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Het is op den 3ü•ten Mei HH9.
Voor eenige dagen is de Gouverneur-Generaal, die
namens de Indische Compagnie de Nederlandsche
l>ezitttingen in Indië beheert en bestiert, van zijn
schijnbare vlucht uit de Molukken teruggekeerd.
Met een vloot van 16 schepen, door de Ceijlon voorafgegaan, is hij op cle reede van Jakatra verschenen;
met doortastenden spoed heeft hij :iijn volk ontscheept
en in het fort geworpen. Het ziet er slecht uit in het
langb elegerde fort. Al heeft ook op den 12<1cn Maart
de kapitein

VAN RAEIJ

onder het hijschen der vlaggen,

het luiden der klokken, het drinken va11 den eerewijn,
de kleine sterkte met den weidschen naam Batavia
gedoopt, al noemde hij de vier bolwerken Holland,
West-Friesland, Zeeland en Gelderland -

dit vertoon
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van moed is niets anders dan vertoon. Van waren
moed is geen sprake. In het fort heerschen disordres
en ongeregeldheden. Er is gegasteert, verschonken,
verteert, gerooft. Er zijn bededagen gehouden, maar
de bededagen zijn door drinkgelagen besloten. Meer
dan 's vijands geweld hebben zijn dreigementen tegen
de bezetting vermocht; 's lands eere is bitterlijk
gekrenkt.
Eén man zal met één slag dat alles veranderen.
Op den dertigsten Mei 1M9 trekt de GouvernenrGeneraal met zijn 13 compagniën, ongeveer cl uizend
man sterk, met vliegende vaandelen op de stad
Jakatra los. Van verdediger. van lui en loom verdediger, als men tot heden was, wordt hij aanvaller. Aau
de oostzijde schept hij een loos alarm, aan de noordzijde
dringt hij, onsluimig en onweerstaanbanr, op t\rne
punten in de stad. De driemaal sterkere machL der
Javanen houdt voor dezen overval geen stand; zij wijkt,
zij vlucht en in haar vlucht voert zij geheel de bevolking
mede. Waar de poging tot stand houden wordt beproefd, daar wordt de poging-zei ve ter neêr geslagen.
Als de avond daalt is niet alleen de stad veroverd, maar
met den grond gelijk gemaakt. Een oude wereld is
verdwenen, een nieuwe

versch~jnt.

~e

Hollandsche

kleuren, 't Oranje-blanje-bleu, wapperen onder den
Javaanschen hemel; het « Wilhelmus van Nassouwe »

7
schettert klaar en helder als een morgenlied door de
lucht; onder dit vaandel en onder deze toonen begint
de hislorie een nieuwen marsch.
Twee honderd drie en zevenLig jaren zijn voorbijgegaan. Levende en bezielend rijst de heugenis aan
hel grootsch verleden voor ons op. De geweldige, de
profetische beteekenis van wat op dien dertigsten
Mei '1619 werd gewrocht staat voor ons belichaamd
in een machtig stuk geschiedenis. Wij zien den man,
die met de vijandschap van al de wereld op den hals,
de vijanden meer dan duizend tegen één sterk zijnde,
niet stand hield, maar voort schreed, altijd voort.
De Koningen en grooten van Ja va trachten, onderling
verbonden, door een generalen moord hel bouwen
van een generaal rendez-vous te praevenieeren; de
Gouverneur-Generaal is op zijn post, hij vestigt het
middenpunt van

Neêrlands handel

en Neêrlands

macht; hij houwt den arm van den vijand af, voor dat
deze de hand aan bet moordstaal heeft kunnen slaan .
. Over de golf der eeuwen komt zijn zegebericht weêr
tot ons:

cc

Wij hebben voet en dominie in 't land van

Java becomen

. D'eere en reputatie van de Neder-

lantse na tie zal hierdoor zeer vermeerderen . . . >>
Maar met nog machtiger drang klinkt zijn heerlijk
woord ons toe: « Siet en considereert doch, wat een
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goede couragie vermach en hoe d'Almogend e voor
ons gestreden en ons gesegent heeft »
Met die heugenis in hoofd en hart maken wij op
dez en dertigsten Mei 1893 ons op, om aan
COEN

JAN PIETERSZ .

de hulde van het nageslacht te brengen en zijn

in brons gegoten beeld te doen verrijzen in de stad ,
waar hij te huis was, in het midden van zijn volle
Hulde brengen wij hem , eerbi edige , warme hulde.
HulJ e aan den grondvester van Batavia, den schepper
van ons rijk van Insulinde. Hulde aan zijn onbaalzuchtigheid, zijn zelfverlooch ening. zijn zelfopofferin g.
Hulde aan zijn voortvarendh eid , zijn volhardin g, zijn
heldenmoed. Hulde aan zijn waak.zame voorzichtigheid, zijn vèr ziend beleid, ziju vorstelijke wijsheid .
Huld e , niet aan ieder van zijn dad en, niet aan elke
van de vorm en waarin zijn strenge gerechligh eid of
het vroom, maar steil bewustzijn zijner zendin g zich
openbaard e, maar hulde aan zijn geweldige kracht,
hulde bovenal aan het karakter , da t ongeschond en
staat als in het midden van de n ve r, ver zwalpend en
Oceaan

dA krijtwitte rots , waaraan

wat wier of

schuim van golven kan blij ven han ge n, maar die geen
slijk besmeuren, geen modd er overstelpen zal.
In enkele uogenblikken zal het grootsche werk van
een groot kun stenaar voor ons verrijz en. Wij zullen
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aanschouwen, zooals z1Jn tijd-

genooten hem hebben gekend, zooals hij in het licht
der historie voor onze oogen staat. Wij zullen hem
zien, zooals hij ons is geteekend: een man van meer
als- gemeene lengte, bleek van coleur, mager in 't
aengesicht, zijn oogen diep in 't hoofd staande, van
weinig woorden, zeer ingetogen, op uiterlijk vertoon
niet belust, klein voor gewone oogen, maar groot
van gemoed; van de goeden bemind, van de boozen
gevreesd. Nog vóór dat het omhulsel valt mag ik
trachten U het geestelijk beeld te scheppen van den
man, de geschiedenis van wiens daden mede tot het
merg en bloed scheppend voedsel van het Nederlandsche
volk behoort.
JAN PIETERSZ. COEN

was met al zijn hoedanigheden,

al zijn rleugden en, laat ons dit tot voldoening voor onze
zelfbehagelijke kleinheid er bijvoegen, de gebreken
zijner deugden een zoon van zijn stam, een zoon van
zijn volk en van zijn tijd, maar dat alles in clien breeden
zin en in rlien grootschen, machtigen vorm, die de
helden teekent. Een Westfries, met al de stoerheid,
de onverzettelijkheid, den vrijheiclzin, het rechtsgevoel, de stugge mannelijkheid, cle onbuigbare onafhankelijkheid, het harde zwijgen en de laai opvlammende drift van den frieschen stam. Maar dat alles
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niet zoozeer getemperd, dan wel lenig geworden en,
zonder iets van de kracht te verliezen, toch gemakkelijker van beweging en vlugger en buigzamer, zonder
in het minst tot buigen geneigd te zijn. De strijdakst,
de bijl der vaderen is omgesmeed en omgeslepen
tot een degen, die minder gevoelig houwen, maar
nog zekerder treffen zal. Hij draagt zijn stad en
zijn streek in het hart; lag de keuze aan Item,
Batavia zou Nieuw-Hoorn moeten heeten. En toch
verliet hij Hoorn? Ja, Hoorn is een handelsstad,
Hoorn ligt aan de zee en al is die zee slechts de
Zuiderzee, in de korte deining van haar golven wordt
soms de breecler maatslag uit het Noorden bespeurcl ,
en het geheimzinnige, het tot tochten verleidende,
het tot daden verlokkende

lied van den Oceaan

klinkt ook hier. Naar den lande van overzee trekt
JAN PrnTERSZOON;

in den lande van overzee vindt hij

de wereld zijner daden.
Uit zijn vaderstad en streek brengt hij daar mede
een eerlijkheid, die niets ontziet, een klaarheid,
~

die alles waarneemt, een openhartigheid, die niets
verbergt. Hij is daarbij «zeer modest van leven,
zedicb,

van goeden aert, geen dronkkaert, niet

hoovaerdich, in raedt zeer hequaem, in stuk van de
coopmanschap en boeckhouden hem wel verstaende >>.
Met deze eigenschappen beweegt hij zich tusschen
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slimme Javanen en listige Chineezen, die den duivel
door hun streken zouden verschalken en die alt\id
hun guiterijen met eenige deugd omkleeden. Zij vinden
in hem een meester en een geweldigen meester ook.
Een meester vindt ook in hem de suberbe natie, die
veel pretendeert, de Engelsche natie, die hem aan de
hoogste galg der wereld zou willen ophangen, zoo
hij in haar handen viel. Maar evenzeer vinden in
hem een meester de hewindslieden der Oost-Indische
Compagnie, de XVII, de majores, aan wie hij hun
traagheid en na la tig heid verwijt, die hij met gemeenzame beelden en met vlammende woorden, met
kernspreuken en met hartstochtelijke ontboezemingen
te lijf gaat. Gij hoort den zoon van Westfriesland,
als hij hun verwijt, dat zij moedwillig meer melk
over den grond spillen als alle koeien van Nederland
in lange11 tijd kunnen geven; maar hoogheid klinkt
er uit zijn toon als hij den Heeren toewenscht, dat
hun beleid «zoo groot en nobel worde als dat behoort»,
als hij de vraag stelt: <.:wie zal de Vereenichte Nederlanden alsdan niet eeren om gerust en welich onder
haar vleugelen te schuijlen, sweven en leven

>l?

Daar

is meer dan hoogheid, daar is indrukwekkende,
overheerschende ernst in het woord: «Ik sweer u bij
den Allerhoochsten, dat de Generale Companie geen
vijanden heeft, die haar meer hinder en schade doen,
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dan <le onwetenrlheid en onbedachtheid (houdt het
mij ten beste) die onder u regneert en de verstandigen
overstempt.l> Tot eer der Heeren moet het worden
gezegd, in den grond der zaak hielden zij hem zijn
vrijmoedigheid ten beste, maar is het hun welgedane
deftigheid ten kwade te duiden rlat zij , de juiste
beeldspraak vergetend, JAN PIETERSZ. c,oEN verzochten
zijn al te

vr~j moedige

pen in te binden en te

bedwingen'!
Een zoon van Westfriesland bleef hij in zijn eenvoud
en zijn zedelijk leven. Met al de kracht, die in hem
was, stond hij voor de goede zeden. De stichter van
Batavia was ook haar wetgever en in den wetgever
verscheen de vrome, geloovige , God vreezende en
eerende Christen. Voor hem was geen Staatsbeleid en
geen Staatsbestier mogelijk zonder de eerbiediging
van Gods wet. Gods eere te hand ha ven, te verspreiden,
ook door het straffen cter zonden te wreken, dat was
hem de hoogste en heiligste plicht. In de gestrengheid
der plichtsopvatting, in de hartstochtelijkheid der
plichtsvervulling openbaart zich het menschelijke;
het streven naar het ideaal houdt het karakter hoog.
Het is geen gewone lof, die men toebedeelt, als men
zelfs van een JAN PIETERSZOON COEN niet meer zegt dan
<lat hij een zoon was van zijn volk. In de zeventiende
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een w was het volk der Nederlanden een groot en een
grootsch volk, een volk, dat als met wonderdadige
macht zich zelven had geschapen en dat uit een
overdadige volheid van kleine, fraaie, bekoorlijke,
kracht en leven teekenende bijzonderheden op eenmaal als een stout, een machtig, een volschapen
geheel verschenen was. Midrlen in den strijd gistte
en woelde 't in zijn binnenste van allerlei levensvaag, en op eenmaal, schier als zonder voorbereiding,
verrezen kunstenaars en dichters van majestueus,
de landpalen overstralend, de eeuwen doorgloeiend,
de

geslachten

verschenen

met wonderen verzadigend genie;

velrl heeren

en

vlootvoogrlen, die als

Homerische helden het eigen lijf waagrlen en nieuwe
wetten schiepen voor het krijgsbeleid; vel'schenen
staatsmannen die kloekheid paarden aan doorzicht,
vernuft aan wijs beleid, kennis van staat aan een
vroom gemoed. Aan het hoofd van dat volk stonden
prinselijke mannen uit een geslacht, dat in genie
van geest en kracht, van gedachte en daad geen
wedergade kende en rlat steeds als de eerste in het
krijgsperk verscheen en tot het ,laatst stand hield,
aldus de leus handhavend van zijn vaderen, van den
vliesridder

ENGELBRECHT:

en van die van

ORANJE:

« Ce sera moi, Nassau>>,

«Je Maintiendrai. >>

Maar het ver bazende en verheffende, het treffende
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en hel onverklaarbal'e in dit volk is, Jat de mannen,
die hel met een heroïsche vruchtbaarheid in de
wereld werpt, allen vol wassen, allen voor cl en arueid,
dien zij te verrichten vinden, volschapen en volleerde
mannen zijn. Uit wat midden zij komen, waar zij
zich bevinden, onder onze drijvende wolken of onder
den trnpischen hèmel , Le land of ter zee, op het slagveld
of in cle raadzaal, overal

z~jn

zij op hun plaats en

overal vullen zij hun plaats met een grootheid, die
Le minder heeft van aanmatiging, omdat zij de
stevigheid bezit van het aangeboren en den jongen
glans van het gewonnen recht.
Ziet dezen

JAN

PIETERSZ.

COEN,

een man van

onbekenden huize , tot de koopmanschap opgeleid ,
als koopman naar Indië getogen, ziet hoe hij als
met ééu sprong op zijn midrl enhoogte stijgt en met
onbezweken kracht op die hoogte blijft; een groole
geest, een staatsman, een veldheer, een wetgever
en een bestierder; tot veroveren en heerschen als
geboren. De macht, die in hem is, breekt naar alle
kanten uit, in het groote en in het kleine; zijn taal
is de taal van zijn volk en in zijn korte, krachtige
uitspraken , en in de levendige beweging zijner verhalen, en in den gloed zijner vertoog en herkent men den
zoon van het volk, dat in
een

TACITUS

PIETER CORNELISZOON

HooFT

zou vinden om zijn historie te boeken en
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een P1NDARUS in zij11 VONDEL om den lof lezingen van
zijn zeevaart, zijn stedenwinners en zijn admiralen.
JAN

PIETERSZOON COEN is in den vollen, in den

kleineren en in den grooteren zin een zoon van zijn
tijd. In hem leeft het grootsche, het do wereld
omvallende, de lust om van . verovering tot verorering,
van schepping tot schepping voort te schrijden. Maar
hij had ook het kleiner nationaliteitsgevoel, dat alleen
in de natie de wereld ziet en op wereldhandel belust
toch alleen het monopolie kent. Boven zijn tijdgenooten
zelfs rijst hij, als hij dat monopolie wil uitbreiden
van de Compagnir, tot het volk, maar tot breed er
vlucht ontplooien ook zijne vleugelen zich niet. Toch
is or onder de grooten van zijn dag geen enkele zoo groot
als hij op dit en menig ander stuk. Zijn vroom gemoed
is op verspreiding van het Evangelie gericht; hij
vordert ware herders en geen huurlingen, maar wal
hij in zijn bij bel ook gevonden heeft tot stichting van
geest en hart, als Gouverneur-Generaal heeft hü vooral
het Oude Testament gelezen en het «oog om oog en
tand om tand

ll

is door het «Zalig zijn de barmhar-

tigen ll niet van zijn geldende kracht beroofd. Voor
hem is de oorlog niet alleen een middel tot den vre<le,
maar een wapen van recht en een Godsgericht.
1

Scherp en hard en onverbiddelijk als zijn zwaard is
hier zijn beginsel. In de geweldige mate van zijn
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kracht zal hij het handhaven en uitvoeren. Maar is
eenmaal de oorlog gestreden, dan ook het werk des
vredes met kloeke hand begonnen, doorgezet, voltooid.
Dan ook paal en perk gesteld aan alles wat wanorde
en willekeur kan schijnen; dan als libre, vrije lieden
geen ongerechtigheirl gerloogd , dan de gerechtigheid
ten troon verheven, want hoe kan zonder dez e de
wereld bestaan'!
Zoo verschijnt

JAN

PIETERSz. COEN voor ons: een

grnot man, een hoog karakter. Zijn grootheid is niet
de vrucht van een speelsche fortuin; daar is ernst
iu en waarheid; de glorie, die hem omstraalt, is
zonnelicht. Plicht is het van gerechtigheirl en plicht van
ecre hem hulde Le brengen, de hulrle te voltooien hem
door het nageslacht bereid. Zoo valle dan de omhulliug,
die zijn beeld bedekt, zoo verrijze dan voor ons iu
zijn klaarh eid en zijn kracht het beeld van een
Ncdel'landschen held.

0 N T HUL L 1 N G.

Op dil oogenblik zie ik rond naar den meester,

die aan Nederland dit hooge kunstgewrocht geschonken
heeft. Hij is niet onder ons, de last der smart drukt
hem neder, bant hem in de eerzaamheid. De lauwer,
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die ik hem wilde bieden, heeft geen waarde voor
hem, die naar bloemen zoekt voor een graf en de
glans der glorie brengt geen troost, nu de zonne uit
de oogen der levensgezéllinne niet meer verkwikkend
en verwarmend straalt. Maar de machtige Muze zijner
kunst is ook een zoete vrouwe en wat ons woorc'I
niet ver mag, zal z\j, de verhevene, volbrengen: zij
droogt de tranen, zij heelt de wonden, zij beurt de
gebogenen op.
Zóo staat dan

JAN

PIETERSZ.

COEN

voor ons: de

man van weinig woorrlen en vele daden, de man van
het zwaard, · de man van de scheppende kracht. De
machtige verschijning door den kunstenaar gewrocht
grijpt ons aan, schudt ons geweten " ·akker, doet
uit de diepte van het verlerien als met geweldigen
bazuinstoot het woorcl tot ons komen: « Dispereert
niet . . . daar can in Indiën wat groots verricht
worden.>>

« Dispereert niet. >> Daar is een disperatie, die
zich van ons meester zou kunnen maken, de disperatie die het antwoord zou zijn op de vraag: wat
groots hebben wij in Indië verricht? Zeker, wij
hebben groote dingen gedaan, wij, een klein volk,
hebben beleid en wijsheid , heldenmoed en reuzenkracht in het beheer van Indië geloond. Maar het
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groote, het grootsche, dat wat hooger is clan de
r~jkdom,

meer dan de handel, kostelijker dan de

overwinst, maar dat wat lichtender is dan de zon
en heiliger dan de glorie, het groote en grootsche
doel ~ler christelijke beschaving. hoe heb hen wij het
nagestreefd, hoe nabij zijn wij het gekomen? Disperatie kan er zijn, disperatiP als berouw, disperatie
als twijfel aan ons zelven. Maar neen, dispereert
niet! Daar is een berouw, dat verlamt, daar is een
tw~jfel, die doodt. Wat niet verricht is -

en ziedaar

de leuze, rlie JAN PIETERSZOON COEN op dezen dag
aan zijn volk overgeeft -

wat niet verricht is, kan

verricht, moet verricht worden; zoo moge 't z~jn !

En dan nog:

« Siet ende considereert wat een

goede couragie vermag.» Goede couragie, wat beter
vermaking kan de schepper van ons Indische rijk
ons laten? Goede couragie -

wij kunnen Jan Com-

panie zijn afscheid geven, met al zijn goede eigenschappen is hij niet meer van onzen dag. Maar Jan
Courage moeten wij blijven; geloof, liefde, geestdrift,
de drie elementen van de poëzie der daden, moeten
de ziel vervullen van ons volk.
Courage dan, courage in Indië, courage ook in
Nederland. Courage in den strijd voor de vrijheid,
die het recht als baar tweelingzuster begroet, courage
in den strijd voor hel recht, dat gee n hoogcr plicht
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kent dan de vrijhei1i te stutten en te verweeren.
Courage waar het geldt ons vertrouwen op

de

toekomst, de toekomst die voor ons staat afgebeel<l
in de blonde Koninginne, het ldncl van Oranje en
Nederland, dat moge bloeien en groeien onder den
heiligen zegen van den Almachtigen Gocl !

