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HERDENKING 
VAN 

GABRIEL HANOT AUX 

(1853-1944) 

Gabriel Hanotaux werd op 19 November 1853 geboren te 
Beaurevoir, een plaatsje dat het midden hield tusschen dorp en 
landstadje, gelegen in het gebied, waar Schelde en Leie ontsprin
gen en Picardië grenst aan het Vlaamsche land. Zijn vader was er 
notaris. Daar stond eenmaal het kasteel van Jan van Luxemburg, 
waar Jeanne d'Arc na haar gevangenneming bij Compiègne opge
sloten zat, en te ontsnappen poogde door van den muur te springen. 
Zwaar gewond opgenomen, werd zij vervolgens aan de Engelschen 
uitgeleverd. De naastbijzijnde stad van beteekenis was Sa int 
Quentin, waar de jonge Hanotaux dus het Lycée bezocht. Kort voor 
hij het geheel had afgeloopen stierf zijn vader. Het was midden in 

den oorlog van 1870, en bracht voor hem in 1871 de verhuizing 
naar Parijs mee. Bij al zijn grenzenlooze belangstelling en begaafd
heid voelde hij geen welbepaalde vocatie tot eenig beroep. Hij werd 
op zijn tijd Licencié en droit, maar zijn hart was bij historische 
studiën. Zijn eerste publicatie betrof den Vierden Kruistocht, en 
verscheen in de Revue historique van 1877. Toch hield hem toen 
reeds bovenal Richelieu bezig, aan wien hij het groote werk zou 
wijden, waarvan de beide eerste deden verschenen in 1896, om na 
37 jaar door een derde gevolgd te worden. Inmiddels had hij les
sen gevolgd aan de Ecole des hautes Etudes en aan de Ecole des 
Chartes, had toegang verworven tot de archieven van buitenland

scbe zaken, en daar een postje gekregen als attaché, later commis. 
Archiefordening en beschrijving was toen zijn werk. Hij maakte 
nog een uitstap in de richting van de journalistiek, als medewerker 
aan het maandschrift La République française, totdat in 1881 
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Gambetta den nog niet dertigjarige den post van chef de Cabinet 
~anbood. Om gezondheidsredenen vergenoegde Hanotaux zich met 
dien van adjoint. Want hoe verrassend het klinkt, deze man, die 
nog lang na zijn tachtigste jaar her- en derwaarts reisde en een 
toonbeeld van frissche kracht· was gebleven, had tot het midden 
van zijn leven met een zwakke gezondheid te kampen gehad, die 
hem allerlei lasten veroorzaakte, echter zonder zijn toomelooze 
werkkracht te kunnen remmen. 

Hanotaux is zijn leven lang niet een echt Parijzenaar geworden. 
Hij bleef een zoon van zijn geboortegrond, een Picard, een man van 
het land. Zijn ideaal was een matig grondbezit met een huis en tuin 
naar zijn smaak, zooals hij het gehad heeft eerst in het departement 
Aisne, later in het Loire-gcbied en tenslotte, nadat hij, betrekkelijk 
laat, de Midi had ontdekt en liefgekregen, in zijn geliefd Roque
brune bij Menton. Parijs bewoonde hij jaarlijks niet langer dan zijn 
bezigheden hem voorschreven. 

Na den dood van den innigven:erden Gambetta was Hanotaux 
de naaste medewerker van Jules Ferry tijdens diens groote ministe
rie van 1882 tot 1885. Het helpen opbouwen van Frankrijk over 
zee, in Oost-Azië en in Afrika, is een van zijn hartstochtelijk nage
streefde idealen geweest. Inmiddels had hij, meer of min inciden
teel van de historie in diplomatie en politiek terechtgekomen, zich 
ook de praktijk van het parlementaire leven eigen moeten maken 
door een kamerlidmaatschap. Hij was afgevaardigde van het dis
trict Aisne tusschen 1886 en 1889, de troebele jaren van het Bou
langisme en al de onverkwikkelijke verschijnselen die het begeleid. 
den. Hanotaux hield er zich verre van, en trok zich in 1889 voor 
vijf jaren uit het openbare leven terug in zijn historische studiën. 
zijn edele verzame1zucht van boeken en kunstvoorwerpen. zijn ver
keer met tallooze vrienden. Toen hij in 1894 in het kabinet Charles 
Dupuy zich belastte met de portefeuille van buitenlamuche zaken. 
was hij nog slechts veertig jaar. en welk een leven, voor Frankrijk 
en de Fransche cultuur. had hij toen reeds achter zich. 

Via- jaren. met twee korte tusschenpoozen. wanneer de ministe
rieele molenwieken . eens weer een ander kabinet aan het bewind 
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brachten, is Hanotaux Frankrijk's DlÏniiIter van buitenlaoosche 
zaken gebleven. Zijn werkzaamheid heeft vooral op twee gebieden 
gel-egen: de definitieve afsluiting van het bondgenootschap met 

Rusland, en de bevestiging van Frankrijk's macht in Afrika. De 
naam van Hanotaux blijft verbonden aan dien van Fashoda, min of 
meer ten onrechte, want toen de befaamde ontmoeting van Kit
chener en Marchand in Soptemiber 1898 plaats vond, wa1l Haootaux 
reeds als minister van buitenlandsche zaken opgevolgd door Del
cassé. Het kabinet Méline, waarin Hanotaux dat ambt bekleedde, 
was gevallen op 14 Juni, den dag zelf, dat het Fransch-Engelsche 
tractaat over Midden-Afrika des ochtends geteekend was. Aan de 
flétrissure, die Frankrijk in het bakzeil halen voor de Bfi.tsche poli
tiek in het incident heeft gevoeld, had Hanotaux part noch deel. 
Een verwoede perscampagne die hem met de verantwoordelijkheid 
trachtte te belasten, heeft hij in 1909 met een boek genaamd 
Fashoda bestreden. 

Toen Hanotaux in 1898 in dramatische omstandigheden het 
strijdperk van de praktische politiek verliet, moest hij nog 45 jaar 
worden, een leeftijd waarop juist de staatsman veelal zijn loopbaan 
nog voor zich heeft. Hij heeft zich nooit weer actief in dien strijd 
begeven. De laatste jaren der eeuw, die van de Dreyfus-zaak, 
waren niet geschikt, een g>eest als Ha110taux tot deelnemen aan den 
parlementairen strijd uit te lokken. Evenmin waren het de eerste 
jaren der nieuwe eeuw, die van de volstrekte ontkerkelijking van 
Frankrijk als staat onder het ministerie Combes. Bovendien, Hano
taux aohtte zijn taak als poli.tiek leider volbracht. Eerst was zij 
voor hem geweest de wederverheffing van Frankrijk uit den af
grond van de nederlaag van 1870, daarna de vestiging van Frank
rijk's koloniale grootheid. Op bei.de gebieden kon hij op groote 
verdiensten en aanmerkelijke successen terugzien. De praktische 
staatkunde was nooit zijn levensideaal geweest of geworden. Van 
den kant der historie was hij haar genaderd en er, half zijns on
danks. in betrokken geworden. Tot de historie keerde hij thans 
terug. In de jaren 1903 tot 1907 gaf hij in vier deelen zijn Origines 

• 
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de la Troisième République. In 1911 volgt zijn Jeanne d'Arc. 
Haar figuur had hem van de kinderjaren af bezig gehouden en 
bezield. Hoewel hij het geloof, waarin hij als kind was opgevoed, 
vroegtijdig verloren had, was hij van diep religieuze stemmingen 
nimmer geheel vervreemd, en is er in zijn late jaren in stijgende 
mate toe teruggekomen. Als buitengewoon ambassadeur van Frank
rijk heeft Hanotaux in 1920 de heiligverklaring in de St. Pieter te 
Rome mogen bijwonen. Intusschen had de oorlog van 1914 hem 
aanstonds tot een reeks van nationaal-menschlievende werkzaam
heden geroepen. Terzelfdertijd vindt hij nog de energie tot zijn 
sedert December 1914 in maandelijksche afleveringen verschij
nende Histoire de la Guerre de 1914, te vergelijken met Kernkamp's 
De Europeesche Oorlog. 

Reeds vóór 1914 had Hanotaux het grootsche plan opgezet van 
een nieuwe Histoire de la Nation française, niet op chronologische 
basis, maar als een reeks van zelfstandige werken over de verschil
lende aspecten der geschiedenis, waartoe hij de bewerkers zorg
vuldig had uitgekozen. En nauwelijks is dat werk in 15 deelen ver
schenen of hij zot desgelijks een Histoire des Colonies op stapel en 
daarna, in opdracht van Koning Fouad een Histoire d'Egypte. 

Tusschen dat alles door bewerkt hij nog het merkwaardige Mon 
Temps, verschenen 19331 en 19,!J82 , autobiografie van het beste 
soort en tevens een schatkamer van persoonlijke bijzonderheden 
over de geschiedenis der Derde Republiek. Waarlijk het is bijna 
ongelooflijk, wat deze vertegenwoordiger van het edelste en zui
verste wat in het Fransche volk leeft, heeft gewrocht. 

Wat hebben de laatste jaren, van Frankrijk's bitteren val van 
1940 en van de eclips van zijn rijk in Oost-Azië die daarop volgde' 
voor den bijna negentigjarige beteekend? Liever dan mij hierin te 
verdiepen zonder rechte kennis van zaken, moge ik tot slot een 
enkel woord zeggen van mijn tijdelijke persoonlijke betrekking tot 
Hanotaux, omdat het van belang is tot de kennis van zijn persoon. 
In 1921 had ons medelid Van Eysinga Hanotaux, dien hij op de 
bijeenkomsten van den Volkenbond had leeren kennen, geïnteres
seerd voor een Fransche uitgave van mijn Herfsttij der Middel-
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eeuwen en mij de gelegenheid geopend, hem daarover te spreken. 
Zoo werd ik vriendelijk ontvangen temidden van den boekenschat 
op 4 Avenue Hoche. Rustig, alsof hij niets anders te doen had, 
besprak hij het geval met mij. U moet zelf de vertaling maken, 
meende hij, en toen ik zei, daartoe de bekwaamheid te missen, ried 
hij mij, de hulp te zoeken van een Franschman, die mijn werk zou 
corrigeeren. Met de keus van zulk een bijstand was ik maar half 
gelukkig. Mijn criticus was wel een zeer ontwikkeld Franschman, 
maar wien de Middeleeuwen ten eenen male vreemd en onwelge
vallig waren. Ik werkte ijverig voort en ging wekelijks een stuk 
met mijn raadsman bespreken. Eens hadden wij lang over een 
passage gezwoegd, waarvan mijn weergave hem niet voldeed, tot
dat hij na veel correctie en discussie mij knorrig zei: eh bien, 
maintenant c'est du français, mais je ne Ie comprends pas. De ver
taling raakte voltooid en ik zond haar stuksgewijze naar Hanotaux. 
En dit is waar het hier op aankomt: deze heeft, bij zijn overstel
pende belading met arbeid, herhaalde malen eigenhandig in mijn 
onvolmaakt manuscript verkortingen en verbeteringen aange
bracht en zich daarna zeer veel moeite gegeven, het werk bij een 
uitgever aangenomen te krijgen. Hetgeen tenslotte niet gelukte: 
eerst veel later is het langs anderen weg tot een FransC'he uitgave 
van mijn werk gekomen, waarbij nog vrij wat van mijn eigen ver
taling in den tekst doordrong. Aan de welwillendheid en de vrien
delijke zorg en moeite van mijn illustren promotor in dezen had 
voorwaar niets ontbroken. 

Nu is hij, enkele maanden nadat hij den leeftijd van negentig 
jaren had bereikt, heengegaan, sinds jaren de oudste, niet alleen 
in de Académie Française, maar ook onder de buitenlandsche leden 
van onze Akademie, die hem in 1913 daartoe gekozen had en zijn 
gedachtenis in eere moge houden. 

J. HUIZINGA. 


