereu. Over dit oJlderwerp was een onzcr 
laatste gesprekken; ik was het voor eell groot deel met hem eens." 

IY. 

HoeH~el ik reeds vall U we aandaeht vergen lI1oe:st, nog heb ik 
uid gesproken \'an DE Bl,At:FOR'l' als minister van buitenlandsche 
zaken, over 1m BEArFORT als cerevoorzitter der eerste eu eerste 
~ederlandsche gedelegeerde tel' tweede Yredesconferentie, over m: 
BK\t:IOHl' al,; strijder voor ecu betere wereldorde, over DE Bl';At:

FORT tijdens dCH oorlog, over DE BEAVFORT als menseh. Verleen 
mij mer elk dier onderwerpen nog een zeer kort oogenblik gehoor. 

Toen de eerste verkiezingen onder \'A~ HOl"l'EK'S wet ecu anti
kerkelijke meerderheid in dc Tweede Kamer brachten, werd aan 
PlERSO~ de vorming vall cen kabinet \'an liberale concentratie op
(Yed ra 'yell. De vooruitstrcvende fractie der partiJ' werd verte(fen-
b b 0 

woonligd door de heeren GOKMAN BOUGESICS en LEJ,y, hare rechter-
1iank door DE BEAU'OR'L'. Diells invloed op <Ie billuellJandsche 
wetO"cvin (f dier in wetten vl"Uchtbal'e J. aren is gerillO' o-eweest· zij· ne o o· Ot) , 

aanwezigheid waarborgde in hoofdzaak, dat men VA~ HOU'rEN'S 

kieswet vooralsllog in wezen zoude laten. 
Bovendien, el' deden zich gebeurtenissen voor, die de leiding 

vall het departement van buitenlandsche zaken ,tot een veel tijd
ro(wender fUllctie maakten dan zij het placht te zijn. 
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Nederland werd uitgekoz.ell, de vredesconferentie te herbergen, 
die op initiatief van 'l\;aar K lCOl.AAS in 18 DD bijeenkwn m. De 
eerste eirculaire vall graaf M UltA WIE ,r verscheen in A llgustns '\) S 
geheel onverwacht; eerst later dook het gerucht op dat de Tsaar 
de hijeenkomst lIiet te St. Petersburg doch in eeu der kleine lan
den wenschte. Brussel werd toen l1a(lelijk genoelud, en Dt<; BEAl:FOHT 

meent te w(~tell dat Koning LE01'OLD zich JI10eite gaf de eonferrntie 

naa,r zij ne residentie te lokken. "W ij dedell," schrijft hij, "niet 
<len allerlllinsten stap Olll den Tsaar \'001' 's-Gmvenhage te stel1l1Uen. 
Wij haddell op de circulaire wo sYlIlpathiek Illogelijk geallbyoord, 
maal' ons. verder geheel buitell <Ie z.aak gehoudell. PersoolJlijk ver
langde ik niet dat de conferelltie te 's-GnwclIhage zOtHlc bijeen
komen, omdat ik begreep dat dit wel ecne eer voor OIJS laml 
zoude zijn manr tevens een groote last die OIIS in velerlei lllOeilijk
hedell kon brelJgell." Toell echter op een laten namiddag in 
li'ebrllari 'U!) het cijfertelegram van den N ederlanch-chcll gezant te 
St. Petel'sburg ontvangen werd, inhoudende dat de keuze op 
':,;-Gravellhage was gemIlelI, kwam, na (le eeri'te \'erbazing, toch 
wel een gevoel vall ingenomenheid boven, bij DI' BEA HOU'!" iS 

ambtgenooten eerder dan bij hem zelven. "Allen ," schrijft hij, 
"j uiclltcn het besluit vall den Tsaal' toe en vonden de bezwaren 
gerillg; en llU het verzoek eenmaal was gekomen, zoude ik zelf 
niet tot een weigering hebben dlllTen adviseeren. " 

:\loeilijkbedell van delt aard ,yelken DE BEACFORT voorzien had, 
volgden inderdaad; z,ij betmfl'en de toelating van dell Paus en die 
der Bocrenrcpuhliekcll. Tegello\'er de katholieke blll'gel's VHIl haar 
eigen land wilde de ~ ederlal\{h;che regeering dat zeer duidelijk 
uitkomelI zou dat niet zij, doeh Ha1iü (len H. Stoel buitensloot, 
ell een aanvankelijke poging vall het Quirinaal, OJII het odium der 
weigering anderen op dell hals te schuiven, wist DE Ih:A HOHT door 
volharding te verijdelen; tl'OtlWelli' van de Duitsche regeering wist 
hij, dat de ltaliaansche, oudall ks haal' dralell, eindigen zou met 
de verlangde stellige verklarillg te gevell, die dall ook ua eenigen 
tijd door haar gezant :ZANNI~I wel'd afgelegd. Van den internuutius 
TARNASSI even wel, die nanstUllds hij HE REA l'FOltT op vertegen
woordiging van den Paus was komelI aandringen, was men na de 
verklaring VHn Z.uil\INI nog \"olstrekt niet af. Het verslag van 
's mans be wek is een gellrestnkje. ,,~let al de slimheid van eeu 
ltaliaanschen priester trachtte 11 ij mij te overreden op mijn besluit 
terug te komen. "Wij Italianell", zeide hij Hl ij, "beginnen altijd 
met te veel te vragen; dat doet ook de ltaliaausche regeering; Ai 
vraagt meer dan zij bedoelt". Hij stelde Blij allerlei uitwegen \'oor. 
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,"rij zouden den Palls kunnen uitnoodigell, en hij zou rooraf de 
yerzekcrinrt (teren dat de uitnoodiO"illlY niet zou worden aan"CllOlllClI û b 0 0 ~, 

of wel de [I. Stoel wu r.ieh doen vertegen woordigen, maar niet 
IIledestemlllell. Ik deed hem opmcrkell dat CCIl dergelijke houding 
niet strooktc mrt de waardigheid vall 11en Paus, waarop hij ftllt

woorddc, dat (Ie H. Stoel toch het best zelf kon beoordeelcn wat met 
zijne waardigheid oyel·ccllkwalll. Dan weel' deed h~i lll\i gevoelelI 
(lat het den Pans wel aallgenaalll r.ou zijn indien hij mij celle 
decoratie Wilde kUIlIH'1I rerleenen. Eilldelijk vroeg hij mij om met 
lIicmllml o\'cr de zaak ü~ sprekel!. Dit laatste kon ik gemakkelijk 
toezeggen, wallt het lag ook niet ill mijn plan Olll cenige rucht
oaarheid aan dc r.aak te gcYen. Ik wenschte <lat Ile rllchtbaarheicl 
nm de zijde der Italiaansche regeering kwam .. , ,. 

PijlllUker lIog dan het yooroijgaan van deil Paus de ~ederlandsehe 
katholiekCil, trof de niet-llitnoodiging del' Hoerclll'cpllhlieken de 
N ede1'laudsche natie in het gemeen. Ik zal o\'er deze zlInk zeer kort 
zijll: m: BEAITOHT r.elf heeft er, in een Gidsartikcl vau Juni l!HG, 
liet wer.elllljke over gezegd. Dool' op de uitlloodiging te staml, wn 
Nederland, uaHr lm BEAn'OHT'S overtuiging, het helallg del' repu
hlieken niet meer hebben kuullen dienen. Door llavraag (~n bij 
H usland èn bij Duitschlnnd wist hij, dat vall de uitdrnkking ceucr 
"eolllmullis opinio tegen ]~llgeland, waar r.elfs CHA)IBEltLAIK (Olll 
de woorden van Dr. KrUIm te herhalcn) voor ware teruggedeinsd", 
geen sprake zou kunneu wezen. Onder deze omstandigheden YOOI' de 
eer del' conferentie te hedauken, achtte hij niet in Nederlands belang. 

Met Ilallle welke houding Duitschlallll in het dreigend conflict 
t lIs,;chen Engeland en de Z.A.-Hcpubliek zon aannemen, is DE 

lh~AUFOR'l' toch in bijzonderheden hckend geweest. Nimmer, ook 
Iliet tijdens het Krugertelegram yall 1 S96, had hij zekere illusii;n 
ge(leeld, waaraan men ûeh te Pretoria, naar zijn gevoelen, \vat al 
te gaarue overgaf, eIl ûjne overtuiging dat Duitsehlall<l, als het op 
handelen aankwam, de Boeren tegenover Ellgeland alleen zon latelI , 
had hij tegenover dcn tocul1wligell gezant der Z.A.-Hepnhliek, 
den heer BEEJ,A:ER'I'S VAN BLOKLANH, Iliet \erhecld. Ih BEAUfOR'I' 
stelde levendig belang in de Boel'enrepublieken; h~i had sedert 
de oprichting der Ned. Z.A.-Vel'eeulging tot haar hestuur behoord. 
Dat Nederland het onafhankelijk bestaan der Boereu moest zien te 
niet gaan met gevouwen handen, dit doeH moest onder zijn minis
terie, is hern een uiterst pijnlijke ervaring geweest. "Zoo is dan 
tweemaal in der.e eeuw", schrijft hij in zijn dagboek, "de Neder
landsche stam iu zijne staatkundige ontwikkeling geknot. België 
werd officieel een Fransch land; het bleef van den Nederlandschen 

s 
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ontwikkelingsgallg afgesloten. De Zuid-Afrikaansche Republieken 
zullen voortaall in nog eigelllijkerbeteekenis Engelsche staten worden, 
deelen van het groote Britsche R\ik..... Mist de Nederlander 
hetgeen noodig is voor het gmndvestell e1l behouden van een staat
kundig volksbestaan? De geschiedenis leert anders, maar wel levert 
zij de bewijzen dat et· cnkele eigenschappen in het N ederlalldsche 
volkskarakter zijn die het staatkundig samengaan lllet personen van 
andere nationaliteit belemmeren. Een zeker gemis aan buigzaam
heid, een onwil om zich te plooien lIaftr de eigenaardige wenschen 
van vreemden, een zekere vasthoudendheid om niet te zeggen .ltals
sturrigheid. Tegenover de Walen en zelfs tegenoyer· de Vlamillgell 
heeft de Noord-Nederlander altijd een zekere strakheid cn gemis 
aan toeschietelijkheid getoond. De Zuid-Afrikanen hebben de uit
landcrs altijd met ,nmtrou wen bejegend. De eischen van eeJl staat
kundigen toestand zij Il in heide gevallen niet erkend." 

'rot het niet erkenllell der eischen van Nederland's staatkundigen 
toestand in de jaren 1 SDU-I90 I, hoe hard zij waren, mocht 
DE BNA O'ORT . zich door den prikkel eener on billijke, meest weinig 
zaakkundige kritiek, waaraan het hem in samcnlcvillg, pers noch 
parlement ontbroken heeft, lIiet laten verleiden. Voor het bejag 
van eell sehijneffect, als Dr. K UYPER in 1902 lIiet versmaadde, 
had hij te veel aehtillg èn voor zich zelf, èn voor het daarmede 
lliet te stillen leed der stamgenooten. Wat hinllen zijn bereik viel 
heeft hij gedaall; veel was het niet, maar het was niet zonder 
karakter: het was het uitzenden \'an de Gelderland. 

Niet bij hem het eerst is het denkbeeld opgekomen. "Mijn amht
genoot \'an Marine RÖELT,," schrijft hij, "deelde mij mede dat 
,zoo ik het verlangde een schip dat naar Indië op reis was eu in 
de Hoode Zee stoomde gemakkelijk naar Lourenço Marques kon 
gaan om KRT'GElt af te halen. Dit denkbeeld greep ik aan; Enge
lalld kon er moeilijk aanstoot aan nemen, en in Nederland zou 
het de openbare meening streelen, misschien wel bevredigen. Ik 
ontving in den lnatsten tijd de smadelijkste ongeteekende en ge
teekellde brieven, waarin mij lafheid en allerlei andere minder 
fiere hoedalligheden werden ten laste gelegd; na het aaubod kreeg 
ik allerlei brieven van menschen die zich noemden of niet noemden, 
waarin mij werd geschreven of het niet ol1\'oorzichtig was Engeland 
op deze wijze te tarten. Dadelijk nadat het aanbod was gedaan en 
door KRUGER aangenomen, had ik mijn secretaris-generaal Mr. 
R UYSSV-NAERS llaal' den Engelschen gezant gezonden om het hem 
mede te deelen. Vooraf raadplegen wilde ik niet; dan zoude de 
Engelsche l'egeering natuurlijk gezegd hebben: "ik zag liever dat 
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gij dit Iliet deedt," el! dail zou het omriemlelijk ûju geweest het 
aanhod toeh te doen. Den dag Wl het bezoek valt den heer 
H nSSE~HEl\S hij ~ir [h:~RY HO\L\lW, deel] deze zich bij mij aan
dienell. Hij zeide mij dat hij een telegram yan Lord SAJ.JSnrRY 

had waarin deze dallkte voor de lIledcdedillg doeh opluerkte dat 
zij "did not coneern Her .\lajesty':, (30\-cl'Illllent. which had neither 
thc wish nor the pO\\'cr to interfere \rith MI'. Kltnam's jOUl'ney 
I lOl' \vith tlle ship \vhich he llIight select." Wij hadden daarna 
eell vertr01l\Yelijk gesprek over de zaak waarhij Sm HENRY zeide 
dat men natuurlijk in ElIgehtlld liever ge7:ien zou hebben dat het 
aallbod niet was gedaall, maar er geen aanstoot aan Ilam. lli.i 
zeide laehend: ,.ça "OlB fera beaucoup de bien iei"." 

Op de BEACfORT'S aftreden als millister z~ilt jaren gevolgd waarin 
N ederlulld' s intel'llationnle positie aanllOudelld aandacht vereischen 
hled' en mcer dan cen,,; zorg zou haren. Onder zij 1I on middellijkelI 
opvolgcr deed zich op het door hem yerlatclI departement een invloed 
O"ddcll die de BEACrOItT met zoo (Yl'oot wantrouwen vCl'\'ltlde dat 
1:) ö 

!t ij, tegell zij 11 aanvankelijk yoornelllen iJl, aall den anti-K urPmt-
veldtocht van 1 UOj als candidaat voor dc 'J'wcede Kamer is gaaJl 
dcelncmell.: hij heeft toen opnieuw in dat college zittillg verkregcn 
ell die behouden tot zijn dood. Zijn rede tijdens die campagne van 
1905 te Amsterdam gehouden is fel; nict lIlinder Zi.ill het de aan
teekellingcll waarin hij over het beleid del' buitenlandsche zaken 
yan 1901 tot 1905 vonnis strijkt. Kiet alleen dat hi.i administra
tieve monstruositeiteJl te gispen vOlld: hij meende ook een streven 
op te merkeJl , Nederland de zeer behoedzame houding die hij 
rOOl'geschreven achtte te doen verlaten; voor het minst te weinig 
schroom, Nederland op de spraak tc brellgen. Yau zij 11 terugkeer 
iu de Kamer maakt hij aanstonds gebruik om hij hoofdstuk III der 
staatsbegl'ooting voor 190G eene rede te houdeJl waariJl hij "goede 
yerstandhouding tot nlle mogendheden" aanbeveelt, geen IHlmH~ 

verstandhouding tot één van hen: "onze hou(lillg als kleine mogend
heid zij bescheiden cn zelfstandig." lIet beleid der ministers VA~ 
TETS, VAN SWINDEREN en LOr!)ON heeft hem in dit opzicht geen 
wantrouwen meer ingeboezemd. 

Nederland had zieh huiten de gl'Oote politiek te honden, niet 
alleen omdat het een zcel' blootgesteld en zeer zwak land is, maar 
ook omdat de zoogenaamde gl'Oote politiek dezer jaren niet meer 
uitdrukte wat in alle landen duizende gemoederell bewegen ging. 
DE BEAFFoR'r had de taak, die Nederland onder zijn bewind 
onvoorziens op de schouders was gevallen, lief gekregen. Tijdens 
de eerste Vredesconferentie is hij nog slechts in hoofdzaak de 011-

s 
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berispelijkc ceremollicilleester; nan de tweede is ~i.in nandeel, in 
sehijn meer geëff'aeeerd, in wezen grooter gewecst. Hij heeft toen 
anllslllitill~ gezoeM hij wie Il1c(le ûch illspaJlJlen wilden om de 
conferentie iets beter:, te doell voorthrengen dan klin kende "vceux ;" 
vcr hebhen dezulken het ook in 1907 niet kunllen brcngen. "Hct 
is onmogelijk ," schrijft Jla hanr afloop de BEAn'oHT, "om juist te 
wetcn wat de yer,.;chillellde mogendheden eigenlijk bedoeld IIchhen 
hij deze Vrcde~eonferelltie. Mijn illdl'llk is dnt geen Ya1l allen, be
halve Amerika en misschien Rusland, wenschten dat er iets tot 
stand kWH Ill, maar \vel dat er iets dool' hen werd voorge~teld dat 
in geen gevlII tot stand kOll komen. Elke 1l10gelldheid hoopt de 
tot ecn anderc cOllIbinatie behoorende alleen te laten staan, doch 
geen enkele wil thnis kOluen mct den roep dat zij iets heeft tcgen
gehoudell. Daarolll heeft Dllitschland, dat de verplichte arbitrage 
niet wilde, altijd yolgcltondcll dat het iets veel beters wilde. Engeland, 
<lat de oll:«:hcnd baarheid vall dell pnrticul ieren cigell{loIll op zee 
heeft doen schipbreuk lijden, beroclllt er zich op dat het de COIl
trabande heeft willen afschaffeIl. IlltusscheJl heeft al dit YOOl'uit
dl'iJlgen !lIet de bedoeling Olll eell ander terug te drillgen toch tot 
eindelijk geyolg dat InCH zij het dali ook eell paal' stappeIl 
Yool'uitgaat. " 

Pin de tweelle vredesconferentie (leed zieh in NederlalId een 
llOVUlll voor: de belangstellillg in het werk del' wereldorganisatie, 
die in 18 DI) geheel ontbroken had, begon op te kOlllell. Voor een 
Jliet ~erillg deel was dit het werk yan één lllall: 01lS medelid YAX 

r OLT,EXHO\"EN. Ook IHldnt hij met deZCll ill de commissie vall voor
bereiding tot de denle Vredesconferentie had kellllis gemaakt, is 
Di'; BEAVFOHT diens dellkbeeld, dat het eerste en eigenl~ik middel 
tot wercldhervorIllillg de internationale politiemacht kOll zijn, 
hall(lelelltle op bevel mil het Haagsche hof, als een utopie blijveIl 
beschouwelI. VAX VOI,l.EXHO\'EN van zijn zijde achtte de ontwapening 
hij overeenkomst herseJlschimmig, waaraall DI~ BEAlTOR'l' Z\in hart 
verpand had. Sterk antimilitarist is deze ûjn leven lang ge\Yeest. 
Heeds zijn opstel van 1885 over de gevaren del' democratie kan 
het bewijzen. "De oppervlakkigheid en eenzijdigheid del' democratie", 
heet het daarin, "komt het sterkste uit in hare beschou win~ \'tm 
het militaire vrnag"tuk. Niets, zou men denken, is meer in strijd 
met de democratische zienswijze dml de reusachtige staande legers, 
Zij z~it1 altijd en terecht als de bijzondere liefhebberij' del' vorsten 
en machthebbers beschouwd. De oorlog llIag de eerzueht bevredigen 
der hoogst geplaatsten in den staat, hij mag stoff'elijk voordeel 
aanbrengen aan enkelen, voor de lagere standen brellgt hij niets 
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dau lIndeelell en rampelI. De geschiedvorscherR der 25~tt' eeuw 
znllen zich zeker met belangstelling verdiepen in de \Taag hoe iJl 
de 1 gde het algemeelI stemrecht en het meest overdreven militarisme 
naast elkaar hehben knnnell bestaall." Zullen die geschie(horschers 
hoekeIl mogen, dat de 20~te eeuw het militarisme aan handelJ 
heeft weten te leggen? 

lh REALFOHT, in eell Gidsartikel van October 19l4., De Oor/o,r; 
en het Volkenrecht, gelooft, als product vall den oorlog, "een ge
wel<ligen 1ichok" te mogen voorspellelI "aan de opellhare l1Ieening dool' 
Aju nHmelooze ellende toegebracht:" in eeH nlll October 191 G, '''rede 
eH Oiltlcapenin,r;, yenvacht hij all' 's monsters uitwerking "een ver
zoenende stemming; een oogelI blik zoo gUilstig HlOr ontwapenillg, 
als de geschiedenis der laatste honderd jaren er nog geen heeft 
gezien." TIet land, in welks hestaan hij dus teil einde toe geloofd 
heeft. DE BEATFOHT heeft het niet Illogen betre(lcn. Zal het op
doemen II u, voor omen vall staren vermoeiden blik? 

Wij weten het niet; wat wij weten is, dat wij, in de ongewisse 
toekomst, een ervaren landgenoot van hooge geestelijke beschaving 
miu(ler Zll11ell tellen ,een, {tie ook in het lmitenlalld gekend ('11 

geëerd was. DE REA lJl"OR'l' was een louter karakter. Dat heeft ieder 
olldenonden die met hem iJl aanraking is gekomell, \'îlll {Ie 
Regentes op haar troOll tot zijn kamerbewaarder. Mij is het niet 
gegeven geweest, ééll mali te outmoeten die meer zachtheid aall 
meer hoogheid paarde. Naar welk voorschrift heeft hij geleefd ~ 
Dat arbeid het leyen redt; arbeid niet voor, maar aan zichzei ven. 

Het loon ~ Er is cr eigenlijk Illaal' één op aarde: dat af en toe, 
als een oog het n we zoekt, gij er liefde uit leest. Het is hem 
r.eker uiet onthouden. 

H. 'r. COLE:\'BRANDER. 


