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INLEIDING.

„De studenten aan de Akademie van Leiden, zooals
die was tusschen de jaren 1830 en 1840 (ik spreek van de
besten onder hen) hadden een oog van eerbied en genegenheid gevestigd op een drietal hoogleeraren, die onderling
innig verbonden slechts voor elkander schenen to leven,
maar wier driemanschap zich in onverpoosde werkzaamheid
voor de belangen der Akademie kenmerkte en een weer
gevoelden dan begrepen invloed op de studeritenwereld
uitoefende. Het driemanschap bestond uit Hamake r,
Bake en Geel.... De bijzonderheden, welke dat driemanschap zoo innig verbonden, zou alleen Bake, die nog
leeft (en God spare hem lang !) kunnen vertellen. G e el
heeft met de hem eigen spraakzaamheid in gedrukte brieven,
voorreden en gesprekken het meest uit de school geklapt.
Van Ham a k e r was de werking naar buiten het meest
tast- en zigtbaar. Hij joeg en dreef zijne studenten, door
zijne eigene voortvarendheid en zijn eigen geestdrift, aan
den arbeid ; hij vulde de opengevallen leerstoelen met zijne
leerlingen" 1 ).
Zoo schreef Dr. R. C. Bakhuiz en van den Brink,
de beroemde rijksarchivaris, in 1862, toen de dood van
G eel de herinnering van zijn studententijd bij hem
verlevendigde. Want hij had dit alles zelf beleefd ;
1) 1Jit een fragment-necrplogie van Geel, in het Potgieter-archief
ontdekt door Mej, M. J. H a niak‘er; die daaraan in haar fraai Gids-artikel
van Augustus en September 1906 reeds een en ander ontleende; ik ben
haar verplicht your de gelegenheid tot mededeeling van dit fragment.
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hij was er getuige van geweest, hoe het driemanschap
in 1835 was ontbonden door den dood van Hamake r,
en hoe Geel zijne hartelijke trouw had getoond door zich
te wijden aan de opvoeding der kinderen van zijn overleden vriend. Sedert hadden de twee overblijvenden zich
nog nader aaneengesloten ; de hartelijkheid der betrekking
tusschen Bake en Geel is spreekwoordelijk gebleven : men
verhaalt, dat de beide mannen, die elkander dagelijks ontmoetten, gewoon waren hunne invallende gedachten op
shippers papier op te schrijven en die aan elkander toe te
zenden in de tusschenruimten tusschen de bezoeken. En
allengs waren twee anderen in het verbond opgenomen,
twee veel jongeren, twee studenten : Cobet en Bakhui z en
van den Brink. De warme bewondering en vriendschap,
die deze beiden verbond, spreekt uit tal van plaatsen in
hunne brieven. Maar niet minder innig was de band tusschen
de professoren en de studenten ; de geestige Geel moge zich
meer aangetrokken hebben gevoeld door C o b e t s vernuft ;
Bake's veelzijdigheid moge meer geboeid zijn geweest door
den machtigen geest van Bakhuizen van den Brink,
ieder van het oudere tweetal voelde hartelijk en warm voor
de beide schitterende leerlingen. Toen Geel Bakhuizen
van den Brink in zijn afwezen verongelijkt achtte,
haastte hij zich hem te prijzen als „den man, die wist wat
hij wilde, die de wetenschap in al hare rigtingen niet uit
het oog verloor en die een criterium der verschijnselen
bezat in zijne onbegrijpelijk ruime en diepe kennis, vereenigd met een scherp oordeel en met wijsgeerige beginselen,
die hem vast deden staan, waar menigeen weifelt en wankelt
en gevaar loopt van zelfs de schoonste talenten dienstbaar
te maken aan vooroordeelen en bekrompenheid, die op hun
beurt het talent in nevelen omhullen en eindelijk doen
ondergaan" 1 ). En ook als een van de jongeren zich richt tot
een zijner hoogleeraren, dan vergeet hij zelden op te merken,
dat toch de ander dit moge beschouwen als ook voor hem
bestemd.
1) Aan Potgieter, 29 October 1843. (Zie het boven aangehaald
artikel an Mej. Hamaker.)
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Jaren lang heeft deze vriendschap bestaan, zoover wij
weten in onafgebroken harmonie. Toen hebben de jongen
achtereenvolgens het Leidsche nest verlaten Cobet is in
1840 zijne buitenlandsche studiereis begonnen, die geduurd
heeft tot 1845 ; drie jaren na Cobet is Bakhuizen van
den Brink genoodzaakt geworden (met vrij wat minder
aangename vooruitzichten) zijn voorbeeld te volgen, om
eerst in 1851 terug te keeren.
Tusschen de reizende jonge geleerden en hunne oudere
vrienden, die te Leiden achtergebleven waren, hebben zich
toen twee merkwaardige briefwisselingen ontsponnen. Cobet
richtte zich, zooals te verwachten was, bij voorkeur tot
Geel; Van den Brink schreef in den regel aan B a k e.
Maar de beide hoogleeraren deelden elkaar telkens de ontvangen brieven van hunne geliefde leerlingen mede ; zij
bespraken dan den inhoud en bewaarden de kostbare
documenten met zorg bij elkander 1 ); allengs groeiden die
verzamelingen aan tot steeds rijkeren schat. De oude
heeren antwoordden ook geregeld, maar die antwoorden
waren natuurlijk minder uitvoerig dan de lange verhalen,
waarmede de jongelieden hen verkwikten. Zoo is het gekomen, dat de zorgelooze jongeren, met alle achting voor
hunne vaderlijke vrienden, het niet noodig hebben geacht,
al die antwoorden te bewaren 2).
Maar de collectien, door Geel en Bake aangelegd,
zijn bewaard gebleven tot op dezen dag. Toen Cobet
overleden was, heeft F ru in met groote pieteit de brieven
van zijn overleden vriend aan G eel in een lijvigen bundel
in het licht gegeven en van eene inleiding voorzien. V an
1) De hier afgedrukte lange brief aan G e el is blijkbaar door dezen
aan Bake afgestaan.
2) Toch (het is kenmerkend!) heeft de slordige Bakhuizen van
den Brink, die op 6ene uitzondering na alle brieven van zijn vaderlijken
vriend Bake vernietigde, het de moeite waard geacht de enkele brieven,
die hij van Gee 1 ontving, alien zorgvuldig te bewaren. Trouwens, Beynen
verhaalt (in een belangrijken brief aan Potgiete r, in het Po t gi et e rarchief), dat Van den Brink volgens zijne herinnering de hoogleeraren
Van Lennep en Bake vereerde, maar dat hij „met Gee l omging meer
ale met een gelijke in kennis en wetenachap."

den B rin k ' s correspondentie is minder gelukkig geweest.
Reeds veel vroeger is zij uitgegeven, maar te vroeg:Tiele
heeft haar in 1877 gepubliceerd in zijne uitgaaf van V an
den Brink's verzamelde werken. Ik wist dit natuurlijk. Hoe
groot was dus mijne verrassing, then eenige maanden geleden,
wanneer ik het voorrecht had de gast te zijn van Mevr. M o I tzer-Kappeyne van de Coppello, Bake's kleindochter, mijne gastvrouw mij eene portefeuille toonde, die een
geheel pak met brieven van Van den Brink aan haren
grootvader bevatte. Ik kreeg de vergunning, om den schat
mede naar huis te nemen, — om hem, indien ik dit wenschelijk keurde, in het licht te geven. Thuis gekomen was mijn
eerste werk de stukken te vergelijken met Tiele's uitgaaf.
Welk eene teleurstelling ! Het waren dezelfde brieven, die
Ti el e gebruikt en in het licht gegeven had ; maar Tie 1 e
bleek helaas slechts eene bloemlezing gedrukt te hebben.
Een oogenblik scheen toen eene uitgaaf mij onmogelijk.
Maar slechts een oogenblik. Want v6or in de portefeuille vond
ik een briefje van Fr ui n, die in 1890 (lange jaren na de
verschijning van Tiele's hem goedbekende publicatie) de
brieven van Mr. Molt z er ter inzage ontvangen had. Ziehier, hoe deze best bevoegde beoordeelaar den indruk, dien
de lectuur op hem gemaakt had, vertolkte.
„Met veel dank voor de lectuur zend ik u hierbij de
brieven van Bak hui zen v an d en Br ink terug. Zij zijn
naar mijn oordeel een schat en voor de waardeering van den
man van het hoogste belang. Vooreerst moeteu zij niet
onder eens ieders oogen gebracht worden; maar de tijd zal
komen, waarop zij zonder indiscretie kunnen uitgegeven
worden, en dan zullen zij toonen, welk een zeldzame, welk
een eenige man de schrijver geweest is. Vooral wat er over
zijne verhouding tot juffrouw Toussaint en tot zijn eerste
vrouw in voorkomt, is merkwaardig en getuigt van een
delicatesse van gevoel, die men in iemand van zijn gedrag
zeker niet vermoed zou hebben. Nogmaals dank voor het
genot, dat ik door uw goedheid gesmaakt heb. Welk een
voldoening voor Bake, twee mannen als Cobet en B a khuiz en to gelijkertijd voortgeholpen en op hun plaats
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gebracht te hebben! Zeker, ook zonder hulp van Bake en
Geel zou Cobet zijn weg wel hebben gemaakt ; maar dat
Bakhuiz en niet verloren is gegaan, is het werk van B a k e.
En, ik durf het nauwelijks uitspreken, maar van de twee
was B a kh ui z en, mijns oordeels, de rijkst begaafde, de
voortreffelijkste. Ik heb zijns gelijke nooit ontmoet."
Zoo schreef F r u in met warme en innige overtuiging.
Toen ik het las, was mijn besluit genomen : nu het toeval deze
correspondentie met den daarbij gevoegden wensch van mijn
overleden meester op mijn weg had gebracht, scheen het mij
plicht om dien wensch in vervulling te doen gaan, nu de tijd
voor de uitgaaf inderdaad gekomen scheen te zijn. Toch wil
ik thans, nu ik mij aangord om te voldoen aan dezen plicht
der pieteit, nog even rekenschap geven van mijne overwegingen, voordat ik aan het publiek eene verzameling voorleg,
waarvan een gedeelte schouderophalend zal kunnen begroet
worden met het spotwoord : „Crambe repetita !"
Twee categorieen van mededeelingen heeft Tiele bij zijn
uitgaaf van Van den Brink's brieven geschrapt. In de
eerste plaats alles, wat betrekking heeft op de nasporingen
in Grieksche codices, door Van d en Brink, ten deele uit
eigen aandrift, ten deele om prof. Bake te gerieven,
gedaan. Ik erken, dat het denkbeeld, om deze niet zeer
onderhoudende bijzonderhedeu ook ditmaal weg te laten,
in het belang van de leesbaarheid der geheele verzameling
voor het groote publiek, mij voor den geest heeft gestaan.
Maar ik heb gemeend aan deze verleiding weerstand te
moeten bieden ; de weglating scheen mij schade te zullen
doen aan de volledigheid van het portret, zooals dat in
deze correspondentie geteekend wordt. Immers het interessantste van de brieven is wel des schrijvers gedaanteverwisseling, nu men hem als philoloog, als graecus, ziet te water
gaan, om als historicus weder op te duiken. Toch zou ik
mij desondanks wellicht niet verantwoord hebben gevoeld,
om een gemengd publiek te onthalen op z66veel Grieksch,
indien het mij gebleken was, dat de philologische mededeelingen alle belang voor onzen tijd hadden verloren.
22
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Over dit punt was ik volkomen onbevoegd te oordeelen;
ik vroeg dus het gevoelen van een bij uitnemendheid bevoegden, den oudhoogleeraar Naber. Het bleek mij, dat
ik goed gekozen had: Naber kende de correspondentie
reeds van vroeger, en toen hij ze op mijn verzoek op nieuw
had doorgezien, schreef hij mij het volgende:
„Door de herlezing der brieven van B a k h uiz en word
ik bevestigd in de overtuiging, die reeds voor jaren zich
aan mij had opgedrongen: deze brieven moeten uitgegeven
worden, zooals zij daar liggen, zonder eenige uitlating ; er
kan Been beter monument gedacht worden, om de herinnering aan Bakhuizen's genialiteit voor een later geslacht
te bewaren. Ik ben het in alles volmaakt eens met hetgeen
Fr uin schreef in den bij de collectie gevoegden brief. Op
zich zelf zouden de philologica wellicht de eer der uitgave
niet verdienen; maar zij kunnen niet zonder schade uit
den samenhang gelicht worden en zijn in den grond der
zaak niet onbelangrijker clan de brieven van Cobet; het
verschil ligt voornamelijk daarin, dat Bakhuizen zoo
spoedig aan de philologie haar afscheid heeft gegeven;
maar al wist hij minder van grammatica, dit geniis werd
ruimschoots vergoed door zijnen ruimen blik. Ook de eerste
jaargangen van De Gids kunnen dit uitwijzen ; ik heb dit
reeds aangeduid in mijne Vier Tiidgenootem". Door dit
oordeel was ik natuurlijk ten voile gerust gesteld 1 ).
Maar Ti e 1 e heeft ook gemeend eene andere categorie
van niecledeelingen te moeten weglaten. Alles, wat betrekking
heeft op Van den Brink's onderzoekingen in de archieven
1) De heer Naber heeft meer willen doen dan mij alleen authoriseeren tot de uitgaaf; hij heeft ook aangeboden mij daarbij te helpen.
Natuurlijk -heb ik die hulp aanstonds dankbaar aangenomen: onder het
werk heb ik ze steeds meer leeren waardeeren. Niet alleen zijn de tab
rijke aanteekeningen van philologischen aard alien van hem; ik heb hem
ook te danken voor opmerkingen over gebeurtenissen, die alleen de
jongere tijdgenoot, reeds van ouds belangstellende in alles wat er voorviel op het wijde veld van wetenschap en literatuur, maken kon. De
heer Naber heeft zich gaarne veel moeite getroost voor de oprichting van „het monument voor Bakhuizen van den Brink," dat hij
wenschte: het publiek zal hem dankbaar mijn.
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drukt hij af; alle mededeelingen van persoonlijken aard
houdt hij terug. Voor zulke discretie, in 1877 ten voile
gerechtvaardigd, schijnt thans alle aanleiding vervallen te
zijn. De duitsche en belgische geleerden, door Van den
Br ink soms met een pennetrek raak en scherp geteekend,
zijn nu, na meer dan eene halve eeuw, wel alien overleden,
en de treurige houding der Neclerlandsche regeering tegenover den genialen jongen man kan thaws stellig publiek
worden gemaakt zonder iemand meer te kwetsen. Maar ook
de gevoelsuitstortingen, die Van den Brink' s intiemste
levee raken, molten thans, nu het graf zich zoo lang geleden over hem gesloten heeft, zonder onbescheidenheid
gepubliceerd worden. Niet gaarne zou ik, ook na zoovele
jaren, gebruik maken van de gelegenheid, die het toeval
mij verschafte, om den beroemden man voor het groote
publiek zelf zijn hart te doen openleggen, indien deze
intieme mededeelingen, die hij zelfs tot zijn vaderlijken
vriend soms blijkbaar slechts noode heeft gericht, in eenig
opzicht tegen hem getuigden; maar nu alles wat hij zegt
slechts strekken kan, om hem hooger te doen achten en
meer te doen liefhebben dan vroeger, nu zou, naar het
mij toeschijnt, overdreven bescheidenheid eene fout worden.
Thans, nu ook de tweede Mevrouw Bakhuizen van den
Brink reeds rust in het graf, kan er geen reden ter wereld
zijn, om de aandoenlijke bladzijden geheim te houden, die
haar echtgenoot over zijn eerste huwelijk heeft geschreven.
En de kinderen uit dat eerste huwelijk zullen niet dan met
aandoening en met trots de warme hulde lezen, door hunnen
vader gebracht aan haar, die wel waarlijk zijne eerste liefde
is geweest.
Zijne eerste liefde; toch was hij reeds vroeger verloofd
geweest: geheel Nederland weet het, want zijne verloofde
was Ge ertruida Toussaint. Mogen ook de bladzijden,
die aan deze beroemde verbinding gewijd zijn, publiek
gemaakt warden? 1k geloof het wel. Het is natuurlijk, dat
Tiel e ze terughield. Buitengewoon onvoegzaam zou het
geweest zijn, indien Mevrouw Bo s b o om uit de kolommen van een tijdschrift had moeten vernemen, hoe haar

verloofde met zijn vaderlijken vriend over hunne verhouding heeft gesproken. Maar indien de begaafde vrouw,
wier hartewond in een lang en zeldzaam gelukkig huwelijk
gesloten was, een litteeken nalatende dat zonder pijn te doers
de herinnering aan eene belangrijke episode in haar leven
steeds wakker hield, — indien Van den Brink's vroegere
verloofde op haar ouden dag in eenzaamheid de brieven
had kunnen lezen, door prof. Bake en zijn geliefden leerling jaren geleden gewisseld, dan zou haar superieure geest,
als de eerste pijnlijke indruk overwonnen was, den beiden
mannen stellig hebben rechtgedaan: zij zou erkend hebben,
dat beiden hebben gehandeld als mannen met een nobel
karakter en een fijngevoelend hart. En zoo schijnt er dus
thans, nu ook Bosboom en zijne gade lang overleden zijn,
geen reden meer, om aan het Nederlandsche yolk nog imager
de geschiedenis te onthouden van deze verloving, die eene
bladzijde vult in het gedenkboek zijner letterkunde.
Zoo heb ik dus besloten, om te voldoen aan den wensch
van Mr. M o lt z e r, die de uitgaaf dezer correspondentie
liefst aan mij wilde opgedragen zien: de eerste uitgaaf was
niet alleen onvolledig en eenzijdig, zij liet ook weg wat
wellicht niet het belangrijkste, maar zeker het schoonste
was. Aanstouds heb ik mij toen beijverd de verzameling aan
te vullen, zooveel dit nog mogelijk was. Allereerst heb ik
mij gewend tot de familie Bakhuizen van den Brink
zelve met de vraag, of de antwoorden van Bake en
Gee l nog bewaard waren. Dit bleek niet het geval te
zijn; maar ik had toch de voldoening, om van Van
de n Brink 's zoon nit Oost-Indiê, met zijne vergunning
tot het openbaar makers der collectie, te ontvangen:
44nen brief van Bake, gelukkig juist den belangrijksten,
die het engagement met mej uffrouw Toussaint besprak,
— vier brieven van G eel, waarvan een onlangs buiten
zijn natuurlijk verband is gepubliceerd door Verwe y, die
niet vermoedde, dat de daarbij behoorende stukken nog
bestonden en zelfs gedeeltelijk reeds gedrukt waren, — en
eindelijk twee brieven van Cobet, wiens naam in dezen
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bundel ongaarne gemist zou zijn 1 ). Rijker aanwinst leverde
mij Pot gi e t ers archief, dat, zooals bekend is, op de
Amsterdamsche bibliotheek bewaard wordt. Met de pieteit,
die hem eigen was, blijkt P otgiet er (ook hierin verschillend van zijn achteloozer vriend) elken snipper, dien zijn
bewouderde medestander hem toezond, trouw bewaard te
hebben; en toen hij zich voorbereidde om diens leven te
schrijven, heeft hij met ijverige zorg nog verzameld al wat
hij van zijne hand kon machtig worden. Zoo vond ik onder
zijne papieren, uit de periode van Van den Brink's ballingschap, behalve vijf lange en zeer belangrijke brieven
aan hem zelven, drie brieven aan prof. Mil 1 i es en een
brief aan D. D. Bile hler, die zich geheel aansloot bij de
brieven aan Bake. Van den Brink 's brieven zelven
brachteu mij op het spoor van vijf onderhoudende brieven
aan P. M. G. v an Hees, die in 1846 naamloos versehenen
zijn in De G ids, terwijl ik ten slotte nog drie brieven ontdekte, die verscholen staan in H u b r echt's Onderun jswetten.
Zoo is deze collectie van 44 brieven bijeengekomen.
Wanneer wij de dus vereenigde, door het toeval gespaarde
correspondentie overzien, dan treft ons het fraaie geheel,
dat zij vormt. Zeker, veel is verloren gegaan. Met groot
leedwezen missen wij de met mejuffrouw Toussaint gewisselde brieven, die na haren dood verbrand zijn. Nog meer
licht over den persoon van onzen held ware wellicht te
putten geweest uit de correspondentie met zijn boezemvriend
Van Hee s, die stellig ook vernietigd is, daar P otgiet e r,
toen hij zijn onderzoek over het leven van zijn vriend
instelde, van V an Rees slechts e4n enkelen brief ontving,
uit den studententijd. Gelukkig zouden wij ook geweest
zijn door het bezit van de (zeldzame) merkwaardige brieven
1) Eigenlijk waren er zes brieven van Gee 1, maar twee (Glans
afgedrukt door Mej. Hamak er in hear aangehaald artikel) vielen buiten
de periode der ballingsehap. Nog waren er twee brieven van S chn e idewin en Von Leutseh (in het Latijn en het Duitsch), die mij echter
schenen, hoewel inderdaad uit den tijd der ballingsehap, ook door inhond
en worm geheel buiten het kader dezer publicatie te vallen en die ik due
ook wegliet.
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aan G e el, bovenal van dat antwoord op den brief over
objectiviteit, aangekondigd (als om ons te tarten!) juist in
dien vervelendsten van alle brieven, waarin de pas gepromoveerde de aanvallen op zijn proefschrift afslaat. Maar
over het geheel is er denkelijk toch minder verloren, dan
men geneigd zou zijn te onderstellen. Want Van den
Brink was traag, ook in het briefschrijven; met koddige
onbeschaamdheid erkent hij het zelf: hij sehreef aan zijne
vrienden slechts, als hij ze noodig had. En bij al wat er
verloren is, heeft de fortuin toch ook veel gespaard, en
dat gespaarde vormt een zeldzaam gelukkig geheel. Hoe
breed is de stof, hoe rijk geschakeerd, naarmate de schrijver
zich richt naar de belangstelling van elk 4ner correspondenten ! En wat sluit alles goed ineen ! Wat is het aardig,
dat Van Hees op den inval gekomen is, om de brieven
te doen drukken, die de reis van Bonn naar Weenen beschrijven, waarvan het verhaal ons ontbrak! Hoe toevallig,
dat Van den Brink juist het karakteristieke, maar toch
niet zoo belangrijke billet van Cobet heeft behouden, dat
z6dr van pas de klacht over het mislukken van diens bezoek
en de confessie aan Bake inleidt ! Wat mogen wij ons gelukkig achten, dat de zorgelooze Van den Brink al de
aardige briefjes van Geel heeft bewaard, en van de deftiger
brieven van Bake juist dien over de verhouding tot
mejuffrouw Toussaint ! En op het einde, als de correspondentie met den balling overal in het vaderland allengs verflauwt, wat kon ons dan welkomer zijn dan het behoud
van de brieven aan Bake, waarin Van den Brink met
voile openhartigheid zijn levensplan ontwikkelt?
Als wij alle brieven gelezen hebben, treffen ons de grootsche verhoudingen van het daarin geschetste beeld. Vroeger
kenden wij alleen den grooten historicus; maar wij kenden
niet den alles omvattenden geleerde, den in alles belangstellenden mensch. Wij waren getuigen van de ontwikkeling
van den beroemden rijksarchivaris; maar wij zagen niet het
langzaam verkwijnen en sterven van den veelbelovenden
graecus, — niet de smart van den balling, die niet ophield zich zelven te verwijten, dat hij door eigene schuld
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was weggerukt van alles in Nederland, waarin hij bleef
deelen met hartstochtelijke belangstelling: wetenschap,
literatuur, philosophie, politiek, kunst. En welk een tiring
is het, waarin wij hier worden binnengeleid! G eel en
Potgieter, Bake en Cobet, opdenachtergrond Groen
en Da Costa met mejuffrouw Toussaint en haar gelukkiger mededingster, de sympathieke figuur van Julie
Simon. Zij alien spreken voor ons hunne eigene taal,
levee hun eigen leven. Maar luider dan alles klinkt de
sterke stem van Bakhuiz en van den Brink, den bekwaamste, den machtigste, den geniaalste van alien. Die
stem zwelt aau, altijd zwaarder en klankrijker, totdat zij
ten slotte alles overstemt en culmineert in dien prachtigen
laatsten brief, die de troonrede heeten mag van den grooten
rijksarchivaris. In wider al dit gedruisch, terwijl al deze
schitterende figures, druk en levendig hunne gedachten
uitend, zich voor ons bewegen aan de oppervlakte, wordt
in de stille diepten van het menschenleven eene ziel gered
door de liefde.
Dit is het bijwerk; dit zijn de kleurige en aautrek-kelijke
decoration van het tooneel, waarop een ernstig drama voor
ons wordt vertoond, boeiend, pakkend als een moderne,
realistische roman. In spanning volg,en wij den strijd
van den balling, om eene wetenschap te veroveren en te
hervormen ; — zijn strijd om eene maatschappelijke betrekking, die hem vestigen zal en brood geven, den strijd ook
in zijn hart, verscheurd door strijdige hartstochten. En als
wij met hem medegeleden hebben, dan zijn wij ook getuigen
van de schitterende ontknooping, als hij, ontwikkeld door
arbeid en studie, gelouterd door beproevingen en liefde,
ten slotte verkrijgt wat hij begeert: de wetenschappelijke
positie in het vaderland en de hand der vrouw, die hij
jaren lang in stilte heeft bemind. Zoo is de geschiedenis
van deze merkwaardige ballingschap, van de wedergeboorte
van den man, die in 1843 zijn vaderlaml moest ontvluchten,
vervolgd door het medelijden van enkelen en den spot van
velen, om in 1851 terug te komeu, door de regeering zelve,
die hem niet had durven aanbevelen, aangewezen om de
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herschepper, de stichter te worden van het Nederlandsche
rijksarchief 1).
Als inleiding tot de collectie heb ik niet veel te zeggen.
Om eene biographie van Van den Brink te schrijven zou
men hem (Fr u i n heeft het gezegd) moeten volgen over
het geheele uitgebreide veld zijner studie en nasporing, hem
moeten teekenen als geschiedkundige en archivaris niet
alleen, maar ook als godgeleerde, wijsgeer, philoloog en
letterkundige. Dat ik daaraan niet denken kan, zal ik wel
niet behoeven te betoogen. Maar gelukkig is het ook niet
zeer noodig : Pot giet er zelf heeft, zooals ieder weet,
ondernomen die biographie te schrijven. Wel is de breed
opgezette studie belaas gestaakt, juin op het punt, toen
zij als Potgieters autobiographie eene nog grootere beteekenis scheen to zullen krijgen ; maar Fruin zelf heeft,
zonder dit gemis te kunneu vergoeden, toch uit zijne herinnering het verdere verloop van Van den Br ink's leven
geteekend in het voortreffelijke Gidsartikel, dat niet minder
eer doet aan zijn hart dan aan zijn hoofd. Ik kan mij er
dus gelukkig toe bepalen, kortelijk de feiten in herinnering
te breugen uit Van den Brink's leven tot op het tijdstip, toen hij als balling te Brussel zich neerzette, om
zijne indrukken en gevoelens uit te storten aan zijn geliefden leermeester.
Den 28sten Februari 1810 is Reinier Cornelis B akhui z en v an den Brink to Amsterdam geboren. Hij was
het eenig kind zijner ouders, wier karakter en levenswijze
geheel niet schenen te doers verwachten, dat uit hen een
spruit zou geboren worden van zoo krachtige en wilde genialiteit. Aanvankelijk werkte hij niet alleen gemakkelijk,
1) Het origineel van het portretje, dat dezen bundel vergezelt, berust
in het Potgieter-archief. Het is geteekend door Van der Brink's
vriend P. Cool, later predikant te Harlingen, die het (volgens den bligevoegden brief van 14 Maart 1869) schetste bij een bezoek op Van den
Brink's kamer te Leiden. De teekenaar oordeelde „de gelijkenis nog
al goed." Het portret moet dagteekenen van 1831 of 1832, daar Van
den Brink in het eerste jaar naar Leiden kwam en Cool in het tweede
Tan daar vertrok.
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maar ook met ijver en geregeld: reeds in 1826 werd hij
student in de theologie aan het Amsterdamsche athenaeum. In 1831 naar Leiden verhuisd, gevoelde hij zich
in deze nieuwe omgeving niet dadelijk gelukkig: nog bestaat er een brief van hem aan zijnen vriend, den lateren
Amsterdamschen hoogleeraar Jan van Genus, waarin
hij bitter klaagt over verveling en over „het ongerijf van
deze stad voor de verstrooijing", terwijl hij verder uitweidt
over den troost, dien de aanwezigheid van eenige Amsterdamsche vrienden en vooral de lectuur (J eau Paul, Thomas
Moore e.a. schrijvers) hem bieden.
Maar eerlang zou het blijken, dat het stille Leiden
hem „verstrooijing" en prikkels te over kon bieden, —
„verstrooijing" helaas van min gewenschten aard, maar
ook betere en meer blijvende prikkels. Want al wendde
hij zich allengs of van de theologie, de studie der literatuur, ook der klassieke, boeide daarentegen altijd sterker zijn hoofd en zijn hart. Nog in 1834 was hij dan
ook noch doctor in de theologie, noch zelfs proponent ;
then riepen zijne ouders hem terug naar Amsterdam.
Het afscheid van Leiden is hem allicht niet minder zwaar
gevallen dan vroeger dat van Amsterdam ; want juist
in den laatsten tijd van zijn verblijf was hij in nauwe
betrekking gekomen tot C o b e t, die, theologant zooals hij,
in 1835 voor goed tot de studie der letteren overging ;
bovendien was hij toen reeds op hartelijken voet met de hoogleeraren Bake en G e el. Maar ook te Amsterdam vond
zijne belangstelling in de letteren ruimschoots voedsel: in
1833 had hij kennis gemaakt met Pot giet er, en sedert
1834 trad hij meer dan eens op als schrijver van opstellen,
die zeer werden gewaardeerd. In dit jaar werden ook De
Muzen en Tesselsehade gesticht, terwijl in 1837 Van den
Brink en Potgieter optraden als redacteuren van den
nieuw gestichten Gids. Potgieter's archief getuigt nog
luide van het drukke en vertrouwelijke verkeer der beide
manners; maar helaas vermeldt het ook telkens Van den
Brink's zware hoofdpijnen, gevolgen zeker van zijne ongeregelde levenswijze.
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Eindelijk scheen daarin verbetering te zullen komen,
then op het laatst van 1841 de verloving gesloten werd met
mejuffrouw Toussaint, de beroemde en gevierde romanciere ; nog bewaart de familie Van den Brink den geestigen
en hartelijken felicitatiebrief, dien Geel 10 December 1841
tot zijn geliefden leerling richtte 1 ). Inderdaad scheen het
toen een oogenblik ernst te zullen worden: in 1842 durfde
Van den Brink's moeder den 32jarige weder naar
Leiden te doen gaan, waar hij wel Cobet niet meer vond,
die in 1840 zijne studiereis naar Italie had aangevangen,
maar waar zijne beide andere vrienden hem met opene armen
ontvingen. En den isten Juli 1842 is hij dan ook, natuurlijk
zonder inspanning, bevorderd tot doctor in de letteren. Maar
nog bestaat er een briefje van hem aan zijn boezemvriend P.
M. G. van Hees, waarin hij zich met bittere wanhoop beklaagt over het besluit zijner Amsterdamsche vrienden, om
gezamenlijk to bedanken voor zijne promotiepartij, als protest
tegen de noodelooze geldverspilling. Want een keerpunt in zijn.
leven bleek ten slotte noch het engagement noch de promotie;
hij was de oude Bakkes, zooals zijne vrienden hem noemden,
gebleven, die met de koninklijke vrijgevigheid van het genie
het geld rondstrooide zonder nadenken en zonder zorg.
Ingekwartierd in het van ouds bekende logement D e
Plaats Royaal bij „moeder Schlette", beproefde de
thins gepromoveerde nu en dan wel, zich eene positie te
verschaffen in de wereld ; roaar hij had geen succes. Een
briefje van December 1842 aan zijn vriend, den lateren
Amsterdamschen rector Kappeyne van de Coppello
(die destijds onder toezicht van prof. Geel zich voorbereidde
voor zijne promotie) spreekt van eene sollicitatie als leeraar
aan een gymnasium ; hij slaagde niet. Toen hield hij de bekende voorlezingen over de geschiedenis der wijsbegeerte,
wier mislukking de Leidsche almanak zoo vermakelijk boekstaafde. Maar de werklooze jonge doctor was niet wanhopig.
„Voor en na mijn diner," zoo klinkt het vroolijk in een
schrijven van April 1843 aan Kappeyne, „heb ik u bij
1) Thans door Mej. Hama k er gepubliceercl in haar bovengemeld artikel.
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moeder Schlette gewacht. Beide reizen echter heeft mijn
hart vergeefs naar u gesmacht. Nu erken ik, dat de daemon
der vraatzucht eene machtige godheid is, en ik vergeef u
dus van ganscher harte mijne teleurstelling. Intusschen
heb ik C. met de natlere renseignementen omtrent mijne
plannen aan u belast. Dat hij dit naauwkeurig zal doen, wil
ik hoopen, maar ik weet het niet. En daarom zult gij voor
de drie stuivers, die gij aan de tafel van prof. G eel te veel
hebt gegeten, drie stuivers briefport betalen." Van niet
veel weer neerslachtigheid spreekt eene anecdote, die
Jonckbloet placht te verhalen: Van den Brink, na
een vroolijken nacht in het raiddaguur ontbijtend op zijne
kamer in het logement, bezig met de lectuur van een Griekschen tekst, waarin hij de plaatsen, die hem bijzonder
getroffen hadden, bij gebreke van andere leesteekens in
de haast had aangeduid door de lapjes rookvleesch van
zijne ontbijttafel. De anecdote schijnt mij teekenend: V a n
den Brink's nachten waren zeer vroolijk; hij hechtte
niet het geringste aan de goede vormen in den omgang;
maar Grieksch bleef hij lezen met belangstelling en met
hartstocht, zoozeer dat hij, eenmaal daarin verdiept, zich
geen oogenblik tijd gunde. Ja, de studie was voor hem
waarlijk een hartstocht, ten slotte de sterkste zijner hartstochten. Z66 sterk helaas dat (zijne brieven getuigen het
schier op elke bladzijde !) zelfs de fraaie voornemens, de
geniale plannen, die onder het lezen telkens oprezen in zijn
hoofd, altijd weder verdrongen werden door nieuwe, boeiender
lectuur en zelden tot uitvoering kwamen. Zelfs deze man,
met zijn zeldzaam schrijverstalent, is helaas ! als zoovele
echte, nooit-verzadigde geleerdeu, het slachtoffer geworden
van zijne studielust.
Zoo kon de hartstochtelijke wetensdrang, die zelfs zijne
machtige scheppingskracht verlamde, hem niet helpen: hij
bracht den genialen jongen man geen brood. En hij behoefde
brood ; want zijn vaderlijk erfdeel was lang verspild en
zijne schulden beliepen bovendien een zeer aanzienlijk bedrag. Op den duur was die last niet te torsen : in October
1843 moest hij plotseling, tot ontsteltenis zijner vrienden
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en bewonderaars, voor zijne schuldeischers vluchten over
de grenzen. Hoe hij zich toen gevoelde ? De brieven, die
volgen, geven een duidelijk antwoord. Geen oogenblik
heeft hij het aan zich zelven en aan anderen verheeld,
dat zijn ongeluk zijn eigene schuld, geheel zijn eigene
schuld was. Er was echter iets, dat hij niet zeide, maar
dat duidelijk blijkt uit iedere bladzijde van zijne eigene
brieven, niet minder uit de tot hem gerichte epistels
van de voortreffelijkste zijner vrienden, die hem alien
getrouw waren gebleven. Zijn loszinnig gedrag had niet
in het minst schade gedaan aan de eminente gaven van
zijn hoofd, en mocht ook de wereld bet recht verkregen
hebben hem zwak te noemen, zij, die hem goed keuden,
bleven gelooven aan den adel van zijn karakter en aan de
kinderlijke goedheid van zijn hart 1 ).
Goedheid, dat was ten slotte de meest in het oog
vallende indruk, dien zijne uiterlijk toch zoo krachtige
en ruwe persoonlijkheid maakte. Reeds als knaap heb ik
zelf aer sterk dien indruk verkregen. Duidelijk herinner
ik mij den zwaren kolos met de grove trekken, de lange sluike
haren en de slordige met snuif bemorste kleeding, zooals
hij achterover geleund in zijn stoel zat bij de ouderwetsche
kolomkachel van mijnen vader. Zwaar rustten de beslijkte
laarzen op het voetstuk van het tuitelige meubel, dat bij
elke beweging van de logge gestalte schudde en dreigde
om te storten, wanneer de groote man, bewegelijk en druk
gesticuleerend, de drukke klanken van zijne luide schorre
stem accompagneerde met breede gebaren, telkens uitbarstend in daverend gelach. Ik wist wie hij was, en zijne
groote luidruchtigheid was wel geschikt om het ontzag
voor zijn persoon te vergrooten ; maar geen oogenblik kwam
eenige schuwheid bij mij op, goedhartig en zeer licht ontroerd als hij zich, toonde midden in zijne ruwe uitvallen.
Pols deed gaarne, smakelijk lachend, het verhaal, hoe
de rijksarchivaris eenmaal, op een last middaguur na het
sluiten der bureaux, met hem een moeielijk leesbaar hand1) Zie in denzelfden geest een treffenden brief van Dr. L. R. Beynen
aan Potgieter, in het Potgieter-arobief.
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schrift bestudeerde. Het bleek gewenscht een chemisch
reagens te gebruiken tot verduidelijking van het verbleekte
schrift ; maar Van den Brink aarzelde om den onaangenamen reuk van het middel. Doch plotseling, uitbarstend
in zijn luiden lath „Laten we dan naqr de kamer van
Van den Bergh gaan!" Slechts zij, die het oude heertje
hebben gekend in de stijve onbeholpenheid van zijn optreden,
kunnen geheel genieten van de pret van den hoogen rijksambtenaar, als hij zich zijn adjunct voorstelde, den volgenden
morgen zijn bureau betredend. Stellig was het ongepast,
al was het vermakelijk ; maar Van den Bergh, wiens
mislukte carriere door Van den Brink's nobele en
verlichte bemoeiingen was hersteld, kan het hem niet al te
euvel hebben geduid. Het was een studentengrap : de groote
man met zijn breeders en machtigen greep op het gebied
der wetenschappen schijnt mij in sommige opzichten een
kind gebleven to zijn tot zijn dood toe. „Hij was goed, tot
zwakheid toe ; niet de minste boosaardigheid zat in hem",
schreef zijn oudste zoon eenmaal aan Pot giete r. Dat is
de indruk, dien ook ik van hem behouden heb.
Welk een verschil in zijn optreden met dat van zijn
bondgenoot Pot g i e t e r, den deftigen burgerheer, onberispelijk in het zwart gekleed met hoogen hoed, die sprak
met zachte stile stem, en wiens behoefte om altijd
puntig en geestig te zijn zich verried in de geenjoueerde
trilling van zijne stem en in den satirieken glimlach, die
steeds om zijne lippen speelde. Voor hem, dien ik als
kind ook veel zag bij mijn vader, was ik wel bang, hoe
vriendelijk de hoofsche grijsaard ook altijd geweest is voor
den knaap en later voor den jongeling: ik meende, dat hij
wel boosaardig was. Eerst veel later, toen ik zijne brieven
aan H u e t heb gelezen, ben ik van dat vooroordeel genezen ;
want daar sprak, naast diezelfde vermoeiende behoefte om
voortdurend iets geestigs te zeggen, de inniger mensch, het
nobele karakter en de onbezweken trouw aan den vriend,
in wien hij is blijven gelooven ondanks alles. En toen
beb ik begrepen, hoe deze beide mannen, die de hartstochtelijke vereering voor het schoone in de literatuur had samen-
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gebracht, vrienden, intieme vrienden hebben kunnen zijn
ondanks hun gansch verschillenden aanleg.
Ik ben ten einde. Slechts rest mij, om met een enkel
woord de ontknooping to vermelden van het drama, dat in
de volgende bladen wordt vertoond. Van den Brink 's
engagement met mejuffrouw Toussaint is in de eerste
helft van 1846 verbroken; de juiste tijd is ons niet bekend:
zelfs tegenover zijn vaderlijken vriend, die tot het verbreken
van den band geraden had, kwam hij er blijkbaar niet dan
aarzelend toe om het feit te erkennen, dat zijn teeder geweten hem verweet. En anderhalf jaar later werd toen, als
van zelf, een nieuwe band geknoopt met eene jeugdige
katholieke, die hij te Luik had leeren kennen en wier
eenvoudig vroom gemoed reeds sedert het begin zijner ballingschap diepen indruk op hem had gemaakt. De financieele
omstandigheden zijner verloofde en hare verlatene positie
maakten al spoedig een huwelijk gewenscht, en zoo is Van
d en Brink in het begin van 1848 gehuwd met J u 1 i e
Simon. Toen volgden moeielijke jaren, waarin de vroegere
losbol leerde werken en zuinig zijn en sparen voor zijne jonge
vrouw en zijn spoedig met kinderen vermeerderd gezin.
Dapper heeft hij zich gehouden; het waren de jaren zijner
wedergeboorte: niettegeustaande de drukkende zorgen moet
hij zich gelukkig hebben gevoeld.
Maar toch, op den duur was dit geen leven voor
hem. Geniaal en grootsch aangelegd, was hij weinig
praktisch, geheel ongeschikt om zich een weg te banen
door de kleine bezwaren van het leven, waarmede de
omstandigheden hem thans in voortdurende aanraking
brachten. Eene vaste betrekking was voor hem, den uitgewekene, in het buitenland niet licht te krijgen ; zoo
werd de begeerte, om eindelijk, na zoovele jaren, terug
te komen in het vaderland, waaraan hij zich nauwer dan
de meesten verbonden gevoelde, steeds levendiger. Het was
Van Hee s, de oude trouwe vriend, die thans hulp bracht.
Had hij vroeger ernstig geprotesteerd tegen de verkwisting
van den ouder wordenden, geen oogenblik had hij hem
losgelaten, en steeds was hij ijverig op de bres geweest

- XXIII -

overal, waar het gold de belangen van den afwezige te behartigen. Van den Brink mocht klagen, dat de correspondentie van zijn vriend ten slotte begon te verflauwen,
toen deze helpen kon, deed hij het aanstonds en gaarne.
De balling was geheel veranderd en had zich door zijne
geniale werkzaamheid en zijn voorbeeldig gedrag gerehabiliteerd thans wist Van Hees hem den weg te openen
tot den terugkeer. Hij belas de schuldeischers, om tegen
betaling van enkele procenten hunner pretension te bewilligen in een accoord; den 6 Januari 1851 werd dit door
de Amsterdamsche rechtbank gehomologeerd. Toen kon ook
Bake optreden, die nooit aan zijn hoogbegaafden leerling
had gewanhoopt. Hij overwon zijn sterken afkeer van zijn
vroegeren collega Thorbe ck e en wist den minister te
bewegen, om Van den Brink, die aanstonds teruggekeerd
en zich voorloopig te Leiden gevestigd had, te benoemen
tot ambtenaar aan het Rijksarchief, — eene betrekking,
waarvoor zijne werkzaamheid in het buitenland hem uitnemend had voorbereid en waarin hij groote dingen heeft
verricht, die zijn naam onvergetelijk zullen maken tot in
lengte van dagen.
Van den Brink is Bak e voor zijne bemoeiingen te
zijnen gunste dankbaar geweest tot zijn dood toe. De
brieven aan zijn vaderlijken vriend zijn de ruggegraat
van de correspondentie zijner ballingschap; alleen met
Bake is, zoover wij kunnen nagaan, het verkeer al die
jaren aangehouden; hij is het, wiens onverflauwde belangstelling Van den Brink beeft gesteund en gesterkt
in dezen proeftijd. Na zijn terugkeer werd het schriftelijk
verkeer niet gesloten, al werden brieven tusschen de beide
mannen, die elkander telkens ontmoetten, toen natuurlijk
zeldzamer. Maar in dit vervolg der correspondentie treft
de geheel veranderde toon. Van den Brink, de met
roem bekende, de invloedrijke ambtenaar, die weldra naast
zijnen weldoener plaats nam in de Koninklijke Academie
van Wetenschappen, schrijft hem schertsend en opgewekt,
Eclat hem in over hetgeen hij wenscht te weten, bewijst
hem gaarne kleine diensten en tracht op zijne beurt hem
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door zijn invloed naar voren te brengen. Maar al verkeeren de beide mannen thans als gelijken, de jongere
vergeet nooit, wat hij den oudere verschuldigd is, en als
hij hem in 1864 ten grave gedragen heeft, dan schrijft hij
met diepe ontroering : „Geen leermeester nam hartelijker
deel in de vorderingen zijner leerlingen in de wetenschap,
in hunne triomfen op dat gebied behaald; en gaarne brengt
ieder hem hulde voor het deel, dat van hunne eer hem
toekwam. Maar nog een inniger band verbond Bake aan
velen onzer; voor velen onzer is hij de schepper van wat
wij thans zijn. Met een schrander oog bespiedde hij ooze
belangen en bevorderde die, met zelfopoffering, door zijnen
invloed. Gaarne namen wij tot hem de toevlucht voor de
geheimen oozes levees, en nergens vonden wij trouwer en
hartelijker raadsman. Hij deelde in het lief en leed, dat
ons te beurt viel ; en was dat leed nu en dan het werk
van eigen schuld, geen vergevender vriend dan hij, geen
zachter geneesheer voor de wonden, die wij ons zelven.
sloegen. Laat deze getuigenis der dankbaarheid uit mijnen
mond, als uit dien van een zijner meest bevoorregten, over
dit graf weerklinken. Met dubbele ontroering zeg ik : gij
hebt gedaan, edele Bake! wat een vader voor mij zou
kunnen gedaan hebben, en het doet mij somber aan, in U
als het ware den la atsten ten grave te dragen, aan wien
zich voor n4 het gevoel van piêteit, in den strengsten
zin des woords, hecht" 1
S. M.
).

1) StudiM en schetsen. III p. 443.

BRIEFWISSELING.

N°. 1 BAKHUIZEN VAN DEN BRINK IAN J. BAKE.

Brussel, 4 January (1844).
Hooggeleerde Heer !
Onder het weinige, dat mij in mijne tegenwoordige
omstandigheden opbeurends en troostends toekomt, waren
zeker uwe letteren van 23 December 1.1. mij het alleraangenaamste. Ik had na het gebeurde op zulk eene standvastige en trouwe toegenegenheid van uwe zijde naauwelijks
durven rekenen. Dubbeld welkom was mij derhalve daarvan de verzekering. Zij stelt mij in de gelegenheid van
mijne zijde de betuiging to hernieuwen der onbegrensde
hoogachting en dankbaarheid, waarmede ik mij aan u verknocht gevoel en die noch ongeluk noch afstand uit mijn
hart zal kunnen wisschen. Maar vooral zijn uwe letteren
mij welkom, omdat zij eene behoefte vervullen, welke te
gevoelen mijn strengste straf is. Het is, namelijk, uitgesloten te zijn van de wetenschappelijke beweging in Holland
en dat literarisch leben and treiben, waaraan ik zoo gaarne
het mijne zou mededoen, waarin ik zoo gaarne of door de
omstandigheden, of door het gezag en den raad van mannen zooals u en Prof. Gee l mij mijne eigene plaats en
werkkring zag aangewezen. Vergeef de gretigheid, waarmede ik vooral dit punt van uwen brief aansla : vergun
mij dat ik eenigzins uitvoerig mededeel wat ik sedert mijn
vertrek uit Holland deed, welke planners mij voor het
vervolg voor den geest zweven, wat ik van uwen raad, die
ik met innig vertrouwen inroep, vooral verlang.
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Toen ik eenmaal in Belgie was, werd het de vraag
waarheen ? Ik wenschte naar Duitschland ; maar ik had
nog geen pas. Daarenboven was het om de communicatie
met de mijnen noodig, dat ik mij op eene plaats fixeerde,
en alles wel overlegd bleek Luik het beste. Maar daar
eenmaal zijnde, had ik niet alleen voor mijne toekomst
maar ook om mij het tegenwoordige dragelijk te maken
werk noodig. Ik dank mijn goeden genius die mij dien
raad aanblies, want het middel heeft voortreffelijk zijn
dienst gedaan. Maar welk werk? De boeken mijner meer
uitsluitende studie, philosophie of literatuur, had ik hier
niet : ik moest van die studien voor het oogenblik afstand
doers, om ze reader met meer ijver te hervatten. Luik is
er de plaats niet voor. Ik riep derhalve mijne herinneringen
van de vaderlandsche historie op, waarvoor ik altoos wel
eenige liefhebberij had gevoeld : te Luik zelf viel mij het
beleg der stad door Prins Willem I in en ik deed alle
onderzoek naar de togt van den Prins over de Maas in
1568, waarvan de streek, waar ik mij ophield, het hoofdtooneel was geweest. De bibliotheek der nieuwbakken
universiteit is vroeger Stadsbibliotheek en nog vroeger Bibliotheek van het Jezuitencollegie geweest. Er waren dus hier
curieuse boekjes te vinden over de gebeurtenissen van dien
tijd, iu Holland schaarsch of niet voorhanden. Er was bij
de lezing daarvan althans dit te winnen, dat ik onze geschiedenis eens uit de oogen van onze partij zag, en deze
in botsing met mijne eigene vaderlandsche vooroordeelen
(ik hecht aan dit woord niet de meest gemene beteekenis)
konden misschien waarheid aan mijne beschouwingen geven.
Bovendien eere zij Belgie, om de heuschheid en liberaliteit,
waarmede men Rijks, Stedelijke, Provinciale archiven voor
het onderzoek openstelt ! Men maakt u dat hier zoo gemakkelijk mogelijk, men noodigt u uit tot meer dan gij
verlangt. Zoo kwam ik achter een geheel interrogatoir
van eene zamenzweering ten voordeele en met voorkennis
van den Prins te Luik gesmeed: bij welk interrogatoir nog
eenige niet bekende en ook door den Heer Groen niet
uitgegevene brieven van den Prins behoorden. Andere
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bijzonderheden en andere brieven weder heb ik in de
notulen van den Stedelijken raad gevonden. Sortom ik was
geheel en train met mijne naspooringen, toen eindelijk
de smachtend verlangde bezending boeken (philosopher en
eenige Grieksche auteurs) tot mij kwam. Deze hebben
eene ondankbare receptie genooten : want ik kon er niet
toe komen een aanvankelijk zoo wel geslaagde studie te laten
verloren gaan en wilde daarvan nu in eene historische
monograpie : De togt van Prins Willem yam. Oranje over de
Maas, de vruchten mededeelen. Ik durf zeggen, dat ik iets
leveren kan dat nog niet bekend is. Want op het oogenblik schrijf ik u dezen niet uit Luik, maar uit Brussel,
waar ik mij eenige dagen ophoud om op het Rijksarchief
de correspondentie van den Hertog van Alba met den
Bisschop van Luik gedurende dit tijdvak te copieeren.
Gachard had de mededeeling daarvan reeds in 1830 beloofd ; thans zit hij in Spanje, en als hij heelshuids aan de
Centralisten, Ayacuchos en Negros ontkomt zal hem misschien de lust of de heugenis van zijn belofte zijn ontgaan. —
Morgen vangt hier mijn werk aan en welligt levert de
Rijks-, de Bourgondische en Stadsbibliotheek meer op dan
ik zocht en dat daarom te belangrijker is, omdat het onbekend bleef.
Ik heb aan u, mijnen mystagoog in de studie der
oude letteren, noodig eenige rekenschap te geven voor mijn
afdwalen op het terrein der nieuwere geschiedenis. Maar
werken was mij in dien toestand physiek en moreel noodzakelijk. Had ik voor de vakken mijner studie hier goede
professoren gevonden, zij waren mij welkom geweest. Maar
de oude letteren worden hier door Borreman s, die mij
volmaakt onbekend was, en door Fuss, dien ik alleen kende
uit de kritiek zijner Carmina Neolatina in uwe Bibliotheca
critica, slecht gerepresenteerd. Ik had geen lust met die
lieden literarische connection aan to knoopen. Want welk
een gezigt zou Prof. Fuss getrokken hebben, indien ik
hem vertelde dat ik den Virgilius van Prof. Peerlkamp
mooi vond ? Ook weet ik uit mijn vroeger bezoek in
Belgie, dat de kritische studie der ouden, zooals die a
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costi vigeert, hier zeer laag stond, zelfs bij hare meest beroemde beoefenaars Prof. Baguet en Roule z. Bovendien
toen men mij eindelijk wat boeken zond, had ik nog niet
wat ik wenschte. Ik had b.v. om Plato gevraagd en men
zond mij het gan sche gevaarte van den Euripid es van
Mat thia e. Het is misschien mijne schuld; maar van de
Grieksche tragici bevalt geen mij minder dan die pedante
tooneelkanselaar. Ik vatte daarom het werk op, dat ik
voor de hand vond:
1p7ov oaiv overdo; despri4 ag bvstaoc 1)
en ik heb er zooveel bij geprofiteerd, dat ik wat aan de
vorming van mijn Hollandschen stip heb kunnen arbeiden,
en de nood mij Spaansch geleerd heeft.
Om u te toonen hoe wetenschappelijk het hier is, moet
ik eens even vertellen hoe hier de dies natalis gevierd. wordt.
Het auditorium heeft dan het voorkomen van de tentoonstelling der Haarlemsche Maatschappij. Het mooiste dat
men er ziet zijn de planten. In die oraujerie zijn amphitheatersgewijze banken opgeslagen voor toehoorders en
studenten. Voor hen zit een rij van gegalonneerde Heeren,
Stedelijke raden, Burgemeesters, Provinciale Staten en eenige
commandanten in officierstenue met de rug naar den spreker.
De aftredende rector was ditmaal Prof. Noel, die als
mathematicus veel reputatie heeft. Hij begon met te zeggen
dat de wet wijselijk bepaald had dat de aftredende rector
in eene Latijnsche redevoering van de lotgevallen der universiteit verslag moest geven en daarbij in het Latijn een
programma voordragen en dat hij daarom een minor was
er niet voor deze major, of het moest zijn dat hij geen
tijd had gehad — dat hij daarom kortelijk in het Franseh
zou vertellen, wat hij over de analogie geschreven had in
een stukje, dat voor twee jaren in de Annales de l' Acadjmie
des Sciences gedrukt was. — Dat verslag liep in een half
uurtje ten einde, en het publiek vond dat hij zich zoo wel
had gekweten, dat de bladen van de oranjeboomen sprongen
door de daverende toejuiching.
1) Iiesiodus, Opera et dies vs. 311. („In het werk is geen schande
maar in bet ledig zijn.")
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13ij die onvruchtbaarheid van klassieke studie, waaronder
ik leef, verheugde het mij refit iets van het geliefde Leiden
te vernemen. Op uwe vraag wat ik hier zie, kan ik antwoorden dat ik van oude literatuur niets zie. Van den
Virgilius van Prof. Pe erlkamp weet men hier nog niets.
Het Zeitsehrift frir Alterthummissenschaft is er onbekend en
zoo het overige. Toen ik eene vorige reis om mijn pas in
Brussel was, heb ik mijne zakkeu volgestopt met Tauchnitzjes, de leforalia van Plutarchus, en weder vergezellen zij
mij op mijne reis; maar in die stereotyp-uitgave is de
tekst zoo slecht, dat ik niet weet of ik tegen windmolens,
dat wil zeggen tegen drukfouten, vecht, wanneer ik dien
zoek te verbeteren. Een paar conjecturer echter om uw
oordeel to weten. De ocevife vivendo cap. 7 staat 1 ): Kotiral 71;
ac44; zoci Toy sival q)licro

E662136.711 xa,pov,

Toicri Acip.;rei x.

T. A.

volgt de bekende plaats van Pindarus. Lees: Kai rots? s
,

,7'e5ou ekiai Cp.4,5 1;■
za'pov.— Non posse suaviter vivi
$ecundum Bpieurum c. 21 2 ) staat : at; Cpo(epci rig, otiai crxuapcen
-

TpOmaev, cZivrep 7rocu6iv
7.2&.):Tep o;.77 01 TkiT7';■:)fi 1, a 10C13VCAÂO1TE;
it.:711--rouca;d ;! Toi;/.,)v
;cal rpayix;'Iv .:!TI7E7pGettid,V4P.
Ik versta die woordeu niet, zooals zij er staan. In gpcn irrouerav
-

.

-

schuilt dunkt mij in verband met het volgende :
wat op deze wijze: ■:;.crep 7 paioci "Ep.7rov6av,
waarbij een scholion voegde : TyV rpayrx v ;sal ''s7pccfci2e:/;1>. — Eens aan het conjectureeren zijnde, zou ik gaarne
van u en Prof. Geel uw gevoelen willen weten over
eene plaats, die eigentlijk onbeduidend is, maar staat bij
Villoison, &Kul. Yen. ad Iliad K 3), waar Diomedes en
- Ulysses eeu reiger zien of hooren opstijgen. Maar mijn
Homerus van Villoison. Iigt te Luik en ik kan dus het
vers niet opgeven. De tekst van den scholiast bevat eene
aanhaling uit He rmo Delius, die bijster corrupt is. Aan het
slot van eenige heroici staat, zoo ik wel heb: is TE gpoizip
Zoo

,

obtOvas Vi0170.
lepthe:/o; 67 Airx
4oxi4va. 6 iot.ccol.Upce) cipipt Ai4v
3repthe:io.;, 6"; Xelatv vsv ayWV oix6A's :ws:otro.
-

Lees:

Z-!i/

11 Plutarchus (p. 1130 c.)
2) Plutarchus (p. 1101 c.)
3) Iliad. K. 274.
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Ik weet niet of ik groote bokken in de graeciteit schiet ;
want ik heb hier Stephanus niet om mij van den verkeerden weg te houden.
Maar ik weet het, dat dergelijke fragmenten zoo onbeduidend als het laatste uwe liefhebberij niet zijn : en ik
zal daarom maar road voor mijne bijbedoeling uitkomen.
De restitutie van Prof. G eel op Ant iphanes interesseert
mij en ik vernam gaarne daarvan iets naders. Van zijn
stuk in het Instituut zal ik hier ook wel niets weer te
weten komen, dan hetgeen te leeren valt uit de annonce
van Muller in het Handelsblad : dat het over de Equites
van A rist oph anes is. En toch deel ik, alsof ik er zelf
tegenwoordig was, in al hetgeen te Leiden uitgevonden en
gestudeerd wordt. Het is een van mijne aangenaamste
voorstellingen voor de toekomst, dat ik in Duitschland
meer dan elders punten van aanknooping met de wetenschappelijke praestatien van mijn vaderland zal vinden.
Want slechts weinige dagen zal ik te Brussel vertoeven
en dan slechts weinige weken te Luik. Van daar ga ik,
zoo als mijn pas luidt, over Keulen naar Berlijn. Berlijn,
omdat het woord Berlijn het eerst uitgesproken werd bij
de vraag : waarheen ? Maar als ik nader overleg wat mij
te Berlijn zal wachten, gaat mijn ingenomenheid met het
eerste plan te zink. Ik heb hier vooral uwen raad noodig.
Voor Boeckh en Schellin g, inzonderheid voor den laatsten, heb ik hooge veneratie : maar ik vrees dat beide
Heeren te vornekm, zullen zijn, dan dat ik ten slotte iets
anders zal kunnen zeggen, dan: ik heb hunn e lessen gehoord. Het meest trekkers mij naar Berlijn L a c b. mann
en Grimm; maar althans de laatste trekt mij voor een vak,
dat toch slechts voor mij Toipspro:i 1 ) zal moeten blijven. Van
de Duitsche literatoren is Bergk wel degeen, waarvoor
ik de meeste verwantschap gevoel, wiens verschijning het
meest mijne belangstelling opwekt, in wiens rigting ik het
liefst wilde werken. Op Bergk volgt in mijne schatting
C. F. Hermann. Ik laat hierbij den ouden Lobeck
1) Bijzaak.
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op zijne plaats, omdat die mij wat al te stroef grammaticaal en ik zou haast zeggen al te geleerd is. Hij is meer
een voorwerp van mijne bewondering dan van mijne genegenheid. En. bovendien zit hij heel te Koningsbergen.
Wanneer ik dus den Duitschen bodem zal betreden hebben,
liggen er zooveel wegen voor mij open, dat ik zelf niet
weet te zeggen waarheen. Het liefst ging ik ergens, waar
tevens een uitstekend man en waar alles toch niet zoo
platgetreden was als ik b.v. onderstel dat het te Berlijn,
Bonn, Goettingen, Heidelberg zijn zal. Ik ging het liefste,
waar ik het meest voor mijn vaderland en onze wetenschap
en tevens voor mijn eigen roem werkzaam kon zijn. Zal
ik te Keulen eens een acht dagen mijne oogen scherpen
om te zien en mijne ooren om te hooren, hoe het op de
onderscheidene plaatsen van Duitschland geschapen staat ?
Ik zou daar gaarne een bezoek brengen aan Kreuse r, den
schrijver der Idomerisehen Rhapsoden 1 ), of aan Grysar 2), met
wien ik over zijnen Epicharmus twisten kon. Brunswijk ?
Daar is een groote bibliotheek, waarover de groote schim
van Lessing zweeft; misschien is ook daar iets voor mij.
— Kortom, hooggeleerde Heer en hooggeachte vriend :
uw raad kan op mij van nut en invloed wezen, om te bepalen werwaarts ik mijne schreden rigten zal, en waar ik
het meest aan de wenschen, die gij voor mij koestert, kan
beantwoorden. Door mijne schuld ben ik nu eenmaal uitlandig: maar ik moet nu ook alle bedenkingen van eigenliefde opgeven en, mijzelven geheel tot het werktuig der
vaderlandsche wetenschap stellende, daar wezen, waar ik
het best kan gebruikt worden. Ik moet hier nog bijvoegen dat ik mij voor de philosophie veel zou belooven
van R e i f, maar die heeft een kwaden naam, als behoorende
tot het jonge Duitschland.
1)

J. Kr euse r, leerling van F. A. W o 1 f, had in 1828 uitgegeven
ter weerlegging van W o Ifs tijdsbepaling van de
invoering van het schrift bij de Grieken. In 1833 volgde als 2e stuk
het boek Honterische Rhapsoden, bewijzende dat voor Solon geene rhap-

Vorfragen fiber Honieros,

soden vermeld worden.
2) C. J. G r y ear gaf in 1828 te Keulen in het licht: Quaestiones
de Doriensium comoedia.
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Mag ik van een en ander dat ik UH.G. Kier mededeel, ook
communicatie aan Prof. Geel verzoeken ? Er is iets, waarin
ZEd. mij vooral van dienst kan zijn : het is mijne betrekking tot de rationale literatuur. De Gids gaat mij nog
altoos ter harte : maar de heidenen zijn thans min of meer
in mijn erfdeel gevallen 1 ). Ik blijf er voor medewerken, heb
reeds voorloopig iets gereed 2 ) en zal meer zenden. Intusschen
vrees ik, dat een andere invloed dan de mijne op dat tijdschrift overwegend zal worden en het eene minder wetenschappelijke, eene meer pietistische rigting zal erlangen.
Ik weet dat Prof. Geel aan een der redacteurs geschreven
heeft, maar ik weet niet wat ? Gaarne wenschte ik in
zijnen geest en door hem ondersteund de zaken daar in de
oude rigting te blijven sturen. Het spreekt van zelf dat
met dat verzoek van coramunicatie ook tevens het verzoek
gepaard gaat, de betuiging mijner hartelijke verknochtheid en hoogachting aan ZEd. te willen overbrengen. Bij
alle oordeel, dat de wereld regt heeft over mij te vellen,
zal de welwillendheid van u beiden mij te meer tot roem
blijven verstrekken, en ik weet de vele verpligtingen, die
mij uwe voorkomende vriendschap oplegt niet beter te beantwoorden, dan door die vriendschap waardig te worden.
her is mijn hand en mijn woord, dat ik daartoe alles zal
aanwenden, wat in mijn vermogen is.
Dankbaar neem ik het aanbod uwer aanbeveling aan.
De persooneu, met welke ik het liefst in aanraking wenschte
te komen, heb ik UHG. opgenoemd. Weet gij geschiktere
of nader bij u bekenden, het zal mij aangenaam en vereerend zijn bij deze uwe voorspraak te verwerven. Maar
het behoeft natuurlijk alles niet op eens. Te Keulen zal
ik eenige dagen vertoeven en dan zeker nog nader schrij1)

Het is bekend, dat er kort vOOr Van den Brink's vertrek

een hooggaande twist met Potgieter ontstaan was; de redactie van
de Gids was toen zelfs aan Van den Brink alleen aangeboden, maar
Potgieter was die tenelotte blijven voeren. Zie over de vermoedelijke
redenen van dit verschil: Yerwey, Een brief van Jacob Geel, in de
Twintigste Emu,. IX p. 308 vlg.
2) Het stuk over Andries Bourlette, waarover later meer
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ven wat mijne plannen zijn, die zich naar den raad welken
ik van u zal ontvangen zullen wijzigen. Maar ik bid u
om de vergunning mij tot u te mogen wenden zoo dikwijls
ik (lien raad mogt noodig hebben, ook zoo dikwijls ik met
de werkzaamheden voor de wetenschap in het vaderland,
daarbuiten in aanraking zou kunnen komen. Op de gelegenheid, waarin gij mij gebragt hebt, iets van hetgeen
te Leiden in de vakken mijner studie wordt uitgevoerd, te
vernemen, stel ik hoogen prijs. Ik verzoek dergelijke mededeelingen dikwijls, wanneer zij u geen kostbaren tijd ontrooven.
Opregtelijk neem ik deel in de rampspoeden, onder
wier indruk uw brief geschreven werd 1 ). Moge de Hemel
ook om de vele weldaden aan mij bewezen u voor de herhaling
van dergelijke slagen sparen ! Ik houd mij aanbevolen aan
uwe geêerde familie en blijf met de opregtste eerbied
UHG. zeer verpligte Dienaar
It C. Bakhuizen van den Brink.
P. S. Ik heb vergeten UHG. mijn adres te Luik op
te geven en toch wenschte ik zoo gaarne van u daar ter
plaatse nog eenig berigt en goeden raad. Wilt gij mij die
geven, doe het dan s.v.p. onder convert van Madame G. J.
Simon Place du Marche 2 ). — Zoodra ik in Duitschland mijne
literarische studiên weder gezet heb opgevat, zal ik aan
Hecker denken. Ik heb hem in de Gids eene recensie
van zijne Anthologiect beloofd en zal die belofte volvoeren,
zoo mijne zwakke wetenschap het toelaat 3). Maar eerst heb ik
daarvoor de Anthologie van Jacobs en Heckers boek zelf,
dat mij uit mijne bibliotheek te Amsterdam zal toegezonden
worden, noodig en ik moet er voor op eene plaats zijn,
1) Waarschijnbjk de ziekte en dood van Bake's broeder Alexander, die omstreeks dezen tijd overleed.
2) Blijkbaar de moeder van Bakhuizen van den Brink's eerste
echtgenoote, Julie Simon, in wier mooning hij dus op kamers schijnt
gewoond te hebben.
3) Aan die belofte heeft Van den Brink intusschen niet voldaan.

— 10 —

waar ik beter gelegenheid heb, al de speciale auteurs, die
tot zijn onderwerp betrekking hebben, te kunnen raadplegen. — Kan ik voor u, voor Prof. G e e 1, voor anderen,
in Duitschland iets doen, naspooren of nazien, disponeer dan
op de meest ruime schaal over mij.

N°. 2. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Luik, 27 February 1844.
Hooggeleerde Heer !
Reeds lang had ik uw aangenaam schrijven wenschen
te beantwoorden; maar mijne jaarlijksche vijandin, de koorts,
heeft mij drie weken met herhaald bezoek geplaagd. In
de tegenwoordige omstandigheden was zij mij dubbeld onwelkom, omdat ik mijne vroegere vrolijkheid niet had, om
haar tegen te stellen. Afmatting en neerslagtigheid, die
hoofd en hand verlamde, was in haar gevoig. — En zal ik
nog eene reden melden, die mij huiverig maakte tot
schrijven, eene reden, die ik voor u niet verzwijgen mag,
maar ook alleen aan u kan mededeelen. Van het billet van
Prof. G e el was ik een weinig geschrikt. Ik heb de innigste
overtuiging van zijn welmeenendheid, en zoo mogelijk is
het bewustzijn bij mij nog levendiger wat ik verdiend heb ;
maar ik moest alle gevoel hebben uitgeschud, ik moest niet
in de stemming verkeeren, die mij op het oogenblik beheerscht, zoo het mij niet zeer deed, die welmeenendheid
en mijne schuld zoo klaar en juist uitgedrukt te lezen, als
in dat schrijven het geval was.
Gedurende mijne ongesteldheid had ik weinig, dat mij
troosten of afleiden kon. Mijne oude litteratuur bleef bij de
vorige schraalheid. Men zond mij uit Amsterdam den Hesiodus
van Prof. van Lennep; maar UH.G. zal mij toestemmen
dat die niet opwekkelijk is. Ik heb meer dan de dankbaarheld van een' leerling, ik heb liefde voor Prof. van Lenne p.
Ik heb eerbied voor zijne uitstekende kundigheden en fijnen
smaak, en daarom deed het mij Teed, dat hij op zijn zeventigste jaar een boek had uitgegeven, zoo geleerd, zoo door-
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werkt en toch — zoo onvruchtbaar. Hetgeen, waarnaar ik
het meest verlangde en het dringendst om geschreven had, den
Dio Chrysostomus van Emperius ontving (ik) niet. Ik
schrijf in ingesloten brief Prof. G e el om eenige mededeelin(Y • Het boek was noch hier noch te Brussel te vinden. Event,en
min de Horatius van Prof. Peerlkamp. Ik moest mij
dus troosten met de Moralia van Plutarchus en E u r
p i d e s. En terwijl de Luiksche carnaval voorbij mijne ramen
gierde, heb ik voor het eerst van mijn leven de Bacchae van
Euripides gelezen, dat trouwens een echt carnavalstuk is.
Wat ik verder deed, was monnikenwerk. Door Prof.
Baguet had ik hier de boeken die ik verlangde van de
Leuvensche bibliotheek : historische werken de geschiedenis
van den Spaanschen oorlog betreffende. Onze schrijvers
hebben die niet eens alle gekend, ik laat staan, vergeleken.
Evenwel is er, zoo het schijnt, veel waarheid van onze
vijanden te leeren. Ik ben thans aan het excerpeeren van
den vier en dertigsten auteur en nog liggen er een stuk of
tien voor mijne rekening ; nog schieten er over, die ik weet,
dat bestaan, maar die ik niet vinden kan, onder anderen
1' Adrian i, zooals ik bij een Italiaansch schrijver geciteerd
vind. Met alle die hulpmiddelen vordert mijn werk goed,
en ik reken dat het in April zal kunnen voltooid zijn.
Een 71-cipEpyov er van zal met Maart in de Gids verschijnen 1 ).
Gaarne had ik dat UH.G., si tanti est, het las en mij uw
oordeel zeide. Bij anticipatie vermoed ik, dat gij het minder
belangrijk voor Holland dan voor Luik zult vinden. Het
is een gevolg van de plaats en de menschen die mij omgeven. Toch, hoop ik, dat er evenals in mijn overig werk
een en ander in zal staan, dat men tot op het oogenblik
in Holland niet weet.
Dat is geene verdienste, dat is geluk. Toen ik u mijn
vorigen schreef, was ik pas te Brussel aangekomen, en wist
nog niet regt, wat er te vinden was. Sedert heb ik geleerd, dat niets voor mijnen arbeid den schat evenaart, die
daar op de Archiven voorhanden is. Tot op het jaar 1836
1) Weder eene zinspeling op het stuk over Andries Bourlette.
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rustte daar op de zolders van het Paleis van justitie eon
stapel papieren, die het vuur en de worm verteerden. Onder
den naana van Militaire stukken tot het Oostenrijksch, gouvernement behoorende werden zij daar versmeten en vergeten,
tot door de Heeren van Westreenen en de Jonge
incluis. Toen eerst kwamen de Belgen op den inval ze na
te snuffelen en zij vonden eene doorgaande correspondentie van alle Nederlandsche landvoogden — een reeks
handelingen van den Rijksdag met de officieele documenten
annex. — De correspondentie van A 1 v a, wien ik uit deze
stukken als een man van de meest omvattende werkzaamheid heb leeren kennen, beslaat alleen verscheiden boekdeelen. Aan Dr. Corem an s, den adjunct-archivarius, komt
hoofdzakelijk de eer dies ontdekking toe. Ondanks dit alles,
ondanks dat de Belgen hunnen vond hadden bekend gemaakt
en liberaal genoeg voor allen den toegang hebben opengezet, zijn echter de Heeren Groen van Prins t er er en
L. P. C. van den Bergh Brussel voorbijgereisd om naar
Kamerijk, Rijssel en zelfs Dijon te trekken. Het is ongeloofelijk, dat de zaak hun onbekend gebleven zij. En ik
heb bovendien te Brussel een curiosum gehoord, waarvan
ik gaarne het regte vernam. Misschien is UH.G. daartoe
in de gelegenheid. Na de scheiding van 1830, toen de Heer
Groen bezig was met de uitgave zijner Archives, heeft
Gachar d, die aan het Hollandsche gouvernement verpligting had (men zegt, dat hij zijne carriere als mouchard
is begonnen) verzameld de brieven, die van Willem den
isten te Brussel aanwezig waren. Ik heb alle reden om te
gelooven, dat die verzameling noch nauwkeurig, noch volledig is. Maar gemaakt is zij en gezonden, 't zij directelijk
aan het gouvernement, 't zij aan den Beer Groen. De
laatste echter heeft er in zijne Archives geen gebruik van
gemaakt. Vrage : waar is zij gebleven ? en zoo zij verdonkerd
is, waarom is zij verdonkerd ?
Veel van hetgeen ik gevonden heb, zoo brieven. van
Alva als van Willem den 'sten, zal ik als bijlagen tot
mijn werk uitgeven. Hoofdzakelijk om te adstrueeren, hetgeen
men in den tekst op mijn woord niet gelooven. zal. Ik
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reken dat de noodzakelijkste zijde van het bijeenbrengen
der documenten. De Heer Gr o en van Prin s ter er
denkt er, blijkens zijne laatste redevoering in het Instituut,
anders over. Maar schoon ik te Brussel veel gevonden heb,
geloof ik dat het nieuwe, hetwelk uit de oorspronkelijke
stukken te putten is, weinig en dan nog meest, in den
gemeenen zin des woords van anecdotieken aard zal zijn.
Tegenover de wel vijftig schrijvers, die men, wanneer men
de zaak met wetenschappelijke religieusiteit behandelt, te
vergelijken heeft, schiet weinig over, dat geheel onbekend
of niet reeds 64ns gezegd is. Maar in de loop der tijden
hebben de goede schrijvers de onhandige stylisten op den
achtergrond geschoven : de geschiedenis is gedurende een
paar eeuwen traditioneet voortgeplant, en dat niet zonder
eene wet van noodzakelijkheid en redelijkheid, maar toch
ten koste van eenige details. Die zes goede schrijvers gelezen en onthouden heeft, verbeeldt zich dat hij de geschiedenis kent en beslissen kan, wat bekend, wat nieuw
is. En toch is het er verre af. Het releveeren dus van
enkele bijzonderheden, die ten onregte geobscureerd zijn, het
schiften van hetgeen werkelijk gebeurd is uit hetgeen nitvinding van partijzucht, zoowel van voorliefde als van
verbittering, is, blijft dunkt mij de voorname vrucht van
het doorsnuffelen der documenten, en eene vrucht, waarover
wij regt hebben tevreden te zijn, wanneer wij Naar plukken.
Het insigne, recens, indictum ore alio, is, dunkt mij, zooveel niet waard.
Met het einde dezer week neem ik voor goed afscheid
van Luik. Ik ga dan nog eenige dagen te Brussel vertoeven. Door de afwezigheid van Gachard kon ik niet
tot alles, wat ik verlangde, toegang verkrijgen. De Heer
archivarius had bij wijze van monopolie enkele stukken
in zijn kabinet weggesloten. Of hij dan terug zal zijn,
weet ik niet ; want reeds sedert eene maand wacht men
hem dagelijks ; maar wel weet ik, dat ik op de Archives
veel onaangeroerd heb laten liggen, omdat mij op het
oogenblik de tijd ontbrak. Dr. Coremans is bovendien
eene kennismaking, waarop ik prijs stel en die mij bij ver
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deren historischen arbeid behulpzaam kan zijn. Schoon Belg,
heeft hij in Duitschland op Duitsche wijze leeren studeeren
en heeft er zelfs als lid van het jonge Duitschland op eene
vesting gezeten. Thans is hij het volijverig hoofd der vereeniging voor de Vlaamsche letterkunde in Belgie, eene
vereeniging, waaromtrent de Hollanders en Vlamingen zich
zullen bedriegen, wanneer zij er veel eers en heils van
verwachten.
Van Brussel ga ik over Luik naar Keulen. Te Luik
laat ik mijne koffers en mijn adres tot op dien tijd. Het
is eene beleefde bede om mij aan hetzelfde adres als vroeger
met eenige regels te vereeren. Te Keulen zal ik op zijn
hoogst een dag vertoeven, en Kr eu ser eens bezoeken.
Misschien zal hij mij kunnen helpen aan een en ander, tot
mijn arbeid betrekkelijk en waarschijnlijk daar in het stedelijk
archief voorhanden. Van Keulen ga ik naar Dusseldorf, waar
het archief van den Westphaalschen kreits voorhanden is.
Ik heb er den archivarius Lacomblet over geschreven ;
beleefdelijk, zoo ik meende, maar geen antwoord bekomen.
Van Dusseldorf ga ik naar Berlijn, waar ik wezen moet om
mijn pas geviseerd, geprolongeerd en zoo mogelijk tot geheel
Duitschland geextendeerd te krijgen. Van daar keer ik
naar Bonn terug en beveel mij dan zeer uwer bescherming,
uwer aanbeveling bij Brandis aan. Die togten zullen,
hoop ik, voor April zijn afgeloopen : en ik zal die maand
rustig aan het voltooijen van den Togt over de Maas kunnen
besteden en mij tevens aan klassieke studie kunnen verzadigen, na het gebrek, dat ik thans heb moeten lijden.
Met de schriften van Brandis ben ik eenigermate bekend.
Zijne Gesehichte der Grieehischen Philosophic heb ik veel gebruikt en met ingenomenheid. Alleen vind ik dat zijne
veneratie voor Aristoteles als getrouw berigtgever wat
al te verre gaat. Als (het) op het verdraaijen van den zin
van oudere wijsgeeren aankomt, houd ik den Stagiriet voor
even geniepig, maar niet zoo espiegle als zijn meester Plat o.
1) Chr. Aug. Brandis (1790-1867), in 1816 legatie-seeretaris
onder Niebuhr te Rome, dan uitgever van Aristoteles, in 1821 professor
te Bonn en verder 1837-1839 staatsraad te Athene.
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Intusschen zal ik mij gaarne nederig aan de voeten van
Prof. Br andi s zetten, in de hoop dat hij mij bekeeren zal.
Ik zou er veel bij gewonnen hebben, wanneer ik gelooven
kon, dat Arist otel es een zekere grondslag was, waarop
men de geschiedenis der oude philosophie zou kunnen bonwen.
Moge mij tevens te Bonn eene gelegenheid geopend
worden om werkzaam te zijn, met eere werkzaam, zoo werkzaam, dat ik daarmede toone de genegenheid, die UH.G.
mij steeds toedraagt, nog eeniger mate te verdienen. Die
genegenheid is mijn roem, is mijn troost, is mij een band,
die mij verbindt aan hetgeen waar, edel en goed is. Ik
weet dat ik meer vraag dan waarop ik regt heb, wanneer
ik daarvan dikwijls de bewijzen verzoek. Maar zij is mij
voorgekomen, then ik haar meende verbeurd te hebben. Zij
verlate mij niet, nu ik haar zal trachten waardig te zijn.
Mag ik u verzoeken inliggenden aan Prof. G e el ter
hand te stellen 1 ) ? Met de betuiging van den opregtsten
eerbied en innigste verkleefdheid, verblijve ik
Uw zeer verpligte
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 3. J. GEEL AAN BAIIHIIIZEN VAN DEN BRINK.

Leyden, 8 Maart 1844.
issa4Law ctixand
706; ;car' obcov Evrac olxreipso 1-6xcec

Veel dank voor uw belangrijken brief, optime Brincki!
Ik kan niet anders zeggen dan dat gij van het ongeluk
partij trekt, zooals weinigen het u zouden nadoen. Macte
constantia tua! 1Jw opstel in den Gids 3 ) heb ik met zalving
1) Deze „belangrijke" brief, om de in het begin opgegeven redenen
ditmaal aan Geel afzonderlijk gericht, is helaas verloren; de volgende
brief is daarop het antwoord.
2) Euripides Andromache vs. 1051, (Die te huis zitten behooren
deel te nemen in al, wat hunnen vrienden in den vreemde wedervaart.)
3) De studie over An dries Bourlette, waarvan het eerste
gedeelte verschenen was in den Gids van 1844 p. 131 vlg.
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gelezen. Wanneer ik zeg, dat ik alweder uwe knapheid
en vlugheid bewonderd heb, lieg ik waarachtig niet. In
verband met uwe brieven, heeft het aan prof. B (a k e) en mij
aanleiding tot onderhoud en discussie gegeven, en wij
zijn het niet geheel dens geworden, geloof ik, of we zouden
elkander niet hebben moeten begrijpen. Ik denk dat gij
van zijnen kant den raad zult ontvangen, aan uwe objectiviteit, zoo ruim gij wilt, den teugel te vieren. Aan iemand
die met vooroordeelen behebt was en gewoon was de
wereldsche dingen scheel en door een troebele bril te bekijken, zou ik liefst aanraden, zich van historiographie te
onthouden, al was hij voor het overige opregt en waarheidlievend in het onmogelijke. Het gebrek aan deze twee
laatste deugden sluit natuurlijk het regt om de geschiedenis
te boeken geheel buiten. Ik geloof eigenlijk, dat het
twisten over die subjectiviteit iets overtolligs is. Ik vooronderstel in den geschiedschrijver : ijver in het opsporen
der feiten, gemoed(el)ijke waarheidsliefde, een scherp oordeel, kennis van de grootere en kleinere wereldgebeurtenissen en hare gevolgen, en de meest mogelijke onpartijdigheid, dat is, overweging van het v,;(;r en tegen in hangende
vraagstukken, die nooit beslist worden, omdat opvoeding,
omgeving, levensloop, humeur en draai van het karakter
hun invloed niet achterlaten. Wilt gij de kracht van dezen
invloed subjectiviteit noemen, — het is mij wel. Die er zich
geheel boven verheffen zou, moet nog geboren worden ;
maar de beste geschiedschrijver zal wezen, die zichzelven
analyseren kan. De ratio moet donaineren. Wanneer men
mij tegenwerpt, dat de subjectiviteit alleen aan het voorstellen van een verband van feiten kleur kan geven en
er geest in brengen, dan zeg ik amen; maar ik ben bang
voor de gevolgen : want hoe sterker zulk eene subjectiviteit
is, met oefening en talent gepaard, des te verraderlijker
wordt de voorstelling van het geboekte, omdat zij nooit
missen kan de waarheidsliefde te benevelen : dit kan niet
alleen openlijk door redeneringen en oordeelvellingen geschieden, maar ook ongemerkt door de onderlinge plaatsing
en het verband der feiten. Kom, laten wij die subjectivi-
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teit den schop geven ! ieder is wat hij is, en ook hij die
de dominans ratio bezit, waarvan ik sprak, is niet meer
dan hij is. En gij, mijn beste Brink, zijt wat gij zijt:
onderzoekend, geleerd, scherpzinnig, en niet blind voor
gebreken van hetgeen gij liefst zonder gebreken zoudt
zien : uw Andries getuigt het. Daarom: schrijf gerust wat
gij weet en oordeelt! 11w stijl is levendig en vol; naaar zorg
dat gij ze niet druk maakt! Een enkelen keer gebruikt gij
eene metaphora, waar ik er geen wenschte, en zij misschien
ook niet noodig is. Ik zeg misschien: want dit is alweer een
zaak van het humeur. Indien de stip van Prof. Thorbecke
geaffecteerd is, (hij schrijft mij gisteren over u, regt hupsch
en vriendelijk : „Ik hoop dat hij liever te paard zal blijven,
dan aan kruiwagens een handje helpen." Prof. B (a k e) noemt
die phrase beroerd, omdat hij ze misschien. begript ; maar
zOOver heb ik het nog niet eens gebragt) indien die stijl
geaffecteerd is, dan ligt hij in zijn humeur, welligt ook min
of meer in de aanmatiging van het karakter ; indien die
stijl natuur is, welnu, dan kan hij er zich niet van ontdoen, evenmin als van zijn armen en zijn stokstramme
ligchaam. Nog eens, schrijf maar toe: en als gij geschreven
hebt, laat dan uw smaak den stijl recenseren. Zoodoende
zou ik een heele verhandeling kunnen schrijven ; maar
er zou niet meer dan het honderdmaal gezegde voor den
dag komen.
De Gids! Het is braaf van u, dat gij er iets in geleverd hebt Ga hier nu mede voort, waar gij ook zijt.
Waarom zoudt gij geen degelijke inspirations de voyage overzenden 2 ) ? Al staat gij niet meer aan het hoofd, het is nuttig
en noodig zelfs, dat zoodoende uw geest in het tijdschrift
blijve spoken: een [4 opp.cd .6zeiov 3) voor die dreigen afvallig te
,

1) Blijkbaar wordt weder de studie over Andries B our le t te
bedoeld: iets anders van Van den Brink's hand karat in den jaargang
van 1844 niet voor. Vgl. het gezegde aan Bake: hiervoor op p. 8.
2) Ale gevolg van deze aanmaning verschenen blijkbaar in 1846 de
reisindrukken, overgenomen nit brieven aan P. M. G. van Rees en
hierachter herdrukt.
3) Schrikbeeld.
2
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worden van de leer, die gij en ik voor de ware houden.
Maar ik kan er nets aan doen dan nu of dan, als mijn
geest getuigt, eene recensie in te zenden. Terstond na uw
vertrek ben ik er tegen aan geloopen. Ik beval Jonekbloet
aan, in een brief. Pot g i e t e r kwam mij te Leyden in persoon
antwoord brengen ; dit onderhoud was zeer vriendschappelijk,
maar het voldeed mij niet : er kwamen bezwaren tegen u
op het tapijt, die mij niet naauw genoeg in verband voorkwamen met uwe betrekking tot den Gids. Bet hoofdthema was het recenseren van Jonckbloe t. 1k wist toen
niet wat gij daarover dacht, en vreesde zelfs dat J. al te
indringend geweest was, waarvan hij welligt niet vrij te
pleiten is. Ik heb mij dus teruggetrokken ; ik kon ook
niet juist achter den stand van zaken komen : — het onderhoud voldeed mij niet. Daarom schreef ik aan P. den
volgenden dag een brief, waarin ik hem dringend verzocht,
in het tijdschrift den geest levendig te houden, dien gij
er in gebragt hadt. Ik schreef vriendelijk, maar ernstig, en
het is mogelijk, dat de goede P. zich van den terugslag
iets heeft kunnen aantrekken. Dit schijnt hij gedaan te
hebben: hij heeft mij niet geantwoord, anders zoo boven
mate beleefd ! Buitenaf heb ik vernomen, dat de brief
eenig opzien gemaakt, misschien ook eenige uitwerking
gehad had, — temeer daar ik op den achtergrond de
mogelijkheid gesteld had en in dien brief uitgedrukt, dat,
zoo de Gids in den ouden recensie-slendriaan terugviel of
een dienares wierd van de tegenwerkende pietistische opinie,
ik voor geen Leydsche medewerking meer instond en voorzag dat er elders een ander tijdschrift zou oprijzen. -Dig was wel wat bullebakachtig, maar het was toch niet
geheel zonder ernst. Hoe het ook zij, gij hebt gelijk : er
is wel geen vooruitgang, maar het gaat toch ook niet
achteruit : en dit is al veel. Veth is nu in de redactie, en
dit is geen kwaad element. Deze heeft mij de recensie van
van L(ennep)'s Hesiodus opgedragen. 1k kan ze, om
vele redenen, niet maken : — gij kunt deze alle gissen, op
eene na ; daarom heb ik de zaak aan Hecker geendos-
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seerd 1 ); op voorwaarde van gematigdheid en beleefdheid en
patricische fatsoenlijkheid in de tegenspraak : want van tegenspreken zal nog al wat te doen vallen. Habes ad mania. Reis
?Lid as,-,3 2 ), mijn waarde van den Brink! en laat mij dikwijls
van u hooren. In Leyden hebt gij velen, die u wel willen,
en zeer zeker twee vrienden, die dikwijls van u spreken
en gedurig aan u denken en bet gebeurde met droefheid
bejammeren. Maar gij kunt veel, misschien alles herstellen:
er is tijd toe noodig. Toe, doe het! maar gij zult het.
Vale, vale!

Tui amans,

Geelius.

P.S. Wat Prof. B(ake) tegen Bergk heeft, weet ik niet;
maar ik vind hem geniaal, maar aanmatigend, en
mij dunkt, dat hij meer en meer zijn oordeel met de
vaart van zijn genialiteit begint te overrijden 3).
N°. 4. BAKHIJIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Bonn, 22 April 1844.
Hooggeleerde Heer !
De waarlijk vaderlijke belangstelling, waarmede gij mij
steeds op mijne omzwervingen vergezelt, dwingt mij elken
brief te beginnen met opregte dankbetuiging voor zoovele
onverdiende genegenheid. Thans mag ik het dubbeld doen,
nu uw vriendelijk voorschrijven mij de even aangename als
voor mijne studien belangrijke kennismaking met Prof.
Br andis heeft bezorgd. Ik verwachtte van hem veel om
hetgeen ik van hem las, meer nog om uwe lofspraak, maar
alles wend overtroffen door den indruk, dien hij op mij
maakte, toen ik hem zelven sprak. De helderheid en tevens
1)
althans
2)
3)

Ook Hecker blijkt echter de zaak niet aangedurfd te hebben;
in den Gids is geene recensie te vinden.
met God.
Blijkens het korte adres „Brinckio" is deze brief weder in-

gesloten bij een van Bake aan Bakhuizen van den Brink, die niet
bewaard is.
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de diepte van zijn geest trof mij, en toch verlegen maakt
zij niet, omdat zij met zooveel ongekunstelde bescheidenheid
en echte humaniteit en urbaniteit gepaard gaat. Zoo het
in mij opkwam, ijdel te zijn of te bluffen, zou zijne tegenwoordigheid mij een strenge les wezen. De wijze, waarop
hij mij ontving en met mij was, heeft dan ook mijn besluit
gevestigd, dat in den beginne vlottende was. Toen ik namelijk in de voorleden week te Bonn arriveerde, had de vakantie
een aanvang genomen. Prof. Brandis was op reis, Prof.
Welcker vond ik herhaaldelijk niet te huis : de stad zelve
vond ik eng; de academische inrigtingen hinderden mij
doordat zij zoo in het oogvallend nieuwbakken waren; ik
heb een krachtig geprononceerde antipathie tegen. de Duitschers als zoodanig: kortom ik kon mijzelven de vraag niet
beantwoorden, wat ik hier doen zou ? Om echter tot eene
beslissing te komen, en tevens om u over hetgeen ik hier
dacht en ondervond te schrijven, wachtte ik de terugkomst
van Prof. Bran dis af: door die af te wachten is mijne
beschouwing aanmerkelijk gewijzigd.
Hij was Dingsdag 1.1. nog slechts weinige oogenblikken
van zijn uitstapje naar Belgie teruggekeerd, then ik mij
andermaal bij hem aanmeldde. Zijn ontvangst was regt g,u1
en vriendelijk : hij sprak veel over Holland en hetgeen daar
in de geleerde wereld omging ; vooral vernam hij met veel
belangstelling naar u en herinnerde zich met genoegen zijne
ontmoeting met u te Kissingen. Vervolgens ging het gesprek hoofdzakelijk over de oude historia philosophiae enz.
Mijn bezoek werd gevolgd door een dine-invitatie 's anderendaags, bij welke gelegenheid ik Mevrouw Br andis leerde
kennen, eene echt beschaafde vrouw, die haren man op
zijne reizen in Griekenland en Italie heeft vergezeld. Voorts
waren er Prof. Nit z s c h 1 ), een ook ten onzent zeer geestimeerd theoloog, die echter wel wat de doceertoon van den
katheder aan tafel medebragt, en Prof. A r n d t, een vrolijke
prater, echt Duitsch en als zoodanig een ware Franzosenfresser, maar die het gezelschap amuseerde met zijn ijver
voor de Duitsche middeleeuwen en de oude Genossenschaften
1) Karl Immanuel Nitz s c h, geb. 1787, prof. te Bonn sedert 1822.
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der Handwerker. Brandis vertelde veel van Niebuhr
en het deed hem genoegen te vernemen, dat de verstandigen in ons land Niebuhrs reisberigten niet met spijt,
maar met erkenning van het juiste, dat er veeltijds in zijne
oordeelvellingen over Holland lag, hadden ontvangen. Voorts
kan (ik) voor mijne studien van Prof. Brandis alle ondersteuning verwachten. Een en ander heeft mij doen besluiten,
niet in de stad, die mij stuit, maar in de nabijheid voor
een paar maanden ten minste mijne tent op te slaan. Ik
ben in de gelegenheid dan de lessen van Br a n d i s en
Welcker te bezoeken ; ik heb rust om mijn begonnen
historischen arbeid of te werken. De stad is gunstig gelegen om naar Keulen, Dusseldorf, des noods naar Dillenburg te komen, plaatsen, waar ik nog historische nasporingen te doen heb : ik zal mij in rapport kunnen stellen
met Prof. Dahlmann 1 ), die her insgelijks aan de universiteit verbonden is en wiens onlangs verschenen werk, Geschichte der Eng lischein Revolution, zeer geprezen wordt. Ik
heb het nog niet gelezen, maar ik vermoed dat het althans
niet anti-hollandsch zijn zal, omdat hij den grooten verdiensten van Willem den III billijke hulde toebrengt.
Prof. Welcker heb ik meer dan eens gezien. Ik heb
maar de stoutheid gehad hem met mijne dissertatie en een
afdruk mijner Epistola 2) de komplimenten van Prof. Geel
te brengen. Hij kwam mij wel wat ingetrokken en overvoorzigtig voor : hij spreekt niet zoo open en gemakkelijk
ale Prof. Brandis. Toch was hij uitermate beleefd, zoo
zelfs dat hij mij gisteren een tegenbezoek heeft willen
brengen. Ik was op de bibliotheek bezig en miste alzoo dat
voordeel. Welligt dat wij een volgende reis beter aan den
slag raken. Cobet had hij voorleden jaar te Rome gezien
en vernam naar hem met belangstelling: vooral wenschte
hij te weten of er van C o b e t geene anecdota ter perse
waren, waarvan hij hem geraden had de uitgave te bespoedi1) Dahlm an n, geb. 1785, een der zeven in 1837 uit Gottingen
♦erjaagde professoren, sedert 1842 hoogleeraar der geschiedenis te Bonn.
Symbolae litterariae,
21 Epistola critica ad Jacobum Geelium,
dl 5.
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gen. Prof. Ritschl heb ik niet bezocht, omdat de dood
van diens vader hem van huis en tot allerlei drokten geroepen heeft. Voorts zijn er onder de privaatdocenten hier
literatoren: Duntzer, Schopen, Gildemeister. Ik
heb echter nog geen' van die alien ontmoet. Te Keulen
heb ik even Kr euser bezocht, die aan het afwerken zijner
paradoxe geschiedenis der Grieksche letterkunde bezig is,
en dan vervolgens van plan is te bewijzen, dat Diogenes
Laertius een Christen-monnik uit de zesde eeuw is, die
uit latere compilaties op zijne eigene gelegenheid weder
compileerde. Zijne stelling denkt hij te bewijzen door vergelijking van D. L. met Byzantijnsche schrijvers. Proficiat !—
Voor het overige reken ik het bezoek bij hem tot mijne
aangename ontmoetingen. Alleraardigst heeft hij mij den
tijd gekort met van F. A. Wolf zijn leermeester, en van
K. 0. M n ller zijn medeleerling en tijdgenoot te vertellen.
Wanneer men zooals ik, te midden van de 4o pia 1 ) des
belgischen bodems voor klassieke studien, naar dergelijke
spijs maanden lang gehongerd en gedorst heeft, is het eene
troost menschen aan te treffen, die mij mijn vroeger verkeer in Holland voor den geest brengen, en over onderwerpen spreken, waarin ik steeds belang stelde. En toch
was het eerste nieuwtje, dat Prof. Welcker mij mededeekle,
niet opfrisschend. Het gold de recensie mijner Variae lee
times 2) in de GOttingische Anzeigen, van February. 1k vloog
naar de bibliotheek om die recensie te lezen : ik ben er niet
van geschrikt maar innig boos over geworden. Ik bid U
H. G. mij niet te verdenken, dat ik met mijn werk hoog ben
ingenomen. Zelf heb ik naderhand veel gezien, dat ik ongeschreven wenschte; op andere misslagen hebben anderen
mijne aandacht gevestigd. Toen Hecker mij voor eenigen
tijd eene beoordeeling beloofde, heb ik hem zelf eerlijk gezegd : dat is eene stommigheid ! en dat is eene overijling !
Sla mij voor beiden, maar niet al te bloedig ! Had Krische
Onvruchtbaarheid.
Van den Brink's dissertatie, getiteld: Variae lectiones de
historia philosophiae antiquae. De recensie van Krische is te vinden
in de &Offing ische gelehrte Anzeigen van 1844 dl. I p. 182, 185.
1)
2)
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het evenzoo gemaakt, ik had er tevreden mede geweest, en
ware ik ontevreden geweest, toch : haberem, quod mihi imputarem. Nu echter heeft hij ten eenemale geest en strekking van mijn geschrijf miskend. Hij heeft zich boos gemaakt, geloof ik, omdat ik hem in de possessie van zijn
historisch-philosophisch kasteel heb willen storen. Maar
niets lag verder van mijn plan, dan een nieuw systeem der
Platonische of Voorplatonische philosophie voor te dragen.
Ik ben daartoe niet knap genoeg, en ik gun den Heeren
realisten de vreugd, dat zij Par m enide s, Empedocles,
Plat o tot zulk een consequent geheel hebben verwerkt,
dat de dialektiek van Kant of Hegel er niets meer aan
te berispen weet, zoodra de praemissen toegegeven zijn.
Men vergunne mij van mijne zijde te gelooven, dat de
philosophieen van die Heeren meer op humnert tijd dan op
den onzen zullen geleken hebben, dat zij zelve wel eens
gedroomd of geslapen hebben, dat zij meermalen met hunne
taal hebben moeten worstelen, zoodat hetgeen men hun
thans wil laten denken, toen ietwat scheef voor den dag
kwam. Maar ik wilde nog niet eens zoo ver gaan. Ik wilde
alleen met enkele proeven aanwijzen, dat er aithans in het
tijdvak v6or Plat o, uit een historisch-grammatisch standpunt veel te kritisecren, viel, eer men met de Heeren Duitschers kon spreken van : „Es liegt aber erweislich in der
ganzen Denkart", of „man musz die Anschauungsweise des
Philosophen giintzlich verkennen" enz. enz. Als rische
mij verwijt, dat het geheel los zamenhangt en dat van uit
zijn methodiek standpunt betoogt, geef ik het hem gaarne
toe. De historia philosophiae, realistisch beschouwd, was
voor mij de roode draad, waaraan (ik) eenige kritische aanmerkingen vastreeg, en hij moet het mij vergeven, dat ik, waar
die draad afbrak, de einden wat lomp aan elkander knoopte.
Krische heeft dan ook alles, wat in mijn geschrijf op
woordkritiek betrekking had, laten liggen, behalve op twee
plaatsen waar hij kennelijk ongelijk heeft. Indien ik van
uwen tijd geen misbruik maak, wil ik even zijne beschuldigingen doorloopen.
De eerste aanmerking van mijnen recensent geldt de
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plaats van Herodotus II. 123 en hij beschuldigt mij, dat ik
IhETSIMIZXCL761; 2 ) voor hetzelfde heb gehouden. Ik
kan het niet helpen, dat hij mij niet verstaan heeft: p. 8
initio van mijne dissertatie heb ik dunkt mij beide duidelijk
onderscheiden. Zelfs uit pure bescheidenheid heb ik den
ouden Herodotus van die beschuldiging willen vrijwaren.
Ik heb daarom zijne uitdrukking dus opgevat, als had hij
niet willen zeggen: de Egyptenaren hebben het allereerst
de onsterfelijkheid geleerd, maar 1-,5;4$ ray AOrov, d. i. de onsterfelijkheid der ziel in verband met de metempsychose :
nu kon de metempsychose niet bestaan zonder dat de ziel
deadoccroc was, d. i. niet met den dood (des ligchaams) ophield. —
Maar, zegt Kris c h e, de viunigheid van Her odotus kan
niet op Empedocles gemunt zijn, omdat Herodotus niet
spreekt van eene metensomatose in planten, zooals Empedocles die geleerd had. Ik antwoord, dat Herodotus van
de leer der Egyptenaren sprak, en dat, zoo het hem niet
bekend was dat deze eene dergelijke metensomatose stelden,
hij er ook niet van kon spreken, maar toch zeggen kon
dat over het geheel de leer der Egyptenaren met die der
Pythagoreers onder zijne tijdgenoten overeen kwam.
Kris c h e berispt mij, omdat ik in den Mettexenus van
Plato eene bespotting zie der gewoone ITITÓLCP101. Hij
ziet het niet. Ik kan het weder niet helpen. Prof. Geel
zag het wel, toen hij voorleden jaar, den Menexemus met
zijne huisgenooten herlas. Wie heeft hier gelijk ? P. 12
heb' ik mijne gronden opgegeven.
„Sehr richtig", zegt Krisch e, heb ik opgemerkt, dat
Euripides zijnen persoonen woorden in den mond (legt), die
met de ideen van hunnen tijd niet overeenkomen. Om dat to
zien behoeft men waarachtig geen lynx to zijn. Maar, zegt
hij, de plaatsen die ik voor Heracliteisch houd zijn het niet,
zij zijn Orphisch. De drommel mag weten, hoe hij daar zoo
precies achter kan zijn. Want onder het Heracliteische zelf
is zeker veel Orphisch. Buitendien de groote Vale ken a e r
heeft eenige capita volgeschreven over hetgeen in Euripides
ciaavacrix 1 ) en

1)
2)

Onsterfelijkheid.
Zielsverhuizing.
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Anaxagoreisch was. Zoo er Anaxagoreisch in is, waarom
ook niet Heracliteisch ? — Eindelijk is alweder Valckenaer
mij met de vergelijking voorgegaan : zie Val ckenaer Ad
Euripidis Hippoljtum vs. 190.
Op bl. 33 en 35 heb ik volgens Krische geheel en
al de verschillende denkwijzen van Emped ocl es en Plato
miskend. Ik zal het gelooven, zoodra hij mij uit eene andere
plaats dan uit den Phaedrus kan bewijzen, dat Plato de
wandeling der zielen langer dan 3000 jaren heeft gesteld.
Wanneer hij dat niet kan, is mijn gevoelen, geloof ik, niet
door zijne magtspreuk omverre te werpen.
Nunc vero venio ad gravissimam querelam : K rische
neemt het hoogst kwalijk, niet alleen aan mij maar ook aan
Berg k, dat ik over Hippo gesproken heb, zonder na te lezen,
wat hij GOttingische Anzeigen 1834, S. 1901, 1902 geschreven
heeft. Herr Krische schijnt in dit opzigt onder een ijzeren
fataliteit te liggen. Want Pr ell er heeft het nog veel erger
gemaakt, toen hij voorleden jaar bij de beoordeeling van
Krisches Forschungen, dezen aanried Bergks Commentationes over Hippo na te lezen, hetgeen hem tot andere
inzigten in de philosophie van Thales zou brengen. Thans
wreekt Krische de prioriteit zijner ontdekkingen op mij.
Maar wat zijn die ontdekkingen? Ik heb het hier op de
bibliotheek nageslagen. Zij bestaan daarin, dat Hippo in
den tijd tusschen Cratinus en Aristophanes te huis
behoort en zamenhangt met Diogenes Apolloniates
en Diagoras. Voorts dat Hippo geen Rheginer maar
een Samier geweest is. Ik heb derhalve weinig bij mijne
onkunde verloren : want zonder van Krische te weten,
heb ik met hulp van Bergk hetzelfde gevonden, en nog
alles veel naauwkeuriger bepaald. Dit b.v. dat er gesne betrekking tusschen Hip p o en Diagoras bestaat, want dat
Diagoras veel, ten minste een 25 jaren, jonger is dan
Hippo. —Maar deze demonstratie laat Kris che weder geheel
en al ter zijde om mij te berispen, dat ik door een plaats van.
Clemens Alexandrinus te transponeren Hippo voor
den bijnaam Melier heb willen behoeden, p. 45 mijner
dissertatie. Intusschen heeft Krische GOtt. Ann. 1834 p.
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1901 letterlijk het volgende geschreven: „Nach Clemens (Protr.
p. 15 A) darf man ihn nicht fur einen Metier ausgeben, da die
worte zal AtarOpou ;cal "17r7rcovx rdv 1\144tov zweifelsohne umzustellen sired." Nu schijnt het, dat sedert ik K rise he een
grond voor die omzetting, namelijk de orde der namen bij
Arnobius, aan de hand heb gedaan, hij aan het twijfelen
geraakt is. Ten minste nu heeft hij het er op gezet om
over de plaats van Arn o bins te struikelen, in plaats van
mij te bedanken, dat ik er hem heb willen overheen tillen.
Over al wat ik betrekkelijk Hippo's leerstellingen in
de Placita philosophorum heb trachten te emendeeren, staat
bij mijn recensent geen enkel woord: maar mijn groote
vergrijp is, dat ik over het hoofdpunt zijner leer eene plaats
van Simplicius boven een plaats van Alexander
Aphr o di sien sis gesteld heb: de grondeu, waarom heb ik bl.
52 opgegeven. Alexander zegt: "171 7Cell X ir770p0C,61:1 (Tire;;)
-

ripXfp dor ACjg Ta uy pav daiopicrrce; L7r0SraTaJel, OZialaca otcpc cor,z7T6TE.pOY
-

Dit alles is zoo negatief en dal psd rov, dat
ik geloof dat het den commentator zelven geschemerd heeft.
Hij ten minsten heeft niets van Hippo onder de oogen
gehad. Dat heeft ook Si mpl iciu s niet. Toegegeven; maar
in plaats van de onbepaalde ;.crropocipTss heeft Simplicius
het boek van A rist o t el e s besten en geleerdsteu leerling
Theophrastus gebruikt, en daarom hebben Schleierma cher en Br an di s zooveel waarde gehecht aan de berigten, die hij Ad Phys. Ausc. f. 6 mededeelt. Met al de voorliefde van Krische voor Alexander Aphrodisiensis
komt het er echter eindelijk op neder, dat, volgens hem,
Alexander en zijne icrropoCyrs; Hippo toch niet goed
verstaan hebben, en dat hunne dwaling een gevolg is van
eene „Schiefheit des Ausdrucks" bij Hippo. Dat is een
cordate manier om zijn teerbeminden Alexander to
redden, die alleen Hippo van 67p5v laat spreken, waar
alle overige schrijvers der oude Historia Philosophiae Hippo
flunk weg z;acep laten schrijven.
De vent begint mij waarachtig te verveelen; want het
wordt hoe langer hoe dommer. 1k heb gegist, dat Hippo
op naam van T hales boeken geschreven heeft, en dat
ijaa7p cZ5*

x. r.

-
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Gale nu s daaruit eene plaats als Thaletisch geciteerd heeft: zie
Dissertatie p. 54. Intusschen ben ik overtuigd dat die gissing
bedenkelijk is en schreef daarom p. 58: „quaedam superesse,
quae nostra e conjectura explicari non possint." Mij hinderen
vooral de woorden: 7rcz3s Xi4sxrat rpthrio, omdat
ik (de) boeken-verdeeling niet zoo oud houde als het ondergeschoven schrift van Hippo, dat tusschen de 80ste en 84ste
Olympiade vallen moet. Maar de bedenkingen van Krische
zijn curieus: 670/XEIX behoort niet tot het spraakgebruik van
den Empedocleischen tijd, maar tot den tijd der Peripatetici ;
Plato kent het slechts hoofdzakelijk in de beteekenis van
letters. Het zij zoo; bij Empedocles staat evenmin 6701,687x,
als het toch wel degelijk in zijnen tijd reeds gebruikelijke
oipxcei. Empedocles sprak van een woord zoo
poetisch, als crroixsix onpoetisch is ; maar evenmin als nu
Zeno, Melissu s, Hippo en andere prozaisten het woord
t:iCcep.oc voor element gebruikt hebben, schoon het toch
bestond, evenzeer had Empedocle s, dichter meer clan eenig
ander philosooph, regt (proixsix to laten liggen, al ware het in
zijn tijd gebruikelijk. „Platon", schrijft Kris c h e, „zeigt uns
deutlich, das der Ausdruck urspriinglich fiir die einzelnen
Buchstaben als einfachste Bestandtheile der Rede (venommen, and von hier aus in physiologischem Sinne iibertragen
worden ist. Vergl. bes. Tim. 48 B. Darum ist ihm selbst
nur der Gebrauch fiir die Urbestandtheile der Rede durchgangig geliiufig, wahrend er sich nirgends der physischen
Bedeutung fiir die primitives Bestandtheile der Natur
schlechthin bedient, Theaet. p. 201 E, weiche er an sich in
ihre ITebertragung misbilligt". Ik word warm, omdat de
kerel zoo onbeschaamd liegt. Mag ik u eens even de plaats van
Timae'ns voorlezen Ti a; 7-C,; oipavov 7$va6scec rupa;
11;a01705' 78 ;Cal c'dpog zai Cp66IP a8178071 Olz:d7;%)21 XXI ni 7rp0 roCirou
✓

7rde5;l. 244, 7'oep oz:,aei; 77a, 7:11,86111 oci,rcZy p.SiOYUY.811, CiA21: th 8.1a661
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elx6rce; 61 6 roC zai gpotzb CPpo.voLyro; vin stxttcrajval. Keurt Plato
-

-

hier het gebruik van het woord Troixthe voor cipma rot"; Iravra;
af? Neen, maar hij keurt af, dat men elementen 770128ix uoemt,
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die geene elementen zijn, omdat zij op velerlei wijze gecomponeerd zijn. Blijkt uit deze plaats, dat het woord Troixsix
van zijne oorspronkelijke beteekenis als letters in een physiologischen zin overgebragt is ? Neen, maar Plato brengt
hetgeen in physiologischen zin gezegd is in een grammaticalen over en solt er op zijne wijze mede. Of zou Herr
Krische altemet denken, dat het oude philosophische
spraakgebruik ook toegelaten had, dat men de Etio rceo t; r ay
TiLTC1)10 noemde hetzij •uATaxii hetzij ;%/4,04? Uit de plaats
van den Timaeus blijken, mijns inziens, twee dingen: ten
eerste, dat zoo niet in den tijd van den gefingeerden Timaeus
en derhalve bij de Pythagoreers ten minste in den tijd van
Plato het woord Troixsta voor elementa rerum zeer algemeen gebruikelijk was ; ten tweede dat Plato aan het
woord de abstract physische beteekenis hecht en daaruit
redeneert, en die abstract physische beteekenis is door de
latere grammatici zeer juist opgegeven als Entxsiov n-aiv ra
irmrov zati diapg.;. Duidelijker blijkt hetzelfde in den Cratylus, waar niet de enkele letters maar geheele woorden
crroixsta genoemd worden, zoodra zij slechts niet in een nieuw
woord deelbaar zijn. De abstract wijsgeerige beteekenis :
oorspronkelijk en ondeelbaar, schijnt overal door de redeneering
been. Cratylus 422 A: ItO rE oLv tin Evra.n o cinz7opgticep a Malik);
-

-

-

-

3 160170
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cZ:crl epgi TOIXSIX (laat Herr Kris eh e hier eens het synonyme
y' io6opp.arx zetten, als hij durft) rcav diA4cov Ti xai A67 cov gal
6:/obtarcav; TacCiros yap n-ou othdri aistaloy (pozvi5vai if eiXAcey Ovopairand
cuystsitalice, av oiirce; txvj . OTov viv afl 7-6 ot74-av gCpap.Ev t X rozi
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ró ag &ay ra 4.79 Cpeeip.sv av 4'1
gripani, lzgiva at Fy di41vcov, a144' r av Tort yE Adcgcap.g.v o o6scirt
iripand cr67'zgircei 6vof.CaTwv aixxiw c aV CIIXT(.4EV TOIXSiCt7 TS
Eival zal CZXST1 roiro :4/.4 astP Ei9 diA4ot óvaturce olvcapg iogiv. —
-

,

.

-

,

Nog eens : ik daag Herr Kris che uit, om in deze plaats
ergens het woord Troixeroy door yprityx to remplaceren. Maar
dat wil de schalk niet. En daarom spreekt hij eerst van
„einzelne Buchstaben" en vervolgens van „Urbestandtheile
der Rede". Houdt den did! Het begrip van einzelne Buchstaben is zeer materieel en concreet, het begrip van Urbe-
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standtheite der Rede philosophisch en abstract. Nu vraag ik :
wat ligt eer op den weg der menschelijke ontwikkeling ? te
spreken van Urbestandtheile der Rede of van Urbestandtheile der Dinge ? Ik geloof wel het laatste. Voorts pigitia
komt van ypacbco krabben, maar crroixetov ? Gelooft Krische
altemet van (77i CO, zooals een grammaticus bij den Etymologus magnus het doet ? — Neen ! crroixerov komt van crrsixce
en het woord heeft zelf in het taalgebruik een wandeling
te maken gehad, eer het in de betekenis van, hetzij rpcitya,
hetzij apx voor den dag kwam. Welke wandeling weet ik niet.
Ik heb er mij op de bibliotheek, die overigens niet zeer
rijk is, blind naar gezocht, maar nets gevonden dat mij
bevredigde. Ik neem dus allernederigst tot uwe geleerdheid
mijne toevlugt. Maar hetgeen ik, dunkt mij, zeker kan
stellen is dit : Plato kent als evenzeer gebruikelijk beide
hoofdbetekenissen. Ik geloof dat ik in staat ben den Heer
Krische hier in de engte van een dilemma te jagen. Of
TTOIXEt01/ is in de beteekenis van primordium rerum ouder dan
in de beteekenis van letter, en dan ligt zijne geheele redeneering ter aarde. Of GTOIXEra hebben eerst geheten letters en
naderhand elementen. Dan vraag ik: hoe komen de elementen
aan de naam letters ? en het antwoord wordt dunkt mij
dit: omdat zij door letters a', 0', 7', a', uitgedrukt zijn. Hoe
vreemd het klinke, het is mogelijk dat het tetragramma
van Pythagoras daartoe aanleiding hebbe gegeven, en
dan weet ik Krische juist op te geven, wanneer het woord
670IXEIX zijne physiologische beteekenis gekregen heeft : namelijk zoodra en niet eer dan het Pythagorisch tetragramma
met de cosmologie in verband was gebragt, met andere
woorden zoodra er vier elementen gevonden waren, die met
de zijden van den Pythagorischen vierhoek correspondeerden.
Dit nu was waarschijnlijk vdor Empedocle s, maar zeker
het stelligst door Empedocles het geval. Ik begrijp dan
ook, hoe reeds in zijnen tijd de uitdrukking TCG ToAuap6Arce
7:-Trapce heeft kunnen ontstaan. Men supplere namelijk
papttkara vel •roixacc. Niets is dunkt mij natuurlijker. Ik
redeneer echter hierbij ex concessis van Kris che; want
voor mij zelven geloof ik, dat Trotxsiov in de zin van primorditura
.

,
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rerun vroeger is en in dien zin eene andere afleiding vereischt, die ik voor het oogenblik niet weet, maar naar
welke ik zoekende blijf.
Over hetgeen ik van Zeno en Anaxagoras heb gezegd, heeft weder Krische geen sylbe. Hij springt op mijn
derde caput over. Ik heb hier eene groote domheid begaan en
geredeneerd over een boek van Dicaearchu s, dat laid you
Ilspi-ca zou geheten hebben. Later heb ik vernomen, dat
dit gansche boek de vrucht is van een bedorven plaats van
Cicero aan Atticus, en dat Petersen het gansche
boek van Dicaearchus vernietigd heeft door zijne voortreffelijke conjectuur : Dicaearchi librum et Phaedri IIe p1
aSeci V. Maar Krische slaat mij niet met de wijsheid van
Peterse n, maar met zijne eigene in zijne Forschungen. Ik heb
die niet kunnen nazien, maar volgens hem heeft hij bewezen,
dat bij Diogenes Laertius III. 38 rov r pdrov 7; paq)gc
52‘011 beduidt : de gansche stijl van Plato in alle zijne boeken.
Ik heb de plaats van Diogenes p. 81 geciteerd en als ik haar
nu nazie, lees ik er niet anders uit dan dit, dat Di c a e ar chus
niet alleen het Tpdgiopac van den Phaedrus, d. i. de lofrede
op de liefde, jongensachtig heeft gevonden, maar dat hem
het gansche geschrift (de Phaedrus) in zijn vorm overdreven
toescheen. Ik vraag uw oordeel, of ik het mis heb.
Heb ik tot dusverre over revolutionnaire nieuwigheden
op mijn kop gehad, thans krijg ik van Krische over mijn
conservantisme. Ik heb p. 84 de Vulgata verdedigd
el yrit io Z':c mu cipx yirvoim, o6x city 111 apv3; Tiyvoim, in Phaedro
p. 245 D. Ik geloof eigentlijk niet, dat Kris che veel van
grammatische kritiek begrijpt ; want zijne redeneeringen
zijn weder curieus. 1 0 . „Diese Argumentation (de argumentatie namelijk, die Krische aan Plato leent) musz geBOA werden, wenn man sich auf Vertheidigung der Vulgata
einlaszt." — Het is jammer van de argumentatie; maar ik
kan het alweder niet helpen. 2 0 . Volgens de Vulgata is er
eene „Zweideutigkeit durch den doppelten Gebrauch von
7i7vso-aal." Ik kan die Zweideutigkeit niet vinden ; maar
vertaal beide keeren ri7PS6a0G1 als oriri op deze wijze : Si
enim ex aliqua re oriretur principium, non ex principio
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oriretur. En zoo vertaal ik ook het voorgaande, dat tot
hypothese en substraat der gansche redeneering dient : omne
quod oritur, debet ex principio oriri, ipsum vero principium
e nihilo. — Zelf expliceert Plato later, hetgeen ik beweer
dat hij gezegd heeft: cbro4op.iv4c, ours ot6r4 Tors a
s ou, 01:37$ gzsivto. 7 ev4o- Erco, &rep aET ey cipx25; ra xcivrat
7,Y'jcacti . 3 0 . Men moot volgens Krische „unbedenklich
schreiben", in plaats van oint dive cipx:?; 717vogro het volgende:
OZ. Z &;/ py>; $14. Want Cicero heeft zoo vertaald. Antwoord:
Cicero heeft de zin vertaald en geschreven wat in het
Latijn het bevalligst klonk. Voor het overige hebt gij mij
alien te Leiden geleerd, en ik geloof het met leerlingstrouw,
dat ceteris paribus lectio difficilior et exquisitior sit praeferenda. Nu is dat voorzeker met oux clv gE cipxgc 7'iyyozro meer
het geval dan met het kale 06. dill .
Maar om in eens met Krisches critische talenten of
te doen, zie eens, si tanti est, Phaedrus 247 A. Gewoonlijk
staat hier ocipivioy 4/F a,: . 1k heb beweerd p. 99, dat men
i:,7rouOyloy dakiaa lezen moest, maar Krische wil tiTspoupc'evtoY
lezen. Mijne gronden zijn weder de talrijke handschriften,
de meerdere moeijelijkheid van i,Toupavio; en eindelijk Proculus, die t. a. p. zegt : sera ocidrav ray otipaevaY i7 zi7roupciyi6; Lrrly
, ;;;/ .671 Nov L7ra ray o6pxyay aEi rderreiv, 0144' o6y. iy aledr;J rc;i
,

,

opxy:7; 7rayri xxra,l)ceyeG. . yap o6pciyloG. citPi; DOC Ca-oupaiytoc
T.71 pit 701; nA,iTa.1:10$ 7 poo si p47 at . Pus voor Pr oculus, die toch
-

wel Plato door en door gelezen had, bestond er geene
andere lezing, of was hem ten minste bij traditie zelfs geene
andere lezing bekend dan L7COUpapio;. Kris che baseert zich
op de plaatsen van dichters, die oCipc'eytoc schrijven. Het is
zoo ; maar geen dichter spreekt ook van Krisches
LT F.poupavtos. Misschien hebben die dichters eene metrische
noodzakelijkheid hierin gehoor (ge)geven; en wat zij ook schreven, ieder wist wat zij bedoelden en voor den zin kwam het op
hetzelfde neder, of men oz'ipdolos, ::d7roupoivio; of 67repoupiyio9 schreef.
1k zou er bijvoegen, dat Pr oculus wist dat men doorgaans
van ozipicyloq Apr; sprak en dat hij daarom juist zijn best doet
het platonische 61-oupcivin vol te houden. Ik voor mij durf
tegen de zoo stellige letter van Proculus niet aan. her
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is, volgens mijne meening, de uitwendige auctoriteit het
laatste ressort.
Wat Krische met het slot zijner recensie bewijzen
wil, versta ik in het geheel niet. „Er wiinschte sich mit
Herrn Bockh zu verstan.digen," — om mij op den rechten
weg te helpen. Het is jammer voor mij, dat Krische
het juist met BOckh niet eens is, maar dat B c kh het
met mij eens is, dat de voorstelling eener icrria in den
hemel niet Platonisch is, schoon BOckh die voorstelling uit
Philolaus zoekt te verklaren en ik naar eene andere aanleiding omzie, zie bl. 97. Vervolgens word ik door Krische
geleerd, dat de goden om op den rug des hemels te komen
niet door een gat kruipen. Het is weder jammer, dat die
les wat laat komt ; want ik had mij juist hetzelfde laten
onderrigten door Butt mann in Epim. ad Phaedr. Heind.
p. 384 en heb daarom diens woorden met een „Bene", zie
p. 103 mijner dissertatie, geciteerd. En daarop is, geloof ik,
Krische met het geheele Goden-carrousel de lucht in
gereden ; want hij is nog niet weder beneden en met zijne
recensie tot mij en mijne dissertatie teruggekeerd. A lles
breekt met dit betoog brusque at 110d/ 1.40a4OV CiTOTgaVVUTal
705
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Doch ik heb u verveeld, Hooggeleerde Heer, met
deze lange oratio pro domo, en dat is eene- slechte dankbaarheid. A.an de andere zijde ben ik u, meer dan iemand,
van mijn literarisch doen en laten eenige rekenschap verschuldigd. Nu heeft Krische mij boos gemaakt. Toorn
is wel eene slechte raadgeefster, maar ik heb de overtuiging, dat mijn recensent zelf zooveel kwetsbare zijden
heeft blootgegeven, dat het in de orde der dingen ligt hem
daar te raken. Dat Wilde ik nu doen ; maar mij zelf te
verdedigen voor een werk, waarin ik zoovele gebreken zie,
is de moeite niet waard, tenzij ik mijne teregtwijzingen
aan Krische aanknoop aan een ander punt, dat in de
literatuur eenige belangrijkheid heeft. Een dergelijk punt
is welligt juist de oorsprong der benaming Traixerov, waarvoor (ik) met vlijt aan het zoeken ga, en waar Brandis
onschatbaar wezen kan, door mij met zijne grondige kennis
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van Aristot eles bij te staan. Het zou een klein stukje
moeten worden, dat mij weder in den kring mijner vorige
studien verplaatste. Bergk heeft geene reden om over
Kris c he tevreden te zijn, en daar ik hem toch gaarne
eens te Marburg wilde gaan zien, kon ik het welligt door
zijne bemiddeling in het Zeitschrift fur Alterthums-Wissenschaft
geplaatst krijgen. Deel mij s. v. p. over dit plan eens uwe
opinie en die van Prof. Geel mede. Het spreekt van zelf,
dat, wanneer ik over het resultaat van mijn onderzoek zelf
niet eenigzins tevreden ben, het geheel in de pen blijft.
Zeer aanmoedigend was voor mij uw zoo gunstig oordeel
over hetgeen ik in de Gids leverde ; maar tevens rijk aan
stof tot denken en leerzaam uwe beschouwingen over de
eischen der historie. Het is waar, die beschouwingen
liepen zeer uiteen met die van Prof. Geel en ik had het
geluk en de angst. tevens over hetzelfde onderwerp gelijkelijk het pro en contra onder de oogen te krijgenl). Beslissing
wilt gij van mij niet vergen, die zelf door het strenge
sluitende weefsel van uw beider argumentatie zoo gevangen
ben, dat ik voor mijn eigen rust niets liever wensch, dan,
al denkende, de wijze te vinden om de strijdigheid van
beide beschouwingen in eene hoogere eenheid op te lossen.
Of ik dat vinden zal, weet ik niet ; maar zoo ik het al
vond, weet ik zeker dat mijne vermogens te zwak zouden
zijn, om mij bij mijn historieschrijven geheel en al naar dat
ideaal te conformeren. Over hetgeen ik gedacht heb, zou
ik uitvoerig schrijven, ware deze brief niet reeds zoo onbescheiden lang. 1k zal thans die zaak met Prof. Geel
behandelen, wien ik morgen denk te schrijven, en aan wien
ik ingesloten zou geschreven hebben, vreesde ik niet het
volume nog meer te bezwaren. Want ook met ZEd. heb
ik niet gaauw afgepraat, en met u beiden te mogen correspondeeren is mij zooveel eer en genoegen, dat ik verleid
word van de vergunning misbruik te maken.
1) Alleen het contra is one bewaard in den hierboven N°. 3 afgedrukten brief van Gee). Bake's gevoelen is echter althans eenigszins of
te leiden uit het hier volgende antwoord van Bak b uizen Tall den
Brink.
3

—
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Bepaaldelijk tot u zou ik echter voor Ho o ft een
goed woord willen spreken. Hij heeft mij geleerd, en, sit
venia verbo, gevoed. Daarom ben ik zoo aan hem verknocht. Hij heeft, ik erken. het, Tacitus nagevolgd,
maar deed hij het slaafs ? Was bij zijne tijdgenooten, die
het eerst de literatuur hunner natie tot stand bragten,
zelfs bij de Italianen en Franschen, niet doorgaans een der
Ouden hun rigtsnoer ? en konden zij anders, waar geen beschaving de taal nog gevormd had, en zij verlegen stonden
te midden der bajerd van vormen en woorden, die voor
hun lag? Wat ik in Hoo ft bewonder, is het krachtige
schilderen dat hij met zijne woorden doet. Wat ik nationaal
in hem acht is de aanschouwelijke, materiele beeldrijkheid
zijner taal. Eene eigenaardigheid, die naar mijne meening
in het Hollaudsch ligt en er in bewaard en hersteld moet
worden. Eene eigenaardigheid, die mij mijn vaderlandsche
spraak thans dubbeld doet liefhebben, nu mij in den vreemde
zoo vele kleur- en vormlooze abstraction der Moffen om
de ooren zwermen. Het Duitsch spreken gaat mij nog
onhandig af; misschien mengt er zich eenige antipathie
onder, die ik echter moet overwinnen.
Wat mij in uwe stylistische raadgevingen bijzonder trof
en wat ik mij voorneem in acht te nemen, is uwe lofspraak
op „republikeinsche severiteit en mannelijke deftigheid."
Ik las daarin mijn vonnis, maar te laat om het geschrevene,
dat reeds ter drukpers was, terug te nemen. Er is b.v. bij
mij ijdelheid en hartstogt, wanneer ik een mijner voorgangers b.v. Groen van Prinsterer op een dwaling
betrap, en die gebreken verraden zich in mijnen stijl door
eene gezochte bitterheid van uitdrukking, of eene poging
tot geestigheid. Beide strijden met het severe dat gij te
regt eischt. Een verstandig man mag niet om eene dwaling
driftig worden, en nog minder daarvan een publiek amusement maken. Ook dit is itsipacticZasc xai Cba torixav 1 ). Ik zal er
mij in het vervolg ten minste bij historieschrijven voor
wachten.
1) Kinderachtig en ploertig.
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Bijkans vrees ik, dat u van het bedoelde stukje 1 ) reeds
afdrukken ter hand gekomen zijn , waarin nog vele fouten
zijn overgebleven. In het nommer van Mei aanstaande heb
ik nog zooveel mogelijk veranderd en de andere errata op
het schutblad opgegeven. Men heeft te Amsterdam niet
met de noodige zorg gecorrigeerd, en mij zond men proeven
zoo slordig, dat en kele lompheden onder de massa mijn
oog moesten ontsnappen.
Hartelijk dank ik u voor uwen vriendschappelijken
wensch aan het slot van uwen brief. Ik wenschte, dat de
,overtuiging bij u levendig was, dat, zoo ik verlang mijn
vaderland weder te zien, geen der geringste gronden voor
die wensch is, u mondeling te kunnen betuigen, wat ik
thans slechts schriftelijk kan doers, dat ik met opregte
hoogachting en eerbied blijve
zeer verpligte
Van den Brink.
P.S. Prof. Br andis heeft mij speciaal belast, UH.G.
zijne hartelijke groeten en de belofte van spoedig schrijven
over te brengen.

N°. 5. J. GEEL AAN BAXHUIZEN VAN DEN BRINK.
Leyden, 23 Juny 1844.

Mi optime Brinki I
Den strijd tusschen de behoefte van het saisoen
en den Noordenwind, die her twee maanden lang gewaaid
heeft, gevoel ik microcosmisch in mijn kleine ligchaam :
zoodat ik, om het maar ronduit te zeggen, ongesteld
ben, en mij nederzet om uwe twee brieven te beantwoorden. De consequentie bevalt u misschien niet, omdat
bij nu het vooruitzigt hebt van een ongestelden brief te
ontvangen. En toch schrijf ik nu, omdat dit inconvenient
mij regt geeft, om de officiele drukten een beetje te laten
1) Nam. het opstel over Andries Bourlette, dat in de Meiaflevering van

den Gids

voltooid ward.
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rusten, en ik reeds lang naar een rustig oogenblik gezocht heb, om wat met u te praten; het treft tevens goed,
dat mijne fiaauwheid tegenover de krasheid uwer brieven
genade bij u vinden zal. Uw voorlaatste, of eerste, is zoo.
kras en vol kern, dat ik wenschte hem te mogen laten
drukken, tot stichting van velen die ze hoog noodig hebben
bijv. voor hen (zij zijn er God beter 't) die een boekje
van Agnostos Over onze philosophisehe behoefte 1 ) waarlijk
nog al goed vinden. Ik hoop, dat uwe Amsterdamsche
vrienden u dat dingetje overgezonden hebben, om u te
doen zien, hoe er geharddraafd wordt, om de wijsgeerige
leegte to Leyden 2) aan te vullen ! De heer Agnost o s is
een verbazende pessimist. 14 houdt al de tegenwoordige
geleerden voor lummels, die in de behandeling hunner
wetenschappen met begrippen rondhaspelen, zonder te ,
weten wat zij zijn. Zij praten van oorzaak en uitwerking
enz. (zegt hij) en gebruiken deze begrippen evenals ieder
gewoon mensch een stuiver, waarvoor hij een broodje bij
den bakker haalt ! Nu moet ik bekennen : zoo dit waar is„
dan ziet het er beroerd uit, en ik zal van u, Brink i,,
(want Agnostos is mij al te verdacht) moet(en) leeren, tot
hoe diep ik filosoferen moet over oorzaak en causaliteit,
eer ik dit begrip mag toepassen in de beschouwing van
eene corrupte plaats der ouden, en van de oorzaak der
corruptie.
Uwe wijze van de denkbeelden over historiografie van
Prof. B (a k e) en van mij in verband te brengen 3), is
geestig en diep gedacht ; maar uw resultaat dringt mij
een vergelijking op, die gij misschien verwerpt en zelfs.
mal vindt: het is namelijk, naar mijn gevoel, alsof gij„
zoekende naar de eenheid van Bake en mij, ontdekt hadt,
1) Het boekje heette eigenlijk Over de behoeften van onzen tO in
het algemeen, en van onzen slime in het bijzonder. ('s Hage, 1844.) Zie
eene zeer ongunstige recensie: Gids, 1844, Boekb. p. 548.
2) De vaoature is kort daarna vervuld door de benoeming van J.H.
Stuffken.
8) In het verloren antwoord van Ba khuiz en van den Brink
op Ge els brief No. 3.
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dat wij beiden op het Rapenburg wonen. Uw idee, dat ik
gaarne aanneem, als noodzakelijk en levenmakend beginsel
van alle voorstelling, is toch eigenlijk niets dan eene
schepping van het individu, in zoover deze den totaalindruk, dien zaken en personen op hem maken, in zich
verwerkt ; maar wat is zulk een idee, hoe noodzakelijk en
eeuwig gij het ook noemt, anders dan eene afspiegeling
in het verstand en het gemoed van het individu ? Zoodoende
wordt het eigenlijk onnoodig (en ik meen iets dergelijks
in mijn vorigen gezegd te hebben) te vragen, of het geoorloofd is, subjectief te wezen. Niemand, die rationeel
werkt, kan anders : de waarde van het idee, of der subjectiviteit, zal afhangen van de zuiverheid zijner opvatting,
en deze zal afhangen van zijn vermogen, om wezen van
schijn te onderscheiden. Dit vermogen is bij het individu
onvolkomen, — 't zelfde dat gij, met rijkdom van taal en
met Bibelebonsche diepte, uit de objective wereld demonstreert. — Welnu! (zegt gij) woont gij en Bak e dus niet
op het Rapenburg ? — Jawel, en te Leyden, en in Holland, en in de wereld, en (zooals ik vroeger schreef) ieder
beschouwt de wereld zooals hij kan, en hij beschrijft ze
zooals hij kan, omdat de natuurwet der ideeen dieper ligt
dan die der mathematisehe waarheid. — Maar mijn lieve
Br in k! uw stijl is goed, zuiver, levendig en pleizierig, —
en toch moet ik u raden, nog meer harmonie tusschen
onderwerp en stijl te zoeken : gij moet van 't geen gij nu
onder handen hebt, een 7.74tX gg asF maken.
Gij hebt gelijk, dat gij er de Bonnsche moffen maar
niets van vertelt. Zij zouden u niet verstaan. Die zielen
kunnen ook, in hunne „Germaansche algemeenheid" onze
liefde voor onze geschiedenis niet begrijpen. Ik heb wel
eens gedacht, of hunne nationale eenheid iets anders is,
dan eene onafzienbare verwaandheid, die zich, bij gebrek
aan concreetheid, in de speculatie gewikkeld tot de wolken
verheft, en op ons en anderen uit de hoogte nederziet.
Gij zult niet kunnen nalaten hun leven, evenals te Bonn,
zoo ook elders van nabij te bekijken. Toe, houd daar naauwkeurig boek van ! Het zal uwe taak worden, eens een
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woord mee te spreken over Duitschland. Enkele Duitschers
hebben er zelven eenig begrip van; maar wat gij er eens
over zeggen zult, moet niet voor Duitschland, maar voor
ons en anderen dienen. Gij moet het mij eens duidelijk
waken, of zij wezenlijk in het wetenschappelijke zoo vooruitgaan en uitmunten, als zij dagelijks zelven beweren ;
en zoo het waar is, of dit het resultaat kan genoemd
worden van de kracht of van de menigte der zamenwerkende individus. Want dat er zamenwerking bestaat, zult
gij niet ontkennen, al leven die heeren te Bonn, en in
andere universiteiten, onderling als katten en honden. Er
bestaat een hooge idee van wetenschap, dat alle krachten
in zich opneemt. Maar wordt het vertegenwoordigd, en
hoe maakt het zich kenbaar ?
Wanneer gij soms met een fideelen kerel wat praten
wilt, ga dan bij S c h open I). Hij is altijd zeer vriendelijk
met mij geweest, en zal u vriendelijk ontvangen in zijn
kloostercel, — z66 ten minste, kwam mij zijn kamer in het
gebouw van het Gymnasium voor. Hij heeft iets materieel
philologisch, en hij is dus minder geschikt voor u; — maar
hij wordt door de Bonners zelve als een typus van fideliteit beschouwd: en ik ben zeker, dat hij ten minste met
niemand oorlog voert, en aan niemand iets benijdt. Ga ook
eens bij Prof. F r e yt a g, den Oosterling 2 ), een uurtje praten,
en mijn vriendelijke groete doers. Hij heeft, jaren geleden,
eenige maanden lang te Leyden gearbeid, en was dagelijks
met Ha m a k er en met mij. Het is een „goeje vent":
hij weet veel Oostersch, en is bekrompen in de dingen van
het leven; zijn diepte en ruimte van begrippen ken ik
niet; maar gij moet ook een beleefde buiging voor mij aan
de Frau Professorin makers, en vragen hoe de oudste dochter
vaart, die te Elberfeld getrouwd is, en of de tweede dochter
al getrouwd is, of voor mij bewaard wordt.
1) Ludw. S c h op en, rector van het gymnasium te Bonn, later
professor te Weimar.
2) Gust. Freytag, geb. 1788, sedert 1819 professor te Bonn.
Zijn hoofdvak was het Arabisch; hij was de wader van den romanschrijver.
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Met Urlic h s kunt gij doen wat gij wilt, al moest hij
in den Rhijn ! Het is een pedante rekel, die ik drie jaren
geleden, bij het Verein, in het oog en in mijn zak gekregen
heb. Gij moet Bonn niet al te spoedig verlaten: want gij
kunt aan die heeren veel beduiden, wat hun nuttig is; en
vooral moet gij telkens op hunne bespottelijke archeologische overdrijving inhakken. Ik zal het aan onze goede
Janssen 2 ) maar niet vertellen, dat gij tot onze „Illustrationen" behoort; zijn arme zwakke hoofd zou er bij lijden.
De verhandeling van ter Haar (ik vlieg, door de
Noordenwind gedreven, van den hak op den tak) heb ik nog
niet gelezen 3 ). Wat gij er mij van geschreven hebt, drijft mij
om de lectuur te ondernemen ; nur die Allgemeinheit Ihrer
Kentnissen geht mir ab, — en ik zal mij door hem veel op
den mouw laten spelden. Maar wat gij van de voorstelling
des doods bij de Ouden zegt, klinkt een beetje paradox 4 ).
Waarom had ter Haar tegen den armen Schil le r los
moeten trekken ? die op zijn beurt ook niet veel meer dan
een jeugdige paradox uitgewerkt heeft ; maar ik heb toch
lust om zijn „grdszliches Gerippe" een weinig te beschermen. Vooreerst, hoe de ouden Freund Hain ook voorgesteld
hebben, zij hebben zeker in de voorstelling eene symbolische beteekenis gelegd. Draai nu een geraamte, zoo lang
gij wilt, om en om ; er komt nets symbolisch uit. Indien
nu het „geraamte voor het bed der stervenden" iets beteekent, dan is het : „zooals ik, zult gij er weldra uitzien,
als uw vel en vleesch en de heele boel, die uwe beenderen
zoo heerlijk bekleedt, zal verrot en verdwenen zijn" ; —
1) K. L. Urlichs, professor in de areheologie te Bonn.
2) Dr. L. J. F. Jan sse n, conservator bij het Museum van oudheden
te Leiden.
3) B. ter Haar's beantwoording van de prijsvraag : Wei ken invloed
heeft het Christendom gehad op de poOzij ? in de Nieuwe TVerken der
Hollandsche Maatschappij. II 2 (1843); zie de besproken plaats aldaar p. 337.
4) Het verlies van 13a khuiz en van den Brink's brief aan
G e el, die dit antwoord zou verkiaren, wordt eenigszins vergoed door
zijne mededeelingen over hetzelfde onderwerp aan Van Hees in den volgenden brief, die hierbij te vergelijken is.
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moet nu de stervende hem antwoorden : „heel goed ! maar
mijn geraamte is toch 66k een organisch natuur- en kunstproduct" ? — Dat is ook zoo : gij hebt gelijk ; maar deze
eigenschap is, vrees ik, niet het criterium van het „griszliche". Ik geloof, dat Schiller dit niet in de bestanddeelen en natuur zelve van dat geraamte gesteld heeft,
maar in de gedachten die het opwekt, en die regtstreeks
op den beschouwer alleronaangenaamst terugslaan. Stel een
geraamte, dat door de wormen nog niet geheel afgekloven
is, en laten er nog eenige wormen aan hangers; — die
voorstelling wordt nog onbehagelijker ; maar van uw standpunt moogt gij het 66k niet afkeuren. — Men zegt, dat
Byron somtijds in de luim was, om wanneer hij een
schoone vrouw zag, haar aandachtig te bekijken, en haar
vleesch tot op de beenderen weg te kijken ; dat was een
vreemde, humoristische zelfplagerij ; maar het is toch vrij
duidelijk dat hij een contrast zocht, dat het genot der
beschouwing van den schoonen buitenvorm voor hem vernietigde. Uwe Herodotische Egyptenaars met hun memento
mori aan tafel, recuseer ik, omdat zij met de „Goiter Griechenlands" van Schiller niets te doen hebben. Hiermede
neem ik de theorien van Lessing en Bo s s c h a en B o ttig er, en wie al meer, niet voor mijne rekening. Ik beweer
alleen, dat de ouden den Dood niet als een geraamte hebben
kunnen voorstellen, en dat een geraamte een beroerd onaangename gedachte opwekt, niet bij Sandifort maar bij
u en mij, die niet gewoon zijn met het menschelijke ligchaam
om te gaan, als met een gerookte ossen-rib. En toch
geloof ik, dat de oude beeldhouwers zeer goed wisten, wat
een geraamte was, en de geheele anatomie van het ligchaam
kenden ; 't geen mij natuurlijk brengt op het organismus
van de Theogonie, dat er bijna even graszlich uitziet, als
het schrikbeeld van S c hi 11 e r. `Vat zou ik doen, mijn
beste Brink? Het conservatismus van den achtingswaardigen uitgever 2 ) zit zoo diep geworteld, dat Gerrit San di1) De bekende Leidsche hoogleeraar in de anatomie (ov. 1848).
2) De Amsterdamsche hoogleeraar D. J. van Lenn ep, uitgever
van Hesiodus' werken.
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fort het er niet uit zou kunnen snijden. Bij de heeren van
zulk eene geestgesteldheid heeft de „simplicitas" eene onbegrijpelijke rekbaarheid en bruikbaarheid, om zelfs het ongerijmde te vergoelijken. Zoodra ik dit bij onzen leermeester
ontdekte (en dit geschiedde al spoedig) heb ik mij, in onze
onderhandelingen, bij de singula bepaald. Wij weten nu, ten
minste, na veel moeite, die de heer van L ennep genomen
heeft, dat de diplomatische hulpmiddelen ons nets verder
brengen ; het is een schrale voldoening, maar van Lennep
zal ze voor lief moeten nemen. Er is nu geen tijd om op
de plaats, die gij behandelt, met u „einzugehn". Misschien
reader, — maar het is een wanhopige arbeid, en het is
bijna geen wonder, dat Gruppe de heele Theogonie tot
100 verzen versneden heeft. — Met de Werken en Dagen zal
het zeker beter gaan. Van L ennep heeft veel practische
kennis van het landleven : hij werkt er vlijtig aan,
geloof ik, en het is toch altijd hupsch van een Amsterdamsch patricier, dat hij over zulke gemeene dingen meepraat.
Nu bedank ik u nog eens voor uwe beide brieven,
Brinki, en voor de uitdrukking en blijken van uwe
trouwe vriendschap. Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat ik
dezen zomer verder kom dan Hilversum en Nijmegen (K a ppe y n e is nu bezig met trouwen 1 )) ; maar zoo het mogt gebeuren dat ik mijn neus buiten de grenzen stak, dan kom
ik u even opzoeken. Ik had ook wel eenige lust, om de
Guelpherbytana 2) te bezoeken.
Een volgende keer hoop ik het beter te maken : want
zoo gij dezen brief ten einde toe uitleest, is het al genoeg van u gevergd. Dank Welcke r 3) voor zijne mantissa
op de Epigrammata. Ik heb het stukje met eenige vriende1) Van den Brink's vriend N. J. B. Kappeyne van de
('oppello huwde in den zomer van 1844 met de dochter van Bake.
2) De bibliotheek te Wolfenbuttel.
3) Fr. Gottl. Welcker (1784-1868), archeoloog en mytholoog,
professor te Giessen, later te Bonn.
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lijke woorden van den heer van
ontvangen.

e s uit Amsterdam

Vale vale, et meliora sperare perge, meque amare
Tui amantem
Geelium.
Hebt gij mijn goeden Rit s c hi') nog niet bezocht?
Groet hem vriendelijk, — 60) ri6 71 1.6 VOC; ?air TaV 2), maar
Ritsc hl zal u al te uitsluitend wezen. Intusschen, —
wees niet bezorgd over de correspondentie tusschen Janssen
pciv T a 6 $6 CLITX146021 ECIaLl.tiaV CP g psi 4). Ik heb
en Lersch 3):
gezorgd. — Binnen kort beantwoord ik wat beter uwen
laatsten.

N°. 6. BAKIIIIIZEN VAN DEN BRINK AAN P. M. G. VAN HEES 5 ).

Wolfenbuttel, 5 Augustus 18444
Vrijdagavond (of volgens Duitsche tijdrekening 's nachts)
ten half elf ure verliet ik Bonn. „Adspiciasque meas,
barbara terra, nates", zeide ik tegen die stad, zooals eens
een Italiaan tegen gansch Duitschland. Den togt langs
den Rhijn tot aan Maintz had ik vroeger gemaakt, en steeds,
als Sterne's „Dan- tot Berseba-ganger", met het verstokte
voornemen, om het all barron te vinden. Ditmaal ging het,
omdat ik Bonn, dat mij tegenstond, verlaten had, misschien
beter. Ik genoot St. Goar, Bingen enz. Te Frankfort am
1) Fr. Ritschl, beroemd als uitgever van Plautus.
2) Gij hebt wel een fijn verstand. (Euripides Medea. 529.)
3) Lor. L e r sch, professor in de klassieke literatuur te Bonn.
4) Stilzwijgen geeft de beste gerustheid. (Pindarus Isthm. I 62.)
5) Mr. P. M. G. van Rees, waarschijnlijk een studievriend van
Bakhuizen van den Brink, was sedert 1841 algemeen secretaris der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam, wat hij bleef tot
zijn dood in 1881.
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Main ben ik twee dagen gebleven. Ik heb naanwkeurig
die stad bekeken, die mij in zoovele opzigten Amsterdam
herinnerde. Zij was ook klein, then Amsterdam klein was;
zij werd groot zooals mijne vaderstad door burgerij en
handel; de luister van de kroon des Roomschen konings,
die hier werd ingehuldigd, werd dof geschenen door plebejische krachtsontwikkeling; maar die krachtsontwikkeling
kweekte in de al te enge ruimte der Rijksstad geenen nationaalzin, geene individualiteit. Zij ondersteunde niet kunst
en wetenschap, zooals Amsterdam het in zijne zeventiende
eeuw deed ; zij maakte hare bakermat tot — eene kermis,
zooals het nog is.
Van Frankfort 'mar Marburg. Slapende trok ik
Giessen door; 's morgens kwam ik te Marburg; ik was er
kort te voren geweest.
Hoe champetre Marburg er uitziet, hoe schoon het
ligt, als een wingertkrans om een bloeijenden en groen enden berg heengeslingerd, blijft weder voor mijne uitvoeriger
studien uit den vreemde bewaard. Zoo insgelijks een en
ander over de St. Elisabethskirche, die ik thans voor het
eerste zag. Een ding wil ik u toch mededeelen, schoon het
griiszlich is ; maar ik heb er reeds met G( eel) over gecorrespondeerd, en het behoort tot eene der levenskwestien, die ik
met t (er) H (a a r) over zijn boek Over den, invloed des Christendoms te voeren heb. T (e r) H (a a r) schaart zich namelijk aan
de zijde van Schiller, omtrent het afzigtelijke onzer voorstelling van den dood als een geraamte, en wil ons wijs
maken, dat de voorstelling middeleeuwsch is. Nu zijn hier
te Marburg al de grafzerken der landgraven van Hessen,
tot op Philips den Grootmoedigen (?) toe. Een der laatste is landgraaf Willem de Jongste, die op eene jagt van
zijn paard stortte en aan lien val overleed. Ook die heer
ligt hier in zijn praalgraf, plegtig in een ridderkostuum,
geharnast en gehelmd, in steep uitgehouwen ; maar onder
die zark is een geraamte gebeiteld, het afzigtelijkste dat
men zien kan, met vel en vleesch, waaruit wormen, neen
erger nog, slangen kruipen. Zoo, zegt de volksoverlevering,
heeft men het lijk des landgraven teruggevonden. V o n
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Rommel wederlegt die meening op historische gronden,
en denkt daarentegen, dat het eene allegorische voorstelling zij van den verscheurden toestand, waarin zijn dood
zijn gebied achterliet. Ik geloof tegen beiden regt te
hebben, wanneer ik beweer, dat dit de voorstelling van den
dood was, zooals die in dien tijd (landgraaf Will e m de
Jongere kwam in den aanvang der 16de eeuw om) heerschende was. Zie hier de stelling. Het geraamte, waaronder wij den dood voorstellen, geheel naakt, van vleesch
en zenuw ontbloot, is niet middeleeuwsch, maar uit den
tijd eener reeds gevorderde anatomische kennis. Roe zeer
monnikendomheid zich lang tegen ontleedkunde bleef verzetten, weet ge uit de geschiedenis van V esaliu s. Die
voorbeelden zijn met andere te verrijken. Een zoo gaaf in
elkaar passend geraamte levert de natuur slechts zelden.
Het is meerendeels een kunstprodukt. Ids gij ooit oude
missalen met teekeningen gezien hebt, dan is het der
moeite waard lijkmissen op te slaan. Gij vindt daar schonken en brokken geteekend, zelden een gaaf geraamte. En
wat deed de gebrekkige kunst en wetenschap toen? Zij
sloeg de geraamten doodhemden om het lijf. Zoo zijn zij
in den doodendans en in oude schilderijen. 1k herinner
mij uit mime eerste kritische Streifziigen 1 ), dat wij wijlen
Staring verweten, dat hij, Goeth e s bekende ballade
vertalend, het hemd, dat de torenwachter stal, veranderde
in een juweelen boot. Hij antwoordde ens, regt gevat, in
een epigram, dat ooze aanmerking juist zou zijn, zoodra
de industrie het niet slechts tot waterproef-vilt maar ook
tot rotproef-linnen zou hebben gebragt. Wij hielden ons
voor geslagen, en toch had hij ongelijk. De traditie stoorde
zich aan deze onmogelijkheid even weinig als wij. Zij
teekende een doodshoofd en doodsbeenen, en sloeg om het
overige den mantel der liefde, ditmaal een doodshemd, been.
Zoo zijn de dooden in den doodendans. Het onderzoek
ligtte dat hemd op en zag al de afschuwelijkheden, die
daaronder verborgen waren, en gaf die weder. Zoo zijn de
geraamten der vijftiende en zestiende eeuw; zoo de dood,
die onder het graf van landgraaf W ill e m ligt; zoo de
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dood, die regt humoristisch de rij onzer Hollandsche graven
op het Haarlemsche stadhuis besluit. Ik zit hier in Wolfenbuttel, en schrijf deze episode tegen Less in g, wiens
boek Wie die Alten den Tod gebildet, in Europa grooten
invloed heeft gehad. Ik houd tegen hem en Se hill er
staande, dat ons Gerippe, ons gaaf en helder door anatomische kunst voortgebragt geraamte, niet graszlich is:
tegen Schiller en t e r Haar, dat dit Gerippe geen
kunstgewrocht des Christendoms is, maar zich met het
Christendom verdragen heeft, toen eenmaal onderzoek, wat
zij vond, zooals zij het vond, voorgesteld had; ik houd
tegen alle drie staande, dat de ouden niet slechts den dood
als een genius met een omgekeerden fakkel hebben voorgesteld, maar ook nog afzigtelijker en welligt even afzigtelijk als het halfverteerde lijk der middeleeuwen.
Explicit, Deo gratias, amen ! haal eens adem over eene
kwestie, die u waarschijnlijk hoegenaamd niets interesseert.
Genoeg over het vriendelijke Marburg, dat ik nu vooreerst wel niet zal wederzien. Van daar ging Woensdagochtend de togt in eene retourchaise (de bestkoope gelegenheid)
naar Cassel. Het Hessenland mist het schoone van de
Rhijnoevers, toch heeft het vruchtbare bergen en de bewoners zijn innemend. Het kostuum der vrouwen is zoo
bont, dat mijne gedachten zich verwarren bij de poging
om het u te beschrijven; maar de buitensporig groote
steekhoeden der mannen zijn in hunne soort klassiek. Het
yolk brengt mij de Luikenaars te binnen; maar het is
schooner dan deze. In een tamelijk fijn besneden gezigt
beweegt zich een donker gemengd blaauw oog, waarvan de
uiterste omtrekken zwart geteekend zijn; en wanneer daarover, zooals meestal, lange zwarte wimpers zich bewegen,
geeft dit hunner physionomie eene uitdrukking van vatbaarheid, schranderheid, levendigheid, die de Rhijnduitschers
ten eenemale missen. Op het gezigt af, zou ik onder die
scherpe pinkende ooghoeken geslepen wilddieven vermoeden,
tot wier afschrikking ook in iedere landsherberg, van Marburg af tot voorbij Gottingen toe, de geschiedenis der
wilddieverij, in prent gebragt, ten toon hangt. Wat zal
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het arme, uitgezogene yolk ook anders doen ? Cassel,
waarvan ik nu even met u een kijkje zal nemen, is voor
hen niet gebouwd, maar voor hunnen ijdelen keurvorst, wiens
slaven zij zijn. Cassel is eene residentie met breede straten
en prachtige policiebeambten, — eene dier steden, welke den
Hollandschen burgerzin altoos onaangenaam aandoen. Het
eerste, wat u bij de poort ontmoet, is een soldaat, die u
bittet urn Ihren Namen and Charakter. Op mijn antwoord,
dat ik den eersten niet weg te geven had, en dat het
tweede een zoo vreemdsoortig ding was, dat mijne vrienden
en ik na lange studie daarover niet in's Reine waren, stiet
mij mijn reisgenoot aan met de verzekering, dat dergelijke
conscientieuse waarheden hier met surveillance van de
policie of met bevel om oogenblikkelijk de stad te verlaten,
wierden gestraft. Ik was dus schikkelijker en hielp den
sergeant in het opschrijven van mijn langen barbaarschen
naam, waarvan ik hem geene letter schonk. Daarna volgde
eene vraag, in welke dienst ik stood? en op mijn antwoord, dat ik in geene andere dienst stood dan van mij
zelven, gaf de man niet onduidelijk te kennen, dat ik een
lompe Engelschman (!) was. Ofschoon u nu dergelijke
vragen herhaald worden, wanneer gij Cassel verlaat, meent
het gouvernement het toch zoo kwaad niet. In de tusschenuren, waarin de oude keurvorst zijn yolk niet plaagt, plagt
hij zich met de vreemdenlijsten te amuseren. Louter uit
nieuwsgierigheid ; want bij slot van rekening zit de arme
Jordan 1-) eigenlijk ten gevolge van 's vorsten nieuwsgierigheid gevangen. Geeft gij nu een antwoord, zooals men
het ten hove wenscht en verlangt : dat gij namelijk een
vreemd potentaat zijt, of daarvan de uiterste en onderste
adjudant, dan wordt gij gedwongen een diner-invitatie aan
te nemen, waar gij zoo goed eet als een moffenprins het
schaffen kan. Aangezien wij nu het geluk hebben, van
prinsen nosh van prinsessen afhankelijk to zijn, moet gij
mij naar mijn logement volgen, waar niets merkwaardigs is
1) Prof. Sylvester Jordan, bekend voorstander der liberale
beginselen in Keurhessen, in 1845 na jarenlange gevangenis in appel
vrijgesproken.
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clan twee Groningers, echte runders, die voor hunne gezondheid reizen, wijn drinken bij flesschen, met Duitschers,
Franschen en alle andere natien Hollandsch praten en nit
den Hamburger Correspondent het vreeselijke attentaat
tegen den koning van Pruissen der gansche tafel voorlezen, zonder eene enkele poging te doen, om het Duitsch
op zijn Duitsch en niet op zijn Hollandsch of liever Groningsch uit te spreken.
Voorts ziet ge in Cassel wit gepleisterde gebouwen en
leege pleinen, rond en vierkant ; een kolossaal standbeeld
van een onbekenden (mij ten minste en u misschien) keurvorst met eene pruik, en eindelijk van de brug buiten de
stad een regt schoon gezigt op de Fulda. Verder op, zeggen de Casselers, is het nog schooner, want daar is het
vorstelijk slot ; maar omdat wij niet van vorsten houden,
reizen wij door naar Gottingen.
Zoo wij het vorstelijk lustslot niet zien, de weg, dien
wij inslaan, vergoedt het ons. De weg gaat altoos bergop,
de voerman naast het paard om de steilte. Eindelijk rigten
zich uit de diepte de torentjes van Miinden op. Maar eer
ge daar zijt, is de streek zoo uitnemend schoon, dat de
voerman u nog te hard rijdt, schoon hij alle krachten
inspant om bij het afdalen zijne paarden strak te houden.
Boven u nog hooger bergen, met het digtst gebladerd geboomte : kruinen van krachtige boomers ruischen nevens
uw oor en golven aan uwe zijde ; en daaronder weer een
woud, dat zich in de diepte verliest ; van weerskanten een amphitheater van krachtig groen, waarvoor de Duitsche wateren-melk-mythologie geene geesten heeft, hemelsch tegelijk
en forsch genoeg, om er op te rusten. Voor mij ten minste
daalden zij ditmaal niet neder ; integendeel beroofde de
nevel van een aanhoudenden regen aan het landschap de
helft zijner des ondanks onbeschrijfbare bekoorlijkheid.
Als het ons niet gezegd werd, zou men niet merken,
dat men hier het grondgebied van Ernst August, dien
onze verbeelding ons in de verte als een vreesselijken tiran
afschildert, reeds had betreden. Zoo vriendelijk en welvarend is alles. De douaan vergenoegt zich met beleefd te
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vragen, of gij ook steuerpflichtige Gegenstande bij u hebt.
Op een ontkennend antwoord, laat hij u zonder verder
onderzoek, zonder zelfs naar een pas te vragen, met een
„gliickliche Reise !" door. De chaussdes zijn uitmuntend,
ter wederzijde van den weg met rijk bevrachte vruchtboomen
implant, zonder polizeiliche strafdreigementen en zonder
bedelaarskinderen in lompen. Het yolk ziet er dommer
nit dan de Hessen, maar goediger en weltevreden. Alle
klassen en standee zijn met koning Ernst August
tevreden en dankbaar voor de vele weldaden zijner regering.
Zoo hij den naam van tiran verdient, omdat hij de stelregel: rien par le peuple tot het bekende uiterste gedreven
heeft; hij heeft veel goedgemaakt, door ook de apodosis
tout pour le peuple te handhaven. Men is het er over
eens, dat, toen hij de regering aanvaardde, alles vol misbruiken was, die de aanzienlijken ten nadeele des yolks
exploiteerden. Slechts zelden verliet de adel zijne landgoederen voor de hoofdstad, en, daar leefde hij, wanneer hij
er een paar maanden verscheen, trotsch en karig. Met
Ernst August heeft alles opgehouden. Vriend van luxe,
als een echt Engelschman, heeft hij de openlijk bezoldigde
ambtenaren tot eene geêvenredigde vertering gedwongen
en voor de hooge ambtenaren het getal van paarden,
rijtuig, enz. bepaald. Dat zij zich in Hanover lang en
veel ophouden, is zijn vaste wil, opdat hunne luxe ten
voordeele des yolks kome. De stad Hanover zelve is tot
een vroeger ongekenden bloei verheven. Het oude wordt
omverre geworpen om er nieuw voor in plaats te stellen,
en de vorst geeft daarvoor zijne eigene middelen ten beste.
Een gansch nieuw vierendeel is bij de stad aangebouwd ;
eene hoofdstraat is verbreed, doordien de koning den
eigenaars eene schadeloosstelling voor den herbouw der
huizen heeft aangeboden, wanneer zij deze een eind achterwaarts wilden opbouwen. Op 's konings kosten hebben
zij alzoo nieuwe huizen en eene prachtige straat bekomen.
Een oud paleis zal door een nieuw vervangen worden ;
slechts het huis van Leibnitz blijft in den omtrek onveranderd ; de koning heeft het ter gedachtenis aan den
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grooten man gekocht en in stand gehouden. Eene tentoonstelling van industrie was vroeger eene ongehoorde zaak
in Hanover. Dit jaar heeft zij de bewondering en den
nijd der zollvereinte Duitschers opgewekt. Gesmokkeld
wordt in Hanover niet, omdat de lasten er lager zijn dan
elders in Duitschland. Voor iederen burger is de vorst
toegankelijk ; langzamerhand heeft hij zijne Engelschen
door Duitschers vervangen ; zelf spreekt .hij Duitsch, maar
slecht, en eischt dat het aan zijn hof gesproken worde.
Zijne manieren, zegt men, zijn ruw ; maar dit beneemt
niets aan zijn goeden wil. Von S ch el e zelven, zijn
Achitophel, heeft hij dikwijls als een hond behandeld, en
daarentegen vroegere vijanden, zooals den voormaligen
Stadsdirector, het eerst de hand van verzoening gereikt.
Thans is Von Schele verwijderd van het hoofd der
zaken, en zoo krank, dat men zijn dood te gemoet ziet.
Op hem is de haat des yolks overgegaan. De stendenvergadering scheidde dit jaar volkomen tevreden en in
vrede met de regering. Het vroegere is de part et d'autre
vergeven. Prof. Albrecht, een der verdreven professoren 1 ),
heeft Gottingen bij oogluiking weder bezocht; ook de
overigen zouden zich ongestoord in Hanover kunnen ophouden. Schneidewin en Von Leutsch, die ik te
Gottingen bezocht had 2) en beiden tot de GOttingsche
oppositie behoorden, waren alleen daArom niet verjaagd,
omdat zij toenmaals slechts extra-ordinaire professoren
waren. Thans scheen ook hun alles naar den zin te gaan,
en zij verklaarden van het vooruitzigt zeker te zijn, dat
binnen weinige jaren Hanover het liberaalst bestuurde
land van Duitschland zou zijn. Ik moet echter ook de
1) De zeven GOttingsche professoren, in 1837 afgezet wegens hun
verzet tegen de opheffing der Hannoversche grondwet.
2) Schneidewin (1810-1856) en Von Lentsch (1808-1887),
professoren te Gottingen, oprichters van het nog bloeiende tijdschrift
Philologus en uitgevers der Grieksche Paroemiographen. Van beide
professoren bezit de familie nog een brief van 1845 aan B a k hu iz en
van den Brink (in het Latijn en het Duitsch), die ik echter, als van
zuiver philologisch belang en geheel buiten dit kader vallende, niet afdruk.
4
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keerzijde van het tafereel vertoonen, en die keerzijde is
Gottingen. Niet dat de koninklijke vrijgevigheid niet
alles voor den glans der akademie zou doen; maar de slag,
dien zijne monarchale beginselen haar eens hebben toegebragt, wreekt zich wreed. Sedert het vertrek der Grimm s,
Dahlmann, Ewald, enz., is het aantal studenten tot
op minder dan de helft geslonken. De dood heeft, in
0 t fri ed Mull er , Georgia Augusta van hare kroon
beroofd; gouvernementale ijverzucht heeft te weeg gebragt,
dat sedert het vertrek van Albrecht geene kollegien
over politiek en staatsregt meer worden gehouden. Kortom,
Gottingen's grootheid schijnt voorbij of ten minste te
kwijnen. lk heb er het kerkhof bezocht; dat is eene liefhebberij van mij in akademiesteden, zooals ik te Leiden
gaarne in de St. Pieterskerk omdoolde. Ik heb er de
graven gezien van Eichhorn, van Blumenbach, van
Christ o ph Meiners. Het is eene idiosyncrasie, misschien
eene paradoxie, van mij, dat ik voor den laatsten zoo warm
partij trek. neer en echter en Hey n e heb ik er niet kunnen vinden, en 0 t fried M ii l l e r rust in de heilige aarde
van Delphi 1 ). De bibliotheek was Donderdag en Vrijdag
slechts edn uur, en dat nog wel op het etensuur, geopend,
en de beambten der bibliotheek waren niet zoo vriendelijk,
mij een langer vertoeven daar toe te staan.
Van mijne reis van Gottingen naar Hanover zal ik
niet veel vertellen, dan dat ik ditmaal in eene Duitsche
familiewagen heb gezeten, het bestkoope, maar ook
tevens het vervelendste middel van transport. 1k had tot
gezelschap in de zoogenaamde cabriolet een dronken apotheker, die te Miinden op het Schiitzenfest Jonas had gespeeld en drie dagen onder water was gebleven ; en vervolgens een Herr Pastor en zijne Pastorin, die er zeer lief
uitzag, mij verschrikkelijk uitvroeg over eene Hollandsche
familie, en voorts zich niet zeer scheen te amuseren met
den man, dien zij getrouwd had, een weduwnaar met acht
.

1) Onjuist: Muller is begraven in het oude Colonus, even buiten
Athene.

— 51 —
kinderen, in zijn geheele voorkomen een echt gemeene loog.
Post varios casus arriveerde ik alzoo Zaturdagavon d
in Brunswijk. Brunswijk dat er, in vergelijking met Hanover, onbeschaafd en barbaarsch uitziet. Het was er
Messe en dit gaf eenige bewegelijkheid, maar eene bewegelijkheid, die niet in mijnen smack valt. Want wat heb ik er
aan, dat ik van de reizigers, waarmede ik spijsde, de naauwkeurigste opgaven over de prijzen van laken en leder, tot
toegift op mijn avondbrood heb gekregen ? Slechter bestrating dan in Brunswijk bestaat er niet. Het yolk is er
arm en berooid ; zij klagen over hunnen hertog, die niet
trouwen wil en al zijn geld buitenslands verteert, en
schamen zich opregtelijk over hunne revolutie, die hen van
den regen onder den drop heeft geholpen. Zij hebben er
niets bij gewonnen dan een nieuw paleis, nadat zij het oude
hadden opgebrand. Maar B(iichler 1 )) zou zich zeker over
dat paleis ergeren. Hoe prachtig Corinthisch het er ook
van voren uitziet, aan al de overige zijden vertoont het
een anderen stijl, zoodat de bouwmeester, als een sophist
in zijn vak, heeft willen toonen, dat hij het op allerlei
wijzen regt kon maken. Ik zou mij alzoo in Brunswijk
gruwelijk geergerd en verveeld hebben, had ik niet de
alleraangenaamste kennis met professor Emperius 2) gemaakt, met wien ik spoedig regt familiaar en gul was.
Met hem ben ik naar de tentoonstelling gegaan, waarop,
zooals op alle tentoonstellingen, het slechte het meerendeel was. Toch heb ik in vele jaren geen historiestuk
gezien, zoo zuiver uitgevoerd, zoo eenvoudig en zoo verheven, in een woord in mijne oogen volmaakt, als hier
eene schilderij van Hildebrand t. Het is de intrede van
Wolse y na zijden val in het klooster. Gij hebt een S h ak espear e en ik niet, en kunt dus zijne woorden tot den abt
nalezen. Zij komen, meen ik, hierop neder: „Heer abt, ik
1) D. D. Mohler, zwager van Van Rees, aan wien hierna een
brief an Bakhuizen an den Brink volgt, een destijds te Amsterdam
bekend kenner der architectuur.
2) Ad. Emperius (1806-1844), uitgever van Dio Chrysostomus.
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kom bij u mijn gebeente brengen." Maar gij ziet het ook,
dat de oude staatsman niet anders wacht en hoopt. Op
zijn gelaat leest gij de ontevredenheid over zijn val en
zijne wanhoop, dat de groote wereld zich achter hem sluit.
En dat sluit zij ook op het stuk van Hildebrandt, door
de zoo verstandig en gevoelig gedachte ordonnantie. Naast
het stuk van Hildebrandt zou ik in kunstwaarde een
kasteel in de sneeuw van Has en plug stellen, maar die beide
stnkken uitgenomen, kan ik niet zeggen, dat de Duitsche
school mij tot haren bewonderaar gemaakt heeft.
Sedert Zondagavond zit ik alzoo te Wolfenbuttel in
een kleine herberg. Het is een vriendelijk goed landstadje.
Van de bibliotheek heb ik eerst gisteren een kijkje genomen.
Zij is alles wat men wenschen kan, eu heden heb ik er
reeds zes uren met het collationeren van een codex doorgebragt.
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 7.

BAKHITIZEN VAN DEN BRINK AAN

J.

BAKE.

Wolfenbuttel, 29 September 1844.,
Hooggeleerde Heer !
Het lijvige pakket, dat hiernevens gaat, is welligt
naauwelijks de port waard; maar nu het toch eenmaal zoo
dik is, wil ik het nog met een brief bezwaren. In Bien brief
moet ik u eerstelijk danken voor de gelegenheid, mij gegeven om voor u werkzaam te zijn. Niets was mij liever,
zelfs niet mijn eigen werk. Waardoor toch kan ik u thans
mijne opregte dankbaarheid toonen, dan door mijne geringe
krachten altoos en overal ter uwer beschikking te stellen ?
Ik ging dus met begeerigheid aan den arbeid ; maar de
omstandigheden stelden mijn ijver te leur. Op de oude en
beroemde Guelpherbytana was Been enkel exemplaar van
de Rhet ore s Gr a eei voorhan den. Brunswijk en Helmstadt,
waar ik navrage deed, waren even arm. Daar ik nu
Apsines en consorten niet in Schoppenstadt of Oschersleben en andere plaatsen van dit kale hertogdom verwachtte, schreef ik naar Gottingen aan S chneide win,
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die mij vriendelijk ontvangen en met een gansche vracht
commission uitgerust had. Na eenige dagen arriveerde van
daar niet de Aldina, maar ten minste W a 1 z. Ik moest het
voor lief nemen, hem tot grondslag van mijne collatie te
leggen, die hiernevens gaat.
Een woord over die collatie. Ik heb mij letterlijk aan
den tekst en de orde van Walz gehouden : en elke afwijking in de lezing, die mijn codex aanbood, opgeschreven.
Er staan dus hier zoowel de drukfouten van Walz (maar
wie kan bij zulk een givauc•og. 2) drukfouten van domheden
onderscheiden ?) als de schrijffouten van mijn codex. Ik
meende dit te moeten doers : want mij door mijn oordeel in
de belangrijkheid der varianten te laten leiden is te subjectief, en dubbeld gewaagd omdat ik ditmaal voor het eerst
mijne oogen en handen aan A psines sloeg. Te beter zal
UH.G. nu over den aard en de waarde van den codex
kunnen oordeelen. Ik heb zoo verre ik mij bewust ben,
alles genoteerd. Het mogt zijn, dat ik een enkele keer
xepóp:10-os (dat mijn codex consequent schrijft) voor xeM6v4o-4
vergeten had. Zelfs was ik begonnen de interpunctie to
noteeren, totdat ik zag, dat mijn librarius daar willekeurig
en ongeregeld mede te werk ging. Ik heb dus op dit punt
zijne varianten slechts opgeschreven, wanneer zij met een
variant in de woorden in verband schenen te staan. Het
spijt mij, dat ik op mijn aanzoek de Aldijn niet magtig kon
worden. Waarschijnlijk is zij zelfs te Gottingen niet voorhanden. Wanneer gij nu echter geene variant vindt op
enkele plaatsen, die W a lz of zelf per Arabier, of met hulp
van zijn Parijschen codex heeft verbeterd, dan moet gij dat
niet aan mijne onnaauwkeurigheid wijten. Het staat werkelijk zoo in den Guelpherbytanus. Welligt zal het u zoo
gaan als mij. Op het berigt van Ruhnkenius of verwachtte ik van hem weinig of niets. Daarom verwonderde
het mij, dikwijls zulke goede zuivere lezingen aan te treffen.
De librarius schijnt in het Grieksch niet onbedreven ge1) Zie over deze collatie: I. B a kius, Apsinis et Longini Ehetorica.
Oxonie 1849, Prolegg. p. XII.
2) Zooveel ale: stommerik.
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weest te zijn. En schoon bij hem Longinus en A psines
even hot en her door elkander staan, als bij de overigen,
en de eigentlijke monstra lectionis ook bij hem wederkomen,
verdient hij echter lof, omdat hij de grammaticale vormen
zoo goed geobserveerd heeft. Voor u, die dergelijke onjuistheden van zelf ziet en verbetert, heeft die eigenschap
geene of weinige waarde ; maar een kerel als Walz had
met behulp van den Guelpherbytaan ten minste enkele
gruwelen kunnen verwijderen, die nu zijn tekst ontsieren.
Opdat ik niet ten eenenmale monnikenwerk zou doers,
waarvan ik een doodvijand ben, heb ik zelf een paar dagen
op Apsines gestudeerd en met behulp mijner collatie op
eene tallooze menigte plaatsen ten minste eene betere lezing
gevonden als de tekst van W al z. Van zulk eene domheid
in het nederschrijven, van hetgeen bedorven is, van hetgeen
men zelf niet verstaat en ook niet te verstaan is, had ik
geen denkbeeld 1 ). Wat heeft die man toch in de tien jaren,
dat hij met uitgeven bezig geweest is, geleerd? Wat hebben
hem al zijn nageslagene codices gebaat ? Zijne domheid
wordt slechts geevenaard door de goedhartige linksheid,
waarmede hij de brief van Fin c kh achter zijne uitgave
geplaatst heeft. Want in dien brief, wordt hij en zijne
onhandige uitgave eigentlijk op de leukste wijze van de
wereld geschavotteerd. Het speet mij, dat Finckh ook al
a/Q*0a'; voor het dwaze ciiapoparc gevonden had 2). Ik deed
er mij op te goed, dat mijne codex met zijn arxcbaopca; mij
op die lezing gebragt had. Nu heb ik van mijn eigen studie
toch in alien gevalle weder iets geleerd en het heeft mij
te beter voorbereid op het genot, dat uwe uitgave met uwe
aanmerkingen en die van Ruhnkenius mij verschaffen
zal. Ik heb ten overvloede nog de excerpts uit Apsines
gecollationeerd, die van dezelfde hand zijn, die gedeeltelijk
ook Apsines zelven naschreef. Maar UH.G. zal bevinden,
dat die geene de minste waarde hebben, o6atv 6yies 3 ).
1) Zie over Chr. Walz de aanteekening van Bakhuizen van
den Brink in Stud ien en schetsen III p. 465.
2) Vgl. Apoinee, ed. Bake, p. 161. 12.
3) Niete gezonds.
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Omdat op Apsines de Wolfenbutteler codex mij zoo
medeviel, heb ik voor mij zelven Men ander volgens hem
begonnen te collationeren. M en an d er was de eenige
rhetor, waarmede ik eenige kennis had gemaakt. Ik ben
echter met dat werk uitgescheiden. Er viel hier niets bijzonders te halen. De codex geeft meestal de lezingen van
den Riccian. en Medic. 3, die door Walz genoteerd zijn,
terug en heeft niets oorspronkelijks dan eenige schrijffouten
en uitlatingen. Heden heb ik mij met een codex van Phil ostratus Vitae Sophistarum, geamuseerd, doch even vruchteloos. Ik kan niet zeggen, dat ik meer als een of twee
lezingen gevonden heb, die beter waren dan de tekst van
Oleariu s. Behalve deze varianten van Apsines is het
beste, dat ik tot nog toe gevonden heb, een vrij goeden tekst
van het fragment uit Suetonius de Partibus, dat Gr on ovius nit een OxforderMs.van Isidorus Hispalensis de
Natura rerum heeft medegedeeld. Lersch te Bonn had mij
om eene collatie van Fulgentiu s Continentia Virgil. verzocht en in hetzelfde Hs. stored Isidorus, schoon niet op
de catalogus van Ebert genoteerd en tot dusverre hier
onbekend. Ik heb het fragment overgeschreven, omdat de
tekst mij beter voorkwam dan die van Gronoviu s, welke
gewoonlijk achter de uitgaven van Suet onius staat.
UH.G. zal welligt meenen, dat ik met schamele en
onbeduidende auteurs mijn tijd verbeuzel; maar de Guelpherbytana levert in zijne Grieksche codices niet veel bijzonders op. De Latijnsche, zegt men, zijn beter, maar zij
trekken mij niet aan. Buitendien loopt men hier groot
gevaar van monnikenwerk te doen, omdat bijna alle latere
editien en anecdoten-collectanea, zooals van Maj o, Boissonad e, Cr am er en anderen, ontbreken, ten gevolge van
de bekrompenheid, waarmede het gouvernement de bibliotheek ondersteunt. Slechts eenige honderd daalders zijn
daar jaarlijks voor toegestaan. Het spijt mij, dat de catalogus
van Ebert aan Prof. Gee l is opgedragen. Pat werk is
gruwzaam slordig en onvolledig bijeengebragt. Ik weet
daarom niet bij gissing te ramen, wat er in de vele Grammatici staan mag, die opgegeven worden. Ik zal evenwel
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mijn best doen om daarachter te komen en te zien, of er
iets belangrijks of mooije varianten op oude fragmenten in
schuilen mag. Leveren zij nets, dan keer ik tot mijn
Guelpherbytaan van Apsines terug, dien ik lief gekregen
heb. Hij mag zoo jong zijn als hij wil, een goed afschrift
moet tot grondslag hebben gelegen. Want zijne vele goede
lezingen kan ik niet aan de bekwaamheid des afschrijvers
toekennen, omdat meer dan eene hand met het werk bezig
geweest is. Het is mij in het oog gevallen, dat de aanvullingen der lacunen in de zin overeenkomen met den
Parisinus van W al z, maar in de uitdrukkingen afwijken,
zoodat er steeds quid pro quo staat. Omdat er meer afschrijvers aan het werk zijn geweest, houd ik het met den
mijnen, en moet onderstellen, dat de Parisinus hier en daar
ex ingenio gesuppleerd heeft. Zoodat uit een en ander
zou volgen, dat de Guelpherbytaansche codex beter is dan
de Aldijnsche tekst en de codices, die W al z heeft gecollaptioneerd. Jammer dat de librarius door overhaasting dikwijls
geheele perioden heeft overgeslagen en vooral op de praepositien in de composita zoo slordig is geweest. De praepositie rpO schijnt inzonderheid in zijne ongenade te hebben
gedeeld en daaruit zal p. 479 Walz 1. 21 1 ) wel RideT4 in
plaats van Irpootp.icicro ontstaan zijn. Waar de Guelpherbytaan
een woord meer of minder (zonder lacune) had, heb ik
duidelijkheidshalve het ter wederzijcle ommestaande woord
zoowel in den tekst van W al z als in mijn codex opgeschreven.
Waar hij een lacune had, heb ik, schoon het misschien
onnoodig is, opgegeven of de lacune groot of klein was.
Voorts heb ik de slechte gewoonte, altoos Ta 2) en Tx 2) ens te
schrijven. Ook wel eens bij composita 7r io6; en sic. 1k schrijf
dit, opdat UH.G. niet haperen mogt in mijn handschrift.
Waar de codex werkelijk iets afwijkends had, zou ik de
letters duidelijker genoteerd hebben en o r geschreven.
Ofschoon ik nu in de verwachting, die ik van mijn codex
op Men ander had, ben te leur gesteld, wil ik echter hem
nog eens om Demetrius en Dionysius Halicarnassensis
-

1)
2)

Zie : Ap Bine s, ed. Bake, p. 16. 3. —Cobe t, IVInemos. 1882, p. 328.
Bedoeld zijn de vroeger gebruikelijke, ineengestrengelde vormen.
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opvatten. Ik zal echter weder het oude ongemak hebben,
dat de Demetrius van Schaefer op de bibliotheek niet
te vinden zal zijn. Op zich self biedt de locale gelegenheid
alles aan, wat men van een bibliotheek wenschen kan :
rust, gemakkelijke stoelen, tafels op de juiste hoogte en
een uitstekend licht. Dr. Schoeneman n, de bibliothekaris,
is voorkomend en gedienstig. Een groot philoloog is hij
juist niet : zijne liefhebberij en hartstogt is numismatiek.
Zoo dus de Leidsche heeren iets van de Guelpherbytana
verlangen, neme men dit ad notam en late het verzoek doen
door — van der Ch ij s 1 )! Ik ben zeker, dat Schoen em a n n snel en gunstig zal antwoorden in de hoop, dat
van der C h ij s eenige zeldzame munten voor hem in ruil
zal hebben.
Toen ik voor u en voor Lersch collationeerde, ben
ik telkens 's ochtends en 's middags op de bibliotheek werkzaam geweest. Anders bleef ik 's ochtends te huis werken.
Ik sta vroeg op en heb dus in de morgenuren altoos zooveel gestudeerd, dat ik bij de tegenwoordige bekrompenheid
mijner bibliotheek genoeg op de bibliotheek na te zien
heb. Daar dit weer machinaal werk is, gaat zulks 's middags
beter. Want plenus venter etc. En het lijden van een
voile maag begint in Moffrika (God beter 't !) reeds ten eon
ure 's namiddags. Ik vond op de bibliotheek vele belangrijke historische brochures, ook voor onze geschiedenis en
de époque die ik bewerkte. Ik durf zeggen, dat ik daarvoor thans zooveel gelezen en gezien heb, als wel niemand
anders. Maar ik kon helaas tot dusverre niet geregeld
aan de voltooijng van mijn plan arbeiden. Daarvoor had
ik als legger Groen's Archives noodig. Op mijn aanvraag werden zij mij door boekverkoopers-gelegenheid gezonden. Dat is de langste en omslagtigste weg. Nu hebben
de verlangde boeken twee voile maanden werk gehad om
mij te bereiken. Gisteren kwamen zij eerst aan. En met
de versche week set ik mij onafgebroken aan den arbeid,
die hoop ik voor het einde van October zal voltooid zijn.
1) P. O. van der Ch
bekend Nederlandsoh penningkundige,
buitengewoon hoogleeraar te Leiden (geb. 1802, gest. 1867).
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Dan denk ik Wolfenbuttel te verlaten en over Breslau,
waar ik van de Rehdigerana een kijkje hoop te nemen,
naar Weenen te reizen. Schoon Kopitar overleden is,
zal 1:111.G. misschien in staat zijn door eene aanbeveling
daar mijne wetenschappelijke bezigheid te bevorderen.
Berlijn trekt mij slechts weinig aan. Ik verwacht daar
in het wetenschappelijke leven de pendant van Bonn te
vinden: eene afgemetene bet- en veelweterij, die met kalm
zelfbehagen hare orakels verkondigt : met dit onderscheid
dat alles te Berlijn eene ministerieele en te Bonn eene
oppositie-kleur heeft. En zeker dat men te Bonn regt had
alarm te roepen over de gevaren, die de wetenschap, bijzonder de philosophie en philologie, in hare uitgestrek(t)ste
beteekenis dreigen, bewijst hetgeen alle dagen gebeurt. De
redevoering van den Minister Eichhorn 2) te Koningsbergen
is een gruwel ; maar het pietisme is populair en de dominees
op het Gustav-Adolf Verein danken God voor de dierbare
woorden, die van hooger hand zijn uitgesproken. Maar zoo
ik die woorden wel versta, dan zijn zij eene opentlijke
oorlogsverklaring geweest aan manners als Bur d a c h,
Lobeck en Rosenkranz 3 ), een vonnis ten laste der kritiek
in de geboorteplaats van Kant geveld. Van waar toch
het verontrustend verschijnsel, dat zich bijna gelijktijdig in
de gansche wereld in Duitschland en Frankrijk zoowel als
in ons vaderland openbaart : het beschaafd publiek door
het pietisme opgewonden, om alle vrije wetenschappelijke
vooruitgang te belemmeren
Ik geef dus den Bonners ten voile regt, dat zij tegen
Berlijn ijveren ; maar ik moet er bijvoegen, dat die oppositie
ook het eenige was, dat daar aan het wetenschappelijke
leven kleur gaf. Hoewel professoren en privaat-docenten
1) Barth. Kopitar, geb. 1780, vooral bekend als beoefenaar der
Slavische talen, sedert 1843 Rofraad en Custos der Keizerlijke Bibliotheek
to Weenen, gestorven Augustus 1844.
2) Van October 1840 tot Maart 1848 uiterst conservatief Minister
van onderwijs te Berlijn. De bedoelde redevoering was gehouden op het
300•jarig jubilaeum der universiteit, die in 1544 gesticht is.

3) Drie KOnigeberger professoren: zie beneden bl. 73.
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elkander daar in stilte haatten en benijdden, bestond er
geene wrijving, geene wetenschappelijke warmte. Men kon
het den heeren aanzien, dat zij het reeds moisten en het
niet weer te zoeken hadden. Voorts verslond de magere
koe der archaeologie alle de overige vette. Rit s c h 1 kon
er niets tegen, dan zich ergeren. Een en ander maakte, dat
het mij in Bonn maar half beviel. Er kwam bij, dat Bonn
de eerste plaats was, waar ik mij in Duitschland ophield,
en dat mijne Hollandsche nationaliteit met al de kracht
der antipathie tegen het Duitsche Leben and Treiben botste.
De moffen gelooven in ernst, dat de Vlaamsche literatuur
de Hollandsche in beschaving vooruit is. Schoon men aan
den Rhijn voor de Hollandsche touristen buigt en kruipt,
worden wij er toch inwendig gehaat, en wel om onze fraaije
interpretatie van jusqul la mer I). Het is bespottelijk om de
Rhijnpruissen over kolonien en zeevaart te hooren zwetsen.
Met dat al was het mij regt aangenaam te Bonn met
manners als Brandis, Welcker, Ritschl en Dahlm an n in aanraking te komen. Brandis vooral bewees
mij, ten gevolge uwer aanbeveling, de meest mogelijke beleefdheid. Zoo ik hem op het laatst zeldzamer bezocht,
was het noch zijne, noch mijne schuld. Hij was ongesteld
en moest 's avonds, wanneer het de geschik(t)ste tijd was om
hem te bezoeken, een bad gebruiken. Met Rit s c h 1 zou
ik op den duur het beste hebben gesympathiseerd, maar ik
leerde hem eerst laat kennen, omdat ook hij wegens ongesteldheid in de eerste maanden herhaaldelijk afwezig was.
Het einde van mijn verblijf te Bonn was het beste:
niet zoo zeer omdat het het einde was, als wel om de
ontmoeting met prof. G e el en uwe kinderen. Het was het
gelukkigste oogenblik van mijn ballingschap en inderdaad
,620, 2). Een dag later, dan ware ik reeds afgereisd geweest. Ware niet juist de huur van mijne kamer verstreken
geweest, dan had ik hen op hunnen togt door het Ahrthal
vergezeld of ten minste hunne terugkomst te Bonn afge1)

Nara. de uitlegging van den tekst der tractaten over de vrije

It J a vaart.
2) Een buitengewoon geluk.
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wacht. Thans was het mij onmogelijk langer te vertoeven.
Mijnen weg nam ik over Marburg, Cassel en Gottingen en
beklaag mij dien omweg niet. Bergk ontving mij gul
en vriendelijk en gaf mij alle zijne programmata, waaronder
uitmuntende stukken, ten geschenke. Schubart te Kassel,
Leutsch en Schneidewin te Gottingen waren niet
minder voorkomend. Schneidewin in het bijzonder toonde
mij veel belangstelling. Hij was in de uiterste hitte van
zijne vede met Bergk 1 ). Bergk had, then ik hem sprak,
die zaak slechts in de verte aangeroerd : ik geloof, omdat
hij ongelijk had. Schneidewin daarentegen kon zijn
leed niet verkroppen, en deelde mij al de oorlogzuchtige
plannen mede, die hij nog in petto had. De strijd dier
beide heeren maakte in Duitschland veel sensatie 2). Mein ek e, Be r gk ' s schoonvader, had expresselijk eene rein
uit Berlijn ondernomen, om beide partijen te verzoenen. Ik
geloof echter vruchteloos. — Vriend Krische 3) kon ik niet
te zien krijgen. Hij gebruikte de baden ten gevolge eener
bloedspuwing, met weinig hoop van herstel. Dit berigt
heeft mijne eigene krijgszuchtigheid een weinig neergezet.
Van K. F. Hermann had ik mij meer voorgesteld. Het
kwam, geloof ik, omdat ik juist in die dagen den Hippias
Major had gelezen, en Hermann zoo perfect op Hippias
geleek 4). Ritschl had mij reeds verteld, dat hij zich verpligt achtte voor ieder bezoeker eene soort van iTiaE*C 5) te
houden, en werkelijk kreeg ik eene zeer emphatische
declamatie over — het verschil der klokken tusschen Cassel
en Gottingen. Misschien had zijne Geschichte der Platonischen
Philosophic, die ik weinige dagen te voren met bepaald
oogmerk gelezen had, mij tegen hem geindisponeerd. Doch
daarover nader. — Te Brunswijk was mijn eerste bezoek
1) Over de uitgaaf der Poetae lyrici Graeci.
2) Vgl. Bakhuizen van den Brink in:
III p. 459.

Studien en schetsen.

3) De recensent van Bakhuizen van den Brink's dissertatie:
zie hiervoor No. 4.
4) Vgl. Studien en schetsen. III p. 458, waar Bakhuizen
den Brink dezelfde anecdote verhaalt.
5) Pronkrede.

'Van
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aan den vriendelijken lieven Emperiu s. Weinige geleerden waren geloof ik zoo algemeen bemired, en waar ik
kwam en wie ik sprak overal prezen alien zijne beminnenswaardigheid. Men had mij niet te veel van hem gezegd.
Ik geloof dat wij vrienden zouden geworden zijn. De liefde
en achting, die wij beide aan Prof. Geel toedragen, verbond
ons onderling en het beviel hem, dat ik over zijne lievelingsauteur Dio Chrysostomus wist mede te praten.
Van den omgang met hem verwachtte ik aangename en
nuttige uren gedurende mijn verblijf te Wolfenbuttel. Helaas,
zijn dood stelde mij grievend te leur : te grievender omdat
bij mijn zwervend levee toch alle genietingen reeds zoo
vlugtig en voorbijgaand zijn, dat zij daarom alleen a l'abri
van de wisselvalligheid des lots moesten zijn. Twee dagen
voordat hij krank werd, bezocht hij mij in mijne eenzaamheid te W olffenbuttel. Wij beraamden het plan om
zamen naar het Dresdener Verein te reizen. Alles ijdelheid !
Maar het is bijna egoistisch om te zeggen, hoezeer zijn
dood mij trof. Multis ille bonis flebilis occidit. De rouw
over zijn verlies is algemeen. Want in hem werd welligt
de mensch nog hooger dan de philoloog geschat.
Nog heb ik u mijnen opregten dank te betuigen voor
uw vriendelijk geschenk der Scholica hypomnemata. U over
den inhoud iets vleijends te zeggen, zou pedant in mijnen
mond zijn. Buitendien ben ik, helaas, in de Oratoren zeer
onbedreven. Als bewijs uwer voortdurende belangstelling
had het voor mij de hoogste waarde. En aangenamer dan
eene lofspraak zal het u zijn te vernemen, dat uw boek op
mijne eigene studie van invloed geweest is. Het trof mij
op een tijd, waarop ik Plato (hoewel slechts in eene
Tauchnitz-editie) vlijtig ter hand had genomen. Daarom
heb ik de hoofdstukken de Gorgiae consilio en de Aemulatione Platonem inter et Isocratem verslonden. Uwe argumentatie heeft mij geheel en al overtuigd, zoozeer dat ik
haar zelfs nog tot verdere gevolgtrekkingen zou willen
uitbreiden. Vergun mij de mededeeling van eenige gedachten tot uw onderwerp betrekkelijk, die ik aan uw
oordeel als aan een orakel onderwerp.
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Mijne eerste opmerking betreft de verhouding van den
Protagoras tot den Phaedrus. Het is bekend, dat het bij
de nieuwere critici eene fataliteit is, om of den eenen of
den anderen dialoog tot de jeugdige periode van Plato
te brengen. Het is welligt niet opgemerkt, dat bij de ouden
dezelfde verhouding heeft bestaan. En toch geloof ik het
te kunnen verzekeren. Ik zeg het op grond van den
Platonischen brief II, p. 354° Steph., die wel onecht maar
toch oud is. Daar is eene onhandige uitbreiding van de
theorie, die Plat o in den Phaedrus over spreken en schrijven
heeft voorgedragen. Nu volgen de geinterpoleerde woorden:
06ai gst nirypabe aux racircoyog cab, tszt . rci at yinda vataya
Zancpciroug ici x aXoLi zai y tau y e y ovOro c. De onderstreepte
woorden slaan duidelijk op den Protagoras, de eenige dialoog,
waarin Socrat es zoo xxx6s xal v6og blijkt. Zie b:v. Protagoras
c. 14. De interpolator meende namelijk het zotte beweerde
te redden, door het te laten slaan op de vroegste schriften
van Plato, met name den Protagoras. Die donnde heeft
geene verdere waarde, als om te bewijzen dat de traditie
der Ouden omtrent de absolute prioriteit van den Phaedrus
niet vaststond en algemeen erkend was en wij dus mogen
besluiten, dat zij op het individueele oordeel over den stijl
van den Phaedrus gegrond is.
Ik erken, dat ik die meening der Ouden, welke ook die
van Van Heusde en Schleiermacher was, nog steeds
eenigermate aankleef, hoewel ik wankel. Maar beginnen
wij met den Protagoras. Dan geloof ik dat wij den Protagoras niet zoo vroeg in de schrijversperiode van Plat o
kunnen stellen. Isocrates levert hier een uitwendig
argument. Daar hij volgens uwe en mijne meening in zijne
Helena op den Protagoras zinspeelt, is het te verwachten,
dat die toenmaals tot een der jongste werken van Plato
behoord heeft. Nu zegt Isocrat es c. 3. het volgende :
rept rol9 rpc4s1; iv at; ToXtrarapsact r °tic cru v 6 y r ac
41:4
ratheats ;tit) repl T* lihiretpicty 7 fly rotircov yvizydeCeiv.
Als ik de onderstreepte woorden wel begrijp, dan volgen
daaruit twee dingen : 1°. hetgeen hier ter zake doet, dat
volgens Isocr at es Plat o, toen hij den Protagoras schreef,
—
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althans toen. Isocr at es zijne Helena uitgaf, eene school
en leerlingen had, 2°. hetgeen ik tegen Hermann's
meening wensch aan te voeren, dat de leermethode van
P1 at o met zijne methode van schrijven overeenkwam. Is
de eerste gevolgtrekking juist, dan valt de Protagoras na
Plato's reis naar Megara en na den dood van Socrates.
Ik voor mij geloof, dat de Protagoras zelf die meening bevestigt. De uitval c. 28 is zoo hevig, dat zij ons onwillekeurig aan den tijd van Euclides archontaat en de
democratie van Thrasybulus denken doet. Maar hooger
gewigt leg ik op het argument uit het doel van den Protagoras. Het moge zijn, dat Phil °stratus gelijk heeft, dat
Plato in de mythe van Prometheus het ()Trial) der declamatiOn van Protagoras gepersiffleerd hebbe, over het geheel
wordt Protagoras genadig behandeld: genadiger b.v. dan
later Gorgias. Maar wie vooral in den Protagoras vinnig
wordt aangerand is Pr odicu s, weder een leermeester van
Isocrate s. Ondanks al wat Welcker in der tijd ten
voordeele van Prodicus heeft geschreven, maakt hij in
den Protagoras eene ridicule figuur, en waarom? Om
zijne woordenzifterij. — Nu meen ik uit eigene opmerking
te kunnen verzekeren, dat Plato van den Phaedrus of tot
in de Republiek toe te velde trekt tegen woordenkloverij,
dan eens ironice, dan weder opentlijk. Als ik mijn P1 at o
van Bekker, die ik steeds uit Amsterdam wacht, hier
heb, zal ik de plaatsen bij elkander stellen. Nu moet ik
mij behelpen met enkele herinneringen en potloodstreepjes,
die ik (in) mijn Tauchnitz zeer onnaauwkeurig heb gemaakt.
Ironice in den mond van Phaedrus na het voorlezen van
Iiysias redevoering : oeix 67rEpCbuc.4 rci TE (Ma ;cal rag dy 61.4ae ly
en in den mond van Callicle s, Gorgias c. 44: ok
elpP;crOcci.
atc•x6vei — dv6pcara avi peticov ;cal gal, Tig AlLart apiepro gpi.cceloy
TOCITO ITOIOCIFEPOC. In den Theaetetus en de Republiek, die ik
niet hier heb, komen dergelijke plaatsen voor en althans
herizner ik mij, dat ergens in de Republiek staat: het
komt niet op het woord aan, maar op wat het woord in
de ziel des sprekers beteekent. — Van waar dit verschijnsel?
Denkelijk omdat Plato van de zijde der Oratoren (hetzij
—
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L y sia s of Isocrate s) over onjuistheid in het gebruik
zijner woorden berispt is. Wanneer nu Plato allerhevigst
die woordenzifterij in den persoon van Pr odicus in den
Protagoras aanvalt, dan is het waarschijnlijk dat er schriften
waren voorafgegaan, waarop die aanklagt was toegepast.
Heeft Isocrates misschien doorzien, wat het doel van dien
gekarrikatuurden Pr odicus was, en daarom den Protagoras
een zoo vinnigen zet gegeven ?
Nu zit ik met den Phaedrus aan den grond. Schleie rm a ch er heeft een bewijs voor de jeugd des schrijvers
daarin gevonden, dat hij zoo kinderachtig blij is met de
ontdekking van het geheim der Socratische dialektiek. Ik
wil zoo ver niet gaan. Maar alles, wat Plato in den
Phaedrus over de onderlinge betrekking van spreken en
schrijven zegt, weet ik mij niet te verklaren, wanneer
Plato reeds sinds lang als schrijver was opgetreden. Het
is denkt (mij) het programma zijner methode van philosopheeren, en wel een programma van iemand, die nog niet
veel uitgegeven heeft en op het oogenblik niet veel denkt
uit te geven. Overigens erken ik, dat de plaats uit den
Phaedrus, dien ik aanhaalde, eenigermate tegen mij pleit.
Voorts is er verwantschap tusschen den Phaedrus en den
Protagoras, echter zoo dat de laatste nit de eerste te
expliceeren is. Vergel. b.v. Protag . c.8. oeix iry alcrzinioso x.r.A.
A Ad TOL) x.r.A. Om voorts den
met Phaedr. p. 257D 6_11016_
Phaedrus met den Lysis in verband te brengen, zooals de
meesten doen, zie ik geene noodzakelijkheid. De Lysis behoort tot de klasse der dialogen, die ik de eristische zoude
willen noemen. De redeneering draait voor een goed gedeelte op de amphibolie van het woord Cpoy, behalve eenige
Seitenhiebe op de philosophische theorie van het litg.01011 en
dev6p.otov. Maar zooals gezegd, met den Phaedrus zit ik nog
aan den grond; ik moet beproeven, of voortgezette studie
mij vlot kan makers. Van den Protagoras ben ik om de
opgegevene indicia zeker, dat zij na den dood van Socrates
geschreven is, tenzij ITH.G. mij beter onderrigt. Ik moet
u b.v. dank zeggen, dat gij mij van eene dwaling omtrent de
betrekking van den Menexenus tot Thucydi de s hebt verlost..
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Maar het wordt tijd, dat ik dezen langen brief eindig.
Mag ik nog hier in Wolfenbuttel op eenig antwoord hoopen
Uw schrijven als het bewijs uwer belangstelling is mij
altoos tot troost en aansporing ten goede. Aan Prof. Geel
hoop ik eerlang te schrijven. Deel hem intusschen s.v.p.
een en ander van mijn wedervaren mede. Hoezeer heeft
mij het berigt van zijn huwelijk verrast ! Of het reeds
voltrokken is, weet ik niet. Hier in het hertogdom Brunswijk dringt geen enkel Hollandsch jour naal door. Uit het
billet van Z.H.G. heb ik vernomen, dat gij de baden te
Homburg had bezocht. Dat deed mij vrezen, dat gij ongesteld waart. Eenige letteren van u zullen mij dubbeld
welkom zijn, zoo zij mij die zorg ontnemen. Groet de uwen
en geloof, dat noch tijd noch afstand eenige verandering
kunnen brengen in de innige verknochtheid, waarmede ik
steeds blijve
Tui observantissimus,
R. C. Bakhuizen van den Brink.
-

No. 8. BAKIDJIZEN VAN DEN BRINK aan. P. M. G. VAN IIEES.

Berlijn, 3 November 1844.
Berlijn heeft breede straten, groote huizen, portiques en
standbeelden, ridders en militairen, en die allen door den
wil van Frederik en Frederik Willem I, II, III en
IV zijn te voorschijn geroepen. Van zelve zijn, geloof ik,
dure logementen, inhalige huurkoetsiers, presomptueuse
kellners en ligtzinnig gespuis, dat linter die Linden baant,
ontstaan. Dit omtrent het uitwendige van Berlijn, dat gij
in ieder reisboek vollediger vinden kunt : van het inwendige
weet ik weinig meer dan de domste schrijver van het domste
reisboek.
De Gewerbe-Ausstellung, die zeer geroemd werd, was
reeds gesloten. De Kunst-Ausstellung ben ik wegens tijdsgebrek slechts doorgevlogen. Er zijn hier over de 1600 nommers en alle volken hebben hier hunne bijdragen geleverd.
Het is hatelijk, zelfs op zooveel mijlen afstands den walm
5
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van Van S ch end el s olielampjes 1-) niet te kunnen ontvlieden.
G u din heeft de buitensporigste zijner concepties hierheen
gezonden, en S ch e ff e r en H. Vernet stukken, die mij
reeds uit gravures bekend waren en die ik wenschte, dat
mij uit gravures bekend gebleven waren. Het is opmerkelijk,
hoe bij de Franschen voor teekening en groepering (en
in deze is doorgaans inventie en genie en dikwijls zelfs gevoel)
al de overige eischen der schilderkunst achterstaan. Van
de Duitsche school heb ik slechts weinig gezien, dat in
mijn oog zooveel klassieke waarde had, als de Wolsey van
Hildebr an d t, waarover ik u vroeger schreef. Van L e ss in g s _Ether Hendrik IV hadden de dagbladen grooten roep gemaakt. Ik vond het stuk over het geheel zwak en zag dezer dagen
mijn oordeel bevestigd in een artikel in de Kiilnische Zeitung. Intusschen is het opmerkelijk, hoeveel meer de Duitsche
schilders van eene reis naar Italie profiteren dan de onze.
Een paar Oostersche landschappen : de terugkomst eener
karavaan van Mekka, en eene karavaan door den simoum
overvallen, waren uitstekend. Beide zijn van een Duitscher
geschilderd. Ik weet zijn naam u niet te zeggen, omdat ik
mijnen catalogue had weggegeven. Zoo ik voorts geene groote
lofrede houd op hetgeen ik zag, wijt het aan de vlugtigheid waarmede ik het zag, en geloof overigens, dat er toch
onder de 1600 nommers veel minder stukken waren beneden
het middelmatige of positief leelijke, dan uwe Amsterdamsche commissie u, zoo ik naar hare antecedenten durf vertrouwen, te kijken zal hebben gegeven. Ik heb voorts gelegenheid gehad om op te merken, dat het lokaal slecht van
licht was en dat de massa van het Berlijnsch publiek in
kunstsmaak verre voor het Belgische en misschien zelfs voor
het onze onderdoet. Dagelijks staan zij met stomme pedanterie de nieuwe fresco's voor hun museum aan to gapen.
Zij zijn door den beroemden Cornelius geschilderd ; maar
al hadden zij tienmaal grooter meester, en al had die meester
ze tien malen beter geschilderd, dan zijn die allegorische
voorstellingen voor iemand die, zooals ik, in de mythologie
tot de historische school, tot de school van 0 tfr ie d
M ii 11 e r behoort, eerie walging en aanfluiting.
1) Bekend sohilder van tafereelen bij avondlioht.
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Berlijnsche illustratiên heb ik niet gezien, omdat de
tijd daartoe mij niet overschoot. Rank e heb ik een bezoek
gebragt, =tar hem niet te huis gevonden. Pert z sprak
ik op de bibliotheek ; hij toonde zich allezins vriendelijk en
hulpvaardig. Het is een genoegen van mijn zwerven, dat
het mij van tijd tot tijd in aanraking brengt met mannen,
waarvan ik met lof hoorde spreken en met eerbied de werken las. Maar die mannen vallen wel eene tegen. Een
voordeel, dat schaars tegenvalt, is, dat de verveling van een
dag reizens u met boeken in aanraking brengt, die men,
wanneer men ze niet in zijne jeugd leest, later zelden in
handen neemt. Zoo heb ik mij op mijne terugreize gecharmeerd met de lectuur van een boek, dat ik alleen bij reputatie kende .. .. Fieldings Tom Jones. Maar hemel !
welk een boek on human nature ! Toen Vrijdag de avond
inviel, had ik slechts een honderd vijftig pagina's van het
eerste deel ten eind. Zoodra ik te huis kwam, heb ik de
lectuur voortgezet. Gisteren ben ik om dat boek niet aan
mijnen gewonen arbeid gegaan, en daar ik het toch, om mijn
geweten te appaiseren, heden wilde doen, heb ik heden
nacht bij eene kilkoude kagchel, onder het geloei van storm
en sneeuwjagt, eindelijk ten drie ure het boek ten einde
gebragt, en anderhalf uur slapeloos gelegen van bewondering en genot.
R. C. Bakhuizen van den Brink.

No. 9.

BAXIITTIZEN VAN DEN BRINK

aan P. M. G.

VAN REES.

Breslau, 31 December 1844.
Zaterdagmorgen vroeg arriveerde ik in Breslau. Het
was eene vervelende reis van circa 34 urea per post. Want
de spoorweg-communicatie te Liegnitz is nog zoo kwalijk
geregeld, dat men zijns ondanks wel verkiezen moet, nog
een tweeden slapeloozen nacht in de trage schokkende
koets door te brengen. Een fraai staartje van de Saksische
Schweiz had de vorige nacht aan mijne oogen onttrokken,
en, schoon de maan vriendelijk genoeg was de heerlijke
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natuur te verlichten, de straffe vorst had op de raampjes van
het portier andere bloemen en rotsen gepenseeld, dan ik
thans wenschte te zien. Na een korten tweestrijd, of ik
mijne oogen of mijne hersens zou opofferen, besliste de stem
mijner reisgenooten ten voordeele der ]aatste. De vrees
voor verkoudheid deed alle ramen digtsluiten en d wong
mij troost te zoeken in den sleep, die mij teleurstelde.
Ontvang dus, in plaats eener opgewondene natuurbeschrijving, een klagt over het incomfortable van een Deutschen
Schnellpost en de ongehoorde slechtheid der logementen, waar
men op de route van Dresden naar Breslau gedwongen is of te
stijgen. Zaturdag arriveerde ik, zooals gezegd is, ten zes
ure 's morgens te Breslau, Zum weissen Adler — geene
officiele kleur voor den Pruisischen adelaar — maar het
logement is daarom niet slechter. Den ochtend bragt ik
met uitslapen, den middag met rondkijken in Breslau door.
Zondag deed ik visites, informeerde naar mijne pakkaadje
en las journalen en tijdschriften. Gisteren ging ik kamers
zien, die vrij schaars zijn, en heden morgen betrok ik mijne
wooing: twee zindelijke kamers bij een zeer anstandigen
behanger.
Eerst wat over Breslau. Op den afstand, waar gij van
die plaats zijt, hebt ge er welligt weinig idee van, en toch
is het eene even groote als drokke stad. Neen, de stad is
drokker dan zij groot is, en de bevolking van circa 100,000
zielen is gedwongen gedeeltelijk aan den anderen oever
des Oders zich uit te breiden en daar nieuwe woningen
te stichten. Die bevolking is minder Duitsch dan ik tot
dusverre zag en mij daarom te aangenamer. De stad is
eene soort van grensplaats en draagt daarvan het karakter.
Pruissen, Oostenrijkers, Hongaren, Polen ontmoeten hier
elkander : men ziet hier gezigten en schedels van een ras,
waarmede ik, Hollander, zeker geen enkelen droppel bloeds
gemeen heb. Groote zwarte oogen, teruggedrongen tusschen
vooruitstekende zwarte wenkbraauwen, en van onderen beweld door breede jukbeenderen, korte, breede sterkgebouwde
gestalten, kenmerken den Silesier. Of die kenmerken eene
Slavische of eene Magyaarsche afkomst aanduiden, molten.

.
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de vrienden te Amsterdam beslissen; mij roept iedere nationaaltrek der inwoners toe : wij zijn elkander vreemd. Dat
is geene melancholieke gedachte; integendeel: ik ben blijde
iets gansch vreemds te zien. De Silesiers en Polen zijn mij
zoo welkom, als het in Luik de Wallons pur sang waren.
1k vergeet voor hunne oorspronkelijkheid mijne vervelende
Duitschers gaarne. De nieuwheid prikkelt mij : ik wil den
muur doordringen, die mij scheidt van zooveel vreemds.
Bonn en Brunswijk, en Berlijn zelfs, hebben mij onverschillig gelaten; van Silesie, zijne geschiedenis en nationaaltoestand, moet ik meer weten. En buitendien — een dag
reizens en ik ben in Krakau, werwaarts ik zeker ga. Er
valt daar eene bibliotheek te exploiteren — een dag reizens
en ik ben in Bohemen, waar ik de handschriften in de
bibliotheek van vorst Lobkowitz te Raudnitz zien moet.
Voedsel dus voor mijne fantasie, voedsel voor mijne studie !
Over mijnen uitstap naar Breslau beklaag ik mij niet.
Nog in een ander opzigt is Breslau merkwaardig. Het
is de grensmuur, die de Duitsche beschaving van het Ultramontanisme scheidt, liever, het punt, waarop beide zamentreffen en botsen. Het is een oude bisschoppelijke stad,
met Domkapittel en andere fraaiheden, en tegelijk eene
Pruissische universiteit, waar de Evangelische theologie b. v.
door David Schultz 1 ) wordt gerepresenteerd. De ambtenaren en vele aanzienlijken zijn Protestant, de menigte is
Katholiek, en derwaarts daalt uit Oppersilesien een gespuis
af, dat de ware enfants perdus van het Katholicisme uitmaakt : een yolk, in zijne regten vertreden door den adel,
in zijne geestvermogens onderdrukt door de geestelijkheid,
in zijn ligchaam verkreupeld door fabrijkarbeid. De bisschoppelijke stoel is op het oogenblik ledig : de coadjutor
is welgezind en niet illiberaal, maar zwak en onvermogend
tegen het drijven zijns kapittels en den invloed der Curie.
De jongere geestelijkheid vermijdt alle aanraking met de
universiteit en is fanatisch of Jesuit. Een vroeger geslacht
was beter, en daartoe behoort Rong e, die op het oogenblik
1) David Schultz (1779-1854), theoloog, the vooral op het gebied der exegetische theologie met vruoht heeft gewerkt.

— 70 —
meer dan iemand anders gerucht maakt in Duitschland:
die hier in Breslau woont onder de oogen van het Domkapittel, dat hem geèxcommunieerd heeft, om wiens wille,
zoo ergens dan hier te Breslau, de gemoederen schrap staan.
Ik weet niet, of zijn brief tegen het Triersche guichelspel
met den Heiligen rok 1 ) in Holland evenveel gerucht heeft
gemaakt als in Duitschland. Hier is zijne zaak de stof van
alle journalen en van alle gesprekken. Duitschland heeft
daarbij bewezen, hoe ver het bij ons in verdraagzaamheid
achterstaat. Ik zou gevaar loopen van verketterd te worden,
zoo ik hier zeide wat ik dacht, en ik kreeg te Gottingen
zelfs van Schneide win bijn a een oorveeg, omdat ik uitsprak wat ik u schreef: dat ik met de zaak van Ronge
niets ophad en van nu of vooruitzag, dat de Protestanten
het door hunnen ontijdigen ijver zouden verliezen.
Waarom mag, zoo hij er zelf aan gelooft, de bisschop
van Trier dien vuilen lap linnen niet te kijk hangen ? En
waarom mogen niet 600,000 geloovige pelgrims hun hart
aan dat spektakel ophalea ? „Omdat het eene beleediging
voor de negentiende eeuw is," schreeuwen de opge wondene
Duitschers. Maar de negentiende eeuw is geen persoon, die
voor beleediging vatbaar is of door iemand, zelfs door geene
partij, kan gerepresenteerd worden. De 600,000 pelgrims
behooren er ook toe, en die het hun kwalijk neemt, bewijst
daarmede, dat hij tot dusverre zijne eeuw niet geheel heeft
gekend. „Omdat het eene proefneming der Jezuiten is,"
zeggen de dagbladen, „tot hoeverre zij gaan kunnen, een
soort van monstering, om te weten, op hoeveel manschap
zij rekenen kunnen". Maar indien dat het geval is, dan
hebben de Jezulten deze reis niets meer gedaan dan wat
hun vrijstond : geen Protestant en geene Protestantsche
belangen zijn door hen beleedigd geworden. Ik moet er
bijvoegen : dan zijn de Jezulten dommer geweest dan ik
hun toegedacht had. Het Triersche spektakel kon niet
nalaten de gemoederen der geloovige Katholijken zelve te
verdeelen, ja, de verlichtere partij onder hen in het harnas
1) Deze brief van Johannes Ron g e, het hoofd der zoogenaamde
Deutsch•Katholiken, was Celle maand te voren, 1 October 1844, verschenen.
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te jagen; en het Protestantisme ware, van zijn intolerant
(Gust a v-A do I f-V e r e ins) standpunt uit, den bisschop
van Trier dank schuldig, dat hij het Katholicisme zoo geprostitueerd had. Het had regt om in zijn vuist te lagchen.
Wat te verwachten was, is gebeurd. Von S yb el en
Gildemeister, uit Bonn, hebben in een geleerd vertoog
de echtheid van den Trierschen rok bestreden, en R on g e
heeft zijn fameusen brief geschreven. Die brief is, geloof
ik, in vorm en bewoordingen voor een Katholijk ongepast.
Het Domkapittel heeft den schrijver geexcommunieerd, met
regt wat het beginsel betreft, onvoorzigtig in de wijze
van uitvoering. Er was geene de minste reden in dit alles
voor de Protestanten, om zich in den strijd tusschen de
verlichtere partij en de partij van den teruggang onder de
Katholijken te mengen. „Maar", zegt men hier, „hadden
de Protestanten zich de zaak van Ron g e niet aangetrokken,
de man ware vervolgd of mishandeld geworden." — Ten
eerste, wat de Ultramontanen en Jezulten ook brouwen
mogen, het Katholicisme is niet zoo sterk meer als in den
tijd van Huss, of zelfs in den tijd toen Ferdinand de II
Bohemen en Silesien in vuur en vlam zette: het Pruissisch
gouvernement is daar, om alle maatregelen van geweld
tegen iederen onderdaan met geweld te keeren of te wreken.
En zoo Rong e werkelijk een weinig vervolgd ware, zoo hij,
gelijk ik hoop, de martelaarsproef met eere hadde doorgestaan, welke schade heeft ooit een martelaar aan zijne
partij toegebragt ?
Niets doers en toezien ware daarom van de zijde der
Protestanten even pligtmatig als politiek geweest. Maar al
het tegenovergestelde is door de ijverende Gustav-Adolf
V er e in e r s gedaan. De drukpers heeft Ron g e tot haren
held gemaakt en geschreeuwd en gescholden tegen Trier,
tegen het Breslausch Domkapittel, tegen Ultramontanen
en reliquIen. Het gouvernement, dat door de censuur elk stuk
van het tooneel verwijdert, waarin aan een ouden verrotten
markgraaf van Brandenburg niet tot diens lof herdacht
wordt, dat alle hatelijkheden tegen Rusland schrapt en
vervolgt, heeft toegelaten, dat door de drukpers, voor de
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eene helft, zijne onderdanen in hunne innigste overtuiging
werden beleedigd. Wat is het gevolg geweest ? Dat het
kapittel van Trier en Keulen over de buitensporigheden
der drukpers heeft geklaagd en op hare ressources gewezen, die voor het gouvernement evenzeer te duchten zijn.
De eene is, dat men dreigt van den kansel represaille te
nemen op de aanvallen der Protestantsche drukpers. Laat,
zoo dat gebeurt, eens Pruissen met geweld tegen de vrijheid
der prediking optreden, en het strooit aan den Rijn, in
Westphalen, in Silesien een zaad van misnoegen, dat geese
latere toegefelijkheid kan uitroeijen. De andere ressource
is, dat de Katholijke bladen vrijheid van censuur eischen,
om hunne meeningen, hunne argumenten tegen de Protestanten voor te staan. Zoolang het gouvernement aan zijne
censuur vasthoudt, kan het zoo iets niet vergunnen. Want
het ligt in den aard der Katholische hierarchie, veel meer
vrijheid te eischen dan het van oudsher eenigermate serviel
Lutheranisme. Weigert de regering, dan maakt het Katholicisme op het punt van dezen eisch gem eene zaak met het
Liberalisme, dat even hard om vrijheid van drukpers
schreeuwt, en hoe monstrueus de vereeniging van beide ook
zij, de laatste tijden hebben genoeg geleerd, hoe gevaarlijk
die is, wanneer zij tot stand komt. Nu reeds verheft zich
hier en daar de stem der liberalen ten voordeele van het
Katholicisme.
leder is overtuigd, dat Pruissen het wel meent met de
zaak van het Protestantisme : daarom duldt het oogluikend
de uitspattingen van de drukpers in dit opzigt. Treedt het
ten gevalle der Katholijken, zooals laatst geschied is,
tusschen beide, het doet dit ten halve, met zekere blijken
dat het tegen wil en dank handelt. Het zoekt de Katholijken
vliegen of te vangen, en, zooals Bunsen bij het concordaat
met Rome deed, het jezuiteert tegen de Jezuiten. Dat maakt,
dat de schijn tegen de regering raakt, en deze het, evenals in de zaak met den Keulschen bisschop, zoo ook hier
zal verliezen. Er is nog iets. Pruissen wacht heil tegen het
Katholicisme van de „fromme Belebung" zijner onderdanen.
Maar die fromme Belebung hangt ongelukkigerwijze zamen
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met dat Protestantsch pietismus en de Muckerei, welke te
Koningsbergen de vrijheid der openlijke leeraars beperkt 1 ),
de jonge Hegelianen vervolgt en Edgar Baur naar de
vesting zendt 2). Het stelt tegen de Roomsche kerkleer zijne
Evangelische dogmatiek over, en zoekt daarvoor harten en
hoofden te winners. Ik ben verre van te beweren, dat, bij
den kamp van Katholicisme en Protestantisme, het „religiose
Interesse" uitgesloten moet zijn. Maar het moet dien strijd
heiligen en niet verbitteren. Zoolang daarentegen eene
regering aan de eene zijde de vrijheid van onderzoek belemmert en het piOtisme zijne vrome vormen en symbolen
waarborgt, aan de andere zijde het Ultramontanisme bestrijdt,
is zulk eene regering zwak. Slechts van wetenschappelijke
vrijheid is de nederlaag van het Jezultisme te wachten. Ik
voor mij geloof niet, dat de JezuIten overal zoo talrijk en
zoo werkzaam zijn als men meent ; maar zoo zij het ooit
worden, zullen zij geen krachtiger steun vinden dan in die
slavernij des geestes, die de eindelijke uitkomst der pietistische beweging en der reactionnaire gonvernementsmaatregelen zijn moet.
Vergeef mij deze lange episode over Bong e, met wien
mij alle gesprekken en alle dagbladartikels vervelen. Hollander uit de school der groote vaderen, die, tot verbazing
van Europa, reeds voor twee eeuwen zoo goed begrepen
wat godsdienstige verdraagzaamheid was, vol van herinneringen aan eon vaderland, waar de verlichte Katholijk
en de verlichte Protestant elkander zoo vol vertrouwen en
zoo broederlijk naderen, moet mij deze verklaring van het
harte tegen een Hollander, die, wat ik wil en gevoel beter
begrijpen kan dan alle theoretische Moffen.
R. C. Bakhuizen van den Brink.

1) Zie boven bl. 58.
2) Edgar Bauer, broeder van den meer bekenden Bruno Bauer.
Zijn boek Streit der Kritik mit der Kirche and Staat, uitgegeven in
1843, bezorgde hem eene vierjarige vestingstraf, waaruit hij door de algemeene amnestie 18 Maart 1848 bevrijd werd.
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N°. 10. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AIN J. BAKE.

Breslau, 5 Februarij 1845.
B.00ggeleerde Heer !
Omdat ik mij jegens Prof. Geel, wegens mijn lang
stilzwijgen, zoo diep schuldig gevoelde, had ik bijna den
moed verloren naar Leiden te schrijven. Dubbeld welkom
was mij daarom uw brief, zoowel om den vriendelijken
inhoud, als omdat deze mij in de gelegenheid stelt den
band met UH.G. en met hem weder aan te knoopen. Ik
gevoel dat die band mij in mijn lijden en zwerven moreele
kracht geeft. Ik haast mij daarom uwe letteren te beantwoorden. Daarbij komt nog eene reden van materieel
eigenbelang. Het aanbod, door u mij gedaan, eene aanbeveling aan uwe vrienden te Weenen, neem ik met graagte
aan. Ala deze maand ten einde is, ga ik derwaarts. Ik
hoop daar veel te vinden van hetgeen ik elders in Duitschland te vergeefs zocht.
Ik zit sedert den aanvang des jaars in Breslau. Over
het geheel wel tevreden. Bij mijne autipathie tegen het
Deutschthum, die nog geheel onverzwakt gebleven is, is mij
deze uithoek welkona, waar zich het Germaansche pur sang
in de mengeling van andere (zij het dan ook Slavische)
rassen verliest. De eclat Noordduitsche aangezichten begonnen mij tegen te staan, en de Poolsche en Boheemsche
physionomien zijn mij welkom. Het is zoo, er schuilt iets
van het wild gedierte in ; maar zij missen het osachtige der
Noord-Duitschers. Wanneer een echte zoon van Germanje
zijn lompe vuisten op de tafel steunt en dan met zijn grove
ligchaam overleunende een scherpe hoek met zijn armen
beschrijft (het is eene attitude, die zich alle middagen aan
tafel reproduceert), dan is de familietrek met het hoornvee
onmiskenbaar. Ik heb mij dan ook vlijtig toegelegd om
Poolsch te leeren en daarmede een sleutel tot de overige
Slavische talen te hebben ; maar — ik deins niet ligt voor
eene dergelijke moeijelijkheid terug, en toch geloof ik, dat
het Poolsch taaijer zal blijken dan mijn geduld en volharding.
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Breslau heeft in mijne oogen 44n groot nadeel. Het
is, dat Ron ge hier zijn verblijf houdt, en de nieuwbakken
Apostolische Katholijke gemeente hier een middenpunt
vindt. Ull.G. beklaagt zich over de kibbelarij a costi
omtrent de grondwetsherziening : zij kan niet vervelender,
niet onnutter zijn dan het geklap, dat ik in Duitschland
over den Trierschen rok heb gehoord. Zoo de negentiende
eeuw en Duitschland in die eeuw werkelijk zoo verlicht
zijn, dat het heilige goochelspel eeue nationale belediging
is, welnu dan heeft de bisschop zich bitter gecompromitteerd en zijde vijanden zouden meer politiek handelen,
wanneer zij hem aanmoedigden dan wanneer zij hem uitjouwden. Blijkt het echter, dat diens greep Been misgreep
was, dan volgt er uit, dat de verlichtingkraaijers niets beter
konden doen dan wezenlijke vooruitgaug in de eeuw en in de
natie te brengen, liever dan geloofsijver op te wekken, die
al to vaak ter eene zoowel als ter andere zijde tot obscurantismus leidt. De Protestanten ten minste hadden den
strijd door de verlichte Katholijken tegen de Ultramontanen
moeten laten uitvechten, zonder er zich in te mengen. Zoo
zij het bijgeloof werkelijk te boven zijn, dan ligt de Triersche
kwestie even verre buiten hunnen spheer als die van koningin
Pomare en Mr. Pritchard 1 ). Nu hebben zij door hun
geschreeuw de Katholijken het voorwendsel gegeven, dat
het gouvernement hen in gekochte of gepriviligeerde bladen
met een moreel martelaarschap bedreigt. Dat ik zoo vriendelijk tegen de Katholijken ben, is de schuld mijner Duitsche
gastheeren. Ook op dit punt hebben zij mijne oppositie
door hunne bekrompene onverdraagzaamheid warm gemaakt.
Ik heb doorgaande met hen twee twistappels : hunne Franzosen- en hunne Katholiken-fresserei, met dat gevolg dat
ik bij den een halve Franschman, bij den ander een kryptoKatholijk heet. En als ik dan ten derden nog durf beweeren, dat wij Hollanders eene taal hebben en literatnur,
wel verwant met, maar toch onafhankelijk van de hunne,
1) P o m ar e, Koningin van Otaheite. Pritchard was aldaar
Engelsch consul geweest, maar in 1844 teruggeroepen; deze gebeurtenis
had tot eenige verwikkelingen met Frankrijk gevoerd.
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omdat ons yolk hen twee (eeuwen) in de geschiedenis vooruit
was en zich onafhankelijk tot eene natie heeft ontwikkeld,
dan schelden zij (zoo zij meenen) mij nog bovendien nit voor
een Stock-Hollander. Ik lagch ze wat uit en zeg : Tao;
feelOxare

1 ).

Aan Prof. Geel heb ik geschreven, wat ik al zoo te
Wolfenbuttel heb uitgevoerd. Waarschijnlijk deelt hij u
daarvan wel iets mede. Ik heb het uit wanhoop verlaten.
Toen de winter inviel, toen ik, zelf ernstig ongesteld, alles,
wat voor en om mij was, in somberder kleuren zag, kon ik
het in die stad niet uithouden, waarin eene stilte heerschte
als die van het graf. Ik besloot mijn hoofdkwartier naar
Breslau te verplaatsen. Van Berlijn had ik te voren even een
kijkje genomen: het beviel er mij niet. Alles was er mij
te officieel koninklijk Pruissisch. Ik nam dus de reis over
Leipzig en Dresden herwaarts. In beide steden heb ik mij
opgehouden om de bibliotheken te zien. De meeste vriendelijkheid had ik steeds van de leerlingen van H errmann
ondervonden, en de meeste sympathie met onze Leidsche
philologie. Ritschl, Bergk, Emperius, Schneidew i n hadden mij alien aangeraoedigd hunnen ouden leermeester te bezoeken. Ik heb daaraan voldaan. Schoon ik wist,
dat men hem te Leiden zijne Praefatio voor de Phoenissae
nog niet vergeven beeft, ben ik zeer nederig en vleijend den
Nestor der philologie 2 ) mija respect komen betuigen. Over
dat bezoek ben ik zeer voldaan. Hij was nog niet zooals
gewoonlijk gelaarsd en gespoord, maar ontving mij im
Schlafrock allervriendelijkst. Want om den wille der Heilige
Philologie daalde de Herr Comthur geheel tot het niveau
van een ellendig rondzwervend Hollandsch doctortje af. Hij
was zoo gul, zoo levendig, zoo hartelijk als ik het slechts
wenschen kon. Met ongehuichelde deelneming vroeg hij
naar alles, wat er te Leiden gedaan en gedreven werd, naar
U, naar Prof. Gee 1, naar Prof. Karsten, naar Cobe t.
1) Zie dit spreekwoord bij Aristophan es Nub. 910; de zin is:
uw schelden is mij een eeretitel.
2) Prof, G. Hermann to Leipzig, — niet to verwarren met den
vroeger (p. 60) vermelden K. P. Hermann.
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Hij vertelde mij veel van zijne laatste brochure over de
Theogonie en de vijfregelige strophen. Gelukkig dat ik
hier een weinig op mijn terrein was, omdat ik dezen zomer
ijverig de uitgave van Prof. van Lennep had bestudeerd.
Over deze uitgave trok Hermann de schouders op en
vond, dat het boek eene halve eeuw te laat gekomen was.
Het deed mij zeer, om mijn ouden leermeester, dat ik hem
in gemoede gelijk moest geven. Van zijn lang beloofden
Aeschylus is hij nog vol. Zoo hij slechts, zegt hij, een
half jaar den tijd had ! Maar algemeen gelooft men, dat
hij dat half jaar tijd wel zou kunnen vinden, maar tegen
de uitgave opziet, omdat bij den gang, die de wetenschap
heeft genomen, zijn apparatus niet toereikend is 1 ). Ik had
mij den ouden scherper gedacht ; maar zijne oordeelvellingen
waren zeer gematigd, zelfs over Gruppe 2). Alleen de D i ndor fen waren zijne betes noires, en het was kluchtig om te
hooren, met hoeveel ijver de Oude heer vertelde, dat de
eene D in dor f de philologie verraden had voor — spoorwegactien.
Haupt heb ik vergeefs in Leipzig trachten te bezoeken. Hij was niet in stad. Om West ermann heb ik
mij niet bekommerd.
Te Dresden was ik ongelukkig op eerste Kersdag.
Zelfs voor geld was er geene mogelijkheid de galerijen geopend te krijgen. Bij mijne hartstogtelijke ingenomenheid
met schilderijen kostte het mij veel, mij eene lang gekoesterde wensch te ontzeggen. De Nacht van C orreggio en

Rafaels Madonna zijn alzoo voor mij een groot geheim gebleven. De bibliotheek heb ik door bijzondere gunst gezien
en er zelfs voor mijn historischen arbeid een en ander
gevonden, dat mij interesseerde. Maar eer ik verder ga,
moet ik u toch eens iets vertellen.
Waar ik in Duitschland eene bibliotheek bezoek, zijn
1)

Eerst na zijnen dood is in 1852 de uitgave bezorgd door zijnen

schoonzoon Haupt.
2) 0. F. Gruppe (1804 —1876), sedert 1844 buitengewoon hoogleeraar te Berlijn. Er zal hier gedoeld worden op zijne Tragische
der Oriechen (1834) en Ueber die Theogonie des Hesiod (1841).
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een goeden genius en accipio omen. Jammer slechts dat
ik overal niet de persoon, maar zijn erace2,01, vinde, d.i. eene
herinnering van hem aantref en een vriendelijk woord over
hem hoore. Het is Prof. Geel, wien geheel Duitschland
niet alleen als geleerde eerbiedigt, maar ook als een voorbeeld beschouwt, hoe een bibliothecaris door humaniteit
en liberaliteit op duizenderlei wijzen de wetenschap kan
dienstig zijn. De andere is — raad eens — de baron v a n
Westreenen van Tiellandtl). Die manheeft opiedere
Duitsche bibliotheek de sterrenhemel laten bewonderen,
die op zijn burst prijkt, en de Duitschers hebben hem bejegend met al die Ehrfurcht, welke zij von Haus aus voor
een gegalonneerden rok en een kamerheerssleutel gevoelen.
Eerst als ik vertelde, dat die man bij ons onder de geleerden zoo hoog niet aangeschreven stond en dat hij hoofdzakelijk daardoor bekend was, dat hij de Hollander was,
die naast den Boning zelven de meeste ridderordes bezat,
kwamen de tongen los en zij bekenden, dat zij hem toch
wel om zijne pretentie bespottelijk hadden gevonden. Want
overal was de baron verschenen met een kamerdienaar op
eenige passen achter hem, die een schrijfcassette onder
den arm droeg. Zoo dikwijls de baron een merkwaardige

incunabel vond of eene andere bibliographische curiositeit
vernam, trad op een wenk de knecht nader, sloeg de cassette open: de baron maakte zijn aanteekening, gaf de
cassette terug, en de Jasm in verwijderde zich weder op eerbiedigen afstand. Vertel toch, Hooggeleerde Heer, in
Holland zulke dwaasheden voort ! Alijn berigt steunt op
het gezag van twee knappe bibliothecarissen, Schubart
te Kassel en Neumann te Leipzig. Het is hoog tijd, dat
zulke kwasten als deze en 's Gray enweert 2) weten, dat zij
ondanks hunne titels gerenieerd en uitgelagchen worden,
1) Wiens naam in herinnering is gebleven door het door hem aan
het Rijk gelegateerde Museum Meermanno-Westreenianum te 's Gravenhage.
2) Jan van 's Gravenweert (1790-1870). Van zijne vele werken
zijn het meest bekend zijne vertaling van Homerus en Het Noorden en
het Oosten. Reisherinneringen (Amst. 1841).
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zoo dikwijls zij .zich buitenslands als de corypheen onzer
literatuur en wetenschap uitgeven.
Zoodra ik to Breslau aankwam, wendde ik mij tot
Haas e, aan wien ik eenen aanbevelingsbrief van S c h n eidewin. had; door Haase kwam ik bij Schneider'). De
vele en goedgemeende vriendelijkheid, die ik van beide
genoten heb, kan ik niet genoeg roemen. Haase lag en
ligt nog deze dagen met den Minister E i c h h or n overhoop,
omdat hij zich in het adres der Breslauers aan de Koningsbergsche universiteit krachtig voor de onafhankelij kheld der philologie had uitgelaten 2 ). Op die uitlating is een
verhoor gevolgd. Op dat verhoor eene nadere verklaring
van Haase, waarbij hij aanwees dat hij vooral zekere
partij in het oog had, die de wetenschap der Ouden
tot een zeker dilettantismus wilde beperkt hebben, en dieper
indringen in den geest der Ouden als onbestaanbaar met
Christelijke vroomheid beschouwde. Op deze verklaring is
van wege den. Minister een Verweis gevolgd, dat aan
Haase door de universiteitsregter voorgelezen is. Op dit
Verweis een brief van Haas e, waarin hij zijn leedwezen en
onderwerping betuigt, maar tevens verzekert dat hij zijne
meening niet kan terugnemen, omdat de Senaat hem op
zijne verzoeken eene verklaring gegeven had, dat hij in het
adres over het geheel hunne meening had uitgedrukt zonder
echter in te staan voor de uitleggingen, die aan de woorden
van Haase konden gegeven worden of in de publieke
opinie en in de dagbladen werkelijk daaraan zijn gegeven.
Hierbij zal het nu blijven. Want zooals het gaat : in de
Senaat trekken de slijmgasten, de jonge professoren, die
earriere willen maken, en eindelijk de gansche Katholijke
faculteit de handen van Haase af. Buitendien wil de
1) K. E. Schneider, geb. 1786, vooral ook bekend door zijne uitgave van Plat o's Bepubliek.
2) H. G. F. C. Haase, toenmaals eerst buitengewoon hoogleeraar
te Breslau, was in 1836 tot vestingstraf veroordeeld•geworden en was in
.deze jaren druk bezig met het voorbereiden eener uitgave van de Lattaeche en Grieksche krijgsgesohiedschrijvers. Over de KiMigsberger aangelegenheden zie boven p. 68.
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Minister het niet verder drijven. Meier te Halle 1 ), die in
dezelfde ongelegenheid om dezelfde reden vervallen is, heeft
kopij van het hem voorgelezene Verweis gevraagd. De
Minister heeft het officieel geweigerd, met bijvoeging N.B.,
„dasz er sich alle weitere Bemerkungen in dieser Sache verbitte." Als UH.G. alles, wat ik hoor en zie, wilt en zaagt,
zoudt ge hebben kunnen begrijpen, hoe vurig ik uwe pogingen
heb toegejuicht, toen men mij uit Amsterdam schreef, welke
pot daar te vuur was gezet en hoe UH.G. de brij had bedorven 2). Ik wensch u en mijn vaderland geluk met een
uitslag, die voor de wetenschap heilzaam is. Maar in Pruissen
waart gij zeker met uwe oppositie niet zoo gelukkig ge-

1) M. H. E. Meier, geb. 1796, nog heden vooral bekend door zijn
boek over de Attische procesorde, dat hij in 1824 met S chOmann had
uitgegeven.
2) Dit doelt op het plan, om Da Costa als buitengewoon hoogleeraar aan het Athenaeum te verbinden. Blijkens de notulen van B. en W.
van Amsterdam (vlg. vriendelijke mededeeling van Mr. W. R. `ire d e r)
richtten Curatoren zich over deze zaak 14 Sept. 1844 tot B. en W. De
bedoeling was, dat aan Prof. Boss c ha op diens verzoek de behandeling
der klassieke auteurs zou onttrokken worden, terwij1 Da Costa die zou
overnemen. Doch B. en W. besloten (na een breed gemotiveerd verzet
van den wethouder Rea el op 29 Oct.) den 12 Nov. geen voorstel te
doen. Den 18 Nov. werd in een adres van Prof. D. J. v an Lennep
en 52 anderen aan den raad op de benoeming aangedrongen (zie hierna
p. 255); Curatoren ondersteunden dit 14 Jan. 1845. Den 5 Maart 1845
werd er in den raad nog over de zaak gediscussieerd ; maar B. en W.
volhardden in hunne weigering om een voorstel te doen. Blijkens de
Brieven van Da Costa, I p. 188, 197 was het adres van Prof. V a n
Lennep het antwoord geweest op eene anonyme circulaire, bij de raadsleden aan huis bezorgd. Ik meende aanvankelijk, dat dit stuk van Prof.
Bak e was uitgegaan. Doch de lectuur van de autobiographie van Mr. H.
J. Hoene n, destijds wethouder en curator (mij door zijn kleinzoon
en naamgenoot welwillend vergund) heeft mij overtuigd, dat Bak e's rol
een andere is geweest. Bij het verzet van het Doopsgezinde Seminarie
tegen het plan „kwamen", volgens de autobiographie, „pogingen der Letterkundige faculteit van Leiden, waar men het uitzicht op een professoralen
leerstoel voor den jeugdigen Cobbet (sic !), die zich in dat vak bijzonder
onderscheidt, wenschte open te houden. Inzonderheid de hoogleeraar
Bak e moet zich scherp in dien geest hebben verklaard, vooral bij den
hoer Burgemeester."
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weest, als zelfs bij de zes en dertig gepleisterde graven,
die het stadhuis mijner vaderstad tapisseeren.
Ik zou Haase onregt doen, zoo ik zeide dat hij gebukt
ging onder de ongenade des Ministers. Hij is vurig, jong,
vol van moed, bijna brutaal. Ook heeft hij eene zure
ondervinding achter den rug. Hij is in de demagogische
bewegingen ingewikkeld geweest, en heeft een jaar lang te
Erfurt gevangen gezeten. Toen heeft hij zeer kommerlijk
zijn leven onderhouden door artikels voor de groote Encyclopedia en voor Literatur-zeitungen geschreven. Na zijn
ontslag is hij naar Parijs gegaan, en heeft daar de fragmenten van Polybius ontdekt, en Z on ara s voor het Corpus
Byzantinorum bewerkt. Tevens heeft Didot dadelijk de
hand op hem gelegen en hem zijns ondanks, maar om den
broode voor zijne Series Auctorum Parisina ingespannen.
Zijne hoofdstudie is echter sedert jaren, de Grieksche en
Latijnsche Tactici uit te geven en te commentarieren.
Daarin kan UH.G. hem misschien behulpzaam zijn, en in
dat geval zoudt gij tevens mij, die aan Haase veel dankbaarheid schuldig ben, op nieuw zeer aan u verpligten.
Wyttenbach spreekt namelijk in zijne aanteekeningen
op Juliani Orat. en Const. p. 34 c. van aanteekeningen
van Valckenaer op Polyaenus, denkelijk op den rand
eens gedrukten exemplaars geschreven. Die aanteekeningen
zijn niet op de Leidsche bibliotheek voorhanden ; maar het
kon mogelijk zijn, dat zij in het bezit geraakt waren van
den heer Luza c. Het verzoek zou dus zijn, of UH.G. daar
eens naar wilde informeren en uwen invloed aanwenden
om die te laten afschrijven. Gaarne zou Haase, wanneer
hij langs dien weg die aanteekeningen bekomen kon, de
onkosten vergoeden.
Zoo vurig ale Haase is, zoo bedaard voorzigtig en
bijna schuw is Prof. Schneider. Ik heb voor dien man
veel eerbied en achting. Ten eerste omdat hij mij een
nuttige lee heeft gegeven, om mij wat gematigder over den
P1 a t o van Bekker uit te laten. Ik ben met die uitgave
zelve maar half tevreden, en omdat het in Duitschland aan
de orde van den dag is alle handen op het hoofd van
6
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Bekker te laten vallen, legde ik ook mijn onbescheiden
loodje er bij. Daarop volgde eene vriendelijke vermaning
van Schneider, die met veel onderscheiding van Bekker's
tact en Bekker's dikwijls zeer volledige en praegnante
kortheid sprak. Dat vond ik respectabel, omdat toch
Schneider door zijne uitgave der Republiek Bekker's
gezworen antagonist is geworden. Ik geloof niet, dat er een
keuriger, geduldiger, scrupuleuser philoloog dan Schneider
te bedenken is. Plato is zijn Finis bonorum en nu werkt
hij Proclus, Plotinus, Hermias, Chalcidius, Themi stiu s, Jo. Philo p on u s en al die onaangename heeren
met taaije vlijt door, verbetert ze, waar hij codices kan
magtig worden. Een nieuwe editie van Proclus in Timaeum
heeft hij gereed naar een Munchener Hs. Een proeve
daarvan heeft hij dit jaar als program medegedeeld en mij
ten geschenke gezonden. Thans hoopt hij smachtend op
Cobet's Sim plicius. En dat alles waarom ? Om zoo op
het spoor te komen van een ouden vulgaattext van Plato,
die tot de tijden dier Neoplatonici etc. opklimt. Hij weet
reeds vooruit, dat die text niet zoo goed zal zijn als die,
welke in sommige codices, zooals in den Regius, voor ors
ligt. Maar bij zijne keurigheid wil hij geen stap doen,
zonder de hoogstmogelijke diplomatische zekerheid. „Met
Plato", zeide hij mij, „begirt het nu een weinig dag te
worden: met Aristoteles is door Bekker's editie de
schemering pas aangevangen." Zulke verzekeringen zijn
ontmoedigend, wanneer men ze van een man hoort, die zijn
gansche levee op Plato gebroed heeft. Ongelukkig heeft
ook hij voor Didot de uitgave van Plato op zich genomen. Daarin kan hij toch al die grondige en uitgebreide
studie niet aan den man brengen.
In Breslau werk (ik) rustig en getrouw voort aan mijn
historischen arbeid. Hoezeer mij die tegenvalt en hoeveel
onderzoekingen ik noodig heb bij iederen stap te doen, ten
einde iets blijvends te leveren, zal u Prof. Gee l kunnen
mededeelen, wien ik daarover een en ander geschreveu heb.
Toch zie ik een eind aan mijn werk. Maar ik moet dan
het besluit nemen niet voor dien tijd naar Weenen te gaan,
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waar het voor ieder geopend Keizerlijk archief mij met
nieuwe hulpbronnen dreigt te overstelpen. Er is op dit
punt een strijd tusschen mijn geweten als auteur en de
Terpligting, die ik aan Holland en mijne weinige getrouwe
vrienden daar heb, om weder iets van mij te laten hooren. —
Intusschen krijgt gaande weg mijn philologische horizon,
of laat ik liever zeggen krijgen mijne philologische plannen
bepaalder omtrekken. Wat ik in Holland zijnde met Michael
A post olius voorhad, heb ik gladweg opgegeven. Prof.
Ton Lent sch is er mede bezig, en daar ik nu toevalligerwijze iets van de staat der kwestie weet, zie ik rond wat
ik er voor vind en deel hem eerlijk alles mede 1 ). Maar mijn
oude plan op de Placita philosophorum van den Pseud oPlutar chus heb ik niet opgegeven. Eene ontmoeting met
Prof. Krische, dien ik eindelijk bij een later bezoek te
Gottingen heb aangetroffen, heeft mij daarin versterkt. Na
mijne vorige brieven zal ITH.G. er zich over verwonderen 2),
maar wij zijn gescheiden, on ne peut mieux. Ik beloof u,
dat ik mij niet heb laten slaan : Krische heeft zelfs
eenige punten toegegeven en andere in twijfel gelaten. Over
de meeste hebben wij elkander beiderzijds beter verstaan.
Alles zonder eenige gal of scherpheid. Want Kris ch e is
een refit goede vent. — Over twee punten konden wij het
niet eens worden, omdat het een verschil van principes
geldt. Ik heb namelijk nog altoos de overtuiging, dat hetgeen wij van de voor-Platonische philosophie weten, over
het geheel nog niet diplomatisch zeker en nog niet volledig
genoeg is, om daaruit het systeem der onderscheidene wijsgeeren te construeren en de onderlinge zamenhang dier
systemen aan te wijzen. Op dit punt deelt Krische mijn
gevoelen niet, evenmin als op het andere, dat Arist ot eles, wien het aan de orde van den dag is hier in
Duitschland hoog te tillen, wegens kennelijke partijdigheid
1) Met zijnen ambtgenoot Sohneidewin is E. L. von Leutsoh
de uitgever der Paroemiographen; in het voorberioht van het tweeds
deel, dat eerst in 1851 is versohenen, maakt hij gewag van de door Bakhuizen van den Brink verleende hulp.
2) Zie hiervoor den brief No. 4.
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en nijd geen zoo getrouw berigtgever is, als waarvoor hij
in ooze dagen doorgaat. Misschien is dat wel een Hollandsch
vooroordeel, dat gedeeltelijk door Luzac's Lectiones Atticae
bij mij ingeworteld is. Toch was het mij een troost, dat
Prof. Ritter (de schrijver van de Geschichte der Philosophie 2)) wien ik te Gottingen insgelijks bezocht, ook een
weinig lachte met de heerschende Peripatetische dweeperij.
Maar Krische zoowel als Bran dis zijn van eene ander&
meening, en misschien toont mij voortgezet onderzoek, zooals op onnoemelijk vele andere punten, dat ik dwaalde.
Met Kris ch e heb ik voorts mijn plan omtrent de P lacita
philosophorum besproken en hij was er zeer mede ingenomen. Ik heb zelfs aan hem eene idee te danken, dat ik
noodzakelijk voor mij zelven uitwerken moet. Het is namelijk
niet onwaarschijnlijk, dat de geschiedenis der vroegere wijsbegeerte bij de Alevandrijnen tweeerlei bijzondere leertypus
hebbe aangenomen, zoowel in vorm als zamenhang, naarmate
zij in eene Peripatetische of eene Stoische school werd
voorgedragen. Dit na te spooren is van hoog belang, om
over den oorsprong, misschien zelfs over de interpolatien
van het boek van Plutarchus te kunnen oordeelen.
Maar bepaalde punten aan te geven is moeijelijk en bij

Krische zelven was het niet meer dan eene schemering.
Prof. Bake, dacht ik bij mijzelven, wien bij zijnen P o s idoniu s 3) zeker de zaak niet ontgaan is, zal mij misschien
kunnen helpen of ten minste den zekersten weg kunnen
aanwijzen om tot een resultaat te komen. Ik verlang vurig,
dat uw antwoord deze zekere verwachting bevestige.
Dit staat dus op den voorgrond. Werwaarts ik ga,
eerst naar Weenen, dan misschien naar Italig, zie ik rond
1) Joh. Luzac, de opvolger van Valckenaer te Leiden, de
groote vereerder en vriend van John .A dams; hij is in 1807 bij de
ramp van Leiden omgekomen.
2) Heinz.. Ritter, geb. 1791, sedert 1824 buitengewoon hoogleeraar te Berlijn, daarna te Kiel, en in 1837 gewoon hoogleeraar te Gottingen. Zijne Geschichte der Philosophie verscheen, in twaalf deelen, van
1829 tot 1863.
3) P o sidonii Rho di i Beliquiae. Collegit J. Bake. (Lugd. Bat. 18104
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naar codices van Plut a r chu s en wat met het bewuste
boek verwant is, van Galenus, Eusebius, Stobaeus.
Tot nog toe heb ik niet veel gevonden: want in de meeste
codices der Moralia ontbreken, zoo het schijnt, de Placita.
Intusschen loont, geloof ik, het nazien dier codices de moeite.
Want zelfs na de schitterende verbeteringen en conjecturen
van Wyttenbach, is de tekst van vele Moralia nog beroerd. En D libn er is maar half te vertrouwen, omdat hij
zijne auctoriteiten niet opgeeft. Snap ik dus hier nog iets
goeds, het zal mij welkom zijn. — Een tweede hoofddoel
zullen voor mij de Platonische brieven worden. Hoe onecht
die ook zijn, er zijn toch zeker sommige onder, die misschien
zelfs tot de tijden van Speu sippus opklimmen. Ms bijdrage voor de geschiedenis der Platonische philologie, als
documenten voor de Platonische traditie, zijn zij van onbegrijpelijk veel belang. Her rm an n heeft ze dan ook trouw
gebruikt in zijne Geschichte ; maar met de theorie, waarnaar
hij hunne waarde of onwaarde schat, kan ik het niet regt
eens worden. Hier zal echter niemand, zelfs S chneider
niet, ontkennen, dat Bekker vrij ligtzinnig met den tekst
is omgesprongen. Schneider heeft mij hoog opgegeven
van een bibliotheek, die zich te Raudnitz aan de Elbe
tusschen Praag en Dresden bevindt. Die bibliotheek behoort aan vorst Lobkowitz en is door een van diens
voorouders, den geleerden Bolislaus von Hassenstein,
een leerling van Marsilius Ficinus, gesticht. Behalve
een dertig a veertig Grieksche handschriften, die zelden
bekeken zijn, bevindt zich daar een zeer schoone Plat o,
door Schneider gedeeltelijk gecollationeerd. Die schat
voor sommige gedeelten van Plat o dat handschrift gelijk
van waarde met den Codex regius. Zoo ik dus hier in
Breslau heb afgedaan, beproefik andermaal onder gelukkiger
0.esternte Dresden te bezoeken en steven van daar den Elbe
op naar Raudnitz. Van daar ga ik regelregt naar Weenen;
want in Praag is, zoo ik hoor, niets.
Het was mij hoogst aangenaam to vernemen, dat mijne
collatie voor A p sin e s u welkom was geweest. Het past
veeleer u te danken, omdat gij mij in de gelegenheid hebt

— 86 —
gesteld u eene kleine dienst te bewijzen, en omdat ik
daardoor eene aangename kennis heb gemaakt, niet met
A p sin e s, nog minder met W al z, maar met den uitmuntenden Wolfenbuttler codex zelven. Gij zult weder
glimlagchen omtrent mijnen ijver voor dat handschrift. Toch
kom ik vrijer voor mijne overtuiging uit, sedert S c h n e id e win, die voor de fragmenten van Sappho en Sim oni de s den Di on ysius vergeleken heeft, mij verklaard
heeft even gunstig over dien codex te denizen. Eene andere
auctoriteit is die van den vroegeren bibliothecaris Langer,
Wytt en b a ch 's vriend, die zeker meer clan iemand zijner
voorgangers of opvolgers de schatten zijner Guelpherbytana
had doorkeken. Maar de proef op de som is, hetgeen ik
zelf bij het collationeren van Di on y si us Ha li carna ss ensis heb ondervonden. Want tot Di on y sins heb ik
mij moeten bepalen, omdat zoowel voor Demetri us als
Aristides mij te Wolfenbuttel gedrukte exemplaren ontbraken. Op Di on ysiu s Ars rhetorica vult de Guelpherbytaan b.v. zeer volkomen onderscheidene lacunen van de
Vulgaat aan. Zoo b.v. cap. II, § 6 staat: si Erzavoz Ti c
6 1)6.5y bora.° ao.i x op peral, 67C(il 34041 11.1) iiiI/UX01/ Tali7;11)
Sylburg
xai gi.upuxoy, pc sae piav, ecT.Aa a-ol‘Aag, av o6rco
'

en H. Wolf hebben zeer goed gesuppleerd: 5-6cio (of TOAA0)'
xa*Erat. Want de Guelpherbytaan heeft achter
n 6o co I.LaZAAov Pso aat aEr. Nog belangrijker is het aanvulsel cap. V, § 6. In de Vulgata staat: si aE 7■:J%

14120.ov

-

-

-

poEuaourp,4x6r coy xai 7rpoEtp4x6rcov (rpoEveystOvrcey? rpostiv>ixOrcov?)
CpuAaxa(sc. du of ap x ovre0 dipsraxaa''); repi aerl criv, Eln Ovrs; rá
o scraai papos iri TOC)TWV Tfp akaGV kyr*, caXa ;sal ToAit.:6 cipsivou
-

-

-

,

go-scracei. Dat is barre onzin. Mijn codex reddert
allies. Want hij leest dus: divs7rax5ciic 7rspi aair:Zy stn Opreg, 47i;
7ri* ra Ao,TOV

-

TOCITO xaraAtio- opsp

ra
ray 26yop, th; eATtaos Ti X011 Ottiroi
(roii?) co) puAax3* eo aal x.T.A. Cap. III, § 4, xai st e:')OauAn
4 aixottoc crc4pam £ivi, ra aipp.kopra 7rp6craura, rap espus-ozAix, rap
-

-

'Apissia4P, ray (Damicaya. Er is nergens een punt, waaraan die
in het ijle hangende zin vast te makers is. Mijn codex heeft

xai El vv. aixaoc c•o5CPpwv £Yvi, rape:01:0.Am X017 C4 Tz c.7y1.4ovra
7rp6a-anra x.r.A. Dat misschien wel ook niet het regte is
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(want mij dunkt, dat of 7rcepaiii2oan, of XXI X weg moet), maar
toch weder den weg wijst om het regte te vinden. Cap.
VII, 3, Eira alagbopav ipst5. Ocrce xpeirrani oziroc Wy txsivcov,
xai raiira 6ri x.r.X. De Guelpherbytaan heeft Eira alai.
-

4E4 liTcp x iosirran Zrog btshicav, TO( T OCT 9) aEr
XI xai raUra.
Eindelijk nog cap. III, § 3, 'ATa ae rociTou 1r of E rl roe); r67roug
— rpcZirov ptev oin a roCi 7rspix0111-0; ra tavn, 'Acrico, Etipc.63 39 xai
Papgapov. Bitter heeft onder
roifrou au n calv 'EA1t.4pixOy
,

—

-

,

-

-

anderen Schott in zijn commentaar met de constructie
gehaspeld. De Guelpherbytaan heeft weder eene perfecte
lezing: afro0 TOC pliXO;ITOG• r0 tavoG,
ELipca-11;, ;cal ro6rou
au TaXiv ei 'EAA..pikav Ori tofiapov. — Op andere plaatsen wijst
de Guelpherbytaan een hiaat aan, waaraan in de vulgaat
niet gedacht is, b.v. cap. IX, 5 (vers fin.) 6 o();■ — 01■.a64)4p,cZ2,,
ALiT11; XXI anip.Cpcova law - 1J AO/coy. Tusschen 467r4;
gsiv
en xai hiat codex, en als ik de plaats bekijk, geloof ik inderdaad dat er een participium uitgevallen is.
Ik heb hier eerst te Breslau gelegenheid gehad mijne
collatie met de zoo ik geloof laatste editie der Ars rhetorica vergelijken, die van Schott. Schott heeft geene
codices er bij vergeleken en er dan ook jammerlijk hier en daar
mede rondgescharreld. Toch zijn, dunkt mij, enkele emendaties zoo voetstoots te maken (althans met hulp van
miinen codex), dat het mij verwondert, dat zij niet gemaakt
zijn. Mag ik er hier nog eenige voorbeelden bijvoegen
met voile vergunning aan UH.G. om mij uit te lagchen,
wanneer ik bokken schiet ?
Cap. II 3. Vulg. lectio av4r6y OY TO Otlia pCL7TEIOY ix 7* Eqsce;
gat/ %OnicoAa; roCi yap.ou aaavarov 7g7ovsv — c:36a-sp pc:3; 011TT6p.E1107/

11 tylvoldvois, r;1 ye113P✓ 6E1 Tou XV& pth7TOU, xxi
1.4.7:17 T OT X7Too lel/A:la:4.v xai roOrov
rig £l'71 01 — 4' pavov — oti xpiipaircov, otiae xr4tarand T 111Oj1/ ai4A: atir7.3 ;
(At/6 £w; xai roC■ yivotq.
Voor het laatste leest Schott: xai rou yaftou sine sensu,
de Guelpherbytaan te regt: cp66sca 9 rot) ygvoz4 (sc. c'evapcon- siou).
xai

IX•::110:/ xai TOt$

-

-

-

-

.

-

Maar aloctapov en p3) liT060EPVOLEVOP is buitendien eene onuitstaanbare tautologie. Lees voor autp.gpov, aicalaap.evov, het
eigenlijke woord bij de lampadophorie, zooals in de Republiek van Plato: 21.abC7rea0C; XOYTE3 — alaaGJ6OUTNI dc.A.A.p.oiq.
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Cap. IX 5 rz3; arce7rEipa catria Cpayepec 7 .7) •uvixovrt. Lees:
voca exovri
Cap. IX ibid. lager. Er wordt gehandeld over het
voordragen van iets, waarvan men het tegendeel wil. roCiro
orn scai ol ItEXera511TEC
6rocv yip rig 71 p0014,511 raj $01.14
01Elc∎ l ce7I05Ctldsiv, or6elei; ouiraw derOaCOET21 gotAerat, cindc Tit lyayrix
goids.srat, c'iy Myst. Schott verklaart p.sAErcZyrs; door: audientes, qui rem accuratius perpendunt. Maar ten eerste heeten
theAsrcevres bij Di on y sins altoos degene, die opstellen voor
de oefening maken, in tegenoverstelling van sprekers, die
over een wezentlijk bestaande zaak handelen: zooals b.v.
cap. X 5 taAs2-Covreg overstaan tegen wg ec445-ciig Agrovrec.. Ten
tweeden komt in de volgende periode eene allerlelijkste
enallage subjecti, daar toch consequenterwijze rpocriA&V,
Roi/XErcei, gotiAercet, Airei hetzelfde subject moeten hebben.
De Guelpherbytaan leest ook hier weder (rectissime niet
otiaeig cetirav, maar oLiasig ottircilv, namelijk 76.1V p.asraivrcov.
Maar nu kan toch dit woord niet blijven. Er moet spraak
zijn van menschen, die om zich uit den nood van te sterven
te redden, in den raad om den dood komen vragen. Zouden
wij niet voor 11,EÄSTCZPTEC met een ligte omzetting lezen
moeten Atito'irrovrs;?
Cap. IX § 13. Er wordt gesproken van het optreden van
B r is eis bij het lijk van Patroclus. De vulgaat heeft:
iyaeissvurat 6 7rogill* o ogNoo ruvocixac dost.4 xcerpoi; k-atroCg•4s. rag
■:)71'0 7Cit•EI; XOGI ala roCro api'lyou aix;vi Xsyoticr4; a-pbc.
'AxiWat' IlárpogAi x.r.A. Van 719 yuvolizac. heeft Sylburg
rap acoávros 67roo•x. gemaakt. lk heb overigens diep respect
voor Sylburg, maar hier heeft hem zijne gewoone schran.derheid verlaten. Als de man dood is, is het wel gv dezi,4
xotipor) (God beter 't) om zij n e beloften in te vorderen.
Dion ys u s zegt ook duidelijk, dat de apilvog eigentlijk
Achilles gelden moet. Mijne verandering is, geloof ik,
zeer gemakkelijk : de Guelpherbytaan komt mij met .4.,.7ratrotio 10
voor grairo6o slg to hulp. Lees: iya. d Toir* Togbico rg
yuvaix6; gv cixful stottpor) tirceirotioll; T01; 7011.40CdIC tin at:IVO 61C, —
namelijk het hutvelijk met Achilles, dat Naar Patroclus
-

,

-

-

-

•

-

-

-

beloofd had.

-
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Zooals ik zeide: ik ben regt blijde met mijne collatie,
maar ik weet nog niet, wat er mede aan te vangen. Om
haar geheel op zijde te smijten, daarvoor levert zij te veel
goeds. Om er nu reeds iets mede aan to vangen, daartoe
ben ik buiten staat, omdat ik twee dingen mis : de Aldijnsche
rhetores, en eene collatie der Parijsche codices Regii et
Colbertinus, die met den Guelpherbytaan eenige verwantschap moeten hebben. her heb ik voor mijne collatie op
de Compositione verborum de uitgave van Schaefer (die
diplomatisch niets oplevert) en die van G o ell er ter hand
genomen : buitendien is hier op de Rehdigerana een excerpt
van de Compositione verborum, zooals er ook te Venetie
en te Florence zijn moeten. Dat is door Schneider en
Pass o w in het Museum Crit. Vratisl. allerkeurigst vergeleken. De editie van Goeller, die ik mij aangeschaft
heb en die (Goddank !) eindelijk eens weder naar de Ildijn
bewerkt is, levert uitmuntende subsidien. — Het best zal
zijn, dat ik overal rondsnuffel, waar ik wat van Dion y sins
Halicarnassensis vinden kan, en dan eens afwacht tot
ik te Parijs kora om die codices te zien, welke Hudson
zeker vlugtig en onvolledig heeft vergeleken. Zelfs Reis k e!
is hem daarover hard gevallen. — Maar dan komt nog die
fatale quaestie over den aart en de authentie dier Ars
rhetorica. Ik heb nog geen tijd gehad om a tete repose
de redeneringen van S c hot t na te gaan ; maar dat zal
ieder hem wet toestemmen, dat het boek zooals het daar
ligt geen geheel uitmaakt en sommige gedeelten niet van
Dion y sins kunnen zijn. Het slimste is, dat ik daardoor
aan het twijfelen ben geraakt ook omtrent het boek de
Compositione verborum. Het Rehdigeraansch manuscript is
ook een epitome, maar dat toch een geheel uitmaakt :
wie staat er voor in, dat het boek dat wij hebben het
eigenlijke echte zij ? De Codex Monacensis van G o eller
sluit zich op een in het oog vallende wijze aan het Rehdigeraansch epitome aan. Door de vergelijking van cap. VIII
en IX der Ars rhetorica in hunne onderlinge verhouding
ben ik bitter in het onzekere geraakt. In de Oompositione
verborum c. III is b.v. i'vot aVX7I-6higTZ Airsiv
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mij zeer verdacht. Het zou mij niet verwonderen, zoo ergens
brutaal weg ¢)4criv stond. Reiske heeft rani willen maken;
maar CtoZTIY staat overal kritisch muurvast. Ik interesseer
mij thans dubbeld aan uwe uitgave van A p sine s; want
ik herinner mij, dat daar zoo ik meen ook de Cod. Reg.
maar zeker de Aldijn en de Guelpherbytaan plaatsen hebben,
waar midden in den tekst gesprokeu wordt van Apsin e s
in den derden persoon. W al z heeft er die uitgesmeten.
Het is zeker mogelijk, dat zoo iets scholien zijn : ik heb er
dezer dagen nog eene proeve van gehad. Maar dat uitsmijten is ook de ultima ratio. Mij geeft zoo iets eene
huivering omtrent de authentie en integriteit van het boek,
dat ik voor mij heb, zelf. Daar ik nu in D ion y sius op
dergelijke moeijelijkheden ben gestooten, verlang ik onuitsprekelijk van u te leeren: hoe het eigentlijk met die
7r. pay tutreraci der Rhetores gegaan is en welke verandering
de vorm, waarin zij tot ons zijn gekomen, al of niet kan
hebben ondergaan. Is het te brutaal gevraagd, wanneer ik
wensch te mogen anticiperen op hetgeen gij daarover in
het publiek zult mededeelen, of op zijn hoogst van u eenige
wenken verzoek, hoe ik hier door eigene studie tot eenig
resultaat kan komen ? Ik wenschte slechts, dat ik te Raudnitz
of te Weenen nog iets moois voor uwen .A. psin es vond.
Wat UH.G. mij van de plaatsing van uw extract in een
Duitsch tijdschrift schrijft : ik ben natuurlijk meer dan
bereid alles te doen wat gij mij opdraagt. Maar uw gezag
geldt in Duitschland veel meer, dan de vriendelijkheid voor
mij. Ber gk heeft mij slechts in vago voor zijn Zeitschrift fiir
Alterthumswissenschaft willen enroleren. Wat ik daar schreef
is geen compliment ; want het wekt bij mij eene aangename
gewaarwording, hoe, ondanks de naijver in het publiek, de
Duitschers hooge achting voor de Hollandsche philologie
koesteren. Intusschen nogmaals : tot alles wat gij mij opdraagt ben ik volkomen bereid.
Hier zijn drie bibliotheken. De Universiteits-bibliotheek,
die in sommige vakken, b.v. in de geschiedenis, door de zorg
van den vroegeren bibliothekaris Prof. L. Wac hler inderdaad uitmuntend is. Handschriften zijn er in menigte van
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middeleeuwsche scholastieken. De Grieksche houden met
twee of drie op. Daaronder is een Cleomede s. Ilebt gij
nog hart voor uwen ouden auteur 1), dan kan ik u daaromtrent het volgende mededeelen. Het is een complete codex,
niet zeer oud, maar zeer zuiver geschreven zonder jotacismen en dergelijke akeligheid. Op den rand staan scholien,
tusschen de regels glossemen, en op enkele plaatsen staan
de scholien echter met eene aanwijzing midden in den
tekst. De eerstgemelde scholien en glossemen zijn op vele
plaatsen bijna onleesbaar met eene roode verw, zoo het
schijnt, geschreven. Want mijne pogingen om de letters op
te halen, eerst met galnotentinctuur, vervolgens met alcali,
zijn ridderlijk mislukt. De tekst scheen mij overigens, met
uwe uitgave die vergelijkend, zeer correct. Ik sluit hier
eene proeve voor u in. Uit Fabricius zie ik, dat de
codices van CI eomedes met allerlei scholien legio zijn.
UH.G. kan hieruit oordeelen, of het handschrift eenige
waarde voor u heeft. Zoo ja, dan wil ik het wel verder
voor u nazien en nog eens de roode letters onder de kuur
nemen. Want waar ik kom, denk ik zooveel ik kan aan
Holland en wat daar in de literatuur geleverd is. Snap ik
iets dat daAr kan interesseren, dan is het mij welkom. Zoo
heb ik nog aan Prof. G eel vergeten te schrijven, dat ik
in een Rehdigeraansch handschrift van Synesius geneusd
heb, maar dat in de bewuste plaats van Dio Chrysostomus of Tor ;7=PT.E; stond, vast als een paal. Zeg hem
dat s.v.p.
De and ere bibliotheek is de Rehdigerana: het locaal
is zoo unheimisch als maar mogelijk is. Slechts tweemaal
in de week is zij een uur geopend. Het meeste en belangrijkste, dat daar is, is vergeleken ; Schneider en Pa ss o w
hebben daaraan gewerkt, alsof zij voor niemand iets wilden.
overlaten. Door den rusteloozen ijver van Prof. Haase
heb ik in een kort tijdsbestek vergunning van Biirgermeister
en Oberbiirgermeister gekregen een paar codices naar mijne
kamer te halen. Die heb ik vergeleken. Eenige der Moralia
1) Door Bake uitgegeven in 1820.
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van Plutarchus, een regt naar handschrift, misselijk
van jotacismen en andere schrijffouten. Op zijn best heb
ik uit de menigte varianten een stuk of zes goede lezingen
kunnen opvisschen, en waarschijnlijk staan die ook wel
elders. Het andere waren de Paroemien van Mi c h. A p o stoliu s, waarmede ik von Leutsch een dienst denk te
bewijzen Thans zit ik over een Aristotelis de Anima,
waarvan echter slechts het eerste boek aanwezig is.
De derde bibliotheek is die der St. Magdalena-Kirche,
waar belangrijke oude boeken en incunabelen bij elk ander
gebragt zijn. Door de vriendelijkheid van Dr. Schoe nborn (die over den Ly siaanschen(?) Epitaphius en de
Oraties van Gorgias geschreven heeft) heb ik de handschriften wat nader kunnen bekijken. Die zijn gering in
getal: misschien voor de geschiedenis van Bohemen belangrijk, maar een philoloog kan er niet veel vinden. Een
Claudianus heet zeer merkwaardig; maar ik denk mij
niet met dat Neer in te laten. Voor mij zou misschien
een ander belangrijker zijn, zoo ik slechts wist wat het
was. Op den catalogus heet het, dat het een gedeeltelijke
Aristoteles is; maar dat is het niet. Het eerste gedeelte
is Psellus op Aristoteles Irspi gpi.tps*, het tweede
denkelijk een Aristotelische commentaar van Themistius.
Het derde is een commentaar op de Auscult. physicae,
zoo het schijnt de vier eerste boeken. Maar het begin van
het eerste boek stemt volkomen met het begin van Si mplicius overeen. Pag. 2 vsa. ed. Ald. van Sim pli ci us
vangt het verschil aan: de overige boeken eindigen en
beginnen anders. Het geheel schijnt eene verkorting van
Si m pli cius te wezen. Mij ligt op de led.en, dat het
P s ellu s is, wiens commentaar tot dusverre alleen in eene
Latijnsche overzetting gedrukt is. Maar ongelukkig staat
die Latijnsche overzetting alleen op de catalogus der Universiteits-bibliotheek : feitelijk is zij er niet aanwezig, waarschijnlijk door een vorigen custos gestolen, die de vrijheid
nam eenige folianten te veilen in vicum vendentem thus et
-

-

1) Vgl, boven p. 83.
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odores et piper 1 ). Ik wacht nu reader berigt uit Berlijn,
waar B u s s e m a k e r 2) mij uit het daar voorhanden exemplaar
eenige plaatsen zal afschrijven. Is het Psellus, dan mask
ik het als ineditum misschien tot goeden prijs, wel te
verstaan in kopij. Is het eene verkorting van Sim pliciu s,
dan kan misschien deze notice Cobet van eenigen dienst
zijn. Doch een Duitscher die Cobet in Italie ontmoet
had, heeft mij verzekerd dat onze vriend den Hemel dankte,
wanneer hij ergens in eene bibliotheek kwam, waar hij
geen Sim plicius vond. Zoo stak hem dat werk tot in
de keel !
Wat UH.G. mij van Cobet schrijft, interesseert mij in
de hoogste mate. Ik benijd hem niet alleen zijne onbereikbare knapheid, maar ook zijn gelukkigen greep. Kan
het schooner, dan de archetypus van A. thenaeus te
vinden ? Als ik slechts den archetypus van Dionysius
alic arn a s s en si s vond, zou ik voeten hoog springers.
Ik begin daar te bedenken, dat Leiden binnen kort zijn
dies natalis viert. De kronijk des jaars zal treurig geweest
zijn, met twee zulke ontijdige verliezen als Prof. Weyers
en Uylenbroe k. Ik kende geen van beiden ; maar in het
bijzonder van Uylenbroek heb ik letterlijk, zelfs onder
studenten, nooit anders dan goeds hooren zeggen. Maar
hetgeen ik voor eenigen tijd in het Journal des Ddbats bij
het berigt van zijnen dood las : „qu'il etait le dernier qui
donnait encore quelque eclat a cette institution autrefois
si célèbre, aujourd' hui entierement dechue," de Leidsche
Universiteit namelijk, is toch een gruwel. Zou dat berigt
van dienzelfden Mr. van Gobbelschroy zijn, die eenigen
tijd van te voren in hetzelfde blad had laten drukken, dat
geheel Holland wist, dat Koning Willem I niet meer dan
30 millioen had nagelaten ?! !
Onder de persoonen, die mij met veel belangstelling naar
1) Eforat. Epist. II 1. 269: de wijk, waar wierook, reukwerk en
due zooveel als aan den komenijeman.
peper verkocht wordt,
2) U. C. Bus semaker, in 1835 te Groningen gepromoveerd op
eene dissertatie over den griekschen medicus Or ib seine, dien hij in,
1851-1876 met D are m b erg te Parija heeft uitgegeven.
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UH.G. hebben gevraagd, behoort de oude Professor David
Schultz. Hij herinnerde zich met genoegen u en Prof.
Eichstadt 1 ) op eene badplaats (ik meen Carlsbad) te
hebben aangetroffen en verzocht mij u, als ik u schreef, van
zijnentwege te groeten. Ik heb hem een paar keeren op
Phil o m at hie aangetroffen, een gezelschap, waar Professoren en Doctoren van onderscheidene faculteiten elkander
alle veertien dagen ontmoeten en wetenschappelijke mededeelingen doers. Prof. Haase heeft mij daar geintroduceerd
en met regt veel genoegen heb ik dat eenige reizen bijgewoond. Prof. Schultz is een oud nog regt stevig overblijfsel van de oude rationalistische school, een Titanengeslacht, dat thans niet meer op aarde is, en zoo het er
was, zeker door den Minister Eichhorn uit Pruissen zou
verjaagd worden. Voor een jaar of vier is Schultz in
Holland geweest, en daar geheel ingepakt door een' zijner
stelligste antipoden, Prof. Herin ga 2). Die man moet toch
eene buitengewoone tooverkracht hebben bezeten !
Maar nu wordt het hoog tijd, dat ik u vergiffenis
vrage voor een zoo langen brief, en die vergiffenis verdien,
door thans te eindigen. Mag ik echter u aan uw laatste
woord houden, de belofte namelijk dat UH.G. mij spoedig
nader zal schrijven en tevens een billet voor uwe vrienden
te Weenen zal zenden ? Op beide, als de bewijzen uwer
onverzwakte en door mij zoo kwalijk vergoldene genegenheid,
stel ik hoogen prijs. Gij kept nu mijn reisplan. Tot in
het begin van Maart blijf ik hier (waar mijn adres is bij Herrn
Glasemann, Schuhbr iicke No. 8). Van daar ga ik naar
Raudnitz, en na een kort oponthoud aldaar naar Weenen.
Kopitar is intusschen daar gestorven en wordt zeer betreurd. Zijn opvolger is — een graaf, maar spijt zijn graafschap k a n hij toch een goede bibliothekaris zijn.
1) H. K. A. Eichatildt (1772-1848), vooral bekend als uitstekend
Latinist; zijne briefwisseling met Peerlk amp is medegedeeld in de tweede
uitgaaf an diens Horatii Carmina. p. XXXI.
2) J. Ez. Heringa, hoogleeraar te Utrecht. Zie over hem: Chr.
e pp, Pragmatisohe gesohiedenis der theologie in Nederland. p. 84 der
tweeds nitgave.
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Nogmaals beveel ik mij op mijn omzwerven aan uw
aandenken en uwe belangstelling. Met denzelfden eerbied,
met dezelfde dankbare gehechtheid als altoos blijf ik
tibi devinctissimus
Van den Brink.
P.S. Ik heb nog vergeten u te melden, dat de figuur,
die (ik) in mime vorige collatie zoo goed mij mogelijk was
heb geconterfeit, mij later gebleken is niets anders te zijn
dan no, waaraan de afschrijver voor de fraaijigheid zulk
een ongepasten krul heeft gemaakt. Ik heb hem later nog
eens op dezelfde aardigheid geattrapeerd.

N°. 11. J.

BAKE AAN BAKIIITIZEN VAN DEN BRINK 1

).

Leiden, 16 February 1845.
Amicissime

!

17w zeer belangrijke brief was mij hoogst welkom, en
ik ben er u dankbaar voor. Telkens doet gij mij alzoo het
gebeurde al meer en meer regretteren ; maar ook telkens
verblijd ik mij, dat gij aan de Duitschers door uw eigen
voorbeeld kunt toonen, dat er uit Holland nog wel gedacht e
en b e grip kan voortkomen, en misschien ook een weinig
meer sm a a k dan zij zelven hebben. Wat zij zich verbeelden
meer en beter te hebben dan wij, is niets anders dan uit
hun humeur voortkomende, hetwelk, om honderd redenen,
niet in eene natuurlijke positie is. — Maar v66rdat ik op
een paar punten van den uwen antwoord, wil ik u liever
vertellen, dat ik v66r circa 14 dagen te Amsterdam Juffr.
Toussaint ontmoet heb ; en wanneer ik u zeg, dat ik
eene ruime zeer vertrouwelijke conversatie met haar heb
gehad, kunt gij wel nagaan, wie en wat daarvan het onderwerp was. Sta mij toe, dat ik ronduit mijn gevoelen zeg;
moeiziek ben ik niet : maar om het hoog en innig belang,
1) Antwoord op den voorgaanden brief No. 10.
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dat ik in u stel, moet ik voor deze keer eens onbescheiden
zijn. Hare beminnelijkheid heeft mij geheel betooverd ;
maar ik heb ook diep medelijden met haar lot. Wat is,
bij het blijven bestaan van de betrekking tusschen u beiden,
haar vooruitzigt ? Bij de groote onwaarschijnlijkheid (om
geen harder woord te gebruiken) van uwe terugkomst en
plaatsing hier, kan men zich alleen eene chimere maken
van eene of andere statio buitenslands, eene of andere bepaalde betrekking, bezigheid, bedrijf, aan 't welk een gehalt
verbonden is, en dat u zou vestige n. Maar is daar kans
op? en, wat meer is, zoekt gij dat werkelijk ? Ik wil de
eerste vraag niet bepaald ontkennend beantwoorden ; maar
de tweede boezemt mij ongerustheid in. Vrij uit gesproken,
ik vermoed dat uw tegenwoordig vrij leven, terwijl gij zoo
geheel u kunt wijden aan de wetenschap, en een lust kunt
vieren, die 19 /20 van uwe existentie absorbeert, u al het
andere niet doet vergeten, maar oneindig op den achtergrond doet plaatsen. En waaruit moet ik dat explic6ren ?
daaruit, dat uwe affectie voor het engelachtige meisje meer
uit ijdelheid, dan uit uw hart komt. Harde woorden, zult
gij zeggen! het zij zoo : maar z66 oordeelen wij, Prof. Geel
en ik ; en ik verzoek u uzelf eens te onderzoeken op dat
punt, en met uwe eerlijkheid, die bij mij boven alien twijfel
is, te rade te gaan, of gij wel doet, wanneer gij haar lot
z66 van uwe onbestemdheid en zeer gedeeltelijke attentie
laat blijven afhangen. — Ziedaar weinige woorden over een
onderwerp, waarover ik bladzijden vol zou kunnen schrijven ;
maar zij komen nit hartelijke belangstelling in het lot van
twee wezens, die ik waarachtig lief heb, en op welker
kennis en vriendschap ik roem draag. Antwoordt mij nu
even rondborstig en zonder uzelven te misleiden.
Nu uw brief! Over de Katholijke questie ben ik het
geheel met u eens : zij moeten dat onder elkander uitmaken,
en ik blijf toeschouwer. Jets anders is de Jesulten-questie.
Tegen dat gespuis moet men ten minste op de defensive
zijn. laat u maar voor een Stock-Hollander
uitschelden ; maar toonen wij, dat wij o n z e manier hebben
van zaken te behandelen en voor te dragen : die aemulatie.

,
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(ik beken het) sticht veel goeds. — Van Haase had
Schulz mij te Kissingen reeds veel verteld (A, propos, zeer
mijn compliment aan S c hu 1 z, dien ik zeer heb leeren
respecteren tegenover M arh e in eke 1 )), — maar tot mijne
schande moet ik bekennen nog uiets van hem gelezen te
hebben. Hij moet een dictaat van Reis ig 2) uitgegeven
hebben, over Latiniteit : zoodanig sujet, dat eenigzints onder
mijn bereik is, lokt mij altijd uit, om te onderzoeken wie
het beter verstaan, zij of ik; en dan kijk ik scherp toe. —
Wat het welgelukken mijner oppositie te Amsterdam betreft 3), moet ik u nog vertellen, dat Van Le nn e p v66r
weinige dagen bij mij is geweest, en dat ik hem toen vierkant de waarheid heb gezegd en ad terminos non loqui
gebragt. Tot heden toe heeft het mij ontbroken aan de
gelegenheid, om ten gevalle van Haase onderzoek te doen
naar Valck (enaer 's) aanteekeningen op Polyaeu us. Verzeker hem intusschen, dat ik er zeer gaarne mijn werk van
zal waken : de papieren van V (al ckenaer), bij mijn
vriend Luzac, zijn geheel voor mij disponibel, en ik zal
hem onmiddelijk den uitslag mijner pogingen melden 4 ).
Schneider komt mij, naar uwe beschrijving, al te
angstvallig voor met Plat o. Ik twijfel zeer, of men t ot
k le in igheden to e, uit de Neoplatonici tot een tekst kan
conclud4ren. Ik zie dat aan de rhetores met de classici
en de oratores: zij cit4ren doorgaans vrij slordig. Intusschen
is die historische methode niet te versmaden : Ruhnk (en iu s)
begon ook z66 met de Scholia.
Acheveer gerust en zonder overhaasting uwen historischen arbeid : ik offer mijn verlangen gaarne op aan uw
besluit om liever iets volledigs te geven. — Wat uw
different met K ris c he betreft : ik deel volkomen in uw
1) Ph. Konr. Marheineke (1780-1846), beroemd theoloog, die
in de voetstappen van Hegel en Schelling trad.
2) K. Chr. Reisig (1792-1829), vooral bekend geble'ren door
zijne Vorlesungen fiber Lateinische Sprachwissenschaft, na zijnen dood
door Haase uitgegeven.
3) Zie boven bl. 80.
4) Vgl. hiervoor p. 81.
7

— 98 —
gevoelen, dat we de v66r-Platonische philosophie nog niet
kunnen construeren, en dat Aristot eles stellig niet v olkomen te vertrouwen is. Omtrent het eerste punt kwam
het mij (salvo meliori) steeds voor, dat, al hadden we alle
die stukken Integra, zij ons weinig meer dan raadsels
zouden geven ; dat het onzamenhangende SchwErmereien
geweest zijn, gesproten, zoo gij wilt, uit een diep brein,
maar alle methode missende en nimmer een volledigen
complexus voorstellende. Daarom kan Plato, en kunnen
de lateren er mee spele n. Dit is evenwel niets meer dan
een flaauw v66r- of ndgevoel. Bij Posidonius (het is nu
35 jaar geleden) heb ik wel bemerkt, hoe de Staid met de
vroegere philosophie evenals met Homerus omspringen:
door hunne interpretatie is alles van hunne gading. —
Uw vooruemen met de Placita philosophorum applaudisseer
ik van harte : zeer zeker is er na Wyt t enb (a c h) nog veel
te doen. Te Parijs moet gij alles zelf zien : D ii b n e r is
een hubsch ventje, maar hij wordt daar verfranscht. Uwe
aanmerkingen op Dionysius Halicarnassensis moet
ik nog nazien (ik zit thans te stud6ren niet in mijn boekenkamer, en doe niets dan Apsines !) Daarover dus nader :
het interesseert mij zeer: vooral ook uw twijfel omtrent de
Compositions verborum. Want ik heb dergelijken twijfel te
onderzoeken. in Apsine s. Bepaalds kan ik u niets mededeelen : maar recommandeer u twee recension van W a 1 z 's
Rhetoren, eene in de Ball. Literatur-Zeitung van 1836, en
eene andere van Finckh, in de Heidelberger Jahrbitcher
van 1837.
Ik voeg hier een paar biljetten bij voor Weenen. Den
heer Eichenfeld zult gij in de bibliotheek vinden, een
zeer knap, geletterd man, uiterst gedienstig en solide. Prof.
En dl i c her 1 ) is een levendig, hubsch man, dien gij in zijn
huffs (ik herinner mij niet in welke voorstad) zult vinden.
Zijne vroegere studiên waren op Latijnsche Grammatici:
thans is hij botanicus ! Zendt hem het biljet, en vraag voor
1) Steph. Ladisl. Endlioher was een geleerde van ongemeene
veelzijdigheid. Behalve met botanie hield hij zich ook bezig met letterkundige onderzoekingen.
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Maandagavond belet : op dien dag is het soiree bij hem,
en zult gij von Hammer ook zien.
Om die biljetten gereed te maken moet ik afbreken.
Gedenk mijner, en blijf overtuigd dat ik zeer hartelijk
mij noem
tt.
J. Bake.

N°. 12. J. GEEL AAN BANHUIZEN VAN DEN BRINK 2

).

Leiden, 17 February 1845.
Redemisti tarditatem tuam, optime 3)! en wie kan op
1000 van u een antwoorden, als hij zoo pover is als ik,
tegenover zeOveel rijkdom van denkbeelden en invallen
en zetten ? Ik wil u vandaag dan ook maar vertellen,
dat ik uwen brief met dankbaarheid gesavoureerd heb,
onder het rooken van 2 1 / 2 cigaar, — en then hij uit was,
merkte ik, dat ik hem nog een paar malen te lezen
had, Wilde ik alles in-heb ben en sommige dingen
kunnen beantwoorden. Ik dank u intusschen voor de details
van uwe werkzaamheden. Ik zal om Haase denken, dien
gij van mij groeten zult, en hem herinneren dat wij bij
Ritsc hl 's avonds tezamen geweest zijn en over zijn oude
veldslagen 4 en Polyaenus gesproken hebben. Het zal wel
iets moeijelijker zijn, Schneider te helpers; maar zoo
van Lennep mij den Codex Bongarsianus 5) weigert, dan
bewijs ik hem dat de heele Theogenie ondergeschoven is, en
)

1) Bedoeld is de beroemde Jos. freiherr von liammer-Purgstall.
2) Deze brief, zonder poststempel, is blijkbaar bij den vorigen, van
Bake, ingesloten; hij is het antwoord op den (verloren) brief aan Gael,
vermeld hiervoor p. 76.
3) Grij hebt uwe traagheid goedgemaakt, bests!
4) Het woord „veldslagen" is niet dnidelijk te lezen.
5) Blijkbaar bedoeld is de Amsterdamsche codex Bongersianus van
Caesar. Schneider's uitgave van Caesar verscheen teHalle in 1840—
1852.
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dan gaat hij dood. Uw bezoek bij den Comthur 1 ) heeft
geamuseerd; maar het is nog niet genoeg, wat gij zegt, „dat
men hem zijne praefatio voor de Phoenissae niet vergeeft": de
geheele editie zal ik hem nooit vergeven 2). Maar wat van
Philostratus, door Kay ser uitgegeven, vindt gij „voortreffelijk" ? Zijn Sophisten ? Kom, Bakhuizen, daarin is
het beroerde en het onberoerde zoo dooreen gehaspeld, dat
het geheel er toch beroerd uitziet. Aan diplomatiekerigheid zal het zijn Phil ostratus niet ontbreken ; de
man zwoegt en heeft het mij dikwijls lastig gemaakt. Wat
Cobet doende is, weet gij ; dat zij mij de posthuma Dion ea
van den goeden Emperius op den hals schuiven, weet gij
ook 3). Ik zit er mee, en het pak, een enorm pak papieren,
ligt reeds voor mij, en de Oribasiana 4 ) er naast. (Ik laat een
ijzeren brandkast maken.) Emperius heeft de grootste
helft van D i o becommentarieerd, op de andere helft slaan
1000 en 44n snippertjes, in pakjes verzameld. Hoe ik daarmede klaar kom, weet ik niet ; maar ik heb ook nog niet
besloten, dien Nachlass uittegeven 5 ), waarbij ik op nieuw
zou moeten terugkeeren tot iets, waarvan ik hartelijk afscheid genomen had, beleefd (zooals gij weet) met den hoed
in mijn twee handen. Maar de dood van E (m periu s) heeft
mij diep leed gedaan. Zijn. Di o is mij telkens, bij het aanzien,
een memento mori, niet pleizierig bij een nieuw soort van
leven, dat ik aanvaard heb en dat mij bevalt. Het huwelijk
en de Grondwetsherziening houden mij sterk bezig ; X:57o;
rig i67111 ot%c it4k, o-opav a7ros 6), dat de waarheid altijd tusschen
twee uitersten ligt daarover hebt gij voortreffelijke dingen
in uwe brieven aan Prof. B (a k e) en aan mij gefilosofeerd:
het ergste is, dat de tegenwoordige journalisten het ons

.

1) Prof. G. Hermann to Leipzig: zie hiervoor p. 76.
2) Geel was in deze dagen bezig met het gereedmaken der uitgave
van de Phoenissae, die in 1846 is versabenen.
3) Vgl. hiervoor p. 61.
4) Oribasiana = aanteekeningen betreffende den griekschen medians
Oribasins. Vgl. p. 93 noot.
.

6) Van de uitgave is dan ook niets gekomen.
6) Enripidis Helen. 513: Ik zeg het niet, maar ik praat na
wat een wijze voor mij gezegd heeft.
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kwalijk nemen, als wij in het midden blijven hangers en
geen „partijnemen" voor den der uitersten, en daarbij
Solon citeren! Heel geleerd en welsprekend: het doet mij
aan ; maar ik kan maar niet zien, dat wij n u al in eene
zuivere democratie leven ! — Nu, mijn beste Brink i, houd
moed en zeg maar telkens : cal xLivrEpov diA4o.ror' ZrA4g 1 eens
komt het teregt, zoo God wil ; maar gij moet van u doen
hooren : w a t gij zult laten hooren, zal zeker voortreffelijk
wezen. Kunt gij niet eens vernemen, of Kr abinger 2),
custos der Miinchener bibliotheek, nog leeft? Die mof
heeft nog een Synesius van ons, en ik kan hem maar niet
terug krijgeu. Vale, vale ! haat de Duitschers niet al te
sterk, en bemin de Fransche(n) niet al te vurig. Ik zie met
nieuwsgierigheid uit, bij wie van beide gij einheimisch zult
worden. Over dit en andere dingen nader. Iterum vale !
);

;

Tui amans
Geelius.

N. 13. BAKIILIZEN VAN DEN BRINK AAN P. M. G. VAN HEES.

Breslau, 2 Maart 1845.
Met belangstelling ontving ik uwe politieke mededeelingen : met te meer belangstelling, omdat daaromtrent
in andere door mij ontvangene brieven eene laauwheid
heerschte, die mij piju deed. Zij moeten hier zijn, om te
kunnen beoordeelen, hoe noodlottig de slijmgasterij is.
Wanneer wij Nederlands toekomst van de zwarte zijde bekijken, dan is gewoonlijk het laatste woord, dat wij Pruissisch
zullen worden, en de Duitschers zijn vriendelijk genoeg om
ons, de afvallige kinderen, naar den ruimen moederschoot
te lokken. Maar dat idee is ligt gezegd: zoo als de zaken
thans zijn, is het ondenkbaar en onmogelijk. Hoe verbasterd
onze natie zij, zij heeft vrijheden, waarvan in Duitschland
1)

Zie Homeri Odyss. XX. 18: Gij hebt wel voor een heater vuur

gestaan.
2) Krabinger, uitgever van Synesii Cyrenaei Orationes te
homiliarum fragments. (Landeshut, 1860.)
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geen zweem bestaat. De adel is bij ons onder de k.nie,
de middelstand magtig, vermogend en in zeker soort van
beschaving en levensgenot hare Duitsche standgenooten
onbereikbaar vooruit. Wij hebben republikeinsche herinneringen, gelijkheid voor de wet, openlijke regtspleging, geheel
vrije drukpers. Ook in 1810 was ons yolk verbasterd (vergelijk Ni ebuh r), en toch mogen wij niet vergeten, dat de
driejarige Fransche heerschappij tot een geweld van overmagt de toevlugt heeft moeten nemen, zoo als vergelijkenderwijze nergens: dat er herhaaldelijk bloed gestroomd
heeft voor de overijlde pogingen ter herkrijging der oude
vrijheid. Van onze volksregten weten de Duitschers niets,
en het volslagen gemis daarvan openbaart zich in duizend
kleinigheden des levens, die in Holland onverdragelijk
zouden zijn. Wat willen, vraag ik, de Duitschers, wanneer
zij van onze inlijving in de groote eenheid praten ? Gesteld,
die eenheid bestond werkelijk, en Pruissen b.v. en Hanover
hadden dezelfde elementen voor dezelfde toekomst ; wat
zouden, op hun tegenwoordig standpunt, de Duitsche
gouvernementen met Holland, als federatif-staat, aanvangen ? Bij het behoud zijner regten en vrijheden, ondersteund door al de materiele kracht van het geheele Duitschland, werd het zeker een parel aan hunne kroon ; maar
tevens zou het de zetel van rijkdom en weelde, het brandpunt
van beschaving, de vrijplaats voor staatkundige meeningen,
— maar daardoor tegelijk het brandpunt worden, waaruit
eene omkeering der orde in Duitschland volgen moest.
Daarom, zoo lang het yolk in Duitschland zijne emancipatie
niet verkregen heeft, is eene inlijving van Holland slechts
onder erne voorwaarde denkbaar, — dat Holland zijne
regten en vrijheden verlieze. Daarvoor beware ons de hemel
Zonder die regten en vrijheden is Holland zelfs het Holland
niet meer, waarop de Duitschers afgunstig zijn en dat zij
aan hun rijk willen toevoegen. Daartoe is een oorlog
noodig, waarvan Duitschland zelf verre verwijderd is. Die
toestand is alleen denkbaar, wanneer Pruissen of Hanover
de Russische voorhoede, wanneer Holland eene provincie,
de Hollanders glebae adscripti worden.

— 103 —
Bij al mijne nationaliteit, en die is tot in vooroordeelen toe sterk, geloof ik niet, dat Holland ooit weder
kan worden wat het is geweest. Maar natura est conservans
sui. Moet het in het groote Duitschland opgelost worden,
— het stelle het oogenblik daarvan uit, totdat zijne oplossing ook van krachtigen enlblijvenden invloed kan zijn.
Moet het voor geweld bezwijken, — het bezwijke met eere,
en voor eene idee, met handhaving zijner nationaliteit tot
het laatste. En daarom beschouw ik iedere politiek als
onnationaal, die de oude herinneringen verdringt, die lijdelijkheid predikt, die elke beweging gevaarlijk acht.
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 14. BAKIIIJIZEN VAN DEN BRINK AAN P. M. G. VAN FEES.
Raudnitz, 9 April 1845.
Weinige oogenblikken later zat ik in de spoorwagen,
naar Freiberg en van daar ging ik per post naar Landshut.
Van dit stadje, dat er onooglijk uitzag, weet ik u niet
meer te vertellen, dan dat het thans bijna in de sneeuw
verzonken lag, en in het vorige jaar half afgebrand is. 1k
stond daar s' nachts om half een op de witte straten : de
post ging niet verder voor 's morgens zes nur. Ter naauwernood bekwam ik een geleider naar eene herberg, eene
herberg, het armelijke der plaats ten voile waardig. Ik moet
echter voor het bed eene uitzondering maken, zoo helder
en zindelijk, dat het tot langer slapen mij uitlokte dan
vergund was. 's Morgens ontving mij het grimmige Riesengebirge reeds weder in zijne kilkoude armen. Schoon het
bijna, acht dagen dooiweder was geweest, heerschte hier de
winter nog in al zijne kracht, in al zijne woede. Eene digte
sneeuwbui bedekte rondom den gezigteinder. Onze postwagen, ditmaal eene slede, werd voortgesleept door stevige
Boheemsche paarden, maar te krachteloos out zich door de
dikke sneeuwlagen een weg te barren. Herhaaldelijk dacht
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ik door een koud sneeuwbad opgefrischt te zullen worden.
Echter zonder orageworpen te worden, hoezeer in al mijne
ledematen geschokt, bragt ik het, na eene trage vaart, aan
de Oostenrijksche grenzen. Pas enz. was alles in orde, maar
al mijne boeken werden verzegeld, en deels naar Weenen,
deels voor zooverre ik eenige daarvan te Raudnitz noodig
mogt hebben, uaar Praag aan het censuurambt gezonden.
De laatste heb ik echter alle, zonder eenige aanmerking of
gedeeltelijke terughouding, reeds terugontvangen. Om naar
Raudnitz te komen, had ik slechts de rein met den Pragerpost tot Jung Bunzlau voort te zetten. Ik kwam daar
's avonds ten 11 ure aan, nam een nachtverblijf en hoopte
dadelijk 's anderen daags naar de plaats mijner bestemming
te kunnen komen. Maar reeds onderweg waren ons allerlei
treurige berigten bekend geworden. Elbe en Moldau waren,
ten gevolge van het losraken van het ijs, buiten hare
oevers getreden en eene vreeselijke overstrooming had de
oevers overdekt. Zooals het gaat, het gerucht had het
gebeurde overdreven ; maar de waarheid was toch erg genoeg. Te Praag had ditraaal de waterstand den hoogsten
vloed, welken men zich kon herinneren, dien van 1784,
overtroffen. Drievierden van de stad hadden onder water
gestaan. Verscheidene huizen in de voorstad waren ingestort ; twee menschen waren bij het oversteken der rivier
het slagtoffer der golven geworden : daarvan de eene, eene
jonge en schoone bruid. En de patroon van alle riviervaart,
de heilige Johan von Pomuk, had, in effigie, van zijne
eigene Moldaubriicke al then jammer aangezien, zonder eene
hand uit te steken.
Toen ik te Praag aankwam, was de toegang nog bijna
versperd door de geweldige ijsklompen, welke de rivier had
achtergelaten. In de omgelegene streken op het platte
land was alles, zooals gij denken kunt, nog erger.
dorp werd geheel vernield, doordien de Moldau had goedgevonden zich zelve door dit dorp heen een nieuw bed te
graven. Naar Raudnitz de Elbe afvarende, boden de plaatsen
aan den oever een treurig schouwspel aan : ingestorte
muren, gescheurde daken, uit hunne bindten gerukte hutten.
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Zelfs de beroemde Dresdener Elbebrug heeft aan het geweld des waters haar cijns betaald : een der pijlers, waarop
zij rust, is door den stroom weggerukt, en het midden der
brug ingestort, juist dat gedeelte waarop het bronzen kruis
prijkte, iets dat mij vooral daarom spijt, omdat het den
Nieuw-Katholieken en Rongianen stof tot vreugde en
aardigheden geven zal. Bij deze omstandigheden was het
Maandag voor mij onmogelijk het doel mijner reize te bereiken. Te Bunzlau zat ik als op een eiland. De voerlieden
weigerden op de gedeeltelijk nog onder water staande,
gedeeltelijk door den vloed doorweekte wegen zich te wagen.
En al waren zij gewillig geweest, dan had ik nog twee
rivieren over te steken, en de veerlieden, zeide men mij,
waren onverbiddelijk in hunne weigering. Vergeefs blufte
ik als een echt Hollander, dat het water mijn element was,
en dat ik gerust en gaarne den overtogt wilde doen, zoo
die slechts bij dag geschiedde. Voor water zijn de Moffen zoo
bang als katten, ofschoon zij in de Berlijnsche zandwoestijn
lessen over de zeevaartkunde houden, en zij er nog altoos
can droomen, dat Duitschland weldra een maritieme staat
zal zijn.
Ik moest derhalve, mijns ondanks, naar Praag en maakte
van den nood eene deugd, en zag er al wat ik eerst later
gehoopt had te zien. Hoe zal ik aan den indruk regt doen,
welken Praag op mij maakte ? leder tourist kan u vertellen,
hoe schoon de ligging zij, en welk een blik op de stad, en
welke vergezigten aan wederzijde van de Moldau de hooge
Bergen, die het omgeven, opleveren. Voor mij had Praag iets,
dat geene der overige Duitsche steden, die ik bezocht heb,
aanbood. Vat is Berlijn, wat is Dresden met al hare pracht
anders, dan de schepping van den wil eens heerschers, die
op alles zijn ondragelijken stempel drukte ? Praag daarentegen is eene historische stad : geen enkele plek, die niet
door daad of lijden des yolks geheiligd is. Zoo als eenmaal
Luik mij dierbaar was, omdat de geschiedenis eener natie
zich in de geschiedenis der stad had verligchamelijkt ; —
met hoeveel meer regt geldt dit van Bohemens oude
hoofdstad, die niet alleen de belangrijkste schouwplaats der
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nationale gebeurtenissen, maar die het terrein was, waar
verlichting en teruggang, volksregering, adel en vorstengezag, gewetensvrijheid en Jezultismus, eindelijk Pruissen
en Oostenrijk om de heerschappij over Duitschland elkander
slag leverden! — Per regterzijde van de Moldau verheft
zich dreigende over de stad de Zizkaberg, en de talrijke
sloten, waarvan gij op den weg naar Praag de ruinen
aanschouwt, zijn gevallen voor het geweld van Bohemens
Hannibal. Zoo noemde men den vroeger eenoogigen, later
geheel blinders veidheer, die in de 15de eeuw het „guerre
aux chateaux, paix aux chaumieres," trots de heetste dagen
der Fransche revolutie, ter leuze voerde. Van hier ziet gij
het raadhuis en het venster, waaruit de cordate graaf
Thu rn de commissarissen des keizers smeet, en daardoor
de vonk sloeg van den heilloozen dertigjarigen krijg. In de
nabijheid de Witte berg, waar de ondergang der Boheemsche vrijheid en van het Protestantismus in Zuid-Duitschland, door de wapenen van den vreeselijken Tilly werd
beslist. Neen — nog niet beslist!
Het was voorbeschikt, dat deze stad het middenpunt
van den krijgshandel zou wezen. Beurtelings waren er
Saksen en Zweden, beurtelings Keizerlijken en Jezulten
meester. Nog op het tijdstip zelf, dat de Westphaalsche
vrede gesloten werd, wapperde aan de eene zijde der stad
de vaan, door Gustav Adolf in Duitschland gebragt, en
van de Moldaubriicke dreef ter naauwernood een JezuIt,
ditmaal in het harnas, den vijand terug. De schoonste
namen uit den dertigjarigen oorlog leven hier in hunne
geslachten voort. Waldstein, Mansfeldt, Thurn,
Gallas, welk een adel! Waldstein en Tilly, Walds teins beroemde onderbevelhebber, later zijn geduchte
tegenstander Arnim, en Gustav Adolfs kweekeling
Erik Baner hebben hier gestreden.
In den zevenjarigen oorlog is Praag niet minder beroemd geworden, dan in den dertigjarigen. Fr e d r i k
bevocht op het terrein, dat ik bewandelde, zijne beroemde
zegepraal ten koste van 30,000 man en den schitterenden
heldendood van Schwerin. Maar het vechten van twee
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heerschers, waarbij het yolk niets te winners en niets te
wanhopen had, dan het quidquid delirant reges, plectuntur
Achivi, grijpt mijn onverbasterd Hollaudschen zin minder
aan. Daarentegen heb ik voor Huss meer eerbied gekregen,
dan ik had. Ik houd niet van brandstapels; ze stinken te
veel in de nabijheid, en degenen, die er op stierven, zijn
meestal even ruw geweest als de regters, die ze lieten ontsteken. Zoo ik niet om de paradoxie vreesde verketterd
te worden, zou ik zeggen : diegenen, die door biechten de
eer verkregen, om vooraf geworgd te worden, zijn mij liever,
en degenen, die den vuurdood ontliepen, nog liever, omdat
zij meestal de voortreffelijkste humanisten waren. Ik heb
echter te Praag meer eerbied voor J o h. Huss gekregen,
dan ik had. Waarom P Omdat de eeuw, waarin hij leefde,
eene eeuw was, waarin Bohemen geheel Europa (enkele
plaatsen misschien, zooals Bologna, uitgezonderd) in beschaving en wetenschap overschitterde. De prachtige oude
gebouwen, die in Europa beroemd zijn, verrezen tegelijk met
de hoogeschool in de laatste helft der veertiende eeuw. Ik zag
handschriften met miniatuur-teekeningen, in die dagen en
nog vroeger gemaakt, die van eene kunstvaardigheid getuigen, welke mij verbaasde. De helaas grootendeels vernielde
fresco's en mozaiken van den Dom, hare schitterendste
kunstwerken, dagteekenen van die eeuw. En wat wetenschap aangaat, mijne onwetendheid had niet vermoed, dat
Huss zoo veel geschreven en gearbeid had, als hier uit
den schat handschriften, die van en over hem voorhanden
zijn, blijkt. Op het Nationaal museum zag ik een groot
deel van zijne interrogatorien, waaruit bleek, dat hij met
duivenopregtheid en slangenvoorzigtigheid had geantwoord.
Ik vroeg waarom men dit niet uitgaf, waarop ik met een
veelbeteekenend schouderophalen ten antwoord bekwam, dat
dit wel nimmer geschieden zou. Maar ik kreeg tegelijkertijd
een facsimile van den brief van Huss, openlijk ter zijner
verdediging geschreven. Die brief werd in de vorige eeuw
door een seminarist gevonden en sedert achter glas bewaard : ut legentes iniquitatem haeresiarchae detestentur.
Maar de brief droeg ongelukkig een opschrift, door een

— 108 —
En wat werd van Bohemens veelbelovende bloeijende
jeugd ? De Domkerk verhaalt u de geschiedenis. Op een
prachtig praalgraf liggen de vorsten uitgestrekt, de beste,
welke sedert Karel I V, den stichter van Bohemens glorie,
Bohemen gehad heeft : keizer Ferdinand I en keizer
Maxim il i a an II. Sedert, steenen voor S pin ol a, voor
Piccolomini; houtsnijwerk, door de Jezulten voor de
verlossing van Praag uit de magt der Zweden vervaardigd ;
eene schilderij van den romp, die de zonen van het noorden,
in plaats van de eenmaal prachtige kerk, hadden teruggelaten ; eene schilderij, voor welker waarheid de ontpleisterde
muren, de vernielde standbeelden, getuigenis geven. Door
een wonder is de kapel van den heiligen hertog Wenz 1,
onder alle nevenkapellen, verschoond gebleven ; door een
wonder een Christusbeeld, een vera icon, het schoonste
product van Byzantijnsche kunst, dat ik tot dusverre zag.
Na den beeldenstorm der Zweden heeft het fetischisme der
jezultische eeredienst hare plaats in de kerk ingenomen :
een graf van den in 1740-1750 gecanoniseerden. Johan
von Nepomuk, dat voor een zilversmid oneindig veel
waarde voor afbraak heeft, voor de kunst een misselijk
rococo blijft. De 30-jarige krijg is voor Bohemens vrijheid
en ontwikkeling de doodslag geweest. De Jezulten, eenmaal
met spot uit Praag verjaagd, keerden met eene Kainswraakneming terug. Een enkele (P. Kynias t) beroemde zich
meer dan 60,000 werken te hebben vernietigd, en de
overige sequebantur patrem non passibus aequis. Wat
intusschen voor de magt, voor de diepte der vroegere beschaving bewijst, welke ik in uwe oogen misschien overdrijf, is dit, dat onder al de veranderingen, door 200 jaren
geestelijke en burgerlijke slavernij, het volkskarakter der
Bohemen onveranderd, hunne taal z66 in het levee gebleven
is, dat hier op het land, van de tien personen twee ten
hoogste mijn Duitsch verstaan, en dat alle materiele en
morele behoeften in die taal meer uitdrukkingen vinden,
dan het altoos een weinig teruggezet geslacht behoeft.
Mijne omwandelingen te Praag en het bezoeken der
bibliotheken hebben mij de gansche week bezig gehouden.
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Hussiet geschreven: „Haec subsequens epistola propria manu
perscripta est a sancto et piae memoriae dmo. Joann Hussio,
constantissimo Jesu Christi dni. nostri Martyrs." Toen in
1841 het facsimile van dien brief werd uitgegeven, streepte
de censuur de door mij onderhaalde woorden door, en
zoo verscheen de brief in het licht. Alsof de zon zelfs
niet door de luiken dringt, wanneer het middag is! Ik
moet er echter bijvoegen, dat sedert den dood van keizer
Frans de censuur rekkelijker is geworden. En de Oostenrijkers zelve zijn er z66 mede te vreden, dat zij met eene
soort van verachting en met gevoel van meerderheid
op Saksen neerzien, „waar bijna alles gedrukt en gelezen
mag worden ! !" Doch terug tot Huss! De brief is in goed
Latijn, scherp, maar geestig, en bijzonder goed geschreven.
Dit geldt ook van een brief van Zizk a, dien ik insgelijks
ten geschenke bekwam, maar waarvan ik den inhoud niet
versta, omdat ik het Boheemsch, althans van then tijd, nog
niet genoeg magtig ben.
Wat volgt uit de,ze beschouwing ? Dit, dat bij zulk
een hoogen stand van beschaving, bij zulk eene, in vergelijking van het overige Europa, praecoce ontwikkeling,
principes kracht, en ide8n een ligchaam moeten gehad
hebben, dat Naar vertegenwoordigde: dat Huss en de
zijnen geen geestdrijvers, maar kampioenen waren voor een
onderzoek, waarop de leeken regt hadden, omdat zij, bij
den stand der toenmalige beschaving, er het vermogen toe
bezaten. Maar zoo Huss stierf voor het regt der leeken
tegenover de monopolie der kerk, moeten wij met dezelfde
mat een tijdgenoot van Huss meten, die insgelijks van
eene idee het slagtoffer werd. Johan von Pom uk (Ne p omu c en u s) handhaafde het gezag der kerk tegenover het
koninklijk praerogatief. Johan Huss werd de martelaar
der individueel-christelijke vrijheid tegenover de aanmatiging der hierarchie; Johan v on P o m u k de martelaar
van de onafhankelijkheid der kerk tegenover de tyrannij
van den snoodsten woestaard, Konig Wenzl I V. Beide
heb ik besloten, in de galerij m ijn er heiligen op te nemen ;
— maar beide.
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Sedert vertrok ik naar Raudnitz 1 ). Als gij mij vraagt u in
one vaderland eene ellendige onoogelijke stad ter vergelijking aan de hand te doen, ik zou Steenwijk noemen.
Maar Steenwijk is eene residentie, vergeleken bij hetgeen
de Duitschers steden durven noemen. De herberg, waar ik
mij ophoud, is in volmaakte overeenstemming met de plaats;
eene mime kamer, maar slecht gemeubeld; stoelen met
houten zittingen; een bed, dat tot vroeg opstaan noopt ;
en een diner, dat mij haastig den band van mijn inexprimable doet toehalen, zoodra ik mij aan tafel zet. De bevolking spreekt meerendeels Boheemsch, en zelfs de waard
kent geen woord Duitsch. Intusschen ben ik te midden
van at dien jammer regt vrolijk; want reeds to acht uren
opent zich voor mij de Lobkowitsche bibliotheek met hare
onwaardeerbare schatten. De bibliothecaris is, geloof ik,
als litterator geen heksenmeester; maar vriendelijker luidjes
dan hij en zijne vrouw kon ik mij niet wenschen. Daar de
boeken niet uit de bibliotheek mogen medegegeven worden,
hebben zij terstond in hunne woning in het slot eene
kamer voor mij ingerigt, regt comfortable en goed gestookt.
Daar kom en ga ik zooals ik wil; 's middags wordt er mij
koffij aangeboden ; kortom de ontvangst is allerliefst. En
wanneer ik mijne verlegenheid over hunne vriendelijkheid
te kennen geef, is het antwoord, dat het de wil des vorsten
is, den vreemden, die de bibliotheek bezoeken, zooveel
mogelijk ter dienste te staan, en dat zelfs, wanneer ik in
den zomer gekomen ware, eene kamer en logies in het
slot voor mij zou hebben opengestaan. Dat is echt liberaal,
niet waar
R. C. Bakhuizen van den Brink.
1) Over het doel an dit betoek vgl. hiervoor p. 85.
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N°. 15. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN E. J. POTGIETER.

Weenen, 11 Mei 1815.
Amice !
Schoen ik veel te schrijven heb, zal ik hierbij slechts
een kort woord voegen. Ik heb mij moeten haasten om
eenigen voorraad voor de Gids geschreven te krijgen 1 ): want
eerst sedert twee dagen is het Keizerlijk zegel van mijne
boeken opgeheven. Ik moet echter ter eere der Oostenrijksche censuur zeggen, dat geen enkel mijner boeken door
haar teruggehouden is, ofschoon er menigeen bij is dat
noch Katholijk, noch Monarchaal is.
In dit korte woord echter wil ik u de verzekering
geven dat uw schrijven mij hartelijker welkom is geweest
dan gij gelooven kunt en dat ik het eerstdaags bij de toezending van het vervolg uitvoerig en met nog steeds warme
herinnering, onzer vorige vriendschap zal beantwoorden.
Want gij zult zien, dat ik mijns ondanks u hiernevens nog
een onvoltooid stuk. overzend. Mijne recensie wordt lang ;
maar ik wilde, dat de zaak van Willem's felonie (?) 2) eens
grondig behandeld werd, en gaarne wenschte ik op een
kritischen weg aan het Groen van Prinstererianisme den
doodsteek toe te brengen. Ik heb veel te berouwen en
Teel te beklagen ; maar onder alle wisseling van omstandigheden verheug ik mij, dat mijne wetenschappelijke overtuigingen meestal dezelfde zijn gebleven ads vroeger, dat
hoezeer mijn horizon zich uitgebreid heeft, ik de zaken
steeds in hetzelfde Eat zie. Is dit ijdelheid op de grondigheid mijner vroegere vorming ? Misschien. Maar het zal
mij aangenaam zijn, zoo gij ziet dat ik steeds aan de
nation ale beschouwing onzer geschiedenis getrouw blijf,
1) Bedoeld wordt de bespreking van M. C. van Hall's Hendrick
graaf van Brederode en van het antwoord daarop van G r o en van
Prins terer , die in vier nummers van de Gids van 1845 verschenen is;
reeds in de April- en Mei-nummers waren de eerste stnkken opgenomen,
die due zonder geleibrief verzonden zijn, wellicht door tusschenkomst van
P. M. G. van Hess.
2) Bedoeld wordt natuurlijk de questie, of tie prins al dan niet medeplichtig is geweest aan het Verbond der edelen.
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die wij dikwijls, ondanks Van H a sselt 1 ), in de Gids
hebben gepredikt en die gij allerwelsprekendst in een ewer
stukken over het kijksmusettm 2 ) hebt verdedigd, ik ta ag
bijna zeggen, verheerlijkt.
Verander voorts aan mijn stuk wat gij wilt. Ik zeg
u dank voor het aanbod, mij gedaan, daaraan het een en
ander te vijlen. Ik zondig bijna te geruster, omdat ik de
zekerheid heb, dat gij die vlekken zult uitwisschen.
Morgen of overmorgen volgt een slot, dat de kwestie
van de medepligtigheid van Willem ten einde brengt.
Ik ben bezorgd, dat de Gids, hoe wijd hij ook te gapen
pleegt, niet alles zal kunnen verslinden wat ik te zeggen
heb. Verdeel, breek af, zooals gij het het beste oordeelt.
De lezers, die bij lange Arabische en Javaansche recensies 3
hun geduld niet hebben verloren, moeten het ook mij
schenken, als ik hen omtrent hunne eigene geschiedenis
inlicht.
Groet uwe Tante van mij en geloof mij steeds zoo
opregt als vroeger
t.t.
Van den Brink.
)

N°. 16. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN E. J. POTGIETER.

Weenen, 16 Mei 1845.
Eindelijk, zeer waarde vriend ! komt het beloofde slot
en de beloofde brief. Beide zijn eenige dagen vertraagd
door eene ligte ongesteldheid. Het klimaat van Weenen
is tegen den avondstond nog verraderlijker dan ooze Duinkant. De Weener, die naar het Prater gaat, wapent zich
Mr. W. J. C. van Hasselt, medewerker aan den Gids.
Potgieter' s bekend artikel over Het R ij
te Amsterdam was verschenen in den Gids van 1844.
3) Zinspeling op Dozy's recensie van V eth' s dissertatie over de
opvoeding der Arabische jeugd en op V eth's (in 5 afieveringen voortgezette) aankondiging van de Javaansche spraakkunst van Cornets de
Groot, beiden verschenen in den Gids van 1844.
1)
2)
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reeds 's middags met een overjas tegen den kouden wind
van zonnenondergang. Ik- spotte met die voorzorg en eene
avondwandeling haalde mij mijn' ouden, ik mag zeggen
getrouwen vijand, de catarrhal° koorts, op den hals. Met
een paar dagen te huis blijven was alles echter voorbij en
ik verzoek u dus, nu ik hersteld ben, tegen de mijnen niet
eens van die onpasselijkheid te reppen.
Ik zit thans met de pen in de hand om aan u te
schrijven, en de massa van stoffe is zoo groot dat ik zelf
niet weet, waarover het eerst en het meest. Ik heb Belgie,
de Rhijnlanden, Hanover en Brunswijk, Berlijn, Silezien,
Bohemen gezien. Thans ben ik in Oostenrijk. Gij kunt
denken, hoeveel dat alles opleverde, dat voor mij interessant
was, hoeveel zelfs dat ik met it zou gewenscht hebben te
bespreken.
Dit is geene ijdele betuiging, dat is opregte waarheid.
In de oogenblikken, waar het gewigt van mijn ongeluk het
zwaarst op mij drukte, heeft de trouw van P. van Hee s,
van G ee 1, van Bake mij dikwijls opgebeurd. E4n vriend
ontbrak aau die alien ; dikwijls heb ik naar hem uitgezien,
en dikwijls gedacht dat ik nimmer meer van hem zou hooren
clan zijn naam. Die vriend waart gij. Ik vertrouwde bijna,
dat een gelijk gevoel u bezielde; maar het was welligt verkeerd, dat mijne hooghartigheid mij verbood te buigen in
een verschil, waarover nimmer meer moet gesproken worden.
Gij hebt de eer gehad de eerste stap te doen, en ik wenschte
uitdrukkingen te vinden voor de innige hartelijke blijdschap,
waarmede ik uwen brief heb ontvangen 1 ).
Wilt ge een algemeen overzigt van mijne impressions
de voyage, welnu: van de 'widen, die ik bezocht heb,
hebben die mij het meest bevallen, die mij het minste ver11 Ouk in dit verscbil met een oud vriend blijkt dus aan P o tg i e t e r de lof gegeven te moeten worden, dat hij het meeste gedaan
heeft om de goede verhouding to herstellen. Over de aanleiding van den
twist (zie hiervoor blz. 8 noot 1) blijkt hier niets. Naar het schijnt,
zijn de debatten mondeling gevoerd; want hoewel Potgie ter zelfs onbeduidende briefjes van zijnen vriend bewaard heeft, vond ik er geen, dat
eenig licht geeft over bet bekende geschil.

8
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wachting inboezemden omdat zij bij ons ter kwader naam
stun. Aan Belgie denk ik met hartstogtelijke genegenheid. In Hanover vond ik het verblijf lief en gemakkelijk.
In Silezie heb ik met nut en genoegen een zuren winter
doorworsteld ; en Bohemen heeft mij z66 verrukt, dat de
Keizerstad, waar ik mij ophoude, voor mij alle zijne tooverkracht heeft verloren. — Eene tweede opmerking ik heb
weer groote boeken dan groote menschen leeren kennen;
de laatste zocht ik vlijtig, de eerste vielen mij toevallig in
handers. Voor een diligence-lectuur verdiepte ik mij voor
het eerst van mijn leven in Tom Jones en onder alle
schrijvers, die ik in Duitschland gezien en gesproken heb,
heeft mij geen een zoo groot geschenen als dit boek. Toen
Plato zijn eerste werk schreef, zeide hij daarin dat het
een ellendig schrijver zijn moest, die alles niet beter wist
dan het in zijn boek gelezen werd ; een woord dunkt mij
dat den grooten auteur teekent en de verwachtingen aankondigt, die hij verwezenlijken zal. Maar bij de Duitschers
heb ik meestal het omgekeerde gevonden hun boek weet
het beter dan zij. Ik heb in beroemde manners lieve vriendelijke gastheeren aangetroffen ; maar reuzen van ons geslacht,
wier verschijning mij door den indruk hunner verhevenheid
zou bedwelmen, die zocht ik en die vond ik niet. Het is
waar, dat ik St effens 1 ) slechts op den katheder gehoord
heb, en Schelling 2) Onder de Linden zag wandelen. — Ten
derde : onze Hollandsche ijdelheid op reinheid van zeden,
vroomheid, huiselijkheid enz. enz. vindt buiten 's lands
eene deerlijke beschaming ; wij zijn daarentegen, omdat wij
ons zoo dikwijls hebben hooren uitschelden, minder trotsch
op onze vordering in beschaving, humaniteit, liberaliteit.
En toch zijn wij op dat punt mijlen ver de Duitschers vooruit. Wat bij hun een idee in theorie is, dat hoop in de
iucht opgeworpen wordt, maar de aarde niet raakt, omdat
een terugslag het telkens weer naar boven kaatst, die ideen
1) H e inn Steffens, wijsgeerig natuuronderzoeker, geb. 1773 te
Stavanger in Noorwegen, sedert 1831 hoogleeraar te Berlijn, gestorven 1845.
2) F. W. J. von S chelling, de beroemde wijsgeer, geb. 1775, die
sedert 1841 te Berlijn met groote toejuiching zijne voordrachten hield.

— 115 —
zijn bij ons in onze opvoeding, in ons volksbestaan opgenomen en waarheid geworden. Dat hebben wij niet te
darken aan onze tegenwoordige slaperigheid, laauwheid,
beginselloosheid, ongelukkig erfdeel van een paar geslachten,
die het onze voorafgingen, maar aan die groote 17e eeuw,
aan uwe en aan mijne helden, die in werking bragten
wat de Duitscher bedisputeert of het een droombeeld is
of niet. Een vrije man, neen, bij onze vrijheid van de
17e eeuw, is de Duitscher niet. De Berlijner bij al zijne
verwaandheid voelt zich gekneld door banden, die hij niet
los kan waken ; hij weet niet eens of durft niet weten, waar
de knoop ligt, die hem omsluit. Eene groote waarheid
praktisch in het leven in te voeren is hem niet vergund,
en daar hij toch ook zijn aandeel van gal heeft, weet hij
die niet kwijt te worden dan door op zijne naburen, op
Hanover en Oostenrijk in het bijzonder, voor een goed deel
op ons vaderland en op Deenemarken, eindelijk op Jezuiten
en Katholijken tot walgens toe te schimpen. Zoo ik een
boek over mijne reis componeerde, ziedaar de motto's welke
telkeus zouden doorklinken.
Van alles, wat mij aangenaam was, wil ik u een weinig
verhalen. Eerst van Belgie. Te Luik vond ik mijn intrek
bij een eenvoudig burgergezin, dat een toonbeeld van katholijke vroomheid en huiselijke deugden was 1 ). Zooveel zorg,
dienstvaardigheid, hartelijkheid en eerlijkheid heb ik nimmer
van eenigen hospes of hospita ondervonden en zal die nimmer ondervinden. Hetgeen mij in huffs omgaf, bragt eene
weldadige kalmte in mijn gemoed : om hunnentwille kreeg
ik de Wallons lief. En clan. was Luik wel geen schoone,
maar zeer merkwaardige stad met eene zeer merkwaardige
bevolking. Het was de stad van beroemde bisschoppen,
en dikwijls kwade heeren : maar eeuwen achtereen had het
gebied van Luik eene onafhankelijkheid, zelfs van den invloed van het Duitsche rijk bewaard. Menig hevige strijd
was binnen den omtrek der muren zelve gestreden : adel
en volksregeering, politieke partij en die der geestelijkheid,
1) lk herinner, dat eene dochter uit dit gezin, Julie Simon, later
de eerste echtgenoote van Bakhuizen van den Brink is geworden.
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het Roomsche rijk en Duitschland hadden daar met elkander
geworsteld. Ongeschonden heeft de bevolking een gedeelte
zijner oude zeden en zijne oude taal bewaard. U, die Antwerpen bewoond hebt, ik vraag u, of ook Luik u niet van
belangstelling zou hebben doen gloeijen. Voeg daarbij omstreken, die toen voor mij geheel nieuw waren, rotsen met
welige wingerds bedekt, valleijen met watervallen en bergstroomen, ruines en bidkapellen. Misschien zou thans die
natuur voor mij iets van hare betoovering verloren hebben;
maar toch het Vesdre- en Ourthe-dal heeft den roem van
onder Europa's schoonste plekken te behooren, en mijne
ziel werd door den aanblik van zulk eene natuur overrompeld en weggesleept. Voeg er bij, dat ik mijn Ilollandsch
hart niet te huis had gelaten, maar dat het levendig voor
mijne herinnering stood, hoe over die bergen en door die
valleijen welligt het eerste Wilhelmuslied had geschald, hoe
hier de bodem gedrenkt was met het bloed van Oranjes
eerste krijgsgenooten. Een geheime stem fluisterde mij toe,
dat ik die geschiedenis moest onderzoeken, en een mijner
eerste gangers in Luik was naar de Archives. Die staan
in Belgie voor elk met voorbeeldelooze liberaliteit open. Ik
maakte er ontdekkingen, die nieuw waren, en wat mij to
Luik ten deele viel, bezat Brussel in dubbelde mate. Ik
twijfel niet, of gij weet van mijn arbeid, en met ongeduld
jaagt gij de volvoering van mijn plan te gemoet. Stel u
gerust, waarde vriend, het zal niet in gebreke blijven : het
is, mag ik zeggen, voltooid 1 ). Maar mijne wetenschappelijke
naauwgezetheid stel ik op hoogen prijs. Ik acht niets gedaan, wanneer ik weet wat er te doen overblijft. Vergun
mij hier een verzoek om uwen raad, om uwe hulp misschien
in te lasschen.
Men had mij overal in Duitschland verzekerd, dat
Oostenrijk in het mededeelen zijner archives zeer ]iberaal
was : en hier komende ontving ik de bevestiging, dat dit
zoo geweest was; maar sedert een paar jaren was de zaak
moeijelijker geworden, omdat Pruisische schrijvers van die
1) De Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog, verschenen in den Gids van 1846.
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vrijgevigheid misbruik gemaakt en omtrent de geschiedenis
van den Dertigjarigen oorlog alles aan het licht gehaald
hadden, wat ten nadeele des ICeizers, alles verdonkerd, wat
ten Zijnen voordeele was. Zoo zegt men. Men vertelde mij
voorts, dat het bezoeken der archiven mij echter welligt
door tusschenkomst van den Hollandschen gezant zou
worden vergund. 1k vervoegde mij dus bij den secretaris
en ontving ten antwoord, dat de gezant gaarne eene poging
voor mij zou doen : mits ik mij schriftelijk aan hem, liefst
in het Fransch, adresseerde met opgave der stukken, die
ik wenschte te zien, opdat hij mijn verzoek in zijn geheel
aan Prins Metternich kon meedeelen. Ik stelde zoodanig een request, en nog den eigen dag had de gezant
(Baron van eeckeren) de beleefdheid daarmede naar
Metternich te gaan en hem mijn verzoek voor te dragen.
's Anderdaags had ik reeds antwoord. Vorst Metternich
had geantwoord, dat de Regeering gaarne aan het onderzoek zijner archives bevorderlijk was, maar zich vaste
regelen gesteld had. Zij vergunde dat alleen 1° aan schrijvers van Europesche reputatie, 2° aan zulke voor welke
hun gouvernement in zijnen naam daartoe de aanvrage had
gedaan. Onze gezant vroeg daarop, of het niet voldoende
was, wanneer hij persoonlijk de aanvrage voor mij deed.
Prins Metternich antwoordde : neen, maar dat de minste
aauvraag, van gouvernementswege gunstig zou opgenomen
worden, en hij zelfs een beambte ter mijner beschikking zou
stellen om mij in het zoeken, lezen en kopieeren der stukken
die ik verlangde behulpzaam zou zijn. (N.B. waarschijnlijk
om te surveilleren, dat ik niet zie wat ik niet mag zien;
maar dat is hetzelfde. De Oostenrijkers weten niet, wat mij
voor mijne geschiedenis belang inboezemt, en het overige
wil ik gaarne hun overlaten.) Hetzelfde had men onlangs aan een Franschman toegestaan, die door Mignet

;op diens eigen aanvrage) herwaarts was gezonden. Dit
antwoord bekwam ik gisteren van Van H e e ek er en, die
mij aanried het stuk, dat ik bij hem had ingeleverd, mede
te deelen aan ons gouvernement en tevens het antwoord
te melden, dat hij op zijn voorloopig aanzoek had gekregen,
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met verzoek dat hem de speciale last van gouvernementswege mogt gegeven worden, dit aanzoek voor mij te herhalen
Gij ziet, ik ben in de val geloopen : zelf wilde ik niet
gaarne, dat de belangrijke kasten voor mij gesloten blijven,
en ik wil ook niet, dat ooze gezant, die veel ijver en beleefdheid getoond heeft, eene vergeefsche boodschap hebbe
gedaan. Ik moet dus doorzetten, maar hoe ? Voor m
heeft het gouvernement geene reden eene gunst in te willigen.
Buitendien, zoo als 0' Connel zegt : een klein vogeltje
heeft mij in het oor gefluisterd, of in ieder geval dat
schommelen in archiven wel welgevallig is. Misschien
hebben zelfs mijne laatste beschouwingen over Willem
in de Gids het hare bijgedragen om de Regeering te dien
opzigte niet gunstiger te stemmen 1 ). Hier zou misschien
juist aan den dag komen, wat er ware van het verwijt, door
den Spaanschen raad aan Willem en de Nederlandsche
Edelen gedaan: de vouloir changer de prince. De Prins namelijk,
dien zij in plaats van Philips wenschten, zou Maxim iliaan of een zijner zoonen zijn geweest. Intusschen ware
onder de hand te beproeven, hoe verre het gouvernement
te bewegen zou zijn door de voorstelling, dat het in alien
gevalle beter is, dat ik buiten's lands voor de eer van mijn
vaderland werkzaam ben, dan tot deszelfs oneer ledig loop
of onvolkomen werk lever. Gelukt echter die poging niet,
dan is nog eene slingerslag mogelijk.
Ik haalde u het gezegde omtrent Mi g n et aan, dewijl
ik daarbij aan G r o en dacht. Ik ben blijde, dat ik hem
tegengesproken heb, omdat hij dan dit aanzoek niet zal
kunnen houden voor een bejag van vergiffenis of goede
gunst : maar wel voor eene hulde aan de degelijkheid van
1) Ik herinner, dat reeds in de April- en Mei-nummers van

den Gids

van 1845 de eerste stukken der bespreking van Van Hall's opstel gedrukt waren. Vgl. op p. 553 (Gids 1845) van Bakhuiz en van den
Brink's opstel de opmerking : „Sedert (den aanvang onzer beoordeeling)
heeft een klein vogeltje one ingefluisterd, dat de uitval des Heeren Van
Hall (tegen het uitgeven van brieven van overledenen) eene gevaarlijker
en veruitziende strekking bad."
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zijn wetenschappelijk streven. Zou er bij hem geene poging
aan te wenden zijn, dat hij voor z ij n e Archives de aanvraag
door het gouvernement te Weenen liet doen en mij, die toch
in loco ben, buiten bezwaar van de schatkist als de
persoon designeerde, die voor hem die taak zou volbrengen
Wat ik verlang te zien, kreeg ik dan onder mijne oogen :
hem zou ik kopijen overzenden van brieven, tot het huis
van Oranje-Nassau betrekkelijk, en van alles, wat hij mij
te onderzoeken opgaf. Mij dunkt dit viel te overleggen,
en uwe scherpzinnigheid, uwe vele literaire betrekkingen
stellen u in de gelegenheid die zaak aan te binders. Maar
noch aan Groen noch aan het gouvernement wil ik eenige
belofte geven, waardoor mijne wetenschappelijke conscientie
gebonden wordt. Ik zal mededeelen wat ik vind en niet
wat ik wensch.
Zoodra ik berigt van huis ontvangen heb, sluit ik in.
den brief aan Van Hees mijn adres aan den gezant alhier
in. Men kan dat inleveren en daarmede handelen, zoo als
men goedvinden (zal). De punten, waarvoor ik de inzage
verlang, zijn er in gespecificeerd. Intusschen kan van nu of
de zaak in het werk gebragt, ten minste aangeleid worden.
Spreek er, zoo gij wilt, eens met Van Hee s over, en zie,
welke iniddelen gijl. in het werk kunt stellen. B a k e, G e el,
Th orb e c k e zouden, geloof ik, des woods wel voor mij
werkzaam zijn. Ik schrijf er bij deze gelegenheid u nu
reeds over, opdat de zaak niet te veel vertraging ondervinde. Ik keer tot Belgie terug.
Van Luik ging ik naar het Brusselsch archief, om —
Alva te leeren bewonderen. Hem man gelde niets om een
groot man te zijn dan menschelijkheid. Maar dit gebrek
werpt eene zwarte schaduw over alle zijne daden, en geene
romantische fantasie kan dit vergoelijken. Te Brussel leerde
ik de Vlamingen in tegenoverstelling der Wallons kennen, en
het resultaat — . Beste vriend! in wat gij over de Vlaamsche
literatuur in (len Gids hebt geschreven, heb ik het beroep
op mij gedaan niet miskend 1 ). Ik had stellig het voor1) Bedueld wordt Potgieter's artikel

Een bilk op de Vlaamsche
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nemen R ij s w ij c k s Balladen te beoordeelen: maar ten
eerste had R ij s w ij c k sedert dien tijd weer zoo veel in het
licht gezonden, dat ik niet alles koopen lion en wilde: ten
tweede zou mijn oordeel over Vlaamsche letterkunde lijnregt met het uwe strijdig zijn geweest. 1k had misschien
mijnen landgenooten aangeraden, die letterkunde niet te
bevorderen, en hun gewaarschuwd tegen hunne sanguinische
verwachtingen.
Ontdoe (u) voor een oogenblik van uwe nationaliteit en
uwe vriendschappelijke herinneringen aan Willems 1 ): en
plaats u op een algemeen humanitair standpunt en vraag:
wat wenscht gij voor de Belgische natie Zeker verlichting
en vooruitgang, zoo als gij en ik die begrijpen. Welnu,
deze hebben de Belgen aan Frankrijk te danken. Het weiuig
goede ten dien opzigte, door het Oostenrijksche gouvernement sedert Albertus en Isabella gesticht, heeft in
het Fransch zijne uitdrukking gevonden. Het overige was
Latijn : Vlaamsche letterkunde was er in dat tijdvak niet.
Toen kwam de Fransche revolutie : vooraf de emigres, die
zoo als elders ook in Belgie hun bestaan vonden door
schrijven en onderwijs geven en het beschaafdste gedeelte
vormden in hunne taal naar hunne inzigten. Op hen
volgde de stroom der Sans-culottes, die hunne Titanische
begrippen met geweld den armen ongevormden Belgen
opdrongen, en zeker zou de invloed van deze spoorloos zijn
weggevaagd, zoo niet met de Restauratie Belgie even vol
geraakt was van republikeinsche 4migr4s, door ons gouvernement aanvankelijk gehuldigd en gevleid, die zich weder
in het onderwijs en in alle openbare wetenschappelijke
inrigtingen hebben ingedrongen en de liberale en vrijmetselaarspartij hebben gevormd. De achterlijke Belgeu
zagen de begaafdheden hunner naburen met bewondering
aan. Zij oefenden zich eene taal te schrijven, zooveel beschaafder en gevormder dan de hunne, in een tiring van
begrippen te leven waarvoor zij naauwelijks de uitdrukletterkunde, in den Gids

1844, p. 155 vlg. en 222 vlg. Zie het bedoelde
beroep op Bakhuizen van den Brink aldaar p. 159.
1) J. F. Willeme, de vador der Vlaamsche beweging (1793-1846).
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kingen hadden. Ik weet, dat ons gouvernement toen dien
stroom heeft zoeken te keeren, door alle pogingen aan te
wenden om het Vlaamsch te doers herleven; maar gij weet
zoo goed als ik, dat men daarmede het Hollandsch bedoelde, en Hollandsche vormen en Hollandsche begrippen
in plaats van het politiek verdachte Fransch wilde stellen.
Die poging is mislukt: de revolutie heeft getriumfeerd.
Belgie heeft een tijd lang liberaal geheten, en alles werd
verfranscht. Meent gij, dat de geestelijkheid thans op hare
beurt dien invloed wel tevreden kon aanzien ? Zij wist
zelf, dat hun plat Vlaamsch op den kansel den kamp niet
kon doorstaan met het gladde, al was het dan ook wat
verminkte Fransch. Zij wist, dat Fransche dagbladen,
Fransche lectuur denkbeelden verspreidde, waartegen zij
met alle ijver waakte. Ik erken, met eenig regt. Want
het irreligieuse van Frankrijk wil ik niet verdedigen ;
maar ik beweer, dat voor een yolk bijgeloof gevaarlijker is
dan ongeloof. Het laatste duurt kort en wordt nimmer
algemeen ; het eerste 1 ) heerscht eeuwen lang en jaagt alles
wat zich niet onderwerpt over de grenzen. Ik kan nit
hetgeen ik gezien en gehoord heb verzekeren, dat het de
geestelijkheid is, die voor het Vlaamsch de leus zoo hoog
heeft laten klinken. Meer dan een jaar geleden heb ik
Van Hasselt voorspeld wat gebeuren zou: hij wilde het
niet gelooven, en wat is gebeurd ? Het zoo toegejuichte
Mad Vlaamseh Belgie is in de V laamsehe Belgen, herschapen,
is het orgaan der geestelijkheid geworden en de verdienstelijke redacteur De Laet op het stinkbankje gezet. Sedert
lang heeft de banvloek Henri Conscience getroffen; en
meent gij, dat hij met al zijn talent verder kan werken dan
de enge kreits van zijn Antwerpsch publiek ? R ij s wij c k
is Orangist en in zijne balladen heeft (hij) op de in het oog
loopendste wijze Hollandsche beschouwingen en Hollandsche
herinneringen met nationaal Belgische verward. Ik herinner u aan zijne romance van de nederlaag van Tholouze
te Austruweel 2 ). Maar juist hiertegen ijvert de heerschende
1)
2)

In den brief staat: „tweede".
Theod. van ILijswijck's gedicht op

De cloorl van Johan van
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partij. Met eene consequentie, die men billijken moet, zegt
zij: wij willen Vlaamsch en geen. Hollandsch. Maar daarmede is tevens gezegd: wij willen ons aansluiten aan de
époque, van waar Hollands ontwikkeling zijn aanvang nam,
aan den tijd van den ondergang van het Vlaamsch, aan
Van Meeter en, aan Anna Bijns, en de beschaving moet
derwaarts teruggaan.
Ik vind Ann a Bijns een vroom goed klopje, maar
eene tamelijk slechte dichteres: Van Meet er en een eerlijken goeden schrijver, die zelfs in zijne eenvoudigheid iets
naifs heeft; maar zijne stijl is ellendig en zijne periodenbouw zoo onzeker, dat zelfs de notaris B or het van hem
wint. Ik wil gelooven, dat beiden betere navolgers zouden
kunnen gehad hebben, waren b.v. Vondels ouders niet
nit Antwerpen gevlugt, hadden M a rni x en Van Wesembeecke in Belgie gebloeid. Maar dit is nu eenmaal niet
gebeurd. Al wat krachtig was heeft zich in Holland vereenigd: het achterlijke en zwakke is in Belgie gebleven.
Wanneer men vraagt: wat wil het gezelschap, dat in het
geheim maar des to krachtiger de Vlaamsche taalbeweging
leidt 1 ), ik geloof, dat het antwoord zijn moet: volstrekte
afscbeiding van alle Hollandsche ontwikkeling, teruggang
tot den tijd voor 1568, — en het rederijkers-poppenspel,
dat hier en daar vertoond wordt, helpt de geestelijkheid
goed op dien weg.
Ik kan objectief zijn en mij van alle vooroordeelen ontdoen. Ik kan zeggen: Belgie eischt eene zelfstandige ontwikkeling zonder inmengsel van iets vreemds, eeue ontwikkeling, die uitgaat nit den boezem en den kiem des yolks.
(in zijn bundel Balladen d.d.
1843) behandelt den slag van Austruweel in den trant van Helmer s. —
Het handschrift heeft : Ik herinnerde u; blijkbaar meende B a k hui z e n
van den Brink, dat hij twee bladzijden vroeger de ballade reeds had
vermeld.

Marnix, beer van Tholouze in Vlaanderen

1) Bedoeld wordt het zoogenaamde „Heilige verbond", eene soort
van Vlaamschgezinde vrijmetselarij, door Conscience e. a. in 1845 opgericht, doch spoedig (1847) uiteengespat, daar Conscience, De I. a e t
e. a. zich met de liberalen V all R ij swij c k c. s. niet verdroegen. Vgl.
Po de Mont, Hendr. Conscience. p. 54 vig.
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Goed, maar wat is vreemd, wat is nationaal ? Voor de
16e eeuw vied ik Belgies glansrijkste tijdvak, den tijd der
Bourgondische regeering: maar onder die Bourgondische
regeering is alles Fransch. Froisart is een Bet en
zeker beter geschiedschrijver dan Meeteren, hij en L emaire voortreffelijker dichters dan K ar el van Mande r,
en „M argot la gente damoiselle" wint (het) verre van hare
bijna-tijdgenoote, de schoolhouderesse van Antwerpen. Zoogaat het voort, totdat in de 13e eeuw Adenes li Roi het
verre wint van Maerlant, waaromtrent Jonckbloedt
geloof ik teregt beweerd, dat hij het laatste overblijfsel was
eener letterkunde, die hare beste dagen had gehad. Voer
niet tegen mij aan, dat de schrijvers, die ik aanhaal, Walen
zijn. Zij schreven het Fransch zoo als (het) in hunnen tijd
geschreven werd, en het Waalsch is niet anders dan het
Fransch, dat op zekere hoogte is blijven stilstaan. De betrekking van het Fransch en Waalsch is geese andere dan
die van het Vlaamsch en Hollandsch. En toch valt het
geen Wallon in, een grooten arbeid in het Waalsch en niet
in het Fransch te schrijven. Het Waalsch is voor hem
een spel, dat hij nu en dan bezigt om eene „paskeye" 1 ) aan
den man te brengen : en de destinatie, die ik aan het Vlaamsch
als Vlaamsch in tegenoverstelling van het Hollandsch toeken, is niet hooger. Auteurs als De Lae t, als Conscience
enz. moesten Hollandsch schrijven : zij zouden die taal verrijken door de eigenaardigheden, de provincialismen, die zij
uit hun land kouden putten : your hunne denkbeelden, hunne
begrippen is het Hollandsch, niet het Vlaamsch, zoo als
de Vlaamsche beweging in Belgie het wenscht, het voertuig.
Laten de overigen zoo goed zij kunnen Fransch schrijven;
maar laat het Vlaamsch en het Wallonsch gelijkelijk aan
zijn lot in den mond des yolks over. Van den gang, die
de Vlaamsche beweging in Belgie neemt, verwacht ik voor
Hollands letterkunde niets goeds: zij heeft geen ander be_ang voor ons dan de bevrediging eener historische nieuwsgierigheid.
1) „PasquCe = chanson en dialogue, Ologieuse ou satirique." (Littre.)
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Ik moet van Belgie afstappen en met u naar Duitschland gaan. Dat is eene lange reis en het ingesloten brok
recensie kan daar niet naar wachten. Ook de post wacht
niet. In een volgenden brief dus over iets anders. Thans
breek ik deze af, als of een bom op mijn dak gevallen ware.
Gij ziet, het is weder maar een slot van een derde stuk.
Bij een volgenden krijgt gij echter de cloture d4finitive et
sans remise mijner recensie. Het boek van Van Hal 1 is
puik slecht : dat moet ik nog eens aanwijzen. Ik laat aan
u over, in dat laatste stuk over de geheime terugwerkende
strekking van het geschrijf te zeggen, wat gij oorbaar acht 1 ).
Ik ben te ver af om alles te weten, wat achter de coulissen
gebeurt. En eigentlijk
Im Vaterlande
Schreibe was Dir gefallt;
Da sind die Bande,
Da ist die Welt 2).

Maar wie is toch „de man, wiens houding alleen een
post waardig is"? Ik bid u, geef mij op dezen afstand geene
raadsels op, maar schrijf mij spoedig eens uitvoerig en
duidelijk, wat er in ooze literaire wereld omgaat, wat gij
zelf doet en hoe het met onzen Gids geschapen staat. Groet
uwe tante hartelijk van mij en bij gelegenheid P o 1 3), en
geloof mij steeds
t. t.
Van den Brink.
S. v. p. Wees zoo goed aan Mama te berigten, dat ik
wel ben, dat ik u bcieschreven heb, maar nog steeds verlangend naar berigten uit Amsterdam uitzie.

1) Niet onwaarschijnlijk is due de hiervoor (p. 118 noot 1) aangehaalde
volzin over Van Hall's uitval tegen het uitgeven van archieven van
Potgieter, trouwens in woorden, door hem aan Bakhuizen van den
Brink's brief zelf ontleend.
2) Zinspeling op Potgieter's bovenvermeld stuk over de Vlaam.
ache letterkunde, waarin hij (p. 157) dit vera van Goethe aanhaalt.
3) H. Pol, ijverig medewerker

aan den Gids.
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N°. 17. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN E. J. POTGIETER.,

Weenen, 10 Juny 1845.
Amicissime !
Hier ontvangt gij eindelijk het vervolg en slot mijner
beoordeeling 1 ). Een paar aanmerkingen, die ik uwer behartiging aanbeveel. Zie s.v.p., dat u a costi mogelijk zal zijn,
eens na de Sententien van Alva blz. 265. Zoo daar melding
gemaakt wordt van Br ederodes bedrijf bepaaldelijk op
den Rijksdag te Frankfort (iets dat ik niet geloof),
vervalt mijne gevolgtrekking, op bl. 3 mijner beoordeeling
gemaakt 2 ), en het door mij gezegde eischt eene kleine wijziging, welke ik uwer schranderheid aanbevele. Even zoo
zou het mij aangenaam zijn, indien gij eens (in) het Groot
plakkaatboek kondt opslaan wat ik in mijne zesde aanteekefling omtrent den datum van het verbod van Margaret ha
tegen de boeken, te Vianen gedrukt, heb gezegd.
Pijnlijk ben ik tot het slot mijner langgerekte recensie
gekomen. Ik zag geene kans eene staart aan te binden,
die in verhouding was tot mijnen vlieger. Te veel van
hetgeen in Holland it propos is, is mij onbekend. Maar
de uitval aan het slot mijner recensie is mij door de
Allgenieine Zeitung ingegeven. Deze verhaalt, dat prof. D en
T e x bij gelegenheid uwer grondwetsdebatten gezegd heeft,
Jai de regel tout pouvoir vient de la nation revolutionnair
en niet Nederlandsch was. Dit heeft mij onuitstaanbaar
geergerd. Heeft echter de Allgemeine Zeitung een valsch
berigt gegeven of de woorden van Den Tex verkeerd verstaan, dan eischt ook dit punt eene nadere aanwijzing 3 ). Leef
ook met het slot mijner recensie, als of het uw eigen werk
ware. Slechts de aanhaling van u wensch ik dat onveranderd blijve 4 ). Het is eene kleine represaille voor de her1) Gedrukt in den Gids van Juli 1845, blz. 532 vig.
2) De passage komt onveranderd .voor in den Gids, p. 544/5.
3) Ook dit bleek onnoodig: het protest tegen Den Tex komt voor
op p. 556 (Gids 1845).
4) Op p. 556 van Bakhuizen van den Brink's opstel komt
dan ook de aanhaling uit Potgieter's RUkSntilSeUnt (p. 352 van de
uitgave van 1872) voor.
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haalde aanhalingen, die gijl. van mij gedaan hebt, maar die
wij thans moeten staken om niet, als Fielding zegt : het
godshuis te bestelen. Buitendien ben ik in de lofspraak
op uw stuk veel soberder dan gij in de lofspraak op mijn
Rommelpot 1 ) geweest. Zelfs dat ik melding van De Groot
heb gemaakt, kunt gij aanmerken als een kleine veeg, omdat
gij in uw Museum, het lieve schilderijtje van den jeugdigen
De Groot in zijn antieken studeerkamer over het hoofd
hebt gezien 2); doch over dit stuk, door u geschreven, dat
mij in de hoogste mate heeft geboeid en verrukt, schrijf
ik bij gelegenheid reader.
Overweeg, of het zaak is mijnen naam onder de recensie te plaatsen of niet, en handel daarmede zooals gij het
beste oordeelt.
Al hebt gij mij niets gunstigs te schrijven ten opzigte
van de wensch, waarover ik u in mijnen vorigen onderhield 3), schrijf mij in alien gevalle eens. Ik zie reikhalzend
uit naar berigten, naar beschouwingen, naar verwachtingen
nit den kring, waarin ik eenmaal zoo gelukkig was en
waarin ik nog het levendigste aandeel neem. Vale et me
cogita
t.t.
Van den Brink.

N°. 18. BA.KHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.
Weenen, 18 Juny 1845.

Hooggeleerde Heer !
1k moet wel diep schuld bekennen en berouw gevoelen over mijne stilzwijgendheid op uw voorlaatste schrijven,
wanneer UH.G. dit aan eene oorzaak toeschreef die verre
1)
2)

In Potgieter's RijksMUseunt (p. 349 van de uitgave van 1872).
Eene dergelijke achilderij, door Potgieter in zijn opatel niet
vermeld, wordt thane niet meer in het Rijksmuseum gevonden.
3) Nam. de bevordering van zijn pogen om toelating te verkrijgen
tot de Oostenrijksche archieven : zie hiervoor p. 118.
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van mij was 1 ). Ik kan bij al wat mij heilig is u verzekeren,
dat ik niet gevoelig was over den inhoud uwer vorige
letteren. Integendeel uwe belangstelling in mij, uwe belangstelling in mijue toekomst verheugde mij dubbeld, omdat
ik zag dat gij mijn karakter tevens zoo goed doorzien en
in mijue ziel gelezen had(t). Ontvang voor uwe opregtheid
mijn innigen dank. Ik zal die met gelijke opregtheid beantwoorden. Vergun mij dat ik het heden niet doe, omdat
het eene zaak van langen adem is, en dat ik heden vele
brieven te schrijven heb, dat ik gepreoccupeerd ben door
jets, dat ik niet kan digereeren, maar dat tevens ook een
onderwerp van dit schrijven zijn moet.
Ten eerste dan : mijn stilzwijgen had tot oorzaak, dat
ik in mijn laatsten ten naasten bij alles had uitgeschud,
wat ik nieuw geleerd of nieuw ontdekt had, en dat ik mij
werkelijk schaamde u met brieven aan boord te komen, die
niet door mijuen wil, maar door de schuld deels van mijuen
geest, deels van de omstandigheden niet zoo belangrijk zijn
konden als die van Cobe t. Ik kon u -Loch niet schrijven,
dat het in Breslau even harde winter was als overal, en
eenige commerages over de professoren aldaar en over de
Rongianen ?
Ten tweede : na u en Prof. G e e 1, werk ik voor niemand
liever dan voor Cobe t. Ik zal mij overmorgen maken aan
de collatie van Simplicius, voorzooveel gij verlangt. Dat
ik het morgen niet doe, is omdat ik ten gevalle van V o n
Leutsch reeds sedert eenigen tijd eene collatie van Diog enianus (zeer interessant) onder handers heb. Ik had mij
die gemakkelijker kunnen maken, zoo ik een mercenair
arbeider wilde zijn ; maar ik wil van den arbeid voor
anderen ook voor mijzelven profiteeren. Ik heb mij nu
eenmaal een weinig in die Paroemiographen ingewijd en
wil ook voor anderen jets beters doen, dan een vel vol1) Antwoord op den brief van Bake, hiervoor No. 11. Blijkbaar
had Bake, toen hij in vier maanden geen antwoord ontving op zijn
schrijven over de verhouding tot Mej. Toussaint, gemeend dat B a kbuizen van den Brink dit kwalijk genomen had en hem in een
tweeden (verloreu) brief daarover onderhouden.
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schrijven met jotacismen en 3 voor ifs, zoo als mijn 14de
eeuwsch(e) codex die oplevert. Met dien arbeid gaat deochtend van morgen heen. Eerlang zend ik u wat Cobet
verlangt ; slechts onder voorwaarde dat hij mij wederkeerig
vertelle, wat mijn Breslauer Simplicius in Physicas
Auscult. voor een ding is, waarin sommige zaken beter staan
dan in de uitgegevene (Aldina), maar daarentegen het
mooiste ontbreekt, zoo als b.v. fol. 5 a b met die fraaije
uittreksels uit Theophrastu s.
Ten derde wil ik u vertellen, dat ik te Raudnitz de
wonderschoone Lobkovitiaansche Plato gezien heb, een
handschrift misschien van de 14de eeuw, maar eene volkomene nabootsing van een ouder door een kundigen afschrijver, die puikarbeid heeft willen leveren. Hij had oude
en voortreffelijke codices voor zich en gebruikte die met
oordeel ; van daar zijne uitmuntende dittographien en
complete scholien. Daar Schneider met zijne angstige
naauwgezetheid dien codex vergeleken heeft en des ondanks in zijne mededeelingen niet gierig is, heb ik het niet
gedaan dan op de plaatsen, welke mij als bedenkelijk. invielen. Maar toch was de codex te verleidelijk, dat ik niet
even den Meno en den Philebus zou snoepen, de dialogen,
whereat I was the most puzzled, zou een Engelschman
zeggen. Voor den Meno vond ik niet veel, voor den Philebus
daarentegen was de oogst van varianten voortreffelijk.
Ik geloof zelfs, dat de schurftige plaats over het schurft,
die ik mij herinner nog eenmaal met U.H.G. te hebben.
nagezien 1 ), met behulp van dien codex geheel gezond te
maken is. Maar ik heb nu noch tijd noch ruimte van.
papier voor dit onderwerp. Eene andere zaak ligt mij op
het hart.
Ik dank UH.G. voor uw vriendelijk woord omtrent de
recensie van Van Hall en Groen 2). Ik heb er veel moeite
aan gehad, omdat het werken was op geheugen en excerpter
)

1) Cf. Plat. Phileb. 46 A.
2) Dit „vriendelijk woord" over den Hendrick van Br ederode kw am
natuurlijk voor in den tweeden (verloren) brief van Bak e, daar bet stuk
bij het schrijven van den eersten (No. 11) nog niet verechenen was.
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af. Maar wat baat het ? Ik schreef u in miju vorigen, dat
ik 'flier voor miju Willem I in het archief wilde neuzen.
Na bij Endlicher hoogte genomen te hebben, zag ik dat
ik mij daartoe tot onzen gezant (Van He e c k e r e n) en deze
zich tot Prins Metternich moest wenden. Bij den gezant
voorbeeldelooze welwillendheid en ijver. Hij bragt mijn
verzoek, waarin ik bepaaldelijk de punten, waaromtrent ik
inlichting wenschte, had aangestipt en dat in het Fransch
was gesteld om het verder te kunnen brengen, in persoon bij
Metternich en drong mijn verzoek aan met aanbod zijner
persoonlijke guarant(i)e. Metternich was welwillend en
verzekerde vooruit, dat hij alle onderzoek zou inwilligen,
maar dat ons gouvernement eene kennisgeving (officieel)
moest doen, dat het dit aanzoek ondersteunde. Ik heb dat
aanzoek gedaan. Natuurlijk, daar de zaak mijn belang was,
kosteloos en zelfs aangeboden even kosteloos te onderzoeken,
zoo er buiten hetgeen ik verlangde, nog iets in het Oostenrijksche archief te vinden was, waarvan of het gouvernement
voor zich zelve of in het belang eener wetenschappelijke
instelling mededeeling verlangde. Van Ileeck er en heeft
nog buiten mij om mijn verzoek ijverig aangedrongen. En
wat meent gij?
het is geweigerd.
Ik doe nog eene poging om het gouvernement zijne
weigering te laten iuslikken. Zoo die mislukt, heeft het
mij in eene positie gedrongen, die voor mij noodlottig, voor
het gouvernement ouaangenaam kan worden. Van een
ijverig onderdaan, wien men des noods ads werkos had
kunnen gebruiken, heeft het inij in een vinnigen opposant
herschapen. Want door die weigering heeft het mij in het
vleesch gesneden, waar ik het gevoeligst was : het heeft
mijn wetenschappelijk streven belemmerd, dat thans, zoo als
CH.G. te regt oordeelde, „ 19/20 van mijne existentie absorbeert." Zoo a door uwen invloed, hetzij bij den 'leer
Schimmelpenninck of Vollenhoven, hetzij bij den
Heer Maze I, die alien in de zaak betrokken zijn, iets voor
mij kunt uitwerken, ik bid u doe het dan : want waarachtig !
ik maak spektakel ! Het gouvernement bedenke dat ik wel
ongelukkig maar niet laaghartig ben en: t v::•S'i Z4tY N p
—

9
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2,;64o; 1 ). Zoudt gij inderdaad bij alle uwe goedheid voor mij
nog de weldaad willen voegen, ook in dit opzigt voor mij
uwen invloed aan te wenden, laat dan mijn vriend Van
H e e s u het uitvoerig rekwest aan Metternich via Van
Heecker en mededeelen. UH.G. zal daardoor ingelicht
worden omtrent wat ik gevraagd heb en omtrent de kleingeestigheid der weigering. Belooft gij u zelfs van uwen
invloed weinig of niets, wees dan echter zoo goed aan alien,
die het hooren willen, voort te vertellen wat mij wedervaren
is. Prof. Tydeman zelf, die tijdens mijne voorlezin gen mij
te Loevensteinsch vond, zou thans voor mij medeschreeuwen,
zoo als mij met zekere berigten gemeld is. En een klein
schreeuwpartijtje zou de beste voorloopige verklaring en
verontschuldiging zijn, wanneer men mij naderhand zoo
radicaal in mijne uitdrukkingen vond, ais ik het eigenlijk
in mijn hart ben.
Ik dank u hartelijk voor uwe aanbevelingen aan de
heeren Von Eichenfeldt en Endlicher 2 ). Beide
hebben mij lief en heuschelijk om uwent wille ontvangen.
Beide laten u groeten. Ik ben om de veertien dagen
comparant op de soirée van E ndlicher — wiens hart nog
wel opengaat voor oude codices, max wiens hoofd toch hoe
langer hoe voller raakt met planten-nomenclatuur. Deze
heeren uitgezonderd is Weenen mij tegengevallen. Ik weet
geen bevolking, die op onbeschaamder wijze niais is. Op
de bibliotheek heb ik nog niets bijna voor mijzelven kunnen
werken. Ha s e, aan wien ik veele verpligtiug heb, had mij
vele commission voor zijne Tactici opgedragen. Ik heb die
nitgevoerd en met succes; want ik geloof, dat ik juweelen
van fragmenten ontdekt heb. Doch over dit alles nader,
wanneer ik u binuen tort schrijve. UH.G. weet zeker, dat
hier ook een Apsines is, en zal dien tijdens uw verblijf
vergeleken hebben; Eichenfeldt herinnerde het zich niet
ten voile. Ik hoop, dat wanneer UH.G. daartoe geene
gelegenheid mogt gehad hebben, gij het mij zult opdragen.
Ik ga toch weder eerlang aan mijn Dionysius Hal icarnassensi s, waarvoor it hart gekregen heb.
1)
2)

Ouk het kleinste diertje is niet zonder
Zie Ilieryoor p. 98.

gal.
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Wat gij mij omtrent Prof. Gee 1 hebt geschreven 1), deert

m ij innig. Groet hem en verzeker hem van mijne opregte
liefde en dankbaarheid. Als ik u mijne collatie voor S i mpli ciu s onder de oogen leg (en dat zal eerlang 4n) zal
ik tevens aan hem schrijven. Vergun mij , dat ik ook aan
u de verzekering herhale, dat ik met den opreg,tsten eerbied, met de innigste hartelijkheid blijve
11w dankbare
Van den Brink.

N°. 19. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN D. D. BilCHLER 2).
Weenen, 18 .Tony 1845.
Wel Edel Geboren Heer !
Sedert lang rust er eene heilige pligt van dankbaarheid op mij 3), en zoo ik tot op dit oogenblik zelfs de betuiging mijner erkentelijkheid terug hield, het was omdat
ik wenschte die door iets anders dan door woorden (te)
bewijzen. ik weet wat gij het liefst als voldoening uwer
belangstelling in mij zoudt verlangen: dit namelijk, dat
uw ijver voor mij vruchten droeg, welke de hooge verwachtingen, die gij van mij bleeft koesteren, rechtvaardigden. Het doet mij innig leed, dat ik u op bet oogenblik
die voldoening niet kan verschaffen, dat helaas de ongelukkige uitslag uwer laatste welgemeende pogingen voor
1)

Over eene ziekte van Mevr. Gee l.

2)

D. D. Buehler, reeder te Amsterdam, in 1853 oprichter der

Credietvereeniging, in 1842 voorzitter der door hem opgerichte Maatschappij van Bouwkunst, 1843 voorzitter, later secretaris van de 4e klasse
ISchoone kunsten) van het Kon. Ned. Instituut en in 1848 voorzitter der
Kon. Academie van Beeldende kunsten. Hij was een grondig kenner van de
geschiedenis der oude Nederlandsche bouwkunst en invloedrijk kunstbeschermer. Sedert de oprichting van den Gids medewerker, schreef hij daar
en elders veel over bouwkunst. Hij overleed in 1871.
3) tilt den volgenden brief aan Potgieter blijkt, dat Bitchier
zieb (gewis op aansporing van zijn zwager P. M. G. van Hee s) dadelijk
moeite had gegeven, om aan Van den Brink de aanbeveling van het
gouvernement, die hij wenschte, te verschalren.
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mij die vruchten, waarop gij refit hadt te rekenen, zal
vertraagd hebben, ja, waartoe het verzwegen? eenen noodlottigen invloed op mijne toekomst zal oefenen.
Ik heb aan onzen Van He es geschreven al de gedachten, welke zijne treurige tijding bij mij had doen ontstaan. Ik heb hem uitgelegd, dat de wonde, mij door de
weigering van het Gouvernement toegebragt, zich op geenerlei wijze laat pleisteren. Ter kwader ure heeft men zich en
mij aan De Potter 1 ) herinnerd. Men had voor mij geene
vrees behoeven te hebben, wanneer (men) mij stil bij mijnen
arbeid en mijne onderzoekingen over zaken, die een paar
eeuwen dood en begraven zijn, ondersteund had : ik zou op
geenerlei wijze geDePotterd hebben. Nu dwingt men mij, het
zooveel mij mogelijk is te doen. Belemmeren zal men den
gang van mijn onderzoek niet, maar het zal nu zoo veel
mogelijk de rigting nemen om dwars tegen eene revering
in te gaan, die ik van dit oogenblik of haat en waaraan
ik slechts wraakademend denk.
Ik wil echter vooraf het laatste beproeven. Ik zal nog
alle middelen aanwenden om het gouvernement van gedachte te doen. veranderen. Want het gouvernement alleen
kan zijne weigering terugnemen of den invloed van die
weigering positief paralyseeren. Het moge voor ons Ministertje
van Buitenlandsche zaakjes niet voegzaam zijn, 2 ) op zijne
weigering terug te komen, het is bespottelijk van den
magtigsten staatsman van Europa, van Prins Met t ernich
te verlangen, dat hij ten persoonlijken gevalle van een
Hollandschen gezant eene bedinging terugneme, door hem
aan een gunstbewijs verbonden. Van H e e s zal u mededeelen, wat ik hem verzoek in deze zaak voor mij nog te
doen. Mijne stelling is deze : al helpers mijne maatregelen
mij aan geene gewenschte uitkomst, zij trekkers de lijn
tusschen mij en mijn gouvernement te scherper, en het is
noodig dat ik alle middelen uitgeput heb, wanneer ik het
zoo verre mijne pen reiken kan als een gouvernement van
1) Louia de Potter, de bekende historicus en revolutionaire
publicist uit den Belgiechen opatand, overleden in 1859.
2) In het handschrift is hier herhaald: niet.
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achteruitgang, van schandelijke onhollandsche indolentie
voor de wetenschap denonceer.
Gij hebt, WelEdelGeboren Heer ! zoo veel ijver ook
in deze zaak voor mij aan den dag gelegd, dat ik het u
schuldig ben, u rekenschap te geven van wat ik denk te
Moen en welke hooding ik gedwongen ben aan te nemen.
ik wenschte, dat mijne vurige dankbetuiging van schoonere
beloften kou vergezeld zijn. Maar die zelfde dankbaarheid
eischt, dat ik aan u niets anders schrijve dan de waarheid
van wat ik denk en gevoel.
lk heb mijn vaderland hartelijk lief: iedere stap in
den vreemde doet mij gevoelen, dat ik geheel van Hollandsche potaarde gekneed ben: daarom grieft het mij op een
gouvernement te stuiten, dat zoo niet is ; maar daarom is
het mij ook ten pligt gemaakt, dat gouvernement om zijne(n)
weinig Hollandschen sin opentlijk aan te vallen en te bestrijdeu.
Nog eeus, ik (ben) van Hollandsche potaard. De roem
van het voorgeslacht is mij zoo lief, dat ik zelfs zijne gebreken
Lien clurf zonder iets van mijne bewondering te verliezen.
Mijne familietrots hangt met den voorvaderlijken roem
zamen en ik verheug mij, dat mijn naam die is van een
Hollandscheu kunstenaar, die hetgeen meest Hollandsch is,
zee en schepen, schilderde zoo als niemand na hem. Bij de
catastrophe, die mij trof, woog het lot van een kunststuk,
dat in mijne familie zijne gedachtenis onderhield, dat mij
als kind kunstzin en nationaliteit had ingeboezemd, zwaar
op inijn hart. Ik schreef er mijnen Hees over; maar ik
had niet durven hoopen, dat hij mij zulk eene gewenschte
oplossing van dat bezwaar zou hebben kunnen geven. Uwe
belangstelling had inij in mijn ongeluk niet verzaakt; aan
u dank ik het, dat, zoo het gedenkstuk van voorouderlijken
roem misschien nimmer door mij weder gezien wordt, het
welt voor het vaderland, het toch in een heiligdom van
knist met liefde en eerbied zal bewaard worden 1 ). Ontvang
1) Dit zeestuk van Ludolf Backhuysen is in het Rijksmuseum
niet aanwezig; het is mij uiet gebleken, waar Biiehler (die bet blijkbaar nit Bakhuizen van den Brink's boedel heeft aangekocht) het
geplaatst heeft.
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daarvoor, WelEdelGeboren Heer ! nogmaals mijne opregte
dankbetuiging. Ik weet niet, waardoor ik op zooveel belangstelling van u aanspraak heb verkregen ; ik stel mij
liever voor dat die aanspraak nog te verkrijgen is, en daar
ik wel ongelukkig maar nimmer laaghartig ben, geef 1 ) ikde verzekering, dat ik mij die belangstelling zal trachten
waardig te maken.
Ik zou gaarne nog wat reisopmerkingen u mededeelen.
Maar ik heb niet minder dan zes brieven te schrijven, die
ik alle met deze gelegenheid aan Van Hees wilde verzenden, en nog denk ik half er een rekwest aan Z.M. bij te
voegen. UwEd. verontschuldige mij dus, zoo ik beloove u
later eens iets uitvoerigers van mij te laten vernemen.
Thans heeft hetgeen ik te schrijven (heb) driugende haast ;
want ter bereiking van mijn oogmerk zet ik alle zeilen bij.
1k zeg niet eens zeker, dat het archief alhier zooveel zal
bevatten als ik mij voorstel, of dat de inzage daarvan mij
volstrekt onmisbaar is. Maar het is nu voor mij een strijd
van principe geworden en ik stel er eenige eer in, dat ik
voor een principe steeds de cooed van een kampvechter en
een martelaar heb.
Ontvang WelEdelGeboren Heer ! de verzekering mijner
erkentelijkheid en mijner hoogachting : beveel mij aan de
herinnering der uwen, zoo verre mij die bekend zijn, bijzonder
aan die van uwen geachten schoonzoon 2) en geloof mij
steeds opregtelijk
Uw Ed.Geb. zeer verpligten Dienaar
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 20. BAKIIITIZEN VAN DEN BRINK. AAN E. J. PoToi -Errup..
Weenen, 18 Juay 184.;.
Amicissime!
1k sluit eenige zoo digt mogelijk geschrevene regels
bij Van Hees in om u voor uwen brief hartelijk to danker,
1)
2)

In het handschrift staat: ontvang.
Nam. prof. P. J. Veth, medewerker aan

den Gids.
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uiet om dien te beantwoorden, dat ik later uitvoeriger zal
doers. Het gouvernement en ten laatste de koning heeft
na aarzeling mijn aanzoek geweigerd! De redenen mag
ik niet alle openleggen. Ik ben daartoe onder heilige verpligting aan Bilchler; maar ik kan u in het algemeen
mededeelen, dat de reden is dat men bang is voor de onafhankelijkheid van mijn onderzoek. Hoe diep die weigeriug
mij aangrijpt, kan ik u niet schrUven ; maar gij kunt het
voor mij en met mij gevoelen. Gij kunt u op het standpunt plaatsen, waarop men mij gedrongen heeft: geene
vrede met een gouvernement, dat het heiligste beginsel van
Holland aantast, — een beginsel, dat ten minste de oude
koning nog handhaafde : onbelemmerde vrijheid van onderzoek! Mijne oorlogsverklaring was reeds geschreven met
verzoek aan u, die nog in mijne recensie 1) in te lasschen.
Ik ben echter van de eerste woede teruggekomen. lie daar
waarom.
Ik mag mij zelven en mijne grieven niet boven de
wetenschap stellen en ik wil om harentwille eene poging
doeu om nog iets te verkrijgen. Het is het voorstellen
der voorwaarde, dat ik van alle stukken die ik hier afschrijve geene in zijn geheel zal laten afdrukken zonder
voorkennis en toestemming van Van Heecker en. 1°. houd
ik clan toch iets over, dat ter opheldering der gebeurtenissen dienen kan ; 2°. is Van Heeckeren te wel gezind
om die censuur streng te oefenen; 3°. is oils gouvernement te dom om te vermoeden, welke gevolgtrekkingen ik
nit de stukken die ik vind kan afleiden. Verwerpt men
deze voorwaarde, clan nog verzoek ik uwe interventie bij
Groe n. Het is mogelijk dat men ook het aanzoek van
Groen weigert ; maar het verzwaart de zaak van het gouvernement en ik heb dubbele reden met kracht den geest van
achteruitgang, waardoor het beheerscht wordt, te denonceren.
De uitslag dozer pogingen moet afgewacht worden, Ik kan
helaas de antipathie, die tusschen u en Van Hees bestaat;
maar ik verheug mij dat er een punt van sympathie blijft,
1) Nato. in het stuk over

Bendrick von Erederode in den (yids.
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uw beider vriendschappelijke belangstelling in mij. Overleg dus nog eens wat te doen zij met Van H e es, die u
mijn ganschen brief aan hem kan mededeelen. Om de
wille der zaak moet de uitslag der laatste pogingen afgewacht worden, eer ik opentlijk alarm en schandaal maak.
Want dat heb ik plan te doen, zoo mijne laatste concessie
en de interventie van G- ro en vruchteloos blijkt.
Zoudt gij niet — want het zal de moeite niet waard
dat mij het wederwoord van Van Hall wordt overgezonden — dit kunnen recenseeren in de Girls van
Augustus (July is te kort op handen): niet meer dan eene
aankondiging 1 ), want zoo lang 0- roen niet met nieuwe argumenten opdaagt, geloof ik het eigenlijke punt in kwestie
afgedaan te hebben. In die aankondiging kunt gij zetten
en uitbreiden, wat ik vermeld heb als een gerucht tot mij
overgewaaid, omtrent de reactionnaire strekking van (Van)
Hall's geschrift en dan b.v. op deze wij ze vervolgen:
„Wat het gerucht ten Bien opzigte heeft gemompeld,
„moeten wij helaas! omdat wij het zeker weten, voor waar
„houden. Iemand, die de blijken had gegeven dat het hem
„in de geschiedenis om grondig onderzoek en om waarheid
„te doen was, meende dat omtrent Willem I en het begin
„van onzen vrijheidsoorlog belangrijke oorkonden in het
„Oostenrijksch (archief) voorhanden waren. Hij deelde gedu„rende zijn verblijf te Weenen die meening aan onzen gezant
„mede en verzocht diens tusschenkomst, ten einde toegang
„tot het Keizerlijk archief te erlangen. Hij vond bij onzen
„gezant vaderlandsche warmte voor eene vaderlandsche zaak.
„Geen dag verliep, of het verzoek was bij Prins Mette r„u i c h gedaan en aangedrongen. „Oostenrijk bewilligt niets
„Hever dan een onpartijdig onderzoek zijner archieven; ge„durende eeuwen heeft de Oostenrijksche regeering aan zoo„vele onregtvaardige beschuldigingen ten doel gestaan, dat
„het geen loyaler wederlegging dier beschuldiging kent
„clan het open leggen zijner oorkonden.” Dit was het ant„woord van het Oostenrijksche gouvernement, v an Vorst
t-1) Een artikel over Van Hall's antwoord is in doi Gids van 1845
en 1846 niet te vinden.
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„Metternich z e 1 v en! Bleats word aan die inwilliging
„eene voorwaarde verbonden. Men eischte, dat iemand, die
„als geschiedkenner nog geene E u r opesche vermaardheid
„had, bij een dergelijk verzoek door de voorspraak, of ten
„minste door eene officiele kennisgeving der regeering,
„wa,arvan hij onderdaan was, zou worden ondersteund.
„Onze landgenoot wendde zich derhalve om die voorspraak
„tot onze Nederlandsche regeering. Hij verzocht de gunst
„dit onderzoek onder uitgedrukte inwilliging van het
„gouvernement kosteloos te mogen ondernemen. Onze
„gez,ant ondersteunde zijn aanzoek met eenen ijver, welke de
„hoogste lofspraak verdient. Wat vond men dezerzijds P Aar„zeling. De zaak (het deert ons dat wij het moeten neder„sehrijven) kwam aan den Honing en — het heeft Z.M.
„niet behaagd dat verzoek in te willigen. Ditwas
„het antwoord der Hollandsche regeering ! ! ! — !! ! — ! ! !”
Misschien wil De Clereq 1) de kleine aankondiging
wel ten mijnen gevalle stellen, zoo gij er geen tijd voor
hebt. Groet hem hartelijk en dank hem voor zijne zorg in
het nazien der proeven. Laat hem vooral toezien, dat ik in
onze nieuwere politieke geschiedenis geen bokken maak.
Ik begrijp eene onbeschaamdheid als die van Van Hall
niet. Gij had volkomen regt met uwe gissing: nit een brief
van Truitje 2) blijkt mij, dat hij nog sich br ii stet met
mijne reeensie, als ware die een lauwerkrans voor hem.
Lieden met zoo weinig gal en zoo'n dikken huid moeten
wel de uiterste leeftijd, vo]gens Mozes 80 jaren, bereiken.
Ik heb nog even ruimte van papier, om u nogmaals
voor uwen brief in gedachte de hand to drukken, en mij met
opregte welgemeendheid aan het aandenken van uwe Tante,
van Van Geuns 3), van Gerrit de Clereq te beveelen.
tt.
Van den Brink.
1) Gerrit de Clercg, overleden 1857, redacteur Vaal den Gids.
Zie Bakhuizen van den Brink's necrologie van hem: Studien en
schetsen. III p. 475.
2) Nam. Mejuffr. Toussaint.
3) De Amsterdamsche hoogleeraar Jan van Geuns, een studiovriend van Bakhuizen van den Brink.

— 138 -NO. 21. BAKIRTIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.
Weeaen, 29 fatty 184;;.

Hooggeleerde Heer!
Nog ietwat vroeger dan ik voorgenomen had, voldoe
ik aan mijne belofte u een meer uitvoerig berigt van mijne
laatste omzwervingen en een opregt en vertrouwelijk antwoord op uwe belangstellende vragen 1 ) te geven. De reden
dier meerdere spoed ligt daarin, dat ik uiet zooveel van
de beide codices van Sim plicius heb gecollationeerd als
ik had wenschen te doen. Sedert een paar dagen heb ik ze
reeds ter zijde geschoven, omdat ik meende dat en Cobet
en ik onzen tijd nuttiger en zeker aangenamer konden besteden dan hij met het nalezen van zulke varianten en ik
met het naschrijven. Beide codices zijn niet hetgeen men
noemt slecht: de eene No. 70 is zelfs net en sierlijk geschreven, door een afschrijver die zelfs wat minder fouten
maakte dan gewoonlijk zijne gildebroeders; maar kon hij
het helpers, dat het exemplaar van Sim plicius, dat hij
voor zich had, niets sneer en niets anders bevatte dan hetgeen in de meeste vulgaat-texten te lezen stond? De editio
princeps, zoo ik meen van T rin c a v el li, was hier niet te
bekomen, anders had ik naar deze gecollationeerd: thans
heb ik het gedaan naar den tekst van S c h w e i gha e usee r
in zijne Monatmenta philosophiae Epicteteae, omdat diens nitgave kritische aanspraken maakt en daarbij inderdaad vele
handschriften zijn vergeleken. Ik had daardoor een rigtsnoer, waaraan ik mij bij het collationeeren kon houden.
Ik heb vergeleken van het begin tot p. 43 van Schwei gha eus er, dat ten naasten bij de 25 eerste pagina's van de
uitgave van VI ein sin s en Sal in a si u s uitmaakt, en aan
bet einde van dat werk meende ik te vinden, dat zoo de
eene codex niet uit den anderen was afgeschreven, zij toch
een gemeenen bron hadden; dat zij tot eene bekende on
niet tot de beste klasse der handschriften van Si in pli c ins
behoorden en dat zij bijna geen verschil aanboden met de
1) Yragen, gedaan in Bake's brief Itiertroor No. 11, bepaabiedijk
over zijne verhouding tot zijne trerloofde, Mej. Toussaint.
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I ezingen, die Schweighaeuser uit zijn Straatsburger
codex had opgeteekend. Geloof echter niet, Hooggeleerde
Heer ! dat ik het werk niet verder heb voortgezet, omdat
ik den arbeid schuwde. Maar ik wilde de post met geen
nutteloos pak papier bezwaren, en omdat ik vreesde mij
daaraan bloot te stellen, wilde ik over deze proeve eerst
het oordeel van u en van Cobet inwachten. Zoo gijl. oordeelt dat de wetenschap iets bij eene voortgezette collatie
winnen kan, tend mij dan daarvan zoo spoedig mogelijk
berigt en ik beloof zoodra mogelijk met naauwkeurigheid
en ijver de geheele collatie te voltooijen.
Lambecius en Nessel hebben beide de codices beschreven en ik heb bij hunne beschrijving Diets te voegen :
naar het schrift te oordeelen breng ik beide tot de laatste
helft van de vijftiende eeuw. Het schrift van Codex A is
vrij gelijk aan dat, dat ik van de naar Italie gevlugte
Grieken heb gezien. Ik heb mijne codices genommerd A
en B. Van deze is A de No. 70, B de 71, de eerste folio,
de ander quarto. Eerst heb ik A, daarna B vergeleken, en
aangewezen waar zij overeenstemden, door achter de varianten, die alien den tekst van A tot grondslag hebben, tusschen
twee haakjes B te zetten ; naar daar ik niet alle omissien
en fonten van B op hare plaats kon brengen, heb ik de
overige als addenda onder mijne collatie gevoegd; — waar
B van A afweek en met de vulgaat-text overeenstemde, heb
ik (B) gezet. De overige tusschenvoegselen heb ik dus gemaakt : b.v. p. 8 1. 2 (ed. Schweigh.) izEtyo (Al — B
dat wil zeggen : A heeft de lezing van den gedrukten
tekst, B daarentegen den accus. masc. Waar woorden zijn
uitgelaten heb ik het voorgaande en het volgende woord
nedergeschreven, zoo als die in den codex naast elkander
stonden.
Genoeg over die codices. Ik ga over tot de bean twoording der vragen, die uwe hartelijke belangstelling in
mij u afdwong, en gij zult u welligt verwonderen, dat ik
die zoo opregtelijk, zonder mijzelven in het minste te verschoonen, beantwoord. Ik ben dat aan de trouw door U.H.G.
mij betoond verpligt, en ik deins daarom niet terug out
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mijzelven voor u in een ongunstiger licht te plaatsen, dan
waarin gij mij welligt tot dusverre hebt beschouwd.
Wat de oorsprong van mijne liefde voor Jufvr. T o u ss ain t geweest zij, ik meende wat ik deed toen ik haar
vroeg. Zoo ik iemand bedroog, ik bedroog mijzelven. IJdelheid, zooals U.H.G. vermoedt, had, geloof ik, geen deel aan
de verbindtenis tusschen ons beide : ijdelheid zou misschien
veeleer in staat zijn geweest haar te ontbinden. Mij ten
minste was de aureole, die het der wereld beliefde aanstonds
om ouze onderlinge betrekking te werpen, eene aanstoot.
Ik ben noch dichterlijk noch romanesk gen oeg, om mij wts- 1
te gevoelen in zulk eene nevelachtige hoogte. Zoo van
de andere zijde die hulde Jufvr. T. meer welkom was dan
mij, ik ben in gemoede verpligt te verklaren, dat slechts
eene openhartige mededeeling van mijne zijde noodig was
geweest, en zij zou haren zin aan den mijnen hebben ondergeschikt ; want zij had mij hartelijk en opregtelijk lief, en
zij heeft het nog heden. Maar die neiging, door haar meer
nog dan door mij gevierd, maakte op het oogenblik, dat
mijne katastrophe plaats had, het gedrag, dat ik omtrent
haar te volgen had, te moeijelijker. 1k was er verre van,
haar aan mijne belangen te willen opofferen. Onder mijne
vele ondeugden ken ik mij van eigenbaat tamelijk vrij ; en
het besluit, dat ik in de verwarring van het oogenblik nam,
haar oudanks de wenteling mijner fortuin niet van haar
woord te ontslaan, schoon meer ingegeven dan overdacht,
kan ik. voor God en mijn geweten verantwoorden. Nadere
overweging keurde dat besluit goed. Ware Jufvr. T o u ssaint eene gewoone vrouw geweest, de zaak had de gewoone
loop moeten hebben; ooze betrekking ware prosaisch afgebroken door de materiele onmogelijkheid van het voortzetten dier betrekking. Maar hier werden de droomen
verstoord eener levendige fantasie, die op de vleugelen van
liefde door alle hemelen, dat is door alle mogelijke en
onmogelijke vooruitzigten, gedragen was. Die met eenen
slag te vernietigen, ware bij een meisje, wier fantasie zoo
levendig is als de hare, geweest haar in den levensader te
treffen. 1k kon, ik mogt het niet. Tot leeniging der wonde
,
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haar toegebragt was slechts 6. 4n middel in staat : haar te
verheffen tot een meer dan gewoone zedelijke krachtsontwikkeling. Met het buitengewoone ongeluk kon de buitengewoone vrouw zich alleen verzoenen, door het handhaven
van een buitengewoon karakter. Zie daar de gronden van
mijne handelwijze, die zeker in den drang van het oogenblik niet alle zoo duidelijk voor mijnen geest ware(n), maar
die echter, bij de kennis, die het verkeer met jufvr. T. mij
van hare beginselen en gemoed hadden gegeven, tot mijn
besluit medewerkten. Alles lag in het oogenblik, waarin
ik met het verledene brak, chaotisch voor mij ; maar mijne
eerzucht en mijn iizersterk physiek gaven mij cooed. Ik
rekende, weer clan ik had moeten doen, op mijn geluksgesternte, op mijne zedelijke kracht, toen ik om de voortduring
harer trouw smeekte, en mij daardoor aan verpligtingen
onderwierp, geevenredigd aan de buitengewoone liefde, die
ik van haar verwachtte.
Wanneer ik mijzelven beschuldig mij in de schatting
mijner zedelijke kracht te hebben bedrogen, moet ik mij
verklaren ; want het zou mij leed doen, indien die uitdrukking
bij u een al te ongunstig vermoeden opwekte. Ik had
kwade neigingen, die u en alle(n) mijnen opregten vrienden
veel leed hebben gedaan. Maar dank zij mijn ongeluk, die
neigingen staan mij niet meer in den weg. Ik kan daarvan
met Sophocles zeggen, 71"-V7 01 c'eg g(Puyoy 630 1 sp diypiOv
TI;),X ÂUTTiZVTX 76,001:11 0V 1 ). Maar het gebrek aan zedelijke
kracht, dat ik mij toeschrijve, is dit. Toen ik de opoffering
van Jufvr. Toussaint aannam, had ik van het oogenblik of met ernst „aan eene bepaalde betrekking
moeten denken, die mij zou vestigen" 2 ). Wat zal
ik zeggen — de plaats, die de booze daemons, waarvan
ik gewaagde, in mijn gemoed hadden ledig gelaten, werd
niet, zooals behoord had, door liefde of dankbaarheid jegens
Jufvr. T ou s s a in t ingenomen; maar eene andere hartstogt,
eene hartstogt te eischender in hare aanspraken, omdat zij
-

-

-

-

1

1) „Dit alles heb ik ontvlucht ale een geweldigen en dollen tyran".
(Plat. Rep. f p. 329 C.)
2) Deze woorden had Bak e gebruikt in zijn brief, hiervoor p. 96.
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,edeler

is, trad te voorschijn. UH.G. beoordeelde mij te
regt, wanneer gij meendet dat mijn zwervend leven mijne
zucht voor wetenschap zoo, mag ik zeggen, had overdreven,
dat zij 19/20 van mijne existentie absorbeerde. Het is u
zeker niet onbegrijpelijk, dat ik, waar ik op iedere schrede
zoo veel te doen en te leeren vond, alle gedachten aan
vastheid en vestiging in eene hoek schoof? Buitendien,
mijne gemoedsbewegingen zijn te sterk geteekend dan dat
ik mij in haar karakter kan bedriegen : zoo ik mij de
kalme vervulling van de pligt der dankbaarheid als het
bewijs van hartelijke liefde aanreken, bega ik jegens mij
zelven eene leugen, en de gewaarwording die mij die tegenspraak geeft is pijnlijk. 1k moet mij telkens afvragen :
eischt Jufvr. Toussaint niet iets anders dan dankbaarheid, al bezat ik zelfs de kracht de pligt dier dankbaarheid in alle hare uitgestrektheid te vervullen? 1k wil alles
voor u open leggen, als of ik voor mijn biechtvader stood.
Gij vraagt mij, of in de twee jaren mijner afwezigheid
haar beeld nimmer door een ander in het duister is geplaatst, en gij doet die vraag teregt, omdat ik hoogst
prikkelbaar, hoogst ontvlambaar en wel eeps dweepachtig
gevoelig ben ? En. ik moet u het pijnlijke aveu doen : j a !
Het is juist deze ervaring, die het mijzelven duidelijk gemaakt had, dat mijne genegenheid voor Jufvrouw T o u ssaint niets meer was dan opregte dankbaarheid. Het
spreekt van zelve, dat die betrekking, die liefde, durf
zeggen, zuiver Platonisch was. Mijne eigene tegen woo rdige zielsgesteldheid en het voorwerp dier vereering kunnen
u daarvoor borg zijn 1 ). Maar toch gevoelde ik, dat de
gedachte, die mij beheerschte, eene schandelijke ontrouw
was, en ik geloof dat ik haar meester ben geworden. Dat
het pijn en bangen strijd kost, kunt gij beoordeelen. Het
was eene situatie, waarvoor de klassieke, de menschkundige,
de wijsgeerige Goethe geene andere ontknooping wist
dan een zelfmoord.
1) Dat „het voorwerp dier vereering" Bakhuiz en van den
Brink's latere echtgenoote Julie Simon was, is na bet hiervoor in
No. 16 (en hierna) medegedeelde niet twijfelachtig.
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die gij mij doet: is de opheffing van ons beider betrekking
niet wenschelijk, niet door de omstandigheden noodzakelijk
g,eworden, moet ik openhartig j a antwoorden: maar er
tevens bijvoegen, dat ik die betrekking noch kan, noch
nag los maken, dan tenzij Jufvrouw Toussaint de zaak
even zoo inziet, als zij het wenscht. Ik mag niet breken,
zoolang ik de overtuiging heb, dat zulk eene stap van
mijne zijde haar nog ougelukkiger zou maken, dan de voortz-etting onzer betrekking, zelf(s) zonder vooruitzigt of met
die zwarte toekomst beladen, welke ik mij niet ontveins.
En tot nog, toe is mij evenmin uit van elders bekomene
inlichtingen als uit hare eigene brieven iets gebleken, dat
van hare zijde naar eene wensch tot verandering onzer
wederzijdsche betrekking zweemde.
De vraag, door u mij gedaan, kwam mij noch nieuw
noch onverwacht voor. Ik had haar in vertrouwen reeds
meer dan eens met mijn vriend Van Hees behandeld. Dat
g, ij mij die vraag deedt, was mij een nieuw bewijs uwer
helangstellende vriendschap en ik verzoek u dus nimmer
te gelooven, dat zulk een bewijs op mij een verkeerden
indruk zon maken. Antwoord mij daarom ook even openhartig op alles, wat ik u mededeelde: zeg mij uwe gedachten, Beef mij uwen raad. Ik weet, dat gij mij zult moeten
veroordeelen en ik wensch mij niet aan de uitspraak van
uw vonuis te onttrekken. Slechts dit wensch ik, dat gij
in aanmerking neemt : dat ik u onbewimpeld de staat van
zaken, den toestand van mijn hart heb open gelegd. Buiten
u weet niemand daar iets van dan Van Hee s. Daar
uwe vragen het gevolg, van een onderhoud met Prof.
Geel geweest zijn 1 ), kan ook Prof. Geel hetgeen ik u
mededeelde beschouwen als aan hem geschreven. Moge de
rondborstigheid mijner bekentenissen eenigzins goed maken,
hetgeen de inhoud daarvan voor u. beide bedroevends zal
hebben.
ik zou aan Prof. Geel geschreven hebben, maar ik
doe het thans niet. De eerste reden is, omdat ik mij
J)

Het Immisehrift heeft: is.
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haasten wil u de proeven van Simplicius te zenden, en
daarop uwe beslissing inwacht. De tweede omdat Prof.
G e el in eene treurige stemming is wegens het lijden zijner
vrouw. Gij schreeft mij dat en heden ontving ik van
S c h n eide win een brief met het berigt : „Geelius nuper
maestas litteras ad me dedit" 1 ). Ik wilde zoo gaarne hem jets
mededeelen, dat hem opbeuren of afleiden kon : en ik heb
niets dan het berigt, dat hem zeker aangenaam zal zijn,
dat Pot giet er en ik geheel verzoend zijn en wij elkander
hartelijke brieven schrijven. Overigens is mijne stemming
zelve van dien aard, dat ik opbeuring en afleiding behoef.
Hoe gevoelig mij de weigering van het gouvernement heeft
getroffen, deelde ik u in mijn vorigen mede. De excitatie,.
waarin ik mij toen beyond, hernieuwt zich en doet mijne
zenuwen trillen van woede, zoo dikwijls ik er aan denk.
En dat doe ik ieder oogenblik, omdat de weigering van het
gouvernement zich over mijne geheele toekomst uitstrekt.
Denk het zelf eens in. In de maand Augustus wordt de
bibliotheek gesloten : wat zal ik dan te Weenen ? Weenen
bevalt mij niet en het Weener yolk nog minder. Het zijn
in den grond toch ook gemeene moffen, die, God weet hoe,
fats en lions geworden zijn, zonder dat zij de school der
beschaving doorloopen hebben. Nog eens : wat zal ik dan
te Weenen? Boeken worden er niet uit de bibliotheek geleend dan op speciale vergunning. Zonder het voorgevallene
zou ik daartoe ligtelijk van den welgezinden ambassadeur
Van Reeckeren de voorspraak hebben bekomen. Thans
zal hij zijns ondanks mij die voorspraak moeten weigeren,
omdat hij zich door zijne intercessie voor mij bij ons gouvernement heeft gecompromitteerd. Wat zal ik dus die
ganeche maand te Weenen doers ? Ik dacht van Weenen
naar Pesth, naar Venetie, naar Milaan te gaan ; maar overal,
waar de Oostenrijksche adelaar zijne klaauw geslagen heeft,
wacht mij dezelfde uitsluiting als Kier te Weenen. Het
gouvernement van zijne zijde moet goed maken wat het
bedorven heeft, te meer daar de reden van zijne weigering
te kinderachtig is, dam dat die het licht zou verdragen.

.

.

1) Geel sehreef mij onlangs een treurigen brief.

.
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Men is namelijk uit onwetendheid vreesachtig geweest, en
men noemt die vreesachtigheid voorzigtig overleg. Breng
een onkundigen in een chemisch laboratorium, en al staan
op alle flesschen en retorten behoorlijk de etiquettes geschreven, nog zal de onkundige geene enkele durven aanvatten, omdat hij niet weet of er vergift of brandstof in
schuilt. Zoo is het het gouvernement met mijn verzoek gegaan:
met dit onderscheid, dat het in ons gezegend vaderland
geoorloofd is olidom te zijn in al wat chemie en natuurkunde betreft, maar dat de onwetendheid van een gouvernement in de geschiedenis van zijn eigen land overal, zelfs
bij ons, eene onvergefelijke misdaad is. Welnu, ik had naauwkeurig opgegeven wat ik verlangde te zien: stukken namelijk
van het jaar 1568 onder de regeering van Keizer M a ximiliaan de II. Nu antwoordt men: dat ik ligt meer zou
zien dan het Oostenrijksche gouvernement (N.B.) lief was,
en dat de bekendwording daarvan ongelegenheden tusschen
Oostenrijk en Holland zou kunnen teweeg brengen. Hadden
de thans gegalonneerde rokken in hunnen studententijd te
Leiden en te Utrecht, al ware het maar naar Prof. S i egenbeek en Prof. Simons 1 ) geluisterd, dan zouden zij
weten, dat de hevigste liberaal weinig ten nadeele van den
goeden Keizer Maximiliaan zou kunnen zeggen, dat
diens vredelievende, verdraagzame, echt Duitsche gezindheid
door geen ander vorst is overtroffen, dat hij met betrekking
tot ons land, ja, den opstand tegen Spanje heeft tegengewerkt, maar ook tevens al zijn invloed gebezigd om Philips
te bewegen, dat hij de regten en vrijheden der natie zou
eerbiedigen, en dat de brave vorst zoo handelde om bloedstorting te voorkomen en de eerst kort voor zijne regeering
verkregen vrede van Europa te handhaven.
lk heb nog eens alle zeilen laten bijzetten, om het
gouvernement tot terugneming van zijne weigering te
dringen. Ik zie verlangend uit naar den uitslag mijner
nieuwe pogingen. Van deze zal afhangen, wat ik met 1°
Augustus zal aanvangen. Zoo mij tenminste, al ware het
1) Hoogleeraren in de vaderlandsche geschiedenis te Leiden en
Utrecht.
10
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ook slechts voor het vervolg, eenig uitzigt op de vervulling
mijner wenschen geopend werd, zou ik te Weenen blijven
en mij een maand achtereen op de studie van Boheemsch
en Poolsch toeleggen, zooals ik dat aangevangen ben. Sluit
het gouvernement mij de deur voor mijn onderzoek, dan
laat ik Italie en alle mijne plannen daar varen, en ga naar
Parijs of Brussel, knoop zooveel mogelijk verbindingen aan in
Holland, en begin een geregelden historischen oorlog, aan de
bron der archiven, met ons gouvernement. Mijne guerillerie,
die bestaan zal in het opwarmen der zoogenaamde Loevesteinsche factie tegen het gouvernement, zal als historische
oppositie naast alle vrome, radicale, finantieele, staatsregtelijke oppositie, die er gemaakt wordt, hare plaats vinden.
Het is treurig en ik doe mijzelven het verwijt, dat dit besluit niet zoo zuiveren ijver voor de wetenschap verraadt,
als waardoor ik mij wenschte steeds te kenschetsen ; maar
ik begon u te zeggen, dat mijne stemming niet zoo opgebeurd, niet zoo moedig was als gewoonlijk en dat ik daarom
Prof. G e el, wien ik niets verzwijgen wil, niet met mijn
eigen lijden mogt kwellen. Zelf wenschte ik, dat de toon
van mijn gemoed harmonischer klonk ; maar wie kan altoos
zijne gal verzwelgen ? Het gouvernement moet weten, dat
het mij, in hetgeen mijn leven uitmaakt, allergeniepigst
heeft aangetast.
Thans wil ik niets bij dezen brief voegen van mijne
wetenschappelijke bezigheden hier. Ik heb intusschen veel
en aanhoudend gewerkt. Thans zit ik weder aan Dion ysi us de Comp. Verb. ; maar de codex hier is bijna geheel
gelijk aan het Epitome, waarmede ik te Breslau op de
Behdigerana heb kennisgemaakt. Ik zal het echter geheel
door collationeeren, opdat mij niets ontsnappe ; dan liggen
nog St obaeus gedeeltelijk, een mooije codex uit de 10e
eeuw met Platonische zaken (van Olympiodoru s, A 1 b in u s etc.) en eenige oude Grieksche lexica voor mijne
rekening. Over dit alles nader in eenen volgenden, zoodra
ik u den uitslag mijner pogingen bij het gouvernement en
mijne plannen tegen de maand Augustus zal mededeelen.
Ik hoop, dat mijne stemming dan pleizieriger en vrijer zal
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zijn dan thans. Intusschen zie ik hartelijk naar Leidsch
nieuws, naar brieven van u, naar commissien van u en van
de onzen uit. Het Leidsche nieuws kreeg ik thans over
GOttingen: daaronder het treurig berigt, dsti ook Cobet
zwaar ziek is geweest 1 ). Ik wist niets daarvan. Voorts
bevatte de brief van S c h n e i d e w in een verzoek om eene
bijdrage voor zijn Museum Philologieum Novum, waarvan de
eerste fasciculus met het einde dezes jaars verschijnen zal.
Ik zou wel iets hebben, maar om het uit te werken outbreekt mij hier de gelegenheid. De bibliotheek leent geene
boeken uit en gij weet het, men kan niet in de bibliotheekzaal gaan en eens vrij in de kasten rondschommelen.
Ik zal hem dus met eene belofte voor het tweede fascikel
tevreden stellen. Zijne brief was overigens regt hartelijk
en lief. Hij schijnt in drokke correspondentie met Hecker,
wien hij het overigens niet vergeven kan dat hij Roomsch
is. „Quern si ad neo-catholicos pellicere possemus !" schrijft
hij mij. Hecker Rongiaan! Ik zou hem gaarne met voile
overtuiging toeroepen
Di melius piis, erroremque hostibus ilium 2 )!

Nu heb ik nog een verzoek, zoo ik niet te veel van
uwe vriendschap en welwillendheid eisch. Ik zit in de klem
met de plaats in den Gorgias, waar Callicles Socrates
de les leest in woorden, die hij ontleend heeft aan de Antiope
van Euripides. Uit den Commentarius van Olympi odorus op den Gorgias is het bekend, dat hij in die plaats
niet de echte woorden van Euripides heeft wedergegeven, maar die naar den zin, waarin hij tot Socrates
sprak (heeft) verdraaid. Valckenaer heeft in zijne Diatribe
conjecturen gemaakt over die plaats der Antiope; maar de
heilige schim moge het mij vergeven, zoo ik geloove, dat
wij met zijne conjecturen nog niet zijn waar wij wezen
moeten, en dat de afwijking der woorden van Callicles
van die van Euripides nog van meer beteekenis is geweest,
1)

Zie Cobet's brief aan Bake d.d. 23 April 1845 in:

van Cobet aan Geel, p. 575.

Brieven

2) De goden mogen iets beters schenken aan de vromen, en deze
dwaling aan de vijanden.
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en dat Plato de gek gestoken heeft met een declamatie
van Zethu s, die op regt Euripidische manier tevens pedant,
sophistisch en nietig was. Nu heeft Valck en a er zich
daarbij van een Leidener codex van 01 ympiodorus bediend. Zoudt gij dien codex niet eens ten uwent kunnen
ontbieden en door iemand letterlijk niet m e e r dan de coinmentaar op d e z e plaats (die ik, omdat ik geen Gorgias
hier heb, niet kan opgeven : maar die gij ook niet behoeft
reader omschreven te hebben) voor mij laten kopieeren? Met
de toezending daarvan zou UH.G. mij zeer verpligten.
Groet de uwen en inzonderheid Prof. Geel hartelijk
van mij. Verzeker hem van mijne innige deelneming en
van mijnen vurigen wensch eerlang gunstiger berigten te
ontvangen. Inderdaad mijne stemming is te disharmonisch,
dan dat ik hem thans een brief zou kunnen schrijven, die
hem eene aangename aandoening gat Schrijf mij zelf, bid
ik u eens spoedig; mijn adres is : Jos ephstadt No. 216.
Deel mij uwe inlichtingen, uwen raad, uwe wenschen, maar
vooral de verzekering uwer onafgebrokene welwillendheid
mede; want met dankbare verknochtheid wensch ik steeds
te blijven
Tui obsequentissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 22. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J.

BAKE.

Weenen, 19 July 1845.
Hooggeleerde Heer
Telken reize als ik schrijve, heb ik u voor een nieuw
bewijs uwer welmeenende belangstelling dank te zeggen.
Dit is ook thans het geval : want Van Hees deelde mij
in een brief, gisteren ontvangen, uwe ijverige pogingen
mede om mij de ondersteuning van het gouvernement voor
mijne archief-plannen te bezorgen. Ik heb mij ingevolge
uwen raad heden aan het stellen van een rekwest gezet,
dat overmorgen door R o est van Limburg met andere
depeches aan het ministerie, onder convert van den Heer
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M a z el u zal toekomen. Ik heb mijn rekwest niet zoo uitvoerig gemaakt als het eerste, dat onder de oogen van
Prins Metternich komen moest. Ik vreesde, dat Z.M.,
als mijne schrijverij wat lang was, die niet zou lezen.
Ik meende u dit kortelijk te moeten melden, daar ik
toch aan Van H e e s te schrijven had, en het van belang
is, dat UH.G. ingelicht zij omtrent de demarche, die ik
gedaan heb. Thans wensch ik niet alleen om mijnen maar
ook uwent wil, dat de moeite, door u genomen, met een
gewenschten uitslag worde bekroond.
Daar de bibliotheek intusschen gesloten wordt en ik
hier niet ledig wil zitten, ga ik vooreerst in afwachting
van die uitkomst naar Pesth, de handschriften bekijken
van het Nationaal Museum. Denk toch niet, dat ik mij
daar in het Hongaarsch zal steken. Aan het Boheemsch
over en te over gen.oeg! Verbeeld u, welk een plaag het
voor een onwetende in de 1 ) taal der Bohemers is, dat er
ten minste wel drie zeer uiteenloopende spellingen gangbaar zijn. Mijn woordenboek (het nieuwste, dat het licht
zag), mijne grammatica (de beste, ten minste de meest
wetenschappelijke) en eindelijk het boek, waarin ik mij in
het vertalen oefen, hebben elk hunne eigene orthographie.
Het Poolsch gaat nog iets gemakkelijker; mar het Hongaarsch is zelfs voor Bohemen en Polen (die elkander
onderling verstaan) zeer raoeijelijk : zoo men mij zegt de
allerontoegankelijkste Bier taaltakken.
Mijn uitsluiteude ijver voor het Boheemsch is gewekt
door het bezoeken van Praag. De Bohemers bevielen mij,
hun land behaagde mij, en ik heb geene woorden voor de
verrukking, (die) hunne schoone hoofdstad mij bragt. Ik
heb natuurlijk vele schoone streken op mijne omzwerving
gezien ; maar in mijn oog haalt niets bij de heerlijke
ligging van Praag. Droeg het er toe bij, dat bijna iedere
berg in den omtrek, ieder gebouw iu de stad den stempel
droeg van geschiedkundige vermaardheid? En welk eene
geschiedenis, die hier haar tooneel vond: de vreeselijke
Hussitenoorlog, de voor gansch Europa beslissende Der1) In het handsohrift : hunner.
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tigjarige krijg, de kamp van Oostenrijk en Pruissen en
den Zevenjarigen om de heerschappij over Duitschland !
Doch genoeg over mijn Boheemschen ijver. In moedeloosheid had ik voor weinige dagen bijna alle die plannen
opgegeven en ware naar Parijs gegaan of in Belgie wedergekeerd. Dank zij uwen ijver voor mijne belangen, de
laatste berigten gaven mij weder eenige hoop op de vervulling van mijne wenschen en ik zal ten minste het
Oostenrijksch grondgebied niet verlaten zonder eene beslissing te hebben afgewacht.
Wanneer de Heer Roest mijnen brief Maandag verzendt, kan de Beer Mazel dien Zondag ontvangen. Ik
hoop dat het ding u dus arrivere, voor gij eenige eventueele
reisplannen voor de vacantie ten uitvoer brengt. Ik schreef
thans alleen, eerst om u mijnen hartelijken dank te betuigen,
anderdeels om u te verwittigen dat mijn rekwest in aantogt was.
Eer ik naar Pesth ga, schrijf ik nog een uitvoerigen
brief aan u en aan Prof. G e el. Verzeker hem toch, dat
het noch ondankbaarheid, noch traagheid is, dat ik niet aan
hem schreef: maar werkelijk ik was niet in eene stemming,
om aan iemand, dien ik lief heb en eerbiedig, in een oogenblik dat hij zelf opbeuring noodig had, te schrijven. Met
blijdschap verneem ik, dat de uitzigten ten opzigte van
Mevr. Geel iets gunstiger schijnen.
Zoo verre ben ik van niet aan Prof. G e el te denken,
dat ik reeds het plan heb opgevat een codex (antiquae et
bonae notae, zegt Lambecius — maar dat zegt hij van
allen) te collationeeren, waarin zich eenige gedeelten van
Dio Chrysostomus bevinden, onder anderen de Olympicus,
en de Troicus en de vijf of zes De Regno. Misschien zal hem
dit welkom zijn, als hij nog iets aan de nalatenschap van
Emperius denkt te doen. Ik zal echter alvorens nazien,
of Emperius misschien dien codex heeft laten vergelijken.
Zoo hij het te Weenen heeft laten doen, sta ik er Borg
voor, dat het slecht gedaan is. Intusschen is die codex
welligt zelf niet veel bijzonders: bij vlugtige inzage heb
ik naar plaatsen rondgekeken, welke ik mij herinnerde dat
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kritische moeijelijkheid hadden. Mijn codex gaf geen licht.
Het is dezelfde codex, dien S chneide r voor zijne uitgave
van de Republiek heeft gebruikt : Bek keri (1). Ik had
hem, zoo als de overige Platonica, voor de Epistolae gecollationeerd en tevens de ontdekking bevestigd gevonden, dat
B ekke r naar gewoonte er wat cavalierement mede had
omgesprongen. Wat ik echter buitendien vond, waren
nietigheden, maar toch varianten.
Intusschen zult gij, hoop ik, mijne collatie der eerste
bladzijden van Sim pli ciu s ontvangen hebben en tevens
een brief, over welks inhoud ik mij schaam, maar die ten
minste dit voordeel heeft, dat hij in zijne openhartigheid
een acte de pi.04 jegens u is. Reikhalzend zie ik eenig
nader schrijven van u te gemoet.
Verontschuldig de haast, waarmede ik deze weinige
regels ter neer kladde, en geloof mij opregtelijk
trwen dankbaren
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 23. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN E. J. POTGIETER.
Weenen, 5

Augustus 1845.

Am icissim e !
Ik had gaarne een helderder oogenblik te baat genomen om u te schrijven, dan dit is, waarin ik ten gevolge
van het mij onbegrijpelijk uitblijven van verlangde tijdingen
aan eene neerslagtigheid ten prooi ben, die ik te minder
kan bestrijden, omdat het wapen daartegen, ar bei d, mij
ontbreekt. Drie dagen geleden is de Keizerlijke bibliotheek
voor de maand Augustus gesloten: boeken van daar ter
leen te bekomen is tegen het reglement, en nergens worden
reglementen strenger dan Kier gehandhaafd. Ik ben dus
gedwongen op miju eigen vet te teeren, en dat zou misschien
ruim genoeg kunnen strekken, maar ik zal u niet behoeven
te zeggen, hoe doodend voor alle lust tot werkzaamheid
ongerustheid en zorg is. Beide zijn (tot) het hoogste toppunt
gestegen ; want het wegblijven van alle tijding sedert meer
dan eene week, dat ik die verwachtte, kan ik aan nets anders

— 152 —
dan aan een groot onheil of aan het verloren gaan van
een of meer brieven toeschrijven. Ik zit hirer zoo goed als
gevangen ; want mijne plannen voor een uitstap naar Pestb,
ook met wetenschappelijk doel, waren gemaakt : en de zon,
die helder van den hemel schijnt, en de kleine Sirocco, die
zich tegen den avond verheft, zijn mij een dubbelde ergernis,
omdat zij bier in Weenen slechts stof geven en gloed,
terwijl zij ginds de oevers van den Donau opluisteren en
verfrisschen.
Thans moge een uurtje pratens met u mijne gedachten
afleiden. Dubbeld welkom is het mij in dit oogenblik, dat
mij daartoe thans weder de gelegenheid openstaat : dubbele
dank aan u, dat gij zoo opregt en hartelijk als to voren
zijt, en dat uw ijverig poogen bij Gro en mij getoond
heeft, hoeveel ik van uwe vriendschap mag verwachten.
Thans is er een rekwest onder weg aan Z. M. en ik wacht
snakkend naar het antwoord, schoon ik dit wegens zijnen
uitstap naar Engeland niet zoo spoedig verwacht. Alle
mijne verdere plannen hangers zoowel van die beslissing
als van het verlangde schrijven van Van 11 e e s af, en ik
zal u er dus niet mede bezig houden. Aan Groen zal ik
volgens uwen raad schrijven, maar niet voordat ik hem kan
mededeelen, wat van mime laatste pogingen de uitkomst
zij. Dit over het toekomende.
Voor het tegenwoordige zou Weenen als hoofdstuk
mijner correspondentie voor de hand liggen. Maar zoo ik
spijt alle lofspraken, die gij van ooze toeristen omtrent de
Keizerstad gehoord hebt, er u een zwart tafereel van ophing, zoudt gij mijn oordeel mistrouwen of ten minste
verbijsterd achten door den kwaden luim van heden. Een
woord moet ik er toch van zeggen, opdat gij vooruit weten
moogt, dat ik van Duitschland even onvoldaan scheiden
zal als ik er met weerzin in kwam. Zoo gij er het meer
zuidelijke gedeelte van den Rhijn uitzondert, heb ik er
zoo ten naasten bij het geheele ligchaam van het groote
Deutschthum bekeken : thans ben ik aan de staart, en die
heeft niets goods dan dat het de staart is. Eigentlijk is
het wel dwaas, dat Oostenrijk tot Duitschland mederekent ;
want slechts een zesde gedeelte der bevolking is van
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Duitsche oorsprong : de Sclaven hebben verreweg de meerderheid en hier te Weenen, waar ik de statistiek juist niet
naauwkeurig kenne, zal het wel evenzoo zijn. Alles wriemelt
er dooreen : Bohemers en Serviers, Galliciers en Milanezen,
en met de talen gaat het als met de menschen. Zoo ook
de misselijke NiederOsterreichische mundart tegen al dat
vreemde gegons het Duitsch moest handhaven, stond het
slecht geschapen met de taal van Luther en Goeth e.
Tot algemeen gemak koetert men dan ook meer dan elders
in Duitschland een mondvol slecht Fransch en daarmede
is het laatste kenmerk der Deutschthumlichkeit opgegeven,
dat in een cannibaalsche Franzosenfresserei bestaat. Toch
staat het officieel paalvast, dat Weenen eene Duitsche stad
is. Zie hier het bewijs. Als vreemdeling verscheen ik voor
den Directeur van policie, een overigens beleefd en humaan
man. „Sind sie ein Deutscher?" was de vraag: en mijn
antwoord was: N e en, een Hollander. Ik wist hoe dat opgenomen werd en voegde er dus wat diplomatiseerend bij :
„Ik ben blijde in een stad te zijn, waar ik neen durf zeggen,
zonder dat men het mij kwalijk neemt." De ambtenaar
mat mij van het hoofd tot de voeten en verviel dan in een
betoog, dat de Weeners ook Duitschers waren en even
zoo zeer voor de Duitsche eenheid ijverden als de Berliners
of de Keulenaars: een betoog, doorspekt met eenige hatelijkheden tegen Bohemen en Hongaren met hun Panslawisme, kortom wat flaauwe wederklanken van al hetgeen
ik aan den Rhijn over de Abtriinnigkeit van Hollanders
en Deenen had hooren kwaken.
Mij is het wel: laten de Weeners zich koesteren in
den glans, die de familie van Hans Mich el omstraalt !
Zij zijn dan ten minste leelijk: nu zijn zij nog erger, geheel
karakterloos.
Als ik van den grooten Duitschen Michel spreke,
staat zijn beeld geheel gereed en gekleed voor mij. Hij is
van middelbare lengte en breeden bouw; hij draagt een
laag rond hoedje met een smal volkomen vlak randje, een
blaauwe jas met opstaand kraagje, gesloten door gewerkte
uitpuilende knoopjes: daaronder een ruim geel of wit vest,
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een naukingsche broek zonder souspieds, witte kousen en
lage schoenen. Teeken u zijn gelaat ouwelijk, met grijze
haren en nog niet grijze maar graauwe wimpers; daaronder
oogjes, die wij gewoon zijn rattenoogen te noemen, een
breede ietwat lagchende mond en eene gezonde gelaatskleur,
die naar het roode trekt. Daar hebt gij Mi chel's uiterlijk, — nemn ik vergat nog een lompe gouden ring met
eene soort van een wapen : want zonder zulk eene ring geen
Mof. Ook zijn innerlijk is nog zoo kwaad niet. Hij heeft
veel gelezen en al de details van zijn weten tot een soort
van theorie omgewerkt ; daarbij is hij in zijn hart vroom
en godsdienstig en kinderlijk genoeg om voor elke bete
broods te bidden en te danken; maar hoe hij al wat hij
weet, zal rijmen met al wat hij gelooft, is zijne bezigheid
in verlorene oogenblikken, en hij zal wel ter ziele zijn, eer
(hij) dat raadsel heeft opgelost. Hij heeft veel in de wereld
gezien en bijna alle groote mannen gesproken ; maar hij is
des ondanks zoo onnoozel en burgerjansch gebleven, dat
niets zekerder is, dan dat die groote mannen onze(n) Michel
gedupeerd hebben. Ook heeft hij verdriet genoeg gehad:
want zijne onvoorzichtigheid heeft hem van tijd tot tijd
achter het slot of in ballingschap gebragt; maar al heeft
hij dat van zijne eigene staat en staatslieden geleden, hij
heeft een fdtiche of boozen daemon, wien hij van al dat
lijden de schuld geeft, en dat zijn de Franzosen en het
„Welschthum". Tegen deze ratelt zijne tong onophoudelijk, zoodat er geene ademhaling tusschen te krijgen is, met
nog meer radheid en luidruchtigheid dan ooit een Parijzenaar zijn geliefkoosd element bespeelde, met niet zoo veel
geest echter. Want Michel is nooit geestig en de Duitschers, die geestig zijn, zijn alle Bastaardmichels, van
Wieland en Lichtenberg tot op Heine en Weber.
Daarentegen heeft hij eenige kracht en oorspronkelijkheid
in zijne phrases, en zoo als hij altoos opgewondenheid met
phantasie verward heeft, verwart hij die kracht van zeggen
met poky, en daardoor is hij in zijn eigen oog en in dat
van velen pc:16k. Want dat tot poezy ook behoort het
vermogen van te diplomatiseren met den vorm, is hem
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nooit fielder geworden, en het ergert hem genoeg, dat
G o e the zich in het Duitsch Walhalla gedrongen heeft,
zoo als Fr edrik d e G- roote op eene andere manier. Zijn
doordraven loopt misschien beide over allerlei lafheden :
bijv. hij bejammert het 1 ), dat de oorlog tegenwoordig zoo
laf is en dat er kruid verschoten wordt in plaats van borst
tegen borst te wagen. De Duitsche Zwartruiters of Reisiger,
dat waren zijne lieden, voor de kracht van wier arm ieder
Franschman beefde. Tusschen twee haakjes moet ik u
zeggen, dat ik van 2) een Franschen edelman, die in het leger
der Guises medevocht, weet, dat die Reisiger vochten als
de Scythen, dikwijls vlugtende : dat er geen hebzuchtiger
canaille was dan die Reisiger, die zich aan den meestbiedenden verhuurden en om het loon land- en geloofs- en
zoo gij wilt kunstgenooten neersabelden als de gladiators
te Rome. Maar in bewondering voor hen raken Michel's
armen evenals molenwieken in beweging en ik heb hem
met zijn vuist onder die declamatie een bord van zijn
gastheer zien stukslaan, als of het een Franschman was.
Ten tweede neemt hij het zijn Rhijn verduiveld kwalijk,
dat hij het zoo smeerig aflegt als Galgenwater bij Leiden
en dat wij Hollanders, om hem ten minste een eerlijken
dood te doen sterven, een sluis te Katwijk gebouwd hebben.
Hij begrijpt niet, dat zijn oude rivier hem zelf de gedachte
uit het hoofd heeft willen praten schepen in zee te brengen,
en ik geloof dat hij ons verdenkt, dat wij moedwillig strond
in zijn rivier geworpen hebben om dien te verzanden, of
dat eene „Welsche" diplomatie hem verdoopt heeft in Maas.
Kortom zijn droombeeld is Duitschland en
Duitschland
van het Kurische Haf tot aan de Adriatische Zee, van de
Alpen waar de Rhijn ontspringt tot waar de Schelde zich
ontlast en op de koop toe een brok van Waalsch Belgie
mede. Dat Deutschthum heeft de goede zijde, dat het een
innige afschuw heeft voor Rusland, ofschoon het van hooger
hand niet dezelfde permissie heeft om daarop te schimpen
als op Frankrijk. Maar met dat al (is) dat Deutschthum eene

een

1)

In het handsehrift staat: had.

2)

In het handschrift staat: bij.
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monomanie. Want Mich el heeft de vrijheid lief, en dringt
zich op, dat in de Duitsche staatsinstellingen, werden zij
slechts regt gekend, meer vrijheid ligt dan in de gewrochten
der Engelsche en Fransche revolutie, en zijn hom opblazende onder die mijmerij, neemt hij zijn vrouw onder de
eene en zijn dochter onder den anderen arm, terwijl zijn
zoons op doornstokken hem nastevenen, en zet zich op de
eerste boerenkermis de beste naast de viool neder „mitunter
seinen lieben Deutschen".
Gij ziet: ik teeken zonder partijdigheid. Want als gij
onder de persoon niet lijdt, zoo als ik geleden heb, vindt
ge dat er nog wel iets beminnelijks aan hem overblijft: ik
ontken het niet. Gij vindt misschien meer, gij vindt dat
eenige trekken op Luther gelijken : ik ontken (het) niet en
ik houd het er zelfs voor, dat Luther een echt Duitsche
Mich el was. Ik stem u alles toe: geen trouwer vriend,
geen eerlijker mensch, geen opregter Christen, maar zijn
Michelschap heeft hem tot een karikatuur gemaakt, tot
eene proeve, hoe bespottelijk men zijn kan, wanneer men
een Duitsche Biedermann is.
Gij zijt ook te zeer kenner ow niet te bevroeden, dat
ik naar de natuur den Duitschen Mi c h el heb geteekend.
Het is zoo. Mijne type is Prof. Ernst Moritz Arndt,
hoogleeraar te Bonn, vriend van Scharnh ors t, van
Gneis en a u, van Bluche r, van het Tugendbund, ridder
van allerlei Moffenorders, uitgever onlangs van Herinnering en 1 ), waarin veel moois te lezen staat, en wereldberoemd
als de zanger van : „'Wo ist des Deutschen Vaterland ?" en
— „Der Gott, der Eisen wachsen liesz, Der wollte keine
Knechte". — Het is hoog tijd, dat die God zich aan
Duitschland openbare!
De figuur van Prof. Arndt, die zoozeer een type is
van het Deutschthum, dat de Duitschers hem zelve hunnen
K ern mann noemen, heeft 2) mij aan den Rhin dikwijls
gekruist. Ik gin g te Bonn veel uit en kwam in de uitgezochtste wetenschappelijke gezelschappen, zoo dat, als de
1)

Nam. de

2)

In het handschrift is hier het woord „hij" ingevoegd.

Erinnerungen aus dem aussern Leben.
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Duitsche wijze van zijn mij had kunnen behagen, de proeve
daar had moeten slagen. Schoon ik eerst Prof. Arndt
nog al origineel en respectabel vond, moest ik echter eerlang een paar onbesuisde aanvallen op Holland en het
Hollandsch doorstaan. Sedert dien tijd ben ik met den
goeden man altijd aan de slag geweest, te meer omdat ik
merkte dat hij de uitdrukking was van de algemeene
meening, die omtrent Holland en bet Hollandsch heerschte.
Wat het eerste betreft, het is den Duitschers niet aan het
verstand te brengen, dat Hollands eigenlijke roemrijke geschiedenis eerst begint met Hollands volkomene scheiding
van Duitschland : wat het tweede, dat de taal en de ontwikkeling onzer letterkunde zelve 1 ) bij het „rege Volksleben", zouden de Duitschers zeggen, in verband met die
geschiedenis staat en zonder die geschiedenis noch gekend
noch gewaardeerd kan worden : dat gaat boven hunne
bevatting. Zij willen onzer taal en letterkunde niets meer
toestaan dan eene langwijlige, matte, logische wording uit
den Plat-Duitschen stain; dat zulk een logisch proces in
eene geschiedenis zoo rijk als de onze herhaaldelijk is afgebroken en gewijzigd door de duizenderlei verschijningen,
die het levee er tusschen vlocht, is boven hunne sfeer : en
ik heb het den dooven gepredikt, wanneer ik betoogde dat
het hunne bekrompenheid was, die hen in de beweging
der Vlaamsche letterkunde zooveel belang deed stellen, dat
alleen aan hunne onwetendheid het onregt kon vergeven
worden, dat zij ons deeden door die literatuur boven de
onze te schatten. In eene vlaag van gramschap over een
dergelijk geraaskal in de Allgemeine Zeitung, heb ik zelfs
een lang artikel derwaarts gezonden, dat ik echter de voorzigtigheid had gehad door een Duitsch stylist te laten
castigeren. Maar mijn opstel Ueber Hollcindische und Flamandische Sprache und Literatur, ihre Vergangenheit und Zukunft,
is als in strijd met de beginselen, door die Zeitung voorgestaan, ter zijde gelegd, zonder dat ik er iets van overgehouden heb dan een slecht afschrift.
1) In het handsehrift is hier het woord „zich" ingevoegd.
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Gij zoudt mij niet kennen, zoo gij kondt onderstellen,
dat het mij schrap stellen tegen die Duitsche ketterijen
mij niet te scherper gemaakt had tegen wat de Duitschers
lief is : het Vlaamsch, te toegefelijker voor hetgeen zij
haters en vloeken : het Fransch. Als een erkende Gallomaan (want een nationaal Hollander te zijn gaf te midden
van die heeren geene positie) heb ik aan den Rhijn gedemonstreerd en geperoreerd tot 1 ) onder het ronde koepeldak van die lieve Wolfenbutler bibliotheek. Er leefde daar
nog eene flaauwe herinnering van onzen grooten balling,
van Bilderd ij k. Er waren brie ven bewaard, die hij aan
den toenmaligen bibliothekaris L anger geschreven had.
Relaas, dat (ik) ook hier den grooten man klein moest vinden !
Een woord over een juridischen codex, waarop de zeer
kundige bibliothekaris hem bescheid en meer dan bescheid
deed. Voorts de oude laffe klagten over eigene ziekelijkheid en aanstaanden dood, over de gruwelijke beginselen
door de revolutiegeest van die dagen voorgestaan. Ik had
te veel eerbied voor den schim van onzen tweeden V on de 1,
om die onbeduidende stukken of te schrijven en openbaar
te maken. Maar hetgeen mij trof en hetgeen ik begreep,
zoo als ik het vroeger niet zou hebben kunnen begrijpen,
was dat B i 1 d e r d ij k die correspondentie in het Fransch
had gevoerd aan een Duitscher, te midden van Duitschland.
Ik zelf heb zoo gehandeld en wat ik in Duitschland heb
gecorrespondeerd is in het Fransch of in het Latijn geweest. Ik wachtte mij wel, B i 1 d e r d ij k' s schande aan den
tegenwoordigen opvolger van Lessing te laten kijken ;
maar ik kon mij toch niet weerhouden uit te roepen : „Ziet
ge, de man, wien gij zelf geene diepe linguistische wetenschap (ontzegt), dacht er over als ik. Hij gevoelde, dat
onze taal geen loot meer is van uwen stam, maar een
zelfstandige boom met zijn eigen wortels in den grond,
met zijne eigene kruin in de wolken — neen, hoogte ! Hij
wist, dat overeenstemming van geschiedenis, van opvoeding, van duizenderlei omstandigheden ons bevattelijker
1) In het liundsehrift is hier het woord „het" ingevoegd.
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had gemaakt voor Fransche begrippen dan voor de uwe !"
Ik kan Bilderd ij k nimmer zijn rapport aan N a p oleon vergeven, waarbij hij de suppressie der Hollandsche
taal aanbeval 1 ). Het is een graad van wanhoop aan het
volksbestaan, die schuldig en verraderlijk is, zoo lang er op
het jaar tien nog het jaar der tien volgen kon. Maar dat
hij ter vervanging van het Hollandsch het Fransch heeft
ingeroepen, en niet eene teruggang van het Hollandsch tot
het Hoogduitsch heeft gewild — gesteld dat Napoleon die
voorstelling gedoogd en Bilderd ij k hem niet door de
aanprijzing van het Fransch heeft willen vleijen — dit is
mij duidelijk, dit is mij tot een levendig gevoel geworden,
sedert ik, zeker met niet minder nationale begin selen dan
B i 1 d e r d ij k, in Duitschland onder Duitschers beb geleefd.
Hoe blind echter is de mensch in zijne ramingen ! Ik
verwijt Bilderd ij k zijn rapport aan Napoleon en ik
mag niet vergeten, dat hij meer tot vestiging en handhaving onzer taal en poky heeft gedaan dan ooit een
keizerlijk decreet had kunnen uitwisschen. Door geen
decreten worden genien zoo als hij geschapen en zelfs door
geene keizerlijke decreten belemmerd. Want ik geloof met
vaste overtuiging, dat Bilderd ij k, al ware zijn voorslag
wet geworden, toch Hollandsch zou gedacht en gezongen
hebben, omdat hij niet anders kon. Is het omdat ook in
de grootste genien het gemeen menschelijke het krachtigste
is? — Ik ben met mijne (gedachten) te Wolfenbuttel en ik
mag niet vergeten, dat voor meer dan honderd jaren achter
de groene tafel een bibliothecaris zat, wiens naam Europa met
eerbied noemt. Het was Leibnitz, die zijne landgenooten
den raad gaf om hun Duitsch te laten varen en liever het
weer ontwikkeld Hollandsch over te nemen. Leibnitz,
die zijne onsterfelijke Essais in het Fransch schreef: zoo
1) Het „rapport", of liever de memorie, is gedrukt in Bilderdijk's
nagelaten Mengelingen en fragmenten (Amsterdam 1834) p. 91; het is niet
gericht aan Napoleon zelven, maar aan den gouverneur-generaal, prins
van Plaisance. (Vgl. Bilderdijk's memorie aan Van Wijn dd. 9
Herfstmaand 1810, gedrukt: Gescidedenis des vaderlands. XIII 1 p. 38. —
Da Costa, De mensch en de dicltter p. 272.)
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wanhoopig was het toen met het Duitsch ! Vijftig jaren
later zat daar ter zelfder plaats een ander bibliothekaris,
van niet Beringer roem. Het was Lessing, de schepper
van Duitschlands letterkundigen roem, die in zijne Minna
von Barnhelm in den chevalier (hoe heet hij ook ?) de leus
tot verdrijving van het vreemde en tot de latere Franzosenfresserey gaf. — Zoo vele bewijzen dunkt mij voor de
onmogelijkheid om uit eene abstracte formule de(n) gang
eener taal of litteratuur te kunnen construeeren ; zoo veel
bewijzen welke eene groote plaats het toevallige, het buiten
alle berekening liggende, het historische en empirische in
dit opzigt beslaat ; maar eene waarheid tevens, die de eeuwig
construerende Duitschers telken reize over het hoofd zien
en die hen tot de snoodste onregtvaardigheden leidt.
Zie hier mijn eerste geestelijke tribulatie, waarbij in
Duitschland mijne nationaliteit soms grievende neepen leed
en die mij tegen de Duitschers inuam. De tweede volgde.
Toen ik aan den Rhijn was, hing het Triersche hemd
nog niet voor de geloovigen ten toon. Maar sedert de
bedevaart begonnen was, raakte Duitschland op stelten en
Rouge's brief I) verscheen. De(n) brief, welken ieder Mof zijn
Medemof in de handen duwde, las ik natuurlijk al spoedig,
en zoo ik de Triersche rok een ergernis vond, in het optreden van Ronge daartegen vond ik niets in het minste
verhevens. Ik kon mij niet genoeg verwonderen, dat de
Duitschers, die zooveel moisten en zoo veel redeneerden, niet
begrepen, ten eerste dat, wanneer al dat weten en redeneeren te eeniger tijde een greep deed in het leven, zulks
vooral niemand behoorde te bevreemden; ten tweede dat
de greep door Rouge (ik neem zijn naam voor die zijner
partij) eene stellige misgreep was. Wat het eerste punt
betreft, ik wist dat misschien zoo oud als de RoomschCatholijke kerk is, in haren boezem eene partij was, die al
de extravagances van alle Bisschoppen (en hier was het
eigentlijk de zaak van een Bisschop) en van de Roomsche
curie vinnig afkeurde, en een Erasmus zou b. v. de
1) Zie hiervoor p. 70.
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Triersche rokgeschiedenis niet minder scherp, maar zeker
met oneindig meer geest aan de kaak hebben gezet dan
Ronge cum suis. Maar in de gegevene omstandigheden
had ik er niets meer in gezien dan dat Ron g e uit zijn
kerk gejaagd, Protestant zou zijn geworden of — dat, gelijk
historisch met zulke ophakkers volgens Matth. XII, 43 en
vlgg. gewoonlijk het geval is, hij boete gedaan en op harde
voorwaarden absolutie zou bekomen hebben. Wat in deze
demonstratie uw malle Kerkbode (zoo zij nog ademhaalt)
gezien heeft, weet ik niet : ik zag er niets geen heil in en
allerminst een schisma. E'en woord over schism a.
V oor al de driehonderd en wat des meer ketterijen
van Epiphanius heb ik eene soort van eerbied, omdat
ik er ten minste vele weet, die of uit eene intellectueele of
uit eene zedelijke behoefte zijn ontstaan; voor een schisma
daarentegen heb ik niet de minste achting. Waarom ?
Omdat schismen altoos door redenen buiten de zaak om
zijn ontstaan. Hun oorsprong ligt in politiek of in nog
iets ergers. Ik weet slechts twee goede schismen : de eene
van de Grieksche en Roomsche kerk wijt zijn oorsprong
aan de heerschzucht van Photius misschien, maar zeker
het meest aan de tweeslachtigheid van het Roomsche
Keizerrijk in de Byzantijnsche provincien en het Keizerrijk
in naam in Itali6, meer dan aan de laffe vraag, of de Heilige
geest van den Vader en niet van den Zoon, dan of hij van
beiden uitging. her was ten minste nog eene wezenlijke
politieke noodzakelijkheid. De andere riep een oogenblik
van geilheid te voorschijn, en Cranmer stichtte de Anglikaansche kerk ten gevalle van de trouwbreuk van H e nd r i k VIII. Is het de justizi a, waarvan Renzo spreekt,
dat dit Anglicanisme thans in elkander valt, herwaarts door
de Puseyiten en de Ieren, derwaarts door de Schotten en
de Unitarissen gesleept ? De Gallicaansche kerk en de
Jansenisten-scheuring kan ik naauwelijks schismen noemen.
Of zou Bossuet ooit hebben kunnen bedoelen de eenheid
van het Catholicisme prijs te geven, en zouden voor de
Katholijke meening in Frankrijk nog hedendaags de
Bisschop van Lyon en van Chartres met hunnen Univers
11
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geen beter orgaan zijn dan Messieurs Dupin en T hi er s
met hunnen Constitutionnel? De Jansenisten geven zich
alle moeite om to oniveinzen dat zij schismatici zijn, en nog
heden ten dage zendt elke nieuw benoemde Bisschop van
Utrecht acte zijner onderwerping aan de Roomsche curie,
om — met den banvloek voor zijne hulde te worden bekond. Maar de Rongiaansche beweging legde het van het
begin of toe op een schisma. Zij miste een wezenlijk kernpunt van leer: zij liet zich voortslepen door de toejuichingen van partijdigheid, door allerlei vreemde en daaronder
zelfs deistische invloeden; misschien roeide aanvankelijk
zekere politiek daaronder, die niet altoos haren kwaden
luim ontveinst, dat zij in een vroegeren twist met den Pans
de nederlaag had geleden. Eene Katholijke partij, die zich
Katholij k noemt en een schisma tot zijn ultimatum stelt,
verstaat of zich zelve niet 1 ), of neemt slechts het masker
eener godsdienstige behoefte aan zonder die werkelijk te
gevoelen. Ik zeg niets ten nadeele van Rong e, omtrent
wiens handel en wandel ik niets dan goeds hoorde; maar
dat hij geen hoofd heeft als Luther of Calvin, bewijst
de gemakkelijkheid, waarmede hij op de gladde baan tot
over de grenzen van het geoorloofde en godsdienstige
medegesleept is. Te Breslau leefde ik in het centrum der
Nieuw-Katholijken. Ik hoorde er over tot vervelens toe,
en wat ik er naar Holland over schreef was steeds : Verwacht niets van die beweging dan rook en wind. Ik ben
blijde, dat ik zoo geoordeeld heb. Want zoodra het er op
aankwam te formuleeren, wat de Duitsch-Katholijke kerk
wezen zou, ontstond de tweespalt tusschen de talrijke leden,
die niet door gelijkheid van behoefte vereenigd waren,
en de Breslauers hebben mijne ongunstige 'peening geregtvaardigd door het overdreven manifest, dat zij voor eenige
weken in het Journal des Debats hebben doen plaatsen.
Wat doet intusschen Rome? Een zijner kundigste, verlichtste, door schriften gunstig(st) bekende geestelijken, een
man uit het yolk, maar daarbij goed katholijk, wordt tot
1) In bet handschrift staat: noemt.
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Prins-Bisschop van Breslau verheven. Een man, dien ik
lief heb om een mooi woord, dat van hem verhaald wordt.
Een der Fransche bisschoppen wenscht hem geluk met zijne
schitterende verheffing en dringt hem den bisschopsstaf te
aanvaarden, then hij (misschien quasi) scheen te weigeren.
„Le veritable bonheur de Mine", schreef Diepenbrock
terug, „ne s'acquiert pas h l'enchere mais au rabais !" Zoo
hij het niet uit Bernard van Clairvaux of Thomas
a Kempis gestolen heeft, bewijst het dunkt mij, dat hij
den heeren Ronge en C z e r s z k y en alle(n) hunne(n)
schreeuwerige(n) aanhangers verreweg de baas zal zijn.
Hetgeen mij in de gansche geschiedenis het opmerkelijkst voorkomt, is de karaktertrek der Duitschers. Lang,
met groote vrijheid hebben zij (zich) in de kring van denken
en weten naar alle rigtingen bewogen, lang en zeker veel
scherpzinniger dan wij alle mogelijkheden geconstrueerd
en herconstrueerd, en nu eene dier mogelijkheden een
historischen vorm aanneemt, nu schreeuwen zij van verbazing, nu raken al de hartstogten gaande, nu zijn alle
snaters in rep en roer, als of er niet jaren lang over gedacht en gephilosopheerd (was): nu handelen zij, maar links,
maar hartstogtelijk, maar schuw, maar zonder iets van
wat zij „Fernblick" noemen. Het feit van Ronge staat
niet op zich zelf. In de Protestantsche kerk van Duitschland wordt eene dergelijke quaestie behandeld, die ik in
's hemels naam niet hoop, maar toch vreze dat met het
ellendige Rongianisme zal verward worden. Een predikant
to Halle heeft een boekje uitgegeven : „ Ob Schrift ob Geist".
De titel zegt genoegzaam, wat het boekje wil. Welnu, dat
is eene kwestie, die de ontwikkeling der theologie sedert
vijftig jaren in Karen schoot droeg, die historisch moest
worden, ten gevolge der werkzaamheden van de hoogere
kritiek, ten gevolge van den onweerstaanbaren invloed, die
de leer van Schleiermacher naar alle rigtingen had.
En nu de man de vraag onder het Christenvolk gebragt
heeft, nu staan de Duitschers, als of zij er niets van begrepen of gemeend hadden. Nu komen er Ministerialrescripten, dat wel de onvoldoendste oplossingen zijn: nu
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komt de zaak aan Synoden en Consistoriaal-vergaderingen,
die nets liever doen dan zulk een levenskwestie „beseitigen",
nu wordt een vraag van geloof en gemoed een casuspositie
van kerkelijk regt. Wanneer gij mij in uw voorlaatsten
schreef(t): „ik zie in onze jonge theologen voor de Gids afbrekers, maar geen enkelen aanstaanden leader," kan ik uwe
moedeloosheid niet deelen. Wanneer mijne stem als oudredacteur van de Gids nog gehoor verdiende, zou ik u toeroepen, zou ik roepen : Zet de blaauwe deur wagenwijd open
voor die afbrekers : zij voeren eene ontknooping aan, die
eenmaal komen moet, en de leader, die gij wenscht, zal
misschien in dat geval niet persoonlijk voor u staan ; maar
gij zult hem vinden in den praktischen, degelijken, vrijen
zin oozes yolks. Gij weet, hoe weinig ik een lofzanger ben
van onzen hedendaagschen toestand ; maar ondanks onze
verbastering, wij zijn de Duitschers in eerie gave verre
vooruit : in praktischen zin, d.i. in de gave van to disponeeren over hetgeen wij weten en kunnen. Zoo als het in
de theologie en op het godsdienstig gebied bij hun is, zoo is
het in het staatkundige, zoo is het in kunst, zoo is het overal.
Eene wijde klove gaapt tusschen hunne bespiegel(ing)en en
hun levee: daar zijn zij vrij, hier gebonden ; wat uit het
eene in het andere overwaait wekt verbazing als eene verschijning uit eene vreemde wereld. Op de verbazing, op
de nieuwsgierigheid volgt de hartstogtelijkheid : op de
hartstogtelijkheid 1 ) een verward geschreeuw, dat eindelijk
zwijgt voor de alvermogende stem van — een Policiecommissaris of Justizrath.
Weet ge, wat mijne maatstaf is voor de achterlijkheid
der Duitschers ? het is hunne kinderachtige, last ik liever
zeggen, kinderlijke en gemeenemans intolerantie. Zoo gij
hunne teugelloosheid in schrijven en spreken over Katholijken en Katholicisme hadt vernomen, gij zoudt u niet
verwonderd hebben, dat ik werkelijk onder dien ijver leed
en ik, zoo als aan den Rhijn voor Frankrijk, in NoordDuitschland en Silezie voor Rome de handschoen moest
1) In het handschrift staat : hartstogteloosheid.
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opnemen. Men schold mij bijna voor een halven Katholijk.
Want, ziet ge, het reizen breidt niet zoo zeer den kring
van het weten uit, als het ons beter doet begrijpen, wat
wij weten. Vereerder als ik was van S c h 1 e i er m a c h e r,
heb ik in mijn eigen dogmatiek zijne formule over het
onderscheid van Roomsche en Protestantsche godsdienst
overgenomen. Die formule is schoon : zij zegt, dat de
Protestantsche kerk de betrekking van het individu tot de
kerk afhankelijk stelt van de betrekking van het individu
tot Christus, terwijl de Roomsche de betrekking van het
individu tot Christus berekent naar zijne betrekking tot
de kerk. Maar het veel omvattende dier formule heb ik
eerst leeren verstaan, toen een engelachtige lieve vroome
Katholikin 1 ) mij de schat van haar gemoed ontsloot, om
mij, geloof ik — to bekeeren. Ik heb als alle Protestanten
tegen het Catholicisme geschermd met het bewijs uit de
een voudigheld van wat de eerste Christenen geloofden ;
maar ik zal voortaan dit argument niet gebruiken, ten
ininste er geene zegepraal van verwachten, zonder dat ik
de praemissen naar alle zijden heb vastgesteld, sedert dat
mij een witte raaf — een geleerde F r a n s c h e medicus,
die bon cat ho iique, een vriend van V. Cousin, maar
een kwekeling van een der petits seminaires was — mij
de Roomsche leer der i m plic i t a fide s, waarvan mijne
wetenschap tot dusverre eene onvruchtbare wetenschap
was, in alle opzigten door zijne tegen spraak heeft duidelijk
gemaakt.
Zoo heeft mij Duitschlands Evangelische kerk, geene
de minste belangstelling ingeboezemd waar zij heerschende
meesteresse was. 1k ben met tolerante begrippen misschien niet gezoogd, maar daarin opgevoed, daarin door
eigen onderzoek versterkt, daarin door nationaal Nederlandschen zin bevestigd. Slechts 4ens gevoelde ik, dat ik
in hart en nieren Protestant was. Het was in een klein
1) In verband met het hiervoor op p. 115 vermelde, is het niet
twijfelachtig, dat Bakhuizen van den Brink hier zijne latere echtgenoote bedoelt.
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Boheemsch binnenstadje, waar ik in handen verviel van
twee Evangelische pastors, die in hunne gemeenten het
werk voortzetten (N.B. op E van gelische wijze) door de
Hussiten en Utraquisten begonnen. Niets was roerender dan
de hartelijkheid, waarmede die goede lieden (de eene zelf(s)
was niet onknap) den Hollandschen doctor begroetten, van
wien zij vooruit vermoedden dat hij een geloofsgenoot zou
zijn, niets treffender dan de ijver, waarmede zij mij van
hunne gemeenten, van hunne tribulation, van hunne verwachtingen voor de toekomst verhaalden. Dat de eene
den brief van Rouge vertaald had en die in het Czechsch
in de tafelladen van herbergen enz. insmokkelde, was in
zijne omstandigheden niet alleen vergefelijk maar zelfs
bijna prijsselijk. Ik zeg dat niet ten nadeele van het
Oostenrijksche gouvernement ; want ik geloof niet, dat daariu
de geest van Maria There sia en Jo seph is uitgestorYen ik geloof, dat (het) in het godsdienstige zoo tolerant
is als het om zijne betrekkingen tot Rome en Italie zijn
kan. Maar geheime menees zijn dikwijls magtiger dan de
zuivere wil van het sterkste gouvernement. En zoo is het
misschien Mer.
Want a moet weten, ik heb veertien dagen en zelfs
genoegelijke dagen doorleefd te Raudnitz aan de Elbe, een
plaats die gij niet eens op elke kaart zult vinden, maar
waar ik de bibliotheek van Prins Lobkowicz doorploos.
Nu moet ik u toch eens ergeren, zoo ik het niet reeds
vroeger gedaan heb. Ik ben er geen twee dagen geweest,
of ik wist de plek, waar Jan van Pomu k voor de vervolging van koning Wenzel had gescholen ; ik wist, waar
uw Erik Banner zijn voor Bohemen zoo geducht leger
had nedergeslagen ; maar op den dertienden viel het mij
eerst in, in het slot rond (te) kijken naar het verblijf van
Raudnitz beroemdsten staatsgevangene, Rome's laatsten
tribuun, van Rien z i. Zulk een (h)ekel heb ik aan alle
figuren van Bulwer! Geel zegt, dat hij rag spint : ik kan
niet veelen, dat alle zijne mannen door de(n) kledermaker
gemaakt zijn en dat geen zijner schepselen de armoede
verduren kan. Al zijt gij de vertaler van zijn Rienzi, gij
-
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weet hoe gaarne ik reeds toen aan Beets de taak overliet
om dat boek te prijzen 1 ).
Maar wanneer ik u nu van Bohemen en van de Bohemers, en van Praag, en zijne verbijsterende schoonheid en
zijne historische herinneringen ging vertellen, raakte nog
een brief zoo dik als de onderhavige vol. Verwacht dus,
dat ik u in een volgenden daarover iets mededeele en misschien zelfs te eeniger tijd over Bohemen en Boheemsche
literatuur jets voor de mengelingen van de Gids zende 2). Het
zal hoop ik beter zijn clan dat ongelukkige stuk van Poll
over Spaansche en Italiaansche letterkunde 3 ). Maar de goede
jongen is ter ziele en de mortuis nil nisi bene 4 ). Ik kan
zeggen, dat de tijding van zijn overlijden mij gevoelig heeft
getroffen. Hij was toevallig de laatste vriend, dien ik in
mijn vaderland gezien heb ; hij zou onder de eerste behoord
hebben, die ik er weder had opgezocht, wanneer het mij
gegeven was er terug te komen. Dat de laatste maanden
van zijn kort en kommerlijk leven voor hem gelukkig zijn
geweest, vervult nuij met weemoedige vreugde. Hoe dikwijls
ik hem ook geplaagd hebbe, hoe grievend hem misschien
ook mijne catastrophe getroffen hebbe, ik heb de bewustheid, dat ik hem toch door mijn omgrang veel genoegen
heb verschaft. Over hetgeen van hem in de toekomst te
verwachten was, oordeel ik even als gij 5 ). Maar daarom
niettemin : Have, pia anima!
Thans keer ik terug tot Weenen en zoo mij ergens
het Deutschthum gehinderd heeft, hier is het niet. De
strijd tusschen weten en zijn is hier opgelost in eene har1) In de Gids van 1837, Boekbeoordeelingen I p. 471 vindt men
eene prijzende aankondiging van (P otgieter s) Hollandsche vertaling
een leer onbeduidend stukje.
van Rienzi,
2) Daar Potgieter alle briefjes van zijn vriend blijkt bewaard te
bebben, is deze brief gewis in de pen gebleven; het Gids-artikel is evenmin ooit verschenen.
3) In de Gids 1844, Mengelingen p. 495, 551.
4) Over de dooden zegt men niets dan goed.
5) H. P o I , van wiens toekomst beide vrienden zich zoo weinig beloofden, overleed 8 Mei 1845, nadat nog in het Januari-nummer van de Gids
van hem een opstel gedrukt was :

De vroeg gestorvene jongeling.
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movie, waarvoor de hemel u en mij en onze landgenooten
en zelfs de Duitschers beware. Het weten is hier gering
en oppervlakkig, de hoofden ledig, de harten koud: slechts
de zinnelijkheid viert den teugel. Van hoogere belangen,
van menschheid, van burgergeest geen zweem: geniet den
dag van heden is de algemeene leus. En zelfs dat genieten
kan schoon zijn, zoo er Attische, Italiaansche dichterlijkheid, Fransche geest onder schuilt ; maar hier heeft dat
genieten geen bodem, of die bodem is de oppervlakte zelve.
Het zijn vuurwerken en goochelaars en Straussertjes en
Wiener Possen. De natuur om Weenen is schoon, en de
Weener wandelt er trouw, louter uit leeglooperij ; maar die
natuur inspireert hem niet : neen, hij brengt er zijne vermaken, zijn zoogenaamd vrolijk leven mede om die te
bederven. Ik zou in deze natuur vooral in deze dagen van
verveeling, van angstige spanning willen leven; maar ook
op werkdagen ben ik zeker er Weener fainéants en „grosze
Unterhaltungen" te vinden. Het zijn Unterhaltungen voor
kiudermeiden, voor modemaaksters, voor hoeren. Neem
uwen maatstaf naar hetgeen in Weenen eene reputatie is.
Toen ik er kwam, werd de paarderijderstroep van L ej a r s
gevierd, als of eene vorstelijke familie van de hoogste verdienste uit den hemel in Weenen was nedergedaald. „Tiebt
gij Saphir 1 ) hooren voorlezen", vraagt u ieder; want
Saphir is de representant van het hoogere vernuft, zoo
als Nestroy 2 ) en zijne Possen van de lagere Weener
volksgeest. Gij kent Saphir , oordeel nu wat Nestroy
zijn moot ! Dobler en Bose o, de goochelaars, leven in
aller herinneringen. En wat is Weener lectuur ? Waren het
nog slechts de Mysrures de Paris en alle de wangeboorten
van de literature facile ! her levert een mijnheer G1 e i c h 3)
1) Mor. Gott 1. Saphir (ov. 1858), journalist te Weenen, redacteur
van de Humorist.
2) Joh. Nepomuk Nestroy (ov. 1862), schrijver van volkskomedies en komiek te Weenen.
3) Jos. Alois Gleich te Weenen (ov. 1841) schreef onder het
pseudonym Ludw. Dellarosa spookgesohiedenissen en dergelijke schrikbarende romans.
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onder de alias van Dellarosa voedsel voor de hongerende
magen in tallooze romans. Ik wil Spiesz en Anna
Radcliffe 1 ) niet verongelijken door ze hier meer dan te
noemen. Gij hebt aan de titels genoeg: b.v. een Riddernaam en dan oder die blutigen Gunge in der Geisterliiihle, —

Grauens- and Schrechensseenen aus Milonens blutiger Vorzeit,
enz. enz. Ziedaar de regel van smaak, die den Weener in
zijne genietingen bestuurt en waaraan het Hoftheater, dat
in alle opzigten voortreffelijk is, niets helpt, schoon het het
aangename bewijs levert, dat er in de hoogste kringen een
betere smaak heerscht, waarvan misschien Prins Met t e rnich en Graaf Dietrichstein de eer hebben.
Jets, dat in Weenen opmerking verdient, is het amalgameeren der klassen : het wemelt graven en gravinnen,
maar ook ieder burger, zoo hij slechts niet dienstbaar is,
zet een von, voor zijnen naam en wordt als Seine Gnade
bejegend. Dat komt, omdat de overgang zoo gemakkelijk
is en de adel zijnen rang noch door uiterlijke vormen,
noch door eigenaardige beschaving, noch door eigenaardig
bedrijf handhaaft. Gij weet, hoe ik als Hollander van alle
adeltrots een vijand ben, maar een Edler von -- — die
banketbakker is, en eene gravin die een maison de tolerance
houdt, zijn toch wat al te erg. De klinkendste namen
worden door individu's gedragen, wier gelaat en bonding
uwen kruijer niet zou misstaan. Daarbij de vrouwen zijn
verregaand schaamteloos: het woord van Huygens:
„Zijn d' hoenders niet te koop, wat doers zij nit de kooir
wordt u telken reize door met zorg ontbloote boezerus
herinnerd. Maar ik ben zeker, dat de hoenders te koop en
zelfs tot lage prijzen te geef zijn ; schoon ik u, misschien
tot uwe verwondering maar echter op mijn woord van eer,
kan verzekeren, dat ik het niet bij ondervinding weet. Wat
kunt gij van de moraliteit der menigte verwachten, wanneer
adel en vrouwen zijn, zoo als ik u die beschreefl)
De stad Weenen is veeleer leelijk dan schoon te
1) Chr. Heinr. Spiess (ov, 1799), schrijver van ridderromans en
komediestukken. — Over Anna Radcliffe kan men vergelijken de vermakelijke satire in het Leeskabinet van 1837, IV p. 75 v]g.
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noemen. De Stephanustoren is het uitstekendste en merkwaardigste gebouw, waarbij, zoo als bij alle torens en
kerken, Heintjepik een handje heeft geholpen. Misschien
daarom zal de schoone toren, zoo men vreest, eerlang zijn
prachtigen spits moeten verliezen. Als ik dezen geeindigd
heb, ga ik in de Gemaidegallerie eenige oogenblikken van
uitspanning en kunstgenot zoeken. Die is voortreffelijk,
maar daarover en over de lichtzijde van Weenen in een
volgenden meer.
Nogmaals, heb dank voor uwen laatsten brief en voor
uwe vriendschappelijke bemoeijingen bij Groen. Evenzeer
voor uw gunstig oordeel over mijne recensie 1 ), waarvan ik
nog alleen gaarne had willen weten, of er iets Gr oe n
overtuigd had en waarmede hij zich steeds (op het punt
van historische feiten, wel te verstaan) niet heeft kunnen
vereenigen. Wat gij er aan gedaan hebt, kan ik niet beoordeelen, omdat mij sedert Januarij geene Gidsen meer
toekomen; maar dat gij aan de recensie verbeterd hebt,
daarvan blijf ik overtuigd en u dankbaar. Den aanval van
Hoog (1)) 2) zullen wij afwachten en waarschijnlijk niet beantwoorden.
Schrijf mij toch eens, wie die lloomsch-Catholijke
redacteur des Spectators 3) is. Uw gunstig oordeel over zijn
arbeid heeft mij doer watertanden.
Groet uwe tante hartelijk en Van G eun s en wie u
van mijne vrienden omgeeft. Ik zal dezen nog niet sluiten,
in de hoop dat ik u nog het verzoek zal kunnen opdragen
om aan Van Hees te zeggen, dat zijn schrijven mij wel
geworden is.
Vale et me cogita
tt.
Van den Brink.

1) Over Van Hall's Hendrick van Breder ode.
2) Hoog? Er staan in het handschrift na den naain twee onleesbare letters: tij of zij.
3) De spectator van tooneel, concerten en tentoonstellingen verseheen
te 's-Gravenhage in 1843-1846.
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N°. 24. BAXHUIZEN VAN DEN BRINK AAN

J.

GEEL.

TVeenen, 8 September 1845.
Hooggeleerde Heer !
Ik dacht, dat het genoeg was : 4en langwijlige en werkelooze Zondag in de week te Weenen. Maar then ik heden
mijn venster opende, zag ik dat men den rustdag van
gisteren voortzette. De winkels blijven gesloten en dus ook
bij een allergezondste gevolgtrekking de bibliotheek. Het
is Maria geboorte. Ik moet mede den dag vieren, of in de
vrije lucht in de heerlijke natuur, maar die de Weeners
helaas bederven met hun regietabak, hun Kaiserbier en
hunne luidruchtige en gemeene Un terhalt ungen en
grosse Conversationen. Doch neen: ik weet beter.
Ik wil aan u den brief schrijven, die zoo Lang in de pen
geblev en is.
Waarom die brief 1 ) niet eer kwam, zal Prof. Bake
u hebben gezegd. Ik was ontevreden, teleurgesteld, met
een woord : ik had lood in de vlerken. Van uwe belangstelling ben ik innigst en dankbaarst overtuigd : ik wist,
dat een brief, die de nitdrukking mijner mismoedige stemming was, u ook om mijnentwille bezorgd zou makers;
maar mij was gemeld, dat eene veel zwaardere kommer u
drukte, en ik begreep daarom niet aan u te mogen schrijven, wanneer dat schrijven niet uit een opgeruimd hoofd
en een minder bezorgd hart kon vloeijen.
Later ontvi.ng ik meer hoopvolle berigten omtrent de
oorzaak uwer kommer 2 ). Ik leef in de verwachting, dat die
hoop zich hebbe bevestigd. Erne troost, 44ne afleiding
weet ik zeker dat u geworden is : de terugkomst van uwen
met roem bekroond en Cobet 3 ). Wat mijzelven betreft,
mijne omstaudigheden zijn niet in het minste verbeterd;
maar op uw veto na heb ik een besluit genomen, en het
nemen van een besluit geeft kalmte.
1) In het handschrift is hier het woord „die" ingevoegd.
2) Betere berichten nam. over de ziekte van Mevrouw Ge e I.
3) Cobet was in de eerste helft van Augustus 1845 van zijne Italiaansche reis te Leiden teruggekeerd.
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Prof. Bake, aan wien ik niets schreef, dat ik hem
niet verzocht te beschouwen als ook aan u gerigt, prof.
Bake zal u hebben medegedeeld al wat er tusschen het
gouvernement en mij is voorgevallen. Ik had de eerste
teleurstelling niet verwacht ; ik wist niet, dat mijn gemoed
zoo diep kon worden geschokt door eene krenking, als ik
het thans ondervonden heb. Al mijn bloed is, geloof ik,
in gal en ahem veranderd. Ik reken thans op eene tweede
weigering. Ondanks al wat costi ten mijnen voordeele
is aangewend, blijft de door mijn request verlangde vergunning nog uit. Ik geloof, dat men het mij loof maken
wil van te wachten, en dal' mijn request naar den Hades
van alle nuttelooze bureaupapieren zenden zal. Dat Prof.
Bake met zooveel hartelijke vriendschap, dat G r o en
van Prinsterer met zooveel loyale edelmoedigheid mijn
belangen hebben voorgesta,an, zou mij eene troost zijn, bijaldien het slechte gevolg hunner tusschenkomst mij ook
niet om hunnentwille nog te meer verbitterde. Men heeft
mij uitgestooten : ik zal alle mijne wapens keeren tegen
diegenen, die het mij deden.
Wat mij naar Weenen dreef, was de roep van de Keizerlijke bibliotheek, was de roem van Lam becius 1 ), was
het gerucht, dat het Keizerlijk archief niet door draken
werd bewaakt, en eindelijk de omstandigheid dat Venetie
op den weg naar Italie lag. Van dat alles wil ik u een
en ander vertellen.
De bibliotheek bevredigt wat omvang en belangrijkheid
betreft de hoogstgespannen verwachting. Gij weet, dat
Lambecius, tot op Endlicher misschien, voor klassieke
literatuur de eenige bibliothecaris was, die den naam verdiende. Het spijt mij voor den vaderlandschen imam, dat
ik zelfs Van S wie t en 2 ) niet naast hem kan plaatsen.

1)

Petr. Lambecius (1628-1680). Hier worden bedoeld zijne
(8 deelen,1665-1679).

Commentarii de bibliotheca Caesarea Vindobovensi

2) Gerard van Swieten, Nederlandach geneesheer (geb. 1700),
ging in 1745 als lijfarts van Maria Theresia naar Weenen en werd
later, tot zijnen dood in 1772 .directeur der Keizerlijke bibliotheek.
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Nessel 1 ), een andere Weener reputatie, die de catalogus
van Lam becius verkortte en volledig wilde maken, is het
orakel der Boeotiers alhier, maar alles behalve een Pythische
Apollo. Kollar 2 ), die de tweede uitgave van L a mbecius
bezorgde, zocht zich, geloof ik, een naam te maken door
Lambe ciu s te bevitten en aan te wijzen, wat deze van
een vroegeren bibliothekaris Sebas t. Tengnagel had
gestolen zonder dien te noemen. Intusschen: die diefte
had Lamb eciu s gerust voorbij schoutsdeur kunnen dragen;
want waar Lam becius Ten g n agel vertrouwd heeft,
heeft hij zelf meestal fouten gemaakt ; wat Lambecius
zelf onderzocht is perfect. De ridder de Kollar echter
was te stomp om dat te zien. Daar nu de arbeid van
Lambecius onvoltooid is gebleven, is de gansche erfschat
nedergedaald tot een gansch heirleger van Bibliothecarissen,
Inspecteurs, Custoden en Amanuenses, die zooveel plaats
beslaan, dat geleerden, die hunne wetenschappelijke onderzoekingen daar meenen te doers, geen hoekje voor zich zelven
vinden. Die hommels in den bijenkorf hebben alles gelaten, zooals het van Ness el tot hun overgekomen is, en
de misdeelde Palatina zucht om een tweeden Lambecius.
Die tweede Lambecius zal zeker aan den arbeid van
den eersten veel te verbeteren vinden ; want zoo als ik zeide,
Lambecius heeft niet alles blad voor blad met behoorlijke zorg nagekeken: hij heeft wat al te veel voorliefde
voor allerlei Byzantijnsche nietigheden, waaraan hij zijn
vernuft en geleerdheid ten koste legt ; eindelijk in zijn
gewoone formule „liber antiquus et optimae notae" schuilt
ongeloofelijk veel kwakzalverij. Ik heb als zoodanig een
codex in handen gehad, die niet ouder was dan 1560: het
jaarmerk stond in Grieksche cijfers op de laatste bladzijde,
en Lamb ecius noemde hem toch „antiquus et bonae
1) D. de Nesse' publiceerde in 1690 een Catalogus sive recensio
specialis omnium codicum Mss. Graecorum necnon linguarum Orientalium Aug. bibl. Caes. Vindobonensis.
2) Deze tweede uitgaaf, door A. F. Kollar, verscheen in 17661782, terwijl Kollar in 1790 nog een supplement op Lambecius'
catalogue uitgaf.
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notae". Maar vooral is het noodig, dat de philologische
codices eens goed nagezien (worden), van welter waarde de
vroegere noch hedendaagsche bibliothekarissen niets hebben
vermoed. Zoo ligt er een codex, zeker niet ouder dan
1450 en zeer leesbaar, die de Hecuba, den Orestes, de
Phoenissae en nog eene tragedie van Euripides bevat,
welke mij thans ontgaan is. De tekst zal wel niet veel te
beduiden hebben: maar de scholiast ten minste op de
Hecuba is veel, veel vollediger en veel beter dan de uitgegevene van Matthia e. Ik vond er een fragment of
eene aanhaling in van Dionysius (S amiu s) :604,
zoo ik wel heb met betrekking tot A ethr a, — eene plaats
van Hell an i c u s, veel beter dan zij thans in de uitgegevene
scholièn staat, en nog andere bijzonderheden ; maar ik kreeg
den codex eerst kort voor de sluiting der bibliotheek in
Augustus onder de oogen Ik was en ben nog met ander
werk bezig en bespaarde hem dus tot nadere gelegenheid.
Buitendien meen ik gehoord te hebben, dat Cobet te
Venetiè een scholiast van Euripides heeft gevonden, en
het zou mij zeer aangenaam zijn, zoo ik door u kon vernemen, of de Weener daarmede eenig rapport had. Erg
genoeg ondertusschen dat men Euripides zoo dikwijls
uitgegeven heeft, zonder dat men zich de moeite getroostte
eens even dien codex in te zien, die toch te Weenen zoo
voor de hand lag ! Op het oogenblik kan ik omtrent dien
codex geene nadere aanwijzing, geven. Ik zag hem ter
vlugt: op de bibliotheek is het slechts vergund
codex
tegelijk te hebben, en geen enkel boek wordt naar huis
uitgeleend. Ik zal echter morgen nog eens nakijken en
dan nadere aanwijzingen aan dezen brief toevoegen. Deel
die s.v.p. aan Cobet mede, opdat die nakijke of het met
zijne vond overeenkomt. In dat geval zal ik geen monnikkenwerk ondernemen.

een

1) Het bedoelde scholion met de citaten uit Di o n y s i u s en H ellanicus behoort bij Hecuba 119, en is door Cobet ook in eenen codex
Marcianus gevonden en uitgegeven achter Geel's Phoenissae p. 254. (Zie
beneden p. 188.)
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Voor Von L e u t sch heb ik een weinig in de Par o em i o gr ap h i geschommeld, maar niet veel opgedaan. Er
ligt eene massa grammatici en glossographen rijp en groen
dooreen. Ik verlaat er mij op, dat Bekker daarvan voor
zijne Aneedota notitie heeft genomen, en dat wat hij heeft
laten liggen, niet veel om het lijf heeft. Onder dien arbeid
ben ik echter op een tamelijk interessant excerpt van D i og eni an u s gestoten, dat ik aan Von L euts eh heb medegedeeld : de codex is vrij zeker tusschen 1430-1440 geschreven, en Lambecius heeft hem L. VII p. 553-554
ed. K o 11 a r geheel miskend. Nog een nootje voor Cobet
om te kraken. Hij kept voorzeker de plaats van Strattis
bij Hesychius in oti tkcOa xtxx,f1;, welke Meineke als
disperaat heeft laten liggen. Bij alle de onzinnige varianten
van Diogenianus, Photius, Arsenius levert mijn
excerpt van Di o g enianus het volgende:
f.LXXX6 lgiCtIV Si;
Oi7 Ov. IT i
gpa; az:d2Ipz0v. Rara! wat staat er toch
eigentlijk ? hoe luidt het spreekwoord ? hoe de plaats van
Strattis 1 )?
Wat mij thaws bezig houdt is een schromelijk en vermoeijend geduldwerk. Schub ar t te Kassel en Schne id e win hadden mij reeds gesproken van een Pin d a r u s,
die hier ligt en onuitgegevene scholien bevatte. her aan
de bibliotheek kende men het bestaan van dien codex, maar
veel meer niet : intusschen is het al wederom schande, dat
hij niet vergeleken is, en dat Bo eckh er zich afgemaakt
heeft met de verzekering, dat de codices Vindobonenses niet
veel bijzonders schenen op te leveren. B o e c k h trouwens
oordeelde naar hetgene hij uit Weener catalogi wist, en
de bedoelde codex is niet eens behoorlijk gecatalogiseerd.
Onder andere codices is zij in de vorige eeuw door Met as t a s i o naar Weenen gezonden. Wat die andere codices zijn,
weet ik niet; maar door den Pindarus opmerkzaam geworden, zal ik Weenen niet verlaten zonder ze doorsnuffeld te
hebben. Ik schat dezen codex van den 12den of 13den eeuw ,
zoodat hij in ouderdom met den oudsten, den Parijschen, zou
1) Cob e t heeft over dit fragment nergens gehandeld, en het is
tot op heden nog door niemand ontraadseld.
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gelijk staan. De scholien geven niet veel. Het zijn wel de
Scholia vetera voor Thomas Magister en Moschopul us ; maar zij zijn niet zoo volledig als die van den Breslauer (die trouwens volgens S c h n e id e r, acerrimum harum
rerum arbitrum, niet zoo naauwkeurig als hij verdiende door
Boeckh gebruikt is); wat er meer is, schijnt toevoegsel
van latere hand, is onbeduidend en uitvoeriger in eene(n)
andere(n) slechteren codex van Pindarus te vinden, die ook
hier is. Die laatstgemelde codex geeft, behalve de scholia
vetera en de glossen van den eerstgemelden, die hij in den
tekst heeft opgenomen, nog eenige malen scholien van
G er manus, een heer dat ik tot dusverre niet onder de
commentatoren van Pindarus genoemd vind, maar dat
ook zonder schade onbekend kan blijken, omdat hij niets
mededeelt dan wat etymologische lafheden. Doch de tekst
van den codex is belangrijk : die bevat vele en goede, ten
minste merkwaardige varianten van die(n) gewoonen tekst:
varianten, welke men elders niet vindt, maar van wier bestaan de scholia doers blijken. Doch de varianten zijn niet
gemakkelijk uit te vinden : eene tweede hand, denkelijk
toch odor den tijd van Moschopulus, is er over heen
geweest, heeft gekrabt en gesmeerd om den ouden tekst
met zijnen, insgelijks diplomatisch niet onbelangrijka, vulgaat-tekst in overeenstemming te brengen. Ik kan weder
geene proeven aanvoeren ; want ik laat mijne collatie zoolang die niet voltooid is, gewoonlijk op de bibliotheek
liggen : nu herinner ik mij slechts een allerheerlijkst
to-7ropu, waar B o e c k h en alle(n) Inv hebben 1 ). Wanneer
ik de collatie geheel of heb en reader bij huis ben, zend
ik u die eens in haar geheel. Maar het ergste lijden komt
nog : de codex is een soort van palimpsest en onder den
Pindarus, die zwart ziet van scholia, is nog ander Grieksch
verborgen. Wat dat is, weet ik niet. Ik heb nog niets
opgehaald dan yuy cetx
r Eyxparcia;
ap6vou en eenige
andere onbeduidende woorden. Het is schrift van de 10de
eeuw ; veel denk ik er mij intusschen niet om te be—

—

1) Het is volkomen duister, wat de schrijver met deze variant
bedoelt.
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moeijen : want het kon zijn, dat het niet anders was dan
een of ander Synodicon der Grieksche kerk. Het kan echter
ook zijn, dat over dit nude Grieksch men aangevangen
heeft een Synodicon of iets dergelijks te soh/given, en dat
door een schoonschrijver daartoe de initialen en lemmata
in gekleurde letters geschreven zijn, en dat men daaraan
het doorschemerende rot; oiriou Nix4cpapou cipx,s7ricrx67rou x.r.A.
te danken hebbe. Maar wekt het in alien gevalle niet uwe
ergernis, dat zoo iets vergeten en ongeregistreerd in een
hoek ligt ?
Onder de belangrijkste gedeelten. der Weener philologische codices reken ik de Constantinopolitaansche, die
door Auger de Busbecke zijn aangekocht. Zij zijn juist
niet alle zeer oud, maar zij leveren een onafhankelijken
tekst en hebben het voordeel, dat zij niet door de handen
van Antonius Damilas, Mich. Apostolius en andere
broeders van den gilde zijn gegaan. Er zou zeker onder
deze veel nieuws en goeds te vinden zijn. Maar wie zal
dat hier doen? Volgens En dli cher zelven zijn hier de
Grieksche studiên tot het laagste peil gezonken, en niets is
curieuser dan de verlegenheid van den chef der bibliotheek
zelven, wanneer hij van elders een aanzoek bekomen heeft,
om in een Griekschen codex iets na te zien. Slechts voor
Oostersche handschriften schijnt men vlijt en studie over
te hebben. Thans ben ik de eenige, die onder de bezoekers Grieksche handschriften onder handen heeft. Tot in
Augustus was hier een jonge Engelschman, die zich herinnerde Cobet te Venetie te hebben gezien. Hij was sedert
bijna twee jaren te Weenen en had commissie van de Fuseyists om te collationeren voor de uitgave der Grieksche
kerkvaders, welke zij voorhebben, en waarvan Field 1 ) den
Chrysostomus reeds gedeeltelijk had bezorgd. Ik geloof
niet, dat hij heel knap was: maar zoo als veelal bij Engelschen,
zijne elementaire kundigheden zaten er muurvast in, en hij
werkte met ijver en naauwkeurig. Ik geloof, dat hij mij
bij zijn vertrek gaarne de commissie zou hebben overgedaan ;
1) Field gaf uit Johannis Chrysostomi Homiliae in Mat-

Macula. (2 deelen, Cambridge 1839.)
12
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maar ik zou niet gaarne mijne beste jaren met blokken op
kerkvaders hebben doorgebragt. C'est la mer t boire en
de Weener bibliotheek is aan kerkvaders ongeloofelijk rijk
en heeft prachtige en oude handschriften. Ik vergat u te
zeggen, dat een Weener afschrijvertje zich dood wurmt aan
E pi ph an iu s. Ik weet niet, welk Duitsch geleerde plan
heeft dien uit te geven; maar ik beklaag hem, dat hij zich
moet toevertrouwen aan zulk een Weener wurm. Het plan
is schoon, ik zou voetstoots bijna geen kerkvader weten,
waarvan eene goede kritische uitgave belangrijker resultaten, ook voor de theologische quaestien van den dag, zou
kunnen opleveren dan juist E pi ph an iu s.
Wat ik voor mij gedaan heb, weet gij, geloof ik, door
Prof. Bake. Dionysius Halicarnassensis (zijneRhetorica) en Plat o en eenige Platonica hebben mij vooral
bezig gehouden. Met Dionysius Halicarnassensis
had de Weener catalogus een nieuwe domheid begaan,
waarvan men hier weder niets weet. Als een volledige de
Compositione Verborum staat namelijk bij Nessel opgegeven,
wat niet anders dan een excerpt is, in alle opzigten overeenkomende met het Breslauer van S chneider en Pass ow, maar iets beter. Het andere handschrift der rhetoren
leverde weder den Aldijnschen tekst op, en stond verre
achter bij den Guelpherbytaan. Met dien codex heeft
echter eene bijzonderheid plaats, die ik nasporen zal, zoodra
ik te Leipzig weder kom. Schaefer heeft zijne
mata critica uitgegeven naar aanleiding van varianten, die
hij in zijnen S y lb u r g opgeteekend vond. Hij en anderen
voor hem (F a b r i ciu s o. a.) rekenden die varianten uit
een Weener codex afkomstig; maar nu blijkt het, dat die
varianten slechts gedeeltelijk met den. Vindobonensis overeenkomen en daarentegen bijna altoos met den Guelpherbytaan
overeenstemmen. Gij weet, hoe hoog ik met dien Guelpherbytaan liep: zou hij het zijn, waaraan de varianten van
S ch a efe r' s margo ontleend zijn? of zou hij een ander
afschrift zijn van then codex, die tot dusverre voor ons
verloren is gegaan ? De Ars rhetorica is misschien niet veel
waard; maar het is ongeloofelijk, hoe corrupt hij daar ligt
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en met hoe weinig moeite hij dikwijls te emenderen is.
Slechts Sy lb u r g heeft wat goeds geleverd: Rei s k e en
Schott hebben niet veel bijzonders gedaan, en de Leipziger magister S c h a e fe r durfde zich niet buiten zijn
boek wagers.
Met Be k er' s Plato, ben ik, ondanks al het geschreeuw en geschuifel, waarmede men gaande weg tegen
B e k k e r mijne ooren had volgeblazen (slechts zijn gezworen
antagonist S c li n eider maakte eene loffelijke uitzondering)
wat meer verzoend. Ik dacht, dat hij vooral de Epistolae
wat cavalierement had behandeld; maar nu te Weenen
z;jne codices naslaande, zie ik, dat hij daaruit niet veel
meer had kunnen halen dan hij gedaan heeft. Enkele
kleinigheden voorzeker heeft hij niet opgeteekend, maar
die zijn ook in de hoogste mate onbelangrijk. Slechts een
fragment nit de 7e brief heeft hij geheel laten liggen, en
jnist dit was weder nit een Constantinopolitaansche codex
en inisschien niet onbelangrijk. In de schemerachtige plaats
b.v. Ep. VII p. 343A heeft het voor Tx vevo4t,teva Car' ceen 06,
Tx ;/£1/01,C114£YX denkelijk voor vs:do/Ito-pa:4x, dat wel het
ware kon zijn. Nu wij toch aan dien 7e brief van Plato
vervallen zijn, doe mij s.v.p., zoo gij er lust toe hebt, eens
het genoegen de plaats p. 335B na te zien: van (Tali 3
-

.120,..xp;%/./.4z.r:;; Ts:1M; TS C:01'1,0 — Tapsiou lirtp.6v T£ xai ai,a2tiCell 71- 6114- CO;

De plaats zult gij, geloof ik, corrupt vinden wat
woorden en woordschikking betreft. Voor 2-.73 jz rip.71 7`a6aoci
lezen vele codices TOC) Irip.a Aatalcei en zoo ook de Weener
(Bekker (21)); ik wenschte To gi.t7riivrAcc6eal 1 ), opdat de constructie zij: OTITEp div ohlrat gx;roptEry cc6rcii Tspi ra it,t7rith
TAxo 9ar; zoo moet blijven staan, weet ik geen raad. In
de tweede periode weet ik even weinig raad met al de
relativa, ten zij gij mij vergunt, achter 3proy eerst een comma
te zetten en dan. vv voor civaptatiov door te schrappen, zoodat de constructie worde: oux 6pcZ":v 2%,4iX011 XCCItbP devaystatov
(sr) 6LIVE;..PgAZEIV, terwijl ik den tusschenzin or; ffuven Erat
70::.1- ClX13j.

-

-

-

-

-

1) Hermann schreef ro131171 17rXouractr, dat op hetzelfde neCrkomt,
maar den ooraprong der font duideltk maakt.
-

— 180 —
rp. oivocrioupvia oplos in de constructie :
c'xvocrioupyia.

a rio i TCZY
-

71-

p. uver.

Wat mij verwondert is, dat Bekke r, die eenmaal toch
al die onplatonische lorren, zoo als den Sisyphus en de 6pot
enz. enz. uitgaf, niet volledigheidshalve al het onechte, dat
hij vond, aan het derde stuk van zijn derde deel heeft
medegegeven. In de Weener codex Phil. LXXXII staan op
naam van Plato vier brieven, die zeker zelfs Di ogen es
L a ertius met zijn 13 brieven nimmer gekend heeft. Het zijn
vodden, die zelfs niet eens den minsten geur vau Attischen
honig hebben ; maar van waar zij verdwaald zijn, weet ik
niet. Ik zou ze spoedig genoeg op hun nommer hebben
gebragt ; maar in Weenen zijn de Epistolae Socraticorum
van 0 r ell nergens, zelfs niet op de bibliotheek, te vinden.
Ik weet, dat die nog een paar onechte brieven van Plato
heeft uitgegeven. Misschien behooren deze daaronder. Gij
kunt mij zeker aan inlichting helpen. I begint : rsc5p7/4
i71 1COAfp agawxa. II : icauittaxo; Ln-gp ou yiypaCpcc
1$02l i0 g; 1 p.ev a:•31,,og.
agacoxa 7:0
iTICO20)1 .
Kpivott;
IV: 11001mi cipayrg4Azircq rob 'Aaroathpou. Eene daarvan is,
zoo ik mij we] herinner, reeds door Leo Allatius in het
licht geschopt. Het is volstrekt geene zonde, als zij alle
vier in alle eeuwigheid in het donker blijven 1 ).
Voor de Placita philosophorunt vind ik hier niets :
Galenussen bij de vleet, maar geen Historia philoiophiae ;
van Eusebius uit de Praep. Evang . slechts excerpter,
maar geene uit Plutar chus. Er is hier eene mooije
St obaeus van de 10e eeuw, die ik grootendeels gecollationeerd heb, maar (die) intusschen zoo met den tekst van
Trincavillus overeenkomt, dat hij of zelf of zijn tweelingbroeder daarvoor tot type schijnt te hebben gediend.
S chow heeft voor een goed deel uit dien codex gehaald,
wat er uit te halen viel: en het is buitendien het Florilegium, niet waarnaar ik het meest verlangde : de Eclogae.
Nog moet ik u melden, dat achter een der Plato's,
Bekkeri 43, eenige redevoeringen, ik geloof twintig, van
-

,

1) Men vindt ze thans in de editie van Hermann onder de numniers 15, 16, 17 en 18.

—
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Dio Chrysostomus te vinden zijn. Ik zou die voor u gecollationeerd hebben ; maar vooraf wilde ik toch weten, of
Emper i us voor zijne uitgave dat handschrift had gebruikt
of laten naslaan. Het zal zoo van het midden der 15e
eeuw zijn, dus niet zeer oud, en bij het nazien van enkele
plaatsen, die mij in het boofd hingen, vond ik geene varianten van beteekenis. Maar nu is de uitgave van E m p erius her te Weenen, waar alles langzamer gaat, „bis jetzt
noch nicht". Zoo Emperius hem niet gebruikt heeft en
gij het geheel of gedeeltelijk gecollationeerd wenscht, spreekt
het van zelfs, dat gij slechts te bevelen hebt.
Hoe rijk en belangrijk de Weener bibliotheek ook zij,
ik vind het er alles behalve huisselijk. De groote zaal is
vol lezers, maar hemel ! welke lezers ? Weeners, die zich
vervelen met hunne eigene niaiserie en die nu eenige uren
van den langen dag komen doorbrengen met lezen. Zij
lezen b.v. de Biographic universelle van A of en leggen
een vouwtje waar zij gebleven zijn, om daar den volgenden
dag hunne studie voort te zetten, tot dat zij na jaar en
dag of sterven, of het tot Z brengen. Verboden boeken
komen niet nit de kast. Ik was voor Rase bezig met de
Tactici en wilde daarvoor nazien, of P. L. Courrie r, die
eenmaal op de uitgave daarvan plan had gemaakt, ook iets
omtrent de Straatsburger codices mededeelde. Eerst zeide
men, dat Courrier niet op de bibliotheek was, en toen ik
mij al drie uren in dat Bemis had getroost, kwam eindelijk
schuchter en in het geniep een der onderbibliothecarissen
met de Oeuvres compUtes aandragen. Wetenschappelijke
journalen komen er in menigte ; maar er is niet, zoo als bij
(u), een tafel, waarop zij alle(n) vriendelijk uitgespreid liggen
en waar zij u uitlokken om ze eens in te zien. Slechts de
bibliothecarissen lezen ze en sluiten ze dan weg om ze te
laten inbinden. Ik ben dus in de volslagenste onwetendheld van al wat er op het gebied der wetenschappen in
de vier laatste maanden is gedaan. Slechts bij Endlic her
hoor ik daarvan van tijd tot tijd slechts een woord. Maar
Endlicher is met al zijn talent een Oostenrijksch ambtenaar van top tot teen, en officieel tot in zijne wetenschappe-
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lijke beschouwingen toe. Komt het daarvan, dat hij zich
in den laatsten tijd met zooveel ijver op het Chineesch
heeft geworpen ?
Eindelijk de ergste jammer is, dat op geene voorwaarden
hoegenaamd boeken naar huis worden vertrouwd. Ik ondervond hoe ellendig dat gemis was, toen ik mijne recensie van
Van H all en Groen hier gedeeltelijk stelde, en telkens
's morgens op de bibliotheek in de meest gewoone boeken
nazien moest, wat aan mijn geheugen ontgaan was. Zoo
kwam dat product vrij pijnlijk ter wereld en daarom is het
mij eene dubbelde troost, dat het in Holland zoo goed ontvangen schijnt. Kemper is, zoo ik hoor, tegen het laatste
gedeelte te velde getrokken ; maar wat hij geschreven heeft
is mij nog niet onder de oogen gekomen. Ik verlang er
zeer naar, omdat men zegt dat het goed geschreven is.
Doch erger dan toen ging het mij in Augustus. Toen was
de bibliotheek gesloten: het weder liet 1 ) geene uitstapjes toe
en door een misverstand in mijne correspondentie verwachtte
ik brieven van huis, die men mij niet zond. De weinige
boeken om mij waren uitgelezen: mijn eigen arbeid stokte,
omdat ik de materialen niet had, welke ik behoefde. Ik
had then ten gevalle van Surin gar Betrachtingen kunnen
schrijven over het cellulair systeem 2); maar liever verkoos
ik mij in het Boheemsch te begraven. Gij lagcht mij misschien uit; maar te Breslau had ik mij wat Poolsch ingestampt : te Itaudnitz had ik veertien dagen geleefd te midden
eener bevolking, waarvan ik zeggen kon :
Barbarus his ego sum: quia non intelligor ulli ;
ik ergerde mij toch het meest, omdat ik hen niet verstond.
Praag had ik op mijne doorreize de mooiste en interessantste
stad gevonden, die ik tot dusverre had gezien, en de hoofdstad van Boheme had mij voor zijne geschiedenis en voor
land en natie ingenomen. Daarbij men zegt, en ik geloof
1) In het handsehrift is hier het woord „ik" ingevoegd.
2) Toespeling op den philanthroop W. H. Suringar. Bakhuizen
van den Brink denkt aan zijn geschrift: Gedachten over de eenzonie
opsluiting der gevangenen. (2e druk, Leeuwarden 1843.)
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te regt, dat Boheemsch voor de overige Slavische talen de
beste sleutel is. Ik geloof te regt: want de taal is ongemeen rijk eu daarbij deels zoo afgesleten, deels zoo buigzaam
in hare vormen, dat het op een tijdvak van uitgebreide en
algemeene ontwikkeling wijst. Voor eenige jaren heeft men
een handschrift met oude Boheemsche gedichten ontdekt,
alle meesterstukjes van kracht, van gevoel, van uitdrukking,
van oorspronkelijkheid. Enkele dier gedichten waren zelfs
in Duitsche liederen overgegaan, zonder dat meu den Slavischen oorsprong kon nawijzen 1 ). Die fragmenten reikten in
de dertiende eeuw en nog vroeger, en bewijzen voor een toestand van beschaving, van vorming, die zelfs eenigermate
buiten de heriuneringen der historie ligt. De Boheemsche
mythologie of mythische historie is welligt zoo rijk als de
Grieksche voor de Homeriden lag, niet natuurlijk zoo plastisch
eu schoon, maar veel helderder van kleur dan wat ik van
Noordsche saga's weet. Boheme herinnert zich eenen Lumir
als zijnen Or phe u s. Maar dat alles zijn studien voor lange
winteravonden, wanneer ik het eenmaal zoo ver gebragt
heb, dat ik Slavische boeken ad aperturam lezen kan.
Zonder mij te schamen beken ik, dat ik daar nog verre van
ben, en gaarne wilde ik de personal, die er in ous land
pretensie op waken, b. v. Halbertsma 2 ), ten dien opzigte
eens op de(u) tared voelen. Die Slavische talen zijn voor ons
eene geheel vreemde wereld, ten minste in hare oorspronkelijkheid; want ik vermoed, dat de vorm der constructie door
lengte van tijd deels der Duitsche taal, deels het Latijn is
nagebootst. Duitsche woorden laten zich bij menigte herkennen ; maar het is mij nog moeijelijk van alle te zeggen,
of zij eer Duitsch dan Slavisch geweest zijn. A nderen hebben
onmiskenbaar met Grieksch en Latijn eenen gemeenen
oorsprong, inaar zij zijn door vervorming onkenbaar ge1) De hier bedoelde epische en lyrische liederen der 13de eeuw
zijn in een onvolledig handschrift te Koniginhof door Hanke ontdekt en
in 1817 uitgegeven.
2) Nam. Justus Hiddes Halbertsma (1789-1869), destijds
seer bekend door zijne Friesche en anclere letter- en gesehiedkundige nasporingen.
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worden: zoo is ptac vogel en ptaci vliegen zeker met de
Grieksche vormen kn-rdebtp, rrilvati enz., verwant ; praci,
bezigheden, arbeid, komt zeker van 7r todecro-co; placi, weenen
heeft den wortel met plangere gemeen ; wecer, avond, met
vesper; plamen, vlam, met flamma. Het Grieksche xpiorrco
vind ik in dezelfde beteekenis in het Slavische krititi; de stam
sternere, vooral in de(n) vorm sira, en trahere zijn ook in het
Boheemsch aanwezig. Zoo zou ik duizende(n) overeenkomsten
kunnen noemen ; maar even talrijk zijn de woorden, waarvoor ik in mij bekende talen in het geheel Beene analogie
weet, en zonderling, dat het mij een paar maal voorgekomen
(is) als vond ik ze in het Engelsch terug : b.v. bless en blessing,
zegenen en zegen, is, ik zou er alles onder durven verwedden, Slavisch. UH.G. ziet uit hetgeen ik hier ter loops
nederschrijve, met hoeveel nadeel voor vergelijkende taalstudie het Slavisch wordt verzuimd : te meer daar het de
taal is eens yolks, dat zich tusschen Grieken, Romeinen en
Germanen heeft ingedrongen, van die alle wat genomen,
en wederkeerig met zijne horden in de Europesche wereld
van het Westen is ingedrongen en daaraan wat heeft medegedeeld. Ik ben zelf uit beginsel op het punt van vergelijkende taalstudie zeer voorzichtig en terughoudend ; ik laat
mij niet ligt door schijn verleiden en ik heb zelfs een soort
van afkeer tegen alle de sanguinische verwachtingen, die men
daarvan voor de geschiedenis der volken koestert. Zoo
hindert het mij in de Indo-Germaansche dweeperij, dat men
luchtkasteelen van volksverhuizingen enz. bouwt, die geenen
historischen bodem hebben. Maar dit zeg ik met overtuiging, dat men verkeerd doet door van het Sanskrit in
eens op het Germaansch over de Slaven heen te springers,
dat men bij het wroeten naar oud-Italiaansche talen en
hare vergelijking met Aeolische en Macedonische vormen,
wel eens hoed zou doen ook naar Slavische analogies te
vragen. Misschien kan ik, wanneer ik wat verder in mijne
studiên ben, u daarover iets stelligers en belangrijkers
mededeelen.
Maar ik zou aldus voortschrijvende u met eene schromelijk port voor deze onbeduidende regels bezwaren en welligt
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op de kosten van „twee en een halve cigaar" gedurende
de lectuur 'jagen 1 ). Derhalve haast ik mij te komen tot
hetgeen u zeker belangstelling zal inboezemen. Italie had
ik gehoopt te zien, Venetie vooral lokte mij als philoloog
niet minder dan als Amsterdammer; maar ik zal die(n) wensch
moeten opofferen : mijne omstandigheden laten het voor het
oogenblik niet toe. Maar zoo ik het niet verder breng, is
langer vertoeven te Weenen eene dwaasheid. Denkelijk
verlaat ik in het begin der volgende maand tamelijk onvoldaan de Keizerstad. Ik had gehoopt uit het archief veel
op te delven voor mijn Willem 2 ). Mislukt dit, dan schiet
mij niets over dan eindelijk het boek te voltooijen en in
de wereld te zenden. Dit moet ik doen op eene plaats,
waar ik alle bouwstoffen ter hand kan hebben: zoo digt
mogelijk bij Holland. Ik zal dus denkelijk om vele redenen
den aanstaanden winter weder in Belgie doorbrengen. Doelen planloos verre van het vaderland om te dwalen, wil ik
niet. Zal ik u de waarheid zeggen: ik behoor onder de
hand een weinig aan onze letterkunde: ik heb op letterkundigen, die mij omgaven, eenigen invloed geoefend; niets
van hetgeen onze letterkundige wereld bewoog, dat zich
niet eenigermate aan mij mededeelde. Het leven in die
sfeer is voor mij eene morele en intellectuele behoefte geworden, vooral sedert mij het toeval aan onze vaderlandsche
geschiedenis gebragt heeft. Het grootste gemis, dat ik op
mijne reize gekend heb, is, niet mede te leven met het
literarische en wetenschappelijke Holland. Vooral sedert
het misverstand tusschen Potgieter en mij opgeheven is 3 ),
wensch ik weder iets van mijn vroegere medewerking aan
alles te hernemen. Een boek, dat in de Hollandsche geschiedenis ingrijpt, en dat (naar) ik hoop eenige oorspronkelijke
ideen zal behelzen, behoor ik van nabij in zijne lotgevallen te
1)

Toespeling op Ge el' s mededeeling in zijn laatsten brief: hier-

voor p. 99.
2) De studie over „W ille m" (van Oranje) is zonder twijfel de reeks
opstellen, later uitgegeven als: Cartons voor de geschiedenis van den

Nederlandschen vrOeidsoorlog.
3) Zie hiervoor p. 8.
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volgen, en waar te nemen, welken indruk het maakt, welken
het mist. Mijne vrienden zijn sedert eenigen tijd in beweging; zij broeden iets 1 ), ik wil hen een weinig van nabij
komen helpen. Schrik niet en zet, bid ik u, geen Oudeheeren-gezigt op de gedachte aan een jong Holland. Gij
kept mij: mijn blood klopt er warm genoeg voor ; maar
mijn hoofd is er te methodiek, mijne vorming to klassiek
voor. Ik kan misschien zelfs carts voorkomen. Eenmaal
begonnen aan geschiedkundigen arbeid, kan ik aan geene
nationals beweging vreemd blijven ; ik kan de eel's ingeslagen historische rigting niet laten varen : en zooveel heb
ik in Belgie gezien, dat het zoowel voor ons als voor de
Belgen zelven 2 ) ongekende schatten bevat. Ik wil de wintermaanden besteden om ten deele die mijn te ontginnen, ten
deele om aan andereu aan te wiizen wat er te doen valt.
Meer en meer wordt het mij duidelijk, dat eene andere, een
meer wetenschappelijke pest ook onze historische nasporingen leiden moet. Terwijl ik u deze plannen mededeel,
moet ik mij tot algemeenheden bepalen. In loco kan ik
eerst beslissen, wat ik doen wil en hoe ik het doen wil.
Schrijf mij opregt: gelooft ge niet, dat ik in eenige opzigten op den gang onzer Hollandsche literatuur eenigen
invloed kan en moot oefenen ?
Met October dus reis ik van Weenen af, zonder dat ik
mij echter thans aan een enkele maand vroeger of later
bepaal. Daarom zou het mij aangenaam zijn, zoo (ik) op
eenige punten van mijn brief hier voor 1° October eenig
antwoord ontviug. Mag ik die punten eens nader bepalen ?
Ten eerste : berigt van u, of gij de collatie van den D i o
Chrysostom us verlangt ? Ten tweeden : of de scholiast
van Euripides dezelfde is, dien Co bet outdekt heeft en,
zooals men in Duitschland vertelt, in zijne Anecdota zal nitgeven? In het laatste geval bekommer ik mij niet verder
om den Weener codex, die in alien gevalle niet oud is.
1) Zoover ik weet, is van dit plan nietc naders bekend geworden.
2) Het bandschrift heeft: zoowel door ons als door de Belgen
selves. (Bedoeld wordt natuurlijk het Belgische rijksarchief.)
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Ten derde: of men nog weer verlangt van den Sim p
ciu s in Epicteturn, na de proeve, die ik aan Prof. Bake
gezonden heb en die, mijns bedunkens, niet uitlokkend is?
Ten vierde: een hupsche fluke Franschman, een mathematicus, is door zijn g,ouvernement herwaarts gezonden, om
op de bibliotheek brieven enz. van beroemde mathematici
op te spooren. Het kon zijn, dat hij hetzelfde te Leiden
kwam doen; maar eer hij daartoe kwam, heeft hij mij verzocht voor hem eenige inlichting te vragen. Hetgeen hij
wenscht te weten, is dit. Zijn er te Leiden handschriften
of brieven van Fermat, Chr. Huygens, Descartes,
Leibnitz, Mersenne, d'Alembert, Bernouilli en
Desargues? Op het punt van Huygens heb ik hem
geantwoord, dat, zoo ik meen, U yl en broek 1 ) daarvan de
uitgave had aangevangen. Maar (A674 TiC tsir 067t Z.116$ 2 )) hij
antwoordde, dat men in Frankrijk niet volkomen met die
uitgave tevreden was. Welligt kan UH.G. mij zonder veel
moeite op die vragen inlichting geven, of auders b.v. aan
aiser 3 ) opdragen, wat er op te antwoorden valt.
Behalve dien Franschman (hij heet Lape yr o u s 4 )) is
hier voor eenige dagen op de bibliotheek verschenen M.
Matt er 5 ) (van de gcole d'Alexandrie en het Gnosticisme).
Ook uwe veelgedecoreerde collega Baron West reenen
v au Tie 11 an d t 6 ) schuift hier over de straten Weenens
met twee 1 ak k e ij en achter zich. Ann de grimassen, die
mij gemaakt worden, zou ik zeggen, dat hij op de bibliotheek kwaad van mij gesproken heeft. Ik zal hem in het
1) P. J. Uy len br o ek, hoogleeraar in de physica te Leiden
(overt. 18441.
2) Iemand zegt bet, niet ik.
3) F r. Kaiser, hoogleeraar in de astronomie te Leiden (overt. 1872).
4) Van de bedoelde uitgaaf van brieven van Fransche mathematici
schijnt niets gekomen to zijn.
5) Jac ques Matt er (geb. 1791) was in 1845 hoogleeraar in de
geschiedenis te Straatsburg, en bekleedde later de zeer invloedrijke betrekking van Algemeen Inspecteur der Universiteit van Parijs. De door
hem geschreven, bier genoemde werken
Essai historique sur re'cole

d' Alexandrie en Histoire critique du gnostictsme.
6)

Zie hiervoor p. 78.
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oog houden en opwachten, niet om hem of te kloppen,
maar om hem te belezen, of hij met zijne ridderorden en
Staatsraadschap mij hier misschien het archief kan ontsluiten.
Voorts verlang ik hartelijk naar eenig berigt, dat gij
wel zijt en dat de zorg die u drukte geweken is. Vertel
mij, bid ik u, ook iets van Cobet. Deel mij mede, wat
gij van mijn plan zegt, en wat gij mij raadt. Groet Prof.
Bake en zeg hem, dat ik zeer naar berigt van hem verlang; wees vooral overtuigd, dat ik met opregte verknochtheid steeds blijf
tui obsequentissimus
Van den Brink.
P.S. Nu schiet mij naauwelijks ruimte van papier over
om u te zeggen, dat mijn adres is: Ween.en, Spiegelg as s e No. 1104. De aanwijzingen omtrent Euripides zal
ik op een los kattebeltje morgen hier invoegen. Eigentlijk
heb ik nog oneindig veel aan u te schrijvem
N.B. Een paar proeven bit de Hecuba volgens den
bewusten codex. Hecuba vs. 39: Ei.,5-6voyroes o Vt.ca as' zottvon perk• of rcip Arrixoi 7rp6; TE 7 6.1/ 1.1061.1 X011 76 crilp.otiv6p.evov 7631.1
-

-

-

Ciribopci%ireg, oti TO; 72%)21 G6111 01,5l.:1 linala6cl.51 Tip A670:i'76
yap 7z av 'EAkIvizav cv oix ebre TO; oixoy si56voiv 1), g7raxoAot%acis TWITii:S/, ca.Adt 71-* r v l'Iivoiccv To 64/..Lalli614E1411 rig;
-

-

Ag:ECt); EITE

aisuaciyovra c .

Ib. vs. 119: rob;

04crice; irceilac• evlot Cpoto i ;:, yei.cOvocc sparstisaoti "Ikov, p.4di Tits crup.i.taxiac oin-ok4t1.6i.tevoi
(sic) •r• :./ Arapoev. ati ;cot; "01.tvi po;
ray Aleveo Oice •,yeto Ocei
'Aa4vaticov. AtovOo tog yofiv 6 rbv 1:6x4ov Tori:rat; Cb4cri•
evi.cric.4 adra (sic) ac.1-04. aocpau 71:11) 111TaiW5", not7rarpbg per€pa, 571 c.4 c1677:1V X0p,i0 CeTly OntalaE. ATE.VgAIXOg al TO;
'EXiiP4v 7riporsi Tx1<6tigiov, steAseirroz; Scysiv Al'apx2/ xxi 'E4eri;
acap4crap..64 Mapco 71 avroaxn Co ZOCTI,t(f) Ol71 050,4El TO; ,6,41.LoCPcbra
'Axe:it/aura (sic). 'EXA.o4vtssoiii (sic) d';'1 cpATIV (sic) ClCdroti; •cparetthioet,
on Ws, el p.iv aoley "IAiov, Ada:Pupal/ army Xa134.16111, El ae to, SCP
?OJT pi;l6CtlYTO a67,13X• (sic) ;;CTCG at xxi fLendc KaeAxiaovros (sic) Ey
el:441.711c.
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1) De scholiast had eigenlijk bedoeld:
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Voorts, er staat geen vierde tragedie in den code;
maar slechts de drie opgegevene Hecuba, Orestes, Phoenissae.
— Het is codex Philol. CXIX van Nesse 1.

N°. 25. C. G. COBET AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

Leyden, September 1845.
Amicissime !
Quod bonum faustum fortunatutnque sit I) ! Met
een vrolijk hart, vervuld met de opregtste vriendschap
jegens u, mijn waarde Van den Br ink ! schrijf ik u in
haast deze regelen uit Leyden (c'; Ze5 xati asoi) 2)! Ik heb
u zooveel te vertellen, dat ik er geen tiende gedeelte van
zal kunnen afkeuvelen, en omdat men altijd naderhand
hetgeen men heeft laten liggen, houdt voor belangrijker
dan het gekozene, weet ik niet ri 71 pC;37011 etc. 3 ); in deze
verlegenheid zal ik u eerst een paar woorden schrijven
van mijzelven en dan u antwoorden op eenige punten van
uwen rijken brief aan Prof. G e el. "Agoue d•; 4).
Ik ben gezond, zonder betrekking, mal vrolijk, ontslagen van alle vooruitzichten, maar vol blijde hoop op
mijne te maken uitgaven van .A. th enaeus enz. 0 qui
complexus et gaudia quanta fuerunt 5) te Leyden en te Zwol,
Totpx raj; rElvaptivoic 6 )! Ik heb kamers gehuurd op het Rapenburg en lath de gandsche wereld uit, behalve hen, die ik
hoogacht en liefheb. Ik heb ze allen teruggevonden, zooals
ik ze wenschte weder te zien. Excepto quod non simul
esses 7 ), — aapTery zO, cpixe Barre, rax' etc. 8). Gij weet
-

.

1)

Laat het zijn onder de baste voorteekenen en verwachtingen!

2) Goede Hemel !
3) Wat het eerst... (met toespeling op een regel uit Home r u s).
4) Luister dan.
5) 0 wat vreugdevolle ontmoeting en omhelzing !
6) Bij mijne ouders.
7) Behalve dat gij er niet bij waart.
8) Houd moed, mijn waarde B at tus! 't zal weldra beter gaan.
(Ontleend aan Th e o o r it u s Idyll. IV 41.)
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het en zijt er, hoop ik, van overtuigd. Corpo di Dio, er
zijn Kier zoovelen, die u van gandscher harte zijn toegedaan, inter quos etc. 1 ); gij weet het wel.
"Avai: "A7roAlov 2), wat hebt gij schatten van kennis
bijeengezameld, °Lae 5UPEE.%06 CPthrc.tni El; 4E1/0; T0660070Y 3 ).
Daarom maak ik geene de minste zwarigheid, om er u wat
van af te nemen. Ik moet u vooreerst zeggen, dat uw
Lam becius een prul is in het waarderen van codices.
Ik heb het altijd vermoed, en uw brief maakt het uit. Kunt
gij het met mij eens worden, dat 95 procento van hetgeen
de rommelzoo van Grieksche codices oplevert, prullen zijn
— of niet Zeker ja (een klein weinigje kunt gij afdingen,
maar het is niet noemenswaardig). Al wie die nietige vodden
niet kan onderscheiden van de rest, bezit noch vernuft
noch geleerdheid. Ik raak daar iets aan, dat ik nu niet
kan uitwerken; doe het zelf.
Laat den codex van Euripides maar liggen ; het goede,
dat hij bevat, heb ik uit Venetie medegebragt, veel rijker
en correcter; de Marcianus is uit de 12e eeuw en al de
overige zijn prullen in vergelijking. Codices uit de 15e
eeuw zijn bijna altijd tot niets nut dan tot kwakzalverij en
tijdsverspilling, wanneer er oudere bestaan. Bemoei u
nooit met Aeschylus en S oph oc 1 es ; zij liggen te Florence, evenals Athenaeus to Venetie. Nog iets. Waarom
schrijft gij een scholion af op 6rparsup.a-s6a6yovra;"? crxq iude
icrri xanion pvti; etc. Cui Bono Staat er iets in, dat wij niet
wisten, of bevat het iets dat ons gevoel of onzen smaak voldoet en streelt Neen. Ergo — habeant secum serventque
sepulchro 4). Wat geven wij om Thomas Magister en
Moschopul us Niets. Nooit is eene schoonere vrouw afzigtelijker oud wijf geworden dan de Grieksche literatuur —
Athene-Byzantium ! 7666011 paS gezond verstand en smaak
an-b
Laat ze loopen ! Lees Pin darns
8601 otipav6;
-

,

1) Onder wie, enz.
2) Koning Apollo!
3) Men vindt Been twintig to zamen zoo rijk als gij. (Ontleend aan
Homerns Odyss. XIV 98.)
4)

Laten zij het in hun graf medenemen.

5) 't Is een afetand als van hemel en aarde.
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liever met Van den Brink, dan met Moschopulus. Ik
geloof, dat ik zelfs Endlicher of zijnen keizer boven hem
zou de voorkeur geven. — Ik heb vele palimpsesten gezien
— het zijn menigmaal kerkvaders (de oude jufvrouw) die onder
het tweede schrift schuilen: zij verdienen niet beter. Er bestaan ook in Italie vele onuitgegevene brieven van Plato,
Socrates etc. Bezondig u toch niet, zelfs aan de gedachte
om ze uit te geven. Noch voor de Placita philosophorwm, noch
voor Galenus, noch voor Eusebius heb ik iets goeds
immer gevonden, hoewel ik vele codices van deze allen heb
geopend. Voor de Par oemiographi bijna niets: jets dergelijks als wat gij gevonden hebt, heeft Leutsch ook uit
Venetic ontvangen. Met dank neemt men er eenige varianten uit aan, zooals voor uwe plaats uit Strattis, waarmede ik geen mad weet: 1 6 a
Dan-62/ 1 ).
Welke oratien van Dio bevat uw codex ? Zekerlijk
eenige uit de 30 eersten of laatsten ; zoo niet, is uw codex
oud, zeer oud, en hebt gij reeds 44ne enkele lezing er in
gevonden, die geen criticus raden konde :' Zoo neen, laat
maar liggen.
Ik ben overtuigd uit hetgeen gij schrijft van de codices
van Simplicius, dat Lambecius weder dom geweest is in zijne opgave van den ouderdom en de waarde
dier boeken. Indien gij niet op de eerste twee bladzijden eene
of meer lacunae hebt ingevuld gevonden en eenige lezing,
welke niemand had kunnen terugvinden zonder die hulp,
laat maar liggen.
In het algemeen, mijn waarde Van den Brink, yenkwist uwen tijd niet aan codices, die niet zeer oud of zeer
zeldzaam zijn : van de meeste Grieksche classici bestaan
op zijn hoogst drie codices, die verdienen nagezien te worden.
Wat bates ons schrijffouten van latere librarii:' Nog meer
walg ik van de 7C CC paa 10 pa COCT SIC 2) van latere lezers.
Met alle regt, helaas, bespot men ons; het is alsof men
het er op heeft toegelegd, om alle gezond natuurlijk verstand en smaak te verdelgen; zoo dwaas behandelt men de
-

1)
2)

Maar met zoeken is het te vinden.
Slechte correcties.
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kunst, quae a primario, quod in judicando cernitur, munere,
critica appellatur 1 ). — Basta.
Niemand gevoelt zoo goed als ik, hoe gij te moede
zijt onder die uilskuikens, zonder boeken. Hoeveel gelukkiger
was ik te Venetie ! Alle boeken en codices nam ik mede
naar huis zonder dat men ze zelfs aanteekende, en ik was
er dagelijks 10 urea mede bezig ; voor de rest was het juist
als te Weenen. De bibliotheek wordt bezocht door schooljongens om de vertalingen en door lezers van couranten
en verzen. Niemand kent daar Grieksch dan in het bijzijn
van onkundigen ; trouwens dan verstaan ze Boheemsch ook,
vermoed ik.
Ik heb geen — papier meer. Hoe jammer! Ik heb
nog zooveel stof en lust u te schrijven. Eene volgende keer
wat uitvoeriger.
Gij kunt nimmer den moed en de opgeruimdheid verliezen ; want gij zijt er van verzekerd, dat gij de genegenheid en achting en zelfs
rOv Aix 2 de bewondering verworven hebt van vele zelfstandige menschen en bevoegde
regters.
Addio !
t.t.
Cobet.
)

N°. 26. J. GEEL AAN BAKIIIIIZEN VAN DEN BRINK.
Leyden, 18 September 1845.
Uwe hartelijke belangstelling, optime ! eischt, dat ik
u v645r alles goed berigt Beef omtrent mijne lieve patient.
Hare ziekte wijkt langzamerhand, en het is te voorzien,
dat zij in den loop van den aanstaanden winter geheel herstellen zal. Dit geeft mij, na veel treurige gewaarwordingen,
moed en nieuwe kracht, en de terugkomst van Cobet is
een heerlijk prophylacticum tegen het inzakken. Hij is
1) De kunst, die naar haren aard en oorsprong kritiek (oordeelkunst) wordt genoemd.
2) Bij Jupiter!
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razend vrolijk en opgewouden: zijn ingesloten briefje 1 ) geeft
er eenig denkbeeld van. Hoe opgeruimder hij is, des te meer
Grieksch komt er voor den dag. Zijn antwoorden op uwe
vragen (die hij ook het best beantwoorden kon) zijn apodictisch ; maar gij kunt ze gerust vertrouwen. Hij kent dien
heelen boel op zijn duim.
Wat m ij nog te behandelen overblijft, is de vraag, van
uwen Franschman naar brieven van beroemde Mathematici.
lk wou, dat ik al de kracht van de Cobetiaansche verzekering bezat, om uwen Franschman to beduiden, dat het
oordeel van zijn Franschen over IT ylenbr o ek onregtvaardig en ondankbaar is. De brieven van Hu ygens,
HOpit al, Leibniz en anderen kunnen niet getrouwer
afgeschreven en afgedrukt worden dan hij gedaan heeft,
en ik herinner mij, dat Uylenbr oek klaagde over de
recensie van Biot 2 ) in het Journal des Savants, waarin de
noten van Uylenbroe k, die niemand van hem had mogen
eischen, pedant becritiseerd waren. fk reken gerust, dat
die heeren niet behoeven over te werken, wat onze arme
vriend reeds gedaan heeft. Maar ik moet eerst naar de
Bibliotheek, eer ik een pertinent antwoord geven kan over
den rest. Daarvoor laat ik het overige van deze pagina
in Blanco.
Het resultaat van mijn nakijken is, dat de brieven van
Mathematici hoofdzakelijk schuilen in het Legatum Hugenianum, en dat men slechts onze gedrukte Catalogus heeft
na te slaan p. 351 sqq. on de voorrede van U y le nbroe k.
Wij bezitten vele brieven van geleerden, maar meest van
philologen. Er schuilt welligt hier en daar een van een
Mathematicus ; maar dat zal niet veel te beduiden hebben.
Ik geloof wel, dat het de moeite loont, onze dingen to
komen bekijken.
Wanneer gij dezen ontvangt, hebt gij zeker reeds berigt
door den heer Van Hee s, dat uwe zaak 3 ) zoo slecht niet
1) Hiervoor afgedrukt onder No. 25.
2) J. B. Biot, redacteur van het Journal des Savants (geb. 1774).
3) Nam. de questie over de aanbeveling der regeering in zake het
archiefonderzoek.
13
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staat, als gij in een verbolgen humeur vermoedt. Ik twijfel
niet, of het zal goed afloopen, en gij zult in de Weener
archieven kunnen onderduiken. Het is eene mooije taak,
Bakhuizen, en gij kunt verzekerd zijn, dat men, wat gij
leveren zult, met graagte bereid is te ontvangen. De bewondering van uwe recensie 1 ) is algemeen. Voor mij, die
maar middelmatige kennis van onze geschiedenis heb, gaat
gij meestal wat diep; maar ik kan toch de methode uwer
critiek nagaan: en die is mijns erachtens (zegt Siege n.beek) zooals Groen en Van Hall ze niet kunnen bereiken. Mij dunkt, dat gij en passant aan Groen getoond
hebt, dat hij met zijne Correspondance nog oneindig weer
had kunnen uitrigten dan hij gedaan heeft. „Quidquid
tangit, lumine ingenii sui collustrat" 2). Dit heb ik in eene
noot op de Phoenissae geschreven, toes ik iets uit uwe
recensie van mijne Dionea aanhaalde. Ik hoop binnen
kort aan het drukken te gaan, zoo Cobet imprimatur op
mijn Mss. zet; want hij heeft het thans in handen. Ik
beken, dat mijn commentarius begonnen is uit polemiek tegen
Hermann 3 ) en om Vale kenaer tegen dezen gefeierten
man te handhaven. „Het is bijna de moeite niet waard",
zegt Cobet, die meent dat Hermann , zelfs in Duitschland, uitgediend heeft. Z66 ver heb ik het nog niet gebragt. Maar met den 7r6Ast.cog 4 ) tegen Hermann en de vindicatie van V al ckenaer kan ik niet volstaan, zoo ik niet
iets dragelijks over de menigte moeijelijkheden der Phoenissae
e proprio sinu voor den dag weet te brengen. En hier
komt het misselijke van een commentarius perpetuus. Maar
basta hiervan: pteraCbpot661.cso ace xati a;71; 5). Kon het eenmaal
monde' ij k zijn ! I1w plan, om wat digter bij onze grenzen
te komen, en het oogmerk, dat u drijft, is heerlijk. Gij zijt
geroepen, om een oog op onze literatuur te houden. Gij
k u n t het beter dan ik, en gij hebt nog de voile kracht en
-

2)
3)

1)

Over Van Hall's Hendrick van Brederode.
Zie Euripidis Phoenissae, ed. Geel, ad vs. 526, p, 130.
Zie hiervoor p. 76.

4)

Oorlog,

5) Daarover later.
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frischheid der jeugd. Ik ben nu het laatste stadium van
mijn werkzaam leven ingetreden : als ik nog een paar plannetjes, na mijne Phoenissae, afwerk, zal het wel wezen.
Begin maar, te Weenen, met een boek, dat mij daar zoo
even ter bezigtiging gezonden wordt : De Ondergang der
eerste wereld, uitgegeven door D 'A cost a, met een inleiding 1 ).
Zijn hoofdplan is, uit de diepe motivering van het fragment het geheele plan te ontdekken. Ik geloof, dat het
een opmerkelijk boek zal worden (nu nog maar 2 zangen)
en uwe aandacht en critiek waardig. Zorg, dat niemand
dan gij het in de Gids recensere ! Als ik het boek daar
zoo aanzie, komt er een halve lust bij mij op, om het zelf
te doen; maar ik moet en zal het niet doen. Ik kan met
het hooggestemde, opgewondene christelijke niet teregt ; en
ik gevoel mij niet in staat om te onderscheiden, hoe veel
hart er bij Bilderd ij k' s christelijke vroomheid en vroome
christelijkheid was, en hoeveel er van dat alles op rekening
komt van zijne poetische opvatting. Hoe D ' Ac osta het
opneemt, kunt gij gissen. G ij moet dit eens behandelen, zoo
mooi en zoo snugger als gij maar kunt. Gij hebt Groen
met zijn systema zoo heerlijk op zijn plaats (ik had haast
gezegd „te kakken") gezet : doe het Bilderd ij k en
D'Acosta 66k eens!
Gij schijnt in het groote Weenen Prof. Reinwardt 2 )
en mevrouw, en dochter met hare vier onnoozele kinderen,
niet ontmoet te hebben. Ik denk, dat hij nu op zijn terugtogt is. Intusschen moet hij 1°. November uit zijn huis
vertrekken, en hij weet nog niet waar hij intrekken zal
met familie, huisraad en groote mooije bibliotheek ! Dat
heet ik op zijn 71ste jaar de zorgen der aardsche zaken
ligt tellers!
1) Is. Da Costa's boek, Bilderdijk's epos of de vV bestaande
zangen van den Ondergang der eerste wereld, verscheen te Leeuwarden
in 1847; de voorrede is echter gedagteekend Junij 1845. Vgl. hiermede
thans den brief van Geel aan Potgieter dd. 26 Nov. 1845, uitgegeven
door Mej. M. J. Ham aker in: Gids, Sept. 1906.
2) C. G. C. Heinwardt, oom van Mevr. Geel, hoogleeraar in de
botanie te Leiden (-I- 1854).
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Ik heb wezenlijk uwe brieven aan Prof. B (a k e) als
tevens aan mij geschreven beschouwd, mijn beste Br inki!
Waartoe zou ik het groote punt uwer apologia 1 ) weder aanraken ? Het is tusschen u en B (a k e) afgehandeld. D a n kbaarheid houdt u vast. Er is ongetwijfeld iets edels hierin :
gij zult zelf overwegen, of gij haar die u lief heeft, op den
duur met die dankbaarheid gelukkig kunt make n. Ik
kan mij wel in uwe weifeling verplaatsen : ook mij zou de
toepassing der spreuk moeijelijk vallen: „beter ten halve
gekeerd" etc.
Bake heeft de doodende vermoeijenis van het staatsexamen 2) in Den Haag afgespoeld in het Emser bad, en hij
is retrempe teruggekeerd, vol levenskracht en moed. Houd
de uwe ook levendig ! Wat gij nu ondervindt, ohm meminisse juvabit 3). Gij weet al, dat St ufk en onze philosophische catheder zal vullen. Men zegt, dat Sire, zoo dikwijls dat
apropos met hem aangeroerd werd, uitriep : „Keen domine
keen domind !" en wie hem dat diepe inzigt bezorgd had,
wist niemand; want het lag niet op den bodem van een
champagne-glas ! Hoewel uw hart bekneld is, up.svo; za;
ZOCTI/62/ 0171 0.5 paiC r ZOYT CZ ✓o Gal crqg yaiis 5 ), begeer echter niet „te
sterven" ! Zoo er eenige profetie in mij (is), zoudt gij dwaas
doen. Alles z a 1 teregt komen. Houd moed ! en, al is dit
thane de eenigste en wat zwakke steun, houd u aan de
onveranderlijke genegenheid uwer vrienden vast. Behoor
ik er niet toe ?
Tuus Geelius.
-

-

1) Over zijne verhouding tot Mejuffr. Toussaint : zie hiervoor p.140 vlg,
2) Dat bij Kon. Besluit van 23 Mei 1845 ingesteld en voor de
eerste maal in de maand Augustus afgenomen was.
3) De herinnering zal later aangenaam zijn.
4) J. H. S t n f fk en, hoogleeraar in de wijsbegeerte te Leiden,
1846-1871.
5) Wenschende al ware het maar den rook te zien, die van uw
eigen land opstijgt. (Ontleend aan 0 d y s s. I 58.)
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N°. 27. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Weenen, 10 October 1845.
Hooggeleerde Heer !
Van eenen brief aan de mijnen te Amsterdam maak ik
gebruik, daarbij een klein billet aan u in te sluiten.
zal uit de dagteekening van dit schrijven zien, dat ik uwen
raad heb opgevolgd en nog te Weenen ben gebleven. Hoogst
welkom waren mij zoowel de brieven van prof. Geel als
van den heer Van Hee s. Beide gaven mij goeden moed
omtrent den uitslag mijner wenschen : beide gaven mij
berigt van de krachtige medewerking, welke gij aan mijne
pogingen hadt verleend. Ik wenschte u daarvoor anders
dan met woorden te kunnen danken : ik wenschte dat ik
ten gevolge uwer bemoeijingen mij in staat zag gesteld u
met daden te bewijzen, hoe vruchtbaar die bemoeijingen
voor mij, hoe vruchtbaar zij misschien voor de wetenschap
zelve waren geweest. De gedachte, dat uwe voorspraak en
die des heeren Groen 1 ) geenen invloed zouden gehad hebben,
om onze regeering op eene onredelijke weigering te doen
terugkomen, grieft mij meer dan om mijns zelfs wille.
Intusschen kan ik dat onaangename denkbeeld niet altijd
onderdrukken, wanneer dag op dag voorbijgaat, zonder dat
ik eenig antwoord bekome. Ik had naauwelijks in Weenen
den voet gezet, of ik deed moeite achter de archieven te
geraken ; ik heb onophoudelijk volgehouden, en intusschen
nadert de zesde maand, dat ik daarvan geen gevolg gezien
heb, ras haar einde. Mijne eigene omstandigheden gebieden
mij, voor mijzelven eenige schikkingen te maken en niet
alles te laten afhangen van eene beslissing, die mo gel ij k
ongunstig zou kunnen zijn. Wat ik mij voorgenomen had
1) Uit de brieven van Da Costa (ed. Groen), I p. 231 blijkt,
dat zoowel Da Costa als Groen zich beijverd hebben, om Van den
Brink's pogingen te doen slagen. (Vgl. ook: Hubreeht, Onderwswetten
yi Nederland, 5e afd. II p. 112.) Opmerkelijk, in verband met Geel's
opmerking hiervoor p. 195! Te opmerkelijlcer, omdat Groen Van den
Brink zoO weinig blijkt gekend te hebben, dat hij (p. 210) zijn artikel

over Hendrick van Brederode aanvankelijk meende te mogen toeschrijven aan prof. Hugo Beijerman!

— 198 —
buitendien te Weenen te doen is afgedaan : meer kan ik
er niet doen, omdat de bibliotheek mij niet tehuis de boeken
vergunt, die ik zou noodig hebben. Mijne plannen om naar
Belgie of Frankrijk te gaan, zullen u door prof. Geel zijn
medegedeeld. Ik wenschte die om vele redenen voor Nieuwejaar ten uitvoer gebragt te hebben. Maar dan zult gij ook
begrijpen, hoe dringend het is, dat ik op mijn rekwest eenig
antwoord of ten minste eene officieuse stellige verzekering
bekome. Mijne kamerhuur is nog voor het einde der maand
verstreken : zal ik inhuren of niet? — alles hangt van het
antwoord, dat ik bekom, Ik weet, dat de aardappelennood in Holland ons gouvernement het hoofd met dringender
zaken warm maakt dan mijn adres is. Maar om onder dat
rekwest fiat te zetten en den heer Van Hee ckeren
alhier dienovereenkomstig een kleine weak te geven, is het
werk niet eens van een half uu r. Of wil men mij eene
meer omstandige instructie geven en voorwaarden opleggen
Goed, mits men mij slechts voorloopig in staat stelle, te
zien, wat ik hier in het archief zal kunnen vinde n. Slaagt
mijn verzoek, dan heb ik audere plannen en wensch op
mijne terugreize Cassel en Dillenburg, misschien wel Straatsburg te bezoeken. In die drie steden moet veel schuilen,
dat ter opheldering van de geschiedenis der jaren 15661572 dienen kan. Met de voorspraak van den heer Groe n,
met het antecedent, dat ik te Weenen in de archiven geplozen heb, zal ik het op die plaatsen ver brengen. In dat
geval wensch ik met den beer Groen in correspondentie
te treden, zoowel om mij zijne inlichtingen ten nutte te
maken als om hem de stukken te verschaffen, waarbij hij
voor zijn arbeid belang heeft. Maar misschien zijn dat
alles luchtkasteelen en verstoort een ongunstig antwoord
dezen droom, evenals den vroegeren.
De reden van mijn schrijven is dus — ik schaam mij,
dat ik weder jets van uwe trouwe vriendschap verge; maar
de gulheid waarmede gij mij daarvan steeds de bewijzen
geeft maakt mij stout; en buitendien, gij weet het, ik stel
het belang mijner studien boven mijn eigen — de reden
van mijn schrijven is UEd. in bedenking te geven, langs
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welke(n) weg ik nog voor het einde der maand hi e r, is het
niet een officieel antwoord ja of neen, ten minste eene
o ffi cieuse inlichting kon bekomen, of ik mij in Weenen
langer op te houden heb, ja of neen. De winter nadert
met al haar onaangenaamheden, en daaronder behooren de
Catholijke feestdagen, waarop alle openbare inrigtingen
gesloten blijven.
De brief van prof. Geel heeft mij regt veel genoegen
gedaan, en niet minder de weinige maar even opgeruimde als
opvrolijke(nde) regelen van Co bet. Beiden denk ik eerlang
uitvoerig te antwoorden. Daar ik niets te doen had, heb
ik de collatie van Dio C hr ysost omus maar ter hand
genomen, ofschoon prof. Ge el daarop niet aandrong.
Morgen zal ik haar voltooid hebben en dan de resultaten
aan prof. G e el mededeelen. Maar mijne varianten heb ik
in margine van m ijn exemplaar van G(e e l)'s Olympiacus
opgeteekend, dat men mij, ik weet niet naar welken lumineusen inval, in mijn ballingschap heeft achterop gezonden.
De collatie heb ik naar die ellendige uitgave van M o r el 1
moeten maken, omdat op de Weener bibliotheek niet eens
de uitgave van Reisk e, veel minder die van E mp erius
te vinden was. Waarom:' Dio's politieke beginselen zijn
toch wel boven alle verdenking! Zijne tiaircei Tspi (xo-IXEin 1 )
zijn zoo monarchaal, dat de sterkste verdediger van het
goddeqk regt ze niet orthodoxer verlangen kan.
Wees zoo goed, dit aan prof. Geel mede te deelen
en tevens als voorloopig antwoord op de vragen, mij door
Cobet gedaan, het volgende:
Dat de Dio niet oud is, maar naar mijne schatting
van de 15e eeuw. Dat het dezelfde codex is, die Bekker
als (I) op zijn Plato genoteerd heeft en waarvan Bekker
nog wel eenig werk schijnt te maken. Dat ik over de
waarde der varianten, die hij op Dio levert, niet oordeelen
kan: omdat ik niet ken, w at Emperius en Co bet voor
Emperius vergeleken heeft. Maar dat de varianten, die
ik reeds gezonden heb, van belang zouden zijn, zoo wij
1) Besehouaingen over bet koningschap.
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niet verder gekomen waren dan met de subsidia, welke
prof. Gee l heeft kunnen gebruiken. Met den codex C bij
prof. Geel en den Regius bij Morel stemt de Vindobonensis dikwijls overeen.
De oratien, die er in staan, zijn IV de regno en de
Mythus Lybicus, de Olympiaca en de Trojana, 2 de gloria
3 de ,fortuna (of omgekeerd), de Homero, de Socrate, de
Socrate et Homero, de dolore, de avaritia.
Den tijd, welken ik niet op de bibliotheek slijt breng
ik met afwisseling door in de lectuur van de Rhetorica van
Aristoteles, van het Nibelungen-lied en van — Boheemsche(!) novellen. Toch blijf ik bij dit alles redelijk wel bij
ziunen en zoo gezond als een visch. Maar mijn gemoed
zou opluiken, zoo ik eene gunstige beslissing van het
gouvernement op mijn verzoek ontving.
Weenen en de Weeners bevallen mij bijzonder weinig.
Daarom is het mij dubbeld lief, wanueer ik vele berigten.
van Holland ontvang. Zoo ik niet al to onbescheiden
over uwen tijd disponeer, zou ik gaarne om eenige regelen
van uwe hand verzoeken. Ik zou bijna in zorg komen,
dat de confessions in mijn' vorigen. 1 ) op u een anderen
indruk hadden gemaakt dan ik zou hebben gewenscht.
Intusschen nog altoos, zoo ik eene harde berisping
verdiend heb, van u zal mij die zelfs welkom zijn. Want
meer dan ik ooit vergelden kan, heb ik van u de proeven
van belangstelling en welmeenendheid ondervonden. Laat
ik mijzelven nogmaals bij voortduring aan die vriendschap
aanbevelen. Ik kan van mijne zijde niets dan u uit mijn
voile hart de verzekering geven, dat ik steeds blijven zal
,

Uw dankbare

R. C. Bakhuizen van den Brink.

1) Nam. over zijne betrekking tot 111ej. Toussaint.
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N°. 28. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN DEN MINISTER VAN
BUTTENLANDSCHE ZAKEN.

Luik, 7 11lei 1846.
De ondergeteekende veroorlooft zich eerbiedig Uwer
Excellentie te herinneren, dat ten gevolge eener gunstige
dispositie van Zijne Majesteit in October 11., door tusschenkomst van Hoogstdeszelfs gevolmagtigden Minister te
Weenen, aan den ondergeteekende de toegang tot en het
gebruik van het K. K. Archief aldaar is toegestaan geworden, voor zooverre daarin documenten voorhanden
waren, tot de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog tegen Spanje betrekkelijk 1 ).
Hoezeer de ondergeteekende door een ijverig gebruik
van deze vergunning zich de door Z. M. hem bewezene
gunst heeft trachten waardig te maken, durft hij gerustelijk aan het oordeel Uwer Excellentie onderwerpen.
Hij heeft daarom gemeend bij de herhaling van zijn
verzoek Uwer Excellentie te moeten overleggen een meer
in bijzonderheden tredend verslag van hetgeen hij te
Weenen in het archief heeft verrigt en van de stukken die
hij heeft verzameld 2). Voor het oogenblik neemt hij de vrijheid onder deze de aandacht Uwer Excellentie te vestigen
op ongeveer vierdhalfhonderd brieven, tusschen Mar g aretha van Parma en Philips den Ile gewisseld,
makende bijna de geheele officiele correspondentie, tusschen
haar en den Boning sedert het jaar 1563 tot aan het einde
harer regering gevoerd; op eene complete correspondentie
tusschen Prins Willem van Oranje en Margaretha
van Parma gedurende zijn verblijf en bewindvoering te
Antwerpen; op de correspondentie van Margaretha van
Parma met de Spaansche gezanten aan de hovers van
Weenen en Parijs; op de correspondentie des Hertogen
van Alva met Philips II over het proces der Graven
van Egmont en Hoorn, — alle stukken tot dusverre
1)
2)

Vgl. hierna p. 208.
Zie dit verslag afgedrukt: Studien en schetsen. IV p. 1.

— 202 —
onbekend en onuitgegeven, maar voor de geschiedenis des
Vaderlands van onberekenbaar gewigt.
Met het doel deze stukken, hetzij tot eene uitvoerige
geschiedenis van den opstand der Nederlanden tegen Spanje,
hetzij tot de bearbeiding van enkele gedeelten dier geschiedenis aan te wenden, stelde zich de ondergeteekende
voor, ook op andere plaatsen van Duitschland te voltooijen
hetgeen aan de schat zijner aangewonnen documenten nog
ontbrak. In het werk des heeren Groen van Prinsterer (Archives de la maison d'Orange-Nassau. Tome IV,
p. de la prdface X) vond de ondergeteekende het archief
te Cassel als voor zijn oogmerk bijzonder belangrijk aangewezen, en hij besloot aldaar zijne onderzoekingen voort te
zetten.
Zijne Excellentie, Z. M. gevolmagtigde Minister te
Weenen, wiens bereidwillige ondersteuning de ondergeteekende nimmer dankbaar genoeg zal kunnen erkennen,
raadpleegde ten zijnen gevalle den Keur-Hessischen Minister
to Weenen omtrent de stappen, welke de ondergeteekende
ter bereiking van zijn doel te Cassel zou hebben aan te
wenden. De Keur-Hessische Minister oordeelde, dat daartoe
een officieus schrijven aan den heer Staats-Archivdirektor
Von Rommel voldoende zou zijn, en had de goedheid
zoodanig schrijven aan den ondergeteekende mede te geven.
Te Cassel echter had de ondergeteekende de teleurstelling te ondervinden, dat hierbij niet alle vormen, welke
men wenschte, waren in acht genomen. De brief zelf was
niet aan de in dozen bevoegde gerigt, en schoon de hoer
Regierungs-Rath Schroeder te Cassel, bijzonder met de
zaken van het Regierungs-Archiv belast, het verlangen van
den ondergeteekende ter kennis van de Keur-Hessische
regering gebragt en door een gunstig referat aangedrongen
heeft, werd echter aan den ondergeteekende door Zijne
Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken te
Cassel verzekert, dat eerst dan eene gunstige dispositie kon
en zou volgen, wanneer het aanzoek officieel werd ondersteund door den Minister Zijner Majesteit te Frankfort, en
alzoo vond zich de ondergeteekende derwaarts verwezen.
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Het is derhalve in overleg met Zijne Excellentie den
heer Minister Von Sch er f f, dat de ondergeteekende zich
wendt tot Uwe Excellentie met het eerbiedig verzoek, dat
het Uwer Excellentie behage aan Z. M. Minister te Frankfort, ten zijnen behoeve en ten opzigte van het Casseler
archief gelijke instructie mede te deelen, als vroeger door
Uwe Excellentie aan Z. M. Minister te Weenen is gegeven,
en wel bepaaldelijk, waardoor het aan den ondergeteekende
vergund worde inzage te nemen van de verzameling, in het
Regierungs-Archiv te Cassel voorhanden onder den titel
Niederlondische Kriegs- and Religionssachen, en daarvan te
copieeren en te excerperen wat hem belangrijk voorkomt,
met oogmerk om daarvan later den woordelijken of zakelijken inhoud in het licht te geven.
Daar het mogelijk zoude kunnen zijn, dat de ondergeteekende door den gang zijner onderzoekingen op andere archieven in Duitschland als noodzakelijk ter bereiking (van zijn
doel) werd opmerkzaam gemaakt, neemt de ondergeteekende
de vrijheid, in geval eener gunstige dispositie van Uwe Excellentie, hetzelfde verzoek uit te strekken tot anderen archieven in Duitschland, als b.v. zouden kunnen zijn het archief
van Frankfort, onderscheidene archieven in het Hertogdom
Nassau, in Schwartzburg-Sondershausen en Rudolstadt enz.,
zoodat het den ondergeteekende zou vergund zijn, zich ter
bereiking van zijn oogmerk casu quo op Z. M. gevolmagtigden Minister te Frankfort of op een anderen in de verschillende plaatsen geaccrediteerden Nederlandschen Minister
te beroepen.
De ondergeteekende vleit zich, dat dezelfde gezindheid,
om tevens grondig onderzoek te bevorderen en den roem
der doorluchtige Voorvaderen nog meer in het licht te
stellen, waaraan hij Z. M. gunstig besluit van October 11.
toeschrijft, ook thans Uwe Excellentie zal bewegen tot
inwilliging van zijn eerbiedig verzoek. Hij zelf is zich bewust niets te hebben verzuimd, om het vertrouwen, toen in
hem gesteld, ook bij voortduring te verdienen. Moge deze
verzekering in de oogen Uwer Excellentie geregtvaardigd
worden door het verslag, hetwelk de ondergeteekende de
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eer heeft Uwer Excellentie hiernevens toe te zenden. Hij
heeft daarbij niets anders te voegen dan de verklaring, dat
hij met dankbaarheid en eerbeid alle weaken zal ontvangen, welke het aan Z. M. gouvernement moge behagen
hem te geven omtrent het gebruik, dat van het door hem
bijeenverzamelde te waken zij.
Daar in afwachting van Uwer Excellentie gunstige dispositie de ondergeteekende ook ter voortzetting zijner
onderzoekingen in Belgig zich denkt op te houden, zonder
echter op het oogenblik de plaats te kunnen bepalen, waar
hij telken reize zal te vinden of te beschrijven zijn, neemt
hij de vrijheid Uwer Excellentie nederig te verzoeken, dat
zij Hare beslissing aan Z. M. gevolmagtigden Minister te
Brussel kenbaar make, werwaarts zich de ondergeteekende
dan ter nadere informatie zal vervoegen.
De ondergeteekende maakt van deze gelegenheid gebruik, om zich met verschuldigde eerbied aan te bevelen als
Uwer Excellentie zeer gehoorzame dienaar
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 29. BAKIIIIIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Brussel, 29 Juny 1846.
Hooggeleerde Heer !
Toen ik naauwelijks een voet op Belgischen bodem
gezet had, werd ik verrast en vereerd door een brief van
u; weinige dagen later kwam een vriend uit Holland, de
jonge De Clercq 1 ), mij allerlei goede en kwade tijdingen
van daar brengen. Zijn bezoek en aangenaam gezelschap
heeft mij den tijd gekomen, welken ik bestemd (had) voor het
schrijven van brieven, waarvan ik hem de bezorging wenschte
op te dragen. Er is niets daarvan gekomen, maar ik heb
hem voor u een Demosthenes ed. Tauchnitz medegegeven, met inliggende papiersnippers. Die snippers beduiden
1) Gerrit de Cler q, reeds vroeger vermeld. (Zie p. 137 noot 1.)
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eene collatie naar twee Weener handschriften. Ik ben u
daaromtrent eenige opheldering schuldig.
Het was geloof ik in February, then ik door een brief
van Van Hee s nevens inliggend billet van u het verzoek
ontving, op de Weener bibliotheek de Timocratea eens te
eollationeeren. Ik moet mij ontschuldigen, dat ik aan dit
verzoek niet dadelijk voldeed. De archiven hielden mij
elken dag van acht uren 's morgens tot drie uren 's namiddags bezig: iedere week stelde ik mij voor, dat de laatste
zijn zou, die ik daar nog te arbeiden had ; maar de bron
vloeide onuitputtelijk. Daarmede waren de uren weggenomen, welke ik op de bibliotheek zou hebben kunnen
doorbrengen. Mijne werkzaamheid op het archief afbreken
durfde ik niet, omdat ik daardoor vreesde den draad te
verliezen, die ik werk genoeg had vast te houden bij alle
de details van oudergeschikt belang, maar toch van belang,
waarmede de correspondentie van Philips II en M a rgar et ha mijn geheugen stoffeerde. Eindelijk in Maart,
de laatste maand die ik te Weenen vertoefde, heb ik eenige
dagen zoo verdeeld, dat ik ze gedeeltelijk- op het archief,
gedeeltelijk op de bibliotheek doorbragt, en met achterstelling van al, wat mij op de laatste nog te doers stond,
ben ik aan de door u verlangde collatie gegaan. Om mij
de zaak korter te maken, heb ik een deeltje Tauchnitz
gekocht, daarin gestadig de pagina in quaestie vergeleken
met den codex, aangestreept waar ik afwijkingen vond, die
varianten in het geheugen bewaard tot de pagina aan het
eind was, en dan op een inliggende papierstrook ze opgeschreven. Had het Mofsche papier niet zoo gevloeid, ik had
(het) telkens op de kant van het exemplaar gedaan. Het is
eene manier die het werk zeer bekort, omdat men daarbij
niet vulgaat en variant behoeft op te schrijven en niet
verpligt (is) telkens de regels te tellen. Ik heb die methode
bij collation voor mijzelven gevolgd. Zoo misschien UH.G.
er over knort, dat zij niet zoo precies is als zij wezen moest,
deel dan ook s. v. p. een klein deel van dat knorren aan
Cobet mede. Een jonge Engelschman, die Cobet te
Venetic had zien werken en die tegelijk met mij te Weenen
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collation maakte, leerde mij die manier en kende het octrooi
van uitvinding daarvan aan onzen vriend toe, met de verzwarende omstandigheid dat Cobet weleens zijn potlood
of inktstrepen niet in zijn eigen exemplaar, maar in dat
der Marciana maakte. Zoo ik hem valsch beschuldig, bid
ik hem om vergiffenis: ik ben valsch onderrigt geworden.
Wat de Weener codices betreft, slechts de twee, die ik
gecollationeerd heb, bevatten de Timocratea. In den catalogue van N e ssel staat nog een Demosthenes opgeteekend, maar dit is eene valsche notice. Het aangewezen
nommer is een Sophocles en de Demosthenes is niet
te vinden. De eene codex, die ik het eerst zag en dien ik
daarom in mijne collatie A teekende, is niets waard: een
gewoon Italiaansch fabriekprodukt. Taylor moet dronken
geweest zijn, toen hij hem voor een codex van de 10e of
lle eeuw aanzag. De andere is beter: ze kan voor autoriteit
gelden, zooals gij uit de collatie zult gezien hebben. Ten
minste het Eamixoy: is vjv voor eS wv heeft hij, met uitzondering
van alle overige codices, niet en nog een ander soloecisme
verwerpt hij: welk, herinner ik mij op het oogenblik niet.
Het is weder een Byzantijn, vervloekt krieuwelig en onduidelijk geschreven (bijna zoo als deze brief!). Hij kon
intusschen wel van de 13e eeuw zijn, of nog ouder. C ob et
heeft mij om mijne voorliefde voor Byzantijnsche codices
uitgelagchen, en ik ben hem daarvoor rekening en verantwoording schuldig. Iutusschen ik weet zeer goed, dat de
Byzantijnsche geleerdheid eene schamele boel is; maar ik
zie niet, dat in den aanvang ten minste het schorremorrie,
dat uit Constantinopel naar Italie vlugtte, zooveel beter
was dan hunne grootvaders of overgrootvaders. Ik althans
walg van harte van de codices uit de fabriek van Damilas
en Apostolius en van al de hongerlijders, waaraan kardinaal Bessarion en Matthias Corvinus de(n) kost
hebben gegeven.
lets vroeger had UH.G. van mij verlangd, dat ik een
psephisma bij Diogenes Laertius VII 10-12 zou nazien, zoo er van Diogenes een goede codex te Weenen
te vinden was. Ik heb daarop niet geantwoord, omdat mijn
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antwoord niet waard was uwe aandacht een oogenblik af
te trekken. Er is te Weenen slechts een codex van D i °genes Laertius, dien Lambecius volgens zijn gew oonte zeer belangrijk noemt, maar die zeker niet over
de 16e eeuw heenreikt, een volslagen prul. Ik neem thans
de gelegenheid waar om er op terug te komen en de
varianten, die in mijn oog noch waarde noch autoriteit
hebben, u mede te deelen (naar de editie van Hubner).
10 ezzAcri,x zupi..?c V. iv.z2∎.4o ix uupix (sine accentu). —
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De resultaten zijn, zoo als ITII.G. ziet, treurig. En ik
haast mij ditmaal van het Grieksch af te stappen, waarover
eerlang meer in de brieven, die ik aan Cobet en prof.
Geel (hola proff. G e el en Cobet !) voorheb. Hier sta ik
op hoogst onklassischen bodem, en met den Tauchnitz, dien
ik aan De C 1 e r c q medegaf, verdween de laatste Griek uit
mijn bezit. Mijne overige liggen ingepakt in de koffers,
welke ik per vrachtwagen uit Weenen herwaarts deed
komen en die eerst in den loop der vorige week zijn gearriveerd. Verlangend zie ik naar mijne oude kennissen
en trouwe reisgenooten, inzonderheid naar Plat o, uit.
En derhalve over iets anders. Kort zal ik zijn over
het opregte gevoel van dankbaarheid, dat niet alleen uw
laatste schrijven bij mij opwekt, maar zoovele bewijzen
van uwe belangstelling en onveranderlijke hartelijkheid, als
ik gedurende mijne ballingschap van u ondervonden heb.
Kort zal ik zijn, omdat ik mijns ondanks schuld gevoel door
een Lang stilzwijgen den schijn gegeven te hebben, alsof
ik uwe vriendschap niet op den hoogsten prijs schatte.
Maar zoo dikwijls ik de pen wilde opvatten, schaamde ik
mij, dat ik u niet anders te zeggen (had) dan : ik werk, ik
werk, maar dat ik geen resultaten u kon laten zien ; telkens
hoopte ik, dat mij al voortwerkende het een of ander lite-
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rarisch buitenkansje voor den voet zou loopen, waarmede
ik u verheugen kon: telkens rekende ik, dat ik Weenen
spoedig zou verlaten en u dan zou kunnen schrijven : nu
ga ik (16 dr h e en en zal d 6 6r dat werk voltooijen.
Ik heb Weenen verlaten in de maand April. De
Keizerstad heeft mij niet bevallen ; hare vermaken (de
schouwburg uitgezonderd, waar de beste Duitsche stukken
voortreffelijk gespeeld werden) hebben mij niet geboeid ; het
yolk is in mijne oogen de verworpenste slavenzoo, die ik u
tot dusverre zag : en van hare weinige geleerden, ten minste
in de vakken mijner voorkeuze, denk ik aan niemand met
warme herinnering terug dan aan den Germanist The o d.
v on K a r a j a n 1 ). En met dat al is welligt Weenen de plaats,
waar de werkkring van mijn leven zal bestemd geworden
zijn. Sedert ik, mede door uwen invloed, de(n) toegang tot de
archieven had bekomen 2 ), heb ik geen oogenblik ongebruikt
gelaten. Zeven urea daags heb ik in den ijzeren kooi (alles
is er uit voorzorg tegen brand met ijzer beslagen) doorgebragt, en dat vijf maanden achtereen. Wat ik verzameld
heb zal ik u mededeelen.
Wat uitwendige orde betreft is het bestuur der Oostenrijksche Nederlanden altoos een fatsoenlijk bestuur geweest.
De beambten hielden de stukken goed bij elkander en bewaarden ze als een ouderwetsche liollandsche huismoeder
haar tafelgoed, d. i. zonder het zelf te gebruiken of het
iemand te laten aanroeren. De revolutie van 1794 kwam,
en op het oogenblik dat de tijding van de nederlaag bij
Fleurus te Brussel doordrong, pakten de Oostenrijksche
beambten alle de Belgische regeeringsarchieven in groote
kisten en sleepten ze naar Weenen. Bij de vredes van
Campo Formio en Luneville werd herhaaldelijk de uit1)

K a r aj a n (1810-1878), toenmaals custos der Wecner bibliotheek ;

in 1848 lid van het Duitsche parlement en sedert 1867 van het Oostenrijksche Heerenhuis, lid en later voorzitter van de Oostenrijksche Academie
van Wetensohappen. Vooral belangrijk zijn zijne geschriften over oude
Duitsche geschriften.
2) De lang gewenschte aanbeveling van het gouvernement was in
het najaar van 1845 eindelijk gekomen. (El ubrec h t Ondel.wijswetten.
6e afd. II p. 112.)
,
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levering der Belgische archieven aan Frankrijk gestipuleerd ; maar de minister Chapt al behandelde die zaak wat
slaperig en gaf den Oostenrijkers gelegenheid, slechts, ik
geloof, 120 kisten uit te leveren met wat zij kwijt wilden
wezen, en natuurlijk niet met het belangrijkste. In 1814
kwam die rommelzoo uit Parijs naar Belgie terug: het
beste was te Weenen achtergebleven.
Zoo rijk was het Weener archief, waar mij de toegang
openstond, dat ik (er) meer dan voor mijn leven genoeg aan
zou hebben ; maar immortalia ne speres 1 ): ik kon niet altoos
te Weenen blijven, en ik moest dus uitkiezen wat mij voor
een verblijt van drie of vier maanden stof tot werkzaamheid zou opleveren. Daarbij, zooals bij alle openbare inrigtingen in Oostenrijk wemelt het op het archief van
beambten. Ondanks dien overvloed wordt er meer gebabbeld
dan gearbeid, en in de Nederlandsche zaken wist naauwelijks iemand behoorlijk den weg. Zij hadden ook buitendien
werk genoeg aan de zifting der stukken, die tot Italie,
Hongarije en andere landen behoorden, welke Oostenrijk
opgeslorpt had, en bemoeiden zich dus te minder met een
staat, welken de veelv.raat had moeten teruggeven. Daarbij
was ik zelf niet aanstonds georienteerd : ja niet zeker, wat
ik eigentlijk wilde. Ik had gevraagd naar mededeeling van
stukken betreffende den krijgstogt van Prins Willem in
1568. Maar juist hier was het Oostenrijksch archief verre
beneden verwachting arm. Toen ik daarmede klaar was,
liet ik mij voor de vroegere gebeurtenissen geven wat men
daarvan meende te hebben. Ik bepaalde niets uitdrukkelijk,
omdat het in het karakter eener Oostenrijksche administratie ligt, juist niet te geven wat men uitdrukkelijk
vraagt. M waren er behoorlijke inventarissen gemaakt, men
zou mij Been inventaris hebben laten zien ; maar daarenboven had men bij den roof in Belgie verzuimd de inventarissen mede te pakken, en de archivisten wisten alzoo
in den doolhof kwalijk den weg. Ik wist, dat Gachard,
de Belgische archivist, naar Spanje was; ik moest dus
1) Op de eeuwigheid kan men niet rekenen. (H o r a t. Odar. IV 7, 7.
14
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vrezen monnikenwerk te doen, omdat ik niet wist wat deze
welligt daar reeds had opgezameld. Tot overmaat van
ramp waren zijne Comptes rendus en de Bulletins de la
Sociaj historique niet op de Weener bibliotheek voor.handen; ik schreef er om naar Leipzig, maar tot op het
oogenblik van mijn vertrek uit Weenen heb ik niets ontvangen. Ik tastte alzoo in het blinde rond; maar ik ging
toch met ijver aan den arbeid, omdat ik dacht: te eeniger
tijd kan er eene geschiedenis der Nederlandsche beroerten
uit groeijen, welke wij hoognoodig hebben. Het geluk (heeft)
mij echter geholpen, waar overleg mij niet helpen kon.
Verward in omslagen, naar de jaren gerangschikt, lag
de correspondentie van Mar garet ha v an Parm a met
Philip s : vele stukken, die vroeger een deel van andere
liassen of cartons hadden uitgemaakt, lagen daartusschen.
Het waren de disjecta membra van de archieven van den
Raad van State te Brussel. Ik vond hier de minuten van de
brieven, welke Margaretha van Parma aan den Koning
had geschreven, en de originele antwoorden van den Koning
daarop, alle of meest alle in het Fransch. Het was de
officieele correspondentie, die van wederzijde, gedeeltelijk in
overleg met de wederzijdsche raadslieden, gehouden werd.
Die verzameling levert dus een volkomen beeld van den
toestand der Nederlanden, de daden van regering, de wijze
van administratie enz. Behalve deze bestond er eene geheime correspondentie tusschen den Koning en de Landvoogdes, die in het Spaansch gevoerd werd. Van deze was
to Weenen weinig of niets. Gachard heeft ze uit Spanje
medegebragt; maar op zijne beurt vond hij niets of zeer
weinig van wat ik te Weenen verzamelde. Dit is de fortuin,
waarvan ik sprak. De onderlinge betrekking der beide
correspondentiOn begrijpt UH.G. De mijne geeft naauwkeurig
verslag van alle handelingen van regeering en van de
politieke beschouwingen, waarop zij berustten, voor zooverre
die in den Staatsraad werden geavoueerd. Het mijne is
de tekst; wat Gach ar d heeft gevonden en verzameld is
de commentaar, waarin de geheime drijfveeren der openbare
handelingen worden blootgelegd en beoordeeld in het licht,
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waarin de handelende persoonen zelve die zagen. Toen ik
dus met mijne buit te Brussel arriveerde, ontving mij
Gaehard met opene armen. Hij begreep, dat wat hij
stood uit te geven zonder het mijne onvolledig was, en
dringend spoorde hij mij aan, ook mijne brieven publiek te
maken. Ik heb alle reden om aan dien raad gehoor te
geven, al ware het slechts omdat ik den mij dikwijls al te
vriendelijken Franschman niet geheel vertrouw. Zijne aandacht is door mij eenmaal op het Weener archief gevestigd,
en welligt zou hem niets liever zijn, dan aan zijn gouvernement te bedniden, hem nog eens 50 francs per dag een
reisje naar Weenen te laten maken, zooals hij het naar
Spanje heeft gedaan. Dan ware mijn arbeid onderschept
en mijne moeite voor niets! Ik heb dadelijk aan Joh.
M iiller 1 ) mijne planners ter uitgave geschreven, en hem
verzocht openlijk van nu of aan mijn voornemen aan te
kondigen. Maar ik had de teleurstelling bij hem eene
tergiversatie te vinden, welke ik niet verwacht had. Intusschen ga ik voort met mijn arbeid, die mij zuur genoeg
valt, omdat ik nooit of nimmer als een bureau-copyist mijne
verzameling in het licht wensch te brengen. Ik wenschte
mijne verzameling te maken tot wat zij in mijne oogen
wezen moet : een zuivere afbeelding van den staatkundigen,
administratieven, financielen, moreelen en intellectuelen
toestand van ons vaderland gedurende het gouvernement
van AI argaretha v an Parma. Doch gij kunt denken,
dat ik hier telkens op kwestien stootte, die mij geheel
vreemd zijn ; de handelstoestand van die dagen, de voorreg,ten der geestelijkheid, de feodaal-nexus met het Duitsche
rijk vorderen eene ernstige studie, waaraan ik mij thans
voor het eerst wijde en slechts ten deele wijden kan, omdat
niet alle boeken, welke ik noodig heb, ter mijner beschikking staan. Daarbij is het Brusselsch archief niet zoo
geheel uitgeplunderd geworden, of er ligt nog veel, dat mij
ter aanvulling van het door mij uittegevene onmisbaar is.
Om deze reden heb ik voor het oogenblik mijne tent te
1) Uitgeversfirma te Amsterdam.

— 212 —
Brussel opgeslagen (en wel Rue de Flandre N°. 123) en
denk daar, zoo het mij vergund is, wat ik ondernomen heb
te voltooijen.
Ik moet thans geheel mijn hart voor u open leggen.
Ik ben het zwerven moede, en niemand kan vuriger dan
ik verlangen naar den vaderlandschen bodem. Ik ben
Hollandsch van top tot teen en heb in den vreemde ondervonden, dat ik nergens te huis was dan (Mir. Doch ik
weet, dat het fatum, hetwelk mij van daar verwijderd houdt,
nog onverbiddelijk is. Reeds veel dunkt het mij voor mij,
zelven gewonnen, wanneer ik ten minste nabij den vaderlandschen grond ben : wanneer ik de lucht, die van daar
waait, kan opvangen en ieder geruisch kan beluisteren.
Vergeef mij de beeldspraak. Ik voel de behoefte te deelen in
den gang der Hollandsche letterkunde, der Hollandsche
wetenschap, in de wisseling der openlijke meening; ik voel
de behoefte aan Hollandsche boeken, aan Hollandsche
vrienden en aan Hollandsche kranten en tijdschriften. Ik
wil niets nemen zonder met woeker terug te geven. Want
ik voel, dat ik uit eene kring gerukt ben, neen, mij zelven
gerukt heb, (waarin ik) niet onopgemerkt en niet onvruchtbaar was. Wat te doen, om in dien kring wel uiet persoonlijk, maar moraliter terug te keeren Werken, zult gij
zeggen, met en voor Holland ! Niemand wil liever dan
ik dien raad volgen ; maar de omstandigheden die ik ondervond, het vele dat ik op mijne reize zag, het velerlei
waarvan ik gedwongen was kennis te nemen, hebben mijn
hoofd verstrooid, en om met vrucht te werken, moet de
punt gevestigd zijn. Om met vrucht
werkzaamheid op
te werken, moet het hoofd meer rust hebben dan het mijne
thans heeft, moet mijn bestaan zekerder zijn dan het thans
is. Ook ten gevolge dezer beschouwing herhaal ik, wat ik
u boven zeide : ik ben het zwerven moede. Ik zoek rust,
ik zoek vestiging, ik zoek brood. Hoe vooral het laatste
hier te vinden? Ik weet, dat ik in vele opzigten boven
vele Belgen sta, bij welke schaarsch de studie goed onderlegd is: ik kan misschien van vrienden in Holland aanbevelingen bekomen, die mij hier en daar een weg banes,
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die mij gesloten blijft, wanneer ik op mijzelven sta. Maar
slage ik, dan verwijdert juist dat mij van Holland. Ik moet
deelen in het levee en streven der Belgen; ik moet het,
omdat ik voor alles wat mij omgeeft van nature te aantrekkelijk. ben. Zoo ik mijn gemak en mijn belang raadplege, dan zou ik mij welligt in de armen der Vlaamsche
beweging te werpen hebben; maar de overtuiging van mijn
hoofd strijdt er tegen, en mijn geweten kent mij rein, dat
ik de overtuiging van mijn hoofd nimmer aan eenige consideratie, welke ook, heb opgeofferd. De Vlaamsche beweging,
bij de rigting welke haar gegeven (wordt), laat voor Holland
niets hoopen en is voor Belgie noodlottig. Het laatste zal
er door vergermaniseerd worden of, dat even erg is, nog
dieper onder het juk der Katholieke partij gekromd gaan.
Ik heb die meeniug geprofesseerd van den beginne af, dat
ik Belgie bezocht; ik ben er nog van overtuigd en heb
mijnen vrienden van den Gids beloofd die overtuiging, in
tegenspraak met sommige artikels van Potgieter, in hun
tijdschrift over te gieten. Nu vraag ik u, wat men hier en
in Holland zou denken en gelooven van een Hollander, die
met de Fransquiljons gemeene zaak maakt:'
Dit alles schrijf ik onder den indruk van een naderend
gevaar. LTH.G. heeft mij zelven eenmaal de lippen opengebroken. Ik wil ze, ik wil mijn hart voor u niet sluiten.
Omstandigbeden, verwijdering, kleine grieven hebben de
ontknooping nader gebragt, welke een vroeger schrijven
van u als mogelijk en te eeniger tijde als noodzakelijk
onderstelde I). Maar die ontknooping zal echter door alien
in mijn nadeel beoordeeld worden, en God beware mij dat
ik anders doen zou dan onder dat harde oordeel het hoofd
te buigen. Holland zal dus over mij bij vernieuwing het
anathema uitspreken, en digt bij den vaderlandschen bodem
zal de klove tusschen dezen en mij nog wijder gapen.
De wetenschap, ik gevoel het, is mijne roeping. Maar
mijne sympathies zijn voor Holland; mijne vooroordelen,
zoo gij wilt, zijn uit Holland; mijne taal is en blijve Hol1) Nam. de verbreking van de verloving met Mej. Toussaint.
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landsch. Ilit Holland uitgestoten, en waarschijnlijk nog
voor vele jaren uitgestoten, gevoel ik mij vreemd, gevoel
ik mij pijnlijk in Belgie. Zelfs de wetenschap, zooals zij in
Belgie beoefend wordt, is voor mij gesloten. Alle klassieke
grondslag is hun vreemd, en op Boulez te Gent na, geloof
ik niet dat 4en enkele Belg een candidaats-examen in het
Grieksch zou kunnen doorstaan. Hollander iu merg en been,
klassiek gevormd in uwe school, aan uwe universiteit:
barbarus his ego sum, quia non intelligor ulli 1 ).
Ik heb hier eenmaal eene openbare zitting der Academie
bijgewoond. De Gerlache, Stassart, Reiffenberg,
Q u et el e t en Roule z hebben alle gesproken. En mijn
oordeel? Zie, in jeugdige dartelheid heb ik, zooals mijne
tijdgenooten, met het Amsterdamsche Instituut gespot. De
eerste nommers van het tijdschrift hebben mij doers vermoeden, dat de leden wel eens uit hunne vergaderingen
naar huis gingen, elkander aanziende zooals de augurs van
Cicero. Ik spreek van de eerste nommers van het Instituut :
van de latere heb ik een hoog denkbeeld, sedert ik door
uwe goedheid een uittreksel van het door u inedegedeelde
over het fragment van Longinus ontviug 2 ). Ik betuig
daarvoor den opregtsten dank, en niet het minst voor den
lof, mij daarin gegeven 3 ). Ik weet het, die lof is onverdiend:
want de geringe moeite, die ik voor u deed, was slechts
eene onbeduidende afrekening op de onbetaalbare schuld
van dankbaarheid, die ik aan u heb. Maar toch streelde
mij die lof; toch was het eene aanmoediging voor mij, dat
te midden der velen, die mij veroordeelen, of wat nog erger
is, vergeten, eene stem van zooveel gezag als de uwe zich
opentlijk voor mij verhief. Heb nogmaals dank voor de
streelende gewaarwording, voor de edele opwekking welke
gij mij daarmede geschonken hebt! — Ik raak van mijnen
tekst, maar er is weinig aan verloren. Ik wilde de verge1)

Voor deze lieden ben ik een barbaar, omdat ik voor alien

onveretaanbaar ben. (Ovid. Trig. V 10, 37.)
2) In de Verslagen en Mededeelingen van het Instituut. 1845 p. 52.
3) L. c. p. 68. („onze echrandere en werkzame Bakhnizen van
den Brink".)
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lijking van het Belgische met het Nederlandsche Instituut
voortzetten, en zeggen dat, wat ook in Holland er niet
gedaan wordt, men ten minste de kunst verstaat eene
openbare vergadering met waardigheid te souteneren. her
schaamde men zich zelfs voor het publiek niet. Alles was
zoo oppervlakkig, zoo arm aan zaken, dat den hoorder niets
overig bleef dan zich te verbazen over de schaamteloosheid,
waarmede men het voordroeg. Slechts een rapport van
oulez over de verwantschap tusschen de Basilica der
christelijke bouwkunst en die der Ouden maakte eene gunstige uitzondering. Ik bid u : wat zal ik onder dit yolk
Maar reeds te lang kwel ik u met mijne jeremiades,
zonder te bedenken dat, bij de hartelijke genegenheid
waarmede 1111.G. mij onafgebroken vereert, iedere klagt, die
ik slaak, eene pijulijke weerklank vindt bij u. Vergun mij
echter, thans alles van het hart to wentelen, wat er op
drukt. De vacantie is aanstaande. 1k ken uwe gewoonte
gedureude lien tijd eene kleine reis to doen: en met uitzondering van Engeland gaat bijna elke reis uit ons vaderland, dat nog niet ten voile gespoorwegd is, over het met
ijzer beslagene Belgie. Uw weg voert u misschien naar
Antwerpen of naar het centraalpunt Mechelen. Zoo gij ook
niets anders doet dan voorbijtrekken, meld mij met een
regel, wanneer gij daar zult zijn. Ik heb niets anders
noodig, dan u to zien en voor de vele bewijzen van bijna
vaderlijke trouw, die gij mij geschonken hebt, de hand te
drukken, — zoo gij de mijne niet weigert. Danken en
dankbaarheid betoonen, zooals gij dat aan mij verdiend
hebt, kan ik u nimmer. Vergun mij, dat ik op een passage
van uw schrijven terugkom, welke mij een smartelijken
indruk maakte. Gij spreekt van Cobet en de voldoening,
die hij u verschaft door de ondervinding, wat het a c q u i e scer e 1 ) is. Cobet staat in vele opzigten boven mij; maar
ik weet, dat ik in uw gunstig oordeel eenmaal tot die uwer
leerlingen behoord heb, waarop gij voor de toekomst rekendet.
Cobet slechts heeft u niet teleurgesteld; met leedwezen
1) Lich ergens bij neerleggen. (De uitdrukking blijft onduidelijk,
omdat wij niet weten, hoe Bake die phrase gebruikt had.)
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vernam ik den dood van Clarisse 1 ), en ik ben erger dan
dood. Neen, dat mag ik niet zeggen, zoolang de pligt van
dankbaarheid op mij rust. Die pligt legt mij de taak op,
voor de wetenschap, voor Ilollandsch wetenschap te leven
en te arbeiden, en door de eer, welke het mij gegeven zal
zijn te verwerven, eenmaal de nagedachtenis van u als
mijnen leermeester te heiligen.
Moeijelijk zou ik u kunnen beschrijven, hoe vurig ik
mij in den Leidschen kring heb teruggewenscht, sedert die
uitgebreid was door de terugkomst van Cobe t. Niemand
kon hem hartelijker welkom heeten dan ik het deed: niemand
meer juichen in de onderscheiding, die hem ten deel gevallen is 2 ). Van zijne openings-redevoering ken ik niets dan
het Handelsblad-berigt; maar ik hoop, dat hij niet vergeten
zal een exemplaar van die redevoering voor mij ter zijde
te leggen. Want het Handelsblad-berigt heeft mijne nieuwsgierigheid niet bevredigd, schoon ik aan dit berigt toch
herkende, dat de plegtige intrede te Leiden en niet te
Utrecht had plaats gehad. Goede hemel ! welk een bombast en woordenpraal ten gevalle van Op z o om er 3) ! Ik ben,
ik weet niet waarom, niet Op z o om er sgezind : en het schijnt
mij uit uw schrijven, dat UH.G. dit reeds gegist heeft. Het
idee is bij mij bijna rijp om tegen hem op te treden, zoodra
ik de processtukken welke ik uit Holland wacht bijeen heb.
Zijne recensie van Oosterzee 4 ) heeft mij ontstemd: niet
om den wille van Oosterzee, die slaag verdiende omdat
hij het systema van Schleie rm acher onhandig en onhebbelijk voordroeg, maar om den wille van Schleiermache r, aan wien ik voor een goed deel mijne theologische
overtuigingen te danken heb, die een der heiligen is, waarbij
ik zwere, en die onverdiend bij deze gelegenheid de prooi
1) W. C. L. C 1 ar isse, zoon van den Leidschen theologiae professor, uitnemend literator, die omstreeks dezen tijd als rector to Harderwijk
is gestorven, met Cobet bijzonder bevriend.
2) Cobet was onlangs tot buitengewoon hoogleeraar te Leiden
benoemd. Zijne oratie (20 Juni 1846) handelde De arte intopretandi.
3) De „woordenpraal" moge geuit zijn „ten gevalle van" Opzo on) er : zij was, althans te Utrecht, beslist tegen hem gericht.
4) In den Gids van 1845 p. 405, 473, 565.
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geworden is van de kefferij van Ooster zee en Opzoomer.
Wat ik van zijne oratie 1 ) uit de dagbladen vernam heeft mij
nog ontevredener gemaakt. Men kan eene schoone voordragt houden over gelooven, twijfelen en weten; maar ik
zie niet in, dat daarmede Opzoomer in substantie iets
anders heeft geleverd dan eene ontwikkeling van het gewone
Process des Denkens, met die uitzondering, dat hij
een ontwikkeld denken w et en noemt. Maar zoolang hij
niet tevens aanwijst, dat in dat weten een nieuwe factor tot
de vermogens van den menschelijken geest is toegevoegd,
zie ik niet, hoe wij daarmede tot eene absolute kennis der
waarheid geraken. Wat aan het einde van dezen dialectischen weg ligt, lag in zijn aauvang, in zijn midden op
ieder punt, waar gij den loodlijn der reflexie laat vallen;
slechts aan het einde ligt het voorwerp der kennis abstracter
eu meer geanalyseerd: doch is het daarom meer waar en
zeker Toen ik in mijne voorlezingen 2 ) over H e gels philosophie sprak, gaf ik toe, dat ergens in het denken het punt
moest aan te treffen zijn, waarop sub- en objectief denken,
= Goddelijk en menschelijk denken, ineen moest vallen.
lk wenschte mij cluidelijker uitgedrukt te hebben, om niet
de meening voet te geven, alsof deze vereeniging een
product van het subjectieve denken zijn kon. Integendeel
moet het kenmerk dier vereeniging liggen in de onmiddelbaarheid van het gedachte. Dat heeft Fichte gevoeld en
daarom voor den wijsgeer een nieuw orgaan trachten te
ontwikkelen, het orgaan der Int ell e c t u elle An s c ha uu n g. Dat zijne leer vooral in de verdere ontwikkeling,
door Schellingianismus en mysticismus daaraan gegeven,
als bijgeloof bespot is geworden en werkelijk bij hem zelven
een streek van bijgeloof wegkreeg, bewijst slechts, dat zijne
gevolgtrekking te overhaast is geweest : niet dat hij niet
1) Opzo out e r' s oratie ter aanvaarding van het buitengewoon
hoogleeraaraambt, over De widsbegeerle den mensch met zich zeta)? ver-

:oenende.
2) De voordraehten over philosophie, door B akhuiz en van den
Brink in 1843 te Leiden gehouden. (Zie F ruin, Bakhuiz en van
den Brink, in: Verspr. geseltriften. IX p. 445.)
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juist zou gevoeld hebben, wat die philosophie ontbrak om
eene leer der zekerheid te worden. Neemt Opzoomer mij
die twijfelingen weg, en slaagt hij er in mij te bewijzen
dat Krause's stelsel ze oplost, dan zal mijne misschien
voorbarige kritiek in een lofrede veranderen. Maar daarvoor
heb ik zijne brochures 1 ) zelve noodig, welke de aids mij tegen
belofte eener recensie zal toezeuden. Ik heb wel eenigen
eerbied voor het hoofd van Opzoomer, maar mij dunkt
dat het Utrechtsche marktgeschreeuw in staat is het sterkste
brein ijl te maken.
Vergeef mij, dat in den Gids vau dezen maand zulk
ligt spul van mij staat 2). Het is niet mijne schuld ; maar
behoefte aan mengelwerk pijnigde de redactie, en V a n
Hees was zwak genoeg eeniglijk op Naar aanzoek
eenige mijner brieven aan hem of te staan. Het geschiedde
op grond, dat ik hem eenmaal, langen tijd geleclen,
toegestaan had, bij voorkomende gelegenheid openbaar te
maken, wat ik over Ronge en het Duitsch Catholicisme
dacht. Thans kreeg ik op eens mijne brieven in drukproeven voor mij. lk schaamde mij over mijzelven, maar
het was te last. Nu kan ik niet anders doen dan door
betere en degelijker bijdragen, waaraan ik arbeid, mijne
reputatie te herstellen.
Aan Cobet en aan prof. Geel zal ik spoedig schrijven.
Want wat ook mijn lot in Belgie worde, er ligt mij aan
gelegen met alien, die mij in Holland liefhebben en wier
wetenschappelijke rigting ik eenigermate deel, de banden
zoo naauw mogelijk toe te halen. Pat is een voordeel mijner
nabijheid bij Holland ; want ik heb het in den vreemde
gevoeld: ieder berg, ieder stroom tusschen mij en mijn
vaderland maakt ook telkens in intellectuelen of morelen
1) De 2e „brochure" was een dik deel (De gevoel.sleer rad Dr. van
Oosterzee. Amsterdam 1846), waarin de recensie hit den Gids werd her.
drukt en uitgebreid. Het eerlang versehijnende opatel van prof. J. IL
Scholten (Mr. C. W. Opzoomer op het gehied der godgeleerdheid en
wijsbegeerte. Utrecht 1846) heeft wellicht het voornemenvanBakhuizen
van den Brink om tegen Opzoomer op te treden verijdeld.
2) De brieven, hiervoor herdrukt onder no. (), 8, 9, 13 en 14,
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zin een band losser. Toen ik Belgiens bodem betrad, was
het of mij Leiden welkom heette. Op een paar banken
voor mij zat eene kleine bewegelijke figuur: aan het gegrinnik herkende ik (want ik zag slechts de rug van het
persoontje) prof. Schopen 1 ). Hij grinnikte nog helderder,
toen ik hem aansprak: en ik geloof, dat hij zelf blijde was
mij aan te treffen. Hij was vol van de ontvangst, die hij
te Leiden gevonden had, en vertelde mij van u alien —
vertelde mij zelfs, dat hij juist die week met u en met prof.
G e el veel over mij had gesproken. Gij weet niet welk een
weldadig gevoel het voor mij is, zoozeer in de herinnering
te leven van manners, die ik zoo opregtelijk hoogschat en
liefheb.
Hoe gaat het met de oorlogsverklaring van prof. Geel
aau Hermann 2 ) :' De laatste heeft voorzeker verdiend, wat
hem prof. Geel toedenkt. En toch spijt het mij om de
persoonlijkheid van Herrmann. Op mijne laatste reize
door Leipzig ontving hij mij reeds voor de tweede maal met
meer dan vriendelijkheid, en ik verkwikte mij regt in de
conversatie met den nog zoo levendigen en groenen grijsaard. Hij was met Holland en de Hollandsche philologie
en namelijk ook met prof. Geel regt ingenomen. Z66 zijn
alle zijne leerlingen: Ritsc hl 3 ) en Schn ei d e r 4 ), Schneide win 5) zoowel als B ergk 6). Van die alien ondervond ik
de beste ontvangst. En Hermann zelf: men kan niet
boos op hem zijn, als men hem spreekt. Hij was mij ditmaal te liever, omdat ik terugkwam van Haupt 7), die
pedant, a b s pr e c h end en melankoliek was.
Vergeef dezen langen brief: en ik (ben) op dit punt zoo
onverbeterlijk, dat ik u zelfs voor het vervolg geen beter1) Zie hiervoor p. 38 noot 1.
2) Bedoeld wordt Geels uitgave van Euripidis PhOenissae.
3) Zie hiervoor p. 42 noot 1.
4) Zie hiervoor p. 79 noot 1.
5) Zie hiervoor p. 49 noot 2; vgl. ook Bakhuizen van den
Brink in ,Stucli(Fit en schetsen. III p. 458.
6) Philoloog, 22 Mei 1812-20 Juli 1881. In Nederland is hij vcural
bekend door zijne uitgave der Poetae
7) Zie hiervoor p. 77 noot 1.

lyrici Graeci.
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schap durf beloven. Slechts wil ik meer malen schrijven
clan ik in de laatste maanden deed. Groet prof. Geel en
prof. Cobet hartelijk van mij en deel hun wat gij wilt
mede, als ware het aan hen geschreven. Beide zullen zich
over mijne stilzwijgendheid niet lang te bekiagen hebben.
Nogmaals opregten dank vocr uwe belangstelling en de
hartelijkste groeten en heilbede van
Uwen dankbaren
Van den Brink.

N°. 30. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK JUN J. BAKE.

Brussel, 21 July 1846.
Hooggeleerde Heer !
Ik kan u niet genoeg danken voor uwen hartelijken,
vertrouwelijken, aanmoedigenden brief. Die brief eischte
een spoedig antwoord, en zoo ik daarmede tot op het
oogenblik vertraagd heb, het was, omdat ik van huis en
van het Ministerie berigten verwachtte, die op mijn antwoord eenigen invloed konden oefenen. Een en ander is
gekomen: een en ander is niet ongunstig, maar ik mistrouw te zeer het lot, om mij zelven met te veel hoop te
koesteren. Intusschen ook uw brief bragt mij goede tijding:
want dat het Ministerie van Binnenlandsche Zaken mijne
memorie 1 ) in handen van u en van den heer Groen
gesteld heeft, is alles wat ik met mogelijlibeid wenschen
kon. Vergeef mij, dat ik u zoo stoutweg aanstonds met
mijne aangelegenheden lastig val ; maar uw schrijven
zelf en de daarin betoonde belangstelling moedigt er mij
toe aan.
Mijne memorie berust denkelijk in uwe handen. Vat
tot die memorie aanleiding gaf hebt gij misschien uit den
brief, then ik er aan den Minister bijvoegde, kunnen ver1) Het verslag aan den Minister van Buitenlandsche Zaken over
Bak huizen van den Brink's Nasporingen op het Itijks-arehief te
Weenen, gedrukt in: Studien en schetsen. IV p. 1-15.
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nemen. Zoo die echter u niet medegedeeld is, strekke het
volgende ter verklaring.
Voor ik Weenen verliet, vroeg ik onzen gezant of hij
in de gelegenheid was mij, op grond van de vroeger door
hem ten mijnen voordeele gedane intercessie, ook aanbeveling te bezorgen voor andere archiven, met name dat
van Hessen-Kassel. De heer Van Heeckeren was daartoe terstond bereid en sprak er met den minister van Hessen te Weenen over. Deze meende dat een brief van hem
aan den archivarius mij alle verlangde toegang zou kunnen
bezorgen ; maar alien verkeerden wij in eene dwaling door
te meenen, dat dat archief onder den historiograaf van Hessen, Von Rommel 1 ), berustte. Dit was het geval niet, en
te Kassel gekomen, was Von Rom m el niet bij magte mij
den toegang tot het eigentlijke Staats-archief te bezorgen.
Hij echter zoowel ads de Regierungsrath Schroeder 2 )
waren bereid mij voort te helpen. De laatste maakte op
grond van den brief van den Hessischen gezant dadelijk
een rapport gereed om mijn aanzoek te ondersteunen, maar
verwees tevens naar den Hessischen Minister des Innern
K o c h. Deze was echter op dit punt zeer taai: noch aanbeveling van den Hessischen gezant, noch het gunstig
rapport van Schroeder — dat verzekerde hij mij —
zouden mij helpen, indien de aanvrage niet officieel van
wege het Hollandsche gouvernement door den in Kassel
geaccrediteerden Minister geschiedde. Ik begaf mij dus
naar Frankfort bij den heer Von Scher ff 3 ). Diens ontvangst was niet zeer voorkomend. Hij wilde er niets aan
doen zonder autorisatie van het gouvernement. Ik geef
niet ligt iets op : en de ondervonden zwarigheden prikkelden mij om die te overwinnen. Ik stelde er een punt van
eer in, om mij triomfantelijk de Hessische archieven te
1) D. Chr. von Rommel, hoogleeraar to _Marburg (geb. 1781
oven. 1859). Zie over hem Bakhuizen van den Brink in: Shidien e,i
schetseit. IV p. 324.
2) „Bijzonder met de zaken van het Regierungs•Archiv te Cassel
belast", zegt Bakhuizen van den Brink zelf, hiervoor p. 202.
3) VgI. hiervoor p. 203,
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zien openen en schreef dus aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. Ik verzocht om gelijke aanbeveling voor
Cassel als ik vroeger te Weenen gehad had; ik verzocht
tevens dat de heer Von Scher ff zou geinstrueerd worden,
voor mij wanneer ik het in het belang mijner studien
noodig rekende, dezelfde intercessie te doen in het Nassausche, in Saksen-Weimar, te Frankfort en in de beide
Schwartzburgen. Ik schreef den Minister tevens, dat ik
bij het verlangen eener nieuwe gunst, het mijne pligt achtte
hem rekenschap te geven van de wijze, waarop ik mij de
vorige had te nutte gemaakt.
Dit schreef ik en dit meen ik. Maar hetgeen ik aan
den Minister niet schreef, maar bij het schrijven dacht,
durf ik u mededeelen. In mijne omstandigheden, bij den
steeds levendigen wensch om zooveel mogelijk, al ware het
in ballingschap, voor mijn vaderland te werken, rekende
ik het mijn belang, om mij steeds bij mijn gouvernement
in aandenken en zoo mogelijk gunstig aandenken te houden.
Ik achtte dit een behoorlijk, een geoorloofd aangrijpen der
gelegenheid, zonder dat mij iemand daarom zou beschuldigen, dat ik kroop o1 mijne onafhankelijkheid verloochende.
Ik bedoelde nog meer. Bij het accueil, dat mij Gachard
maakte, bij den loffelijken ijver, die het Belgisch gouvernement voor onze en zijne geschiedenis toonde, en de opofferingen, die het zich getroostte, Wilde ik het onze uit
zijne inertie opwekken : en zoo ik daarin slagen kon, ware
mij niets liever, niets eervoller dan daarbij, ware het ook
een ondergeschikte, handlanger te zijn. lk ben verzekerd,
dat gij die beweeggronden niet zult afkeuren. Zij vereenigen het belang der wetenschap, het belang van het vaderland met mijn eigen belang.
De zaak heeft de beste keer genomen, die ik wenschen
kon. Voorleden week bekwam ik den brief van den Minister
van Buitenlandsche Zaken. Hij was reeds van S Juny gedateerd. De brief was regelregt aan mij gerigt en bevatte,
nevens vereerende dankbetuiging voor mijne memorie, sous
cachet volant een brief van den Minister aan den heer
Von Scherff. Ook in dozen brief wend wat ik in Weenen
,
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gedaan had seer geprezen en de beer Von Scherff verzocht, mij alle mogelijke hulp en intercessie te verleenen
op de plaatsen, waar ik dat verlangd bad. De toon van
den brief aan mij, het cachet volant, de volkomen voldoende
inhoud van den brief aan Von Scher ff was alles wat ik
wenschen kon, en ik vleije mij daaruit te kunnen opmaken,
dat sedert voorleden jaar mijne fondsen bij ons Kabinet
aanmerkelijk sijn gerezen.
Ik kom thans op mijne memorie zelve, waarover uw
advies gevraagd is. Ik heb daaromtrent u en den heer
Groen twee inlichtingen mede te deelen.
De eerste geldt eene onvergefelijke en onbegrijpelijke
domheid van mij. LTA eene kopij, die ik van mijn verslag
heb liggen gehouden, zie ik, dat ik en in kopij en in het
overschrijven op een jammerlijke wijze, schoon ik het beter
wist, D e Pen ants en Imbr echt s heb dooreen geward.
De een echter was secretaris van W ill e m I, de ander
van Margaretha van Parma. Die grove font moet door
den heer Groen opgemerkt zijn: ik haast mij Naar terug
te nemen.
De tweede aanmerking geldt den wenk, die ik omtrent de correspondentie van Willem I, die hier in Belgie
ligt, het gouvernement meende te moeten geven. Sedert ik
mijne memorie stelde, is te dien opzigte alles veranderd.
Het is of Gachard geroken heeft, dat ik op zijne stukken
aasde. Sedert anderhalve maand is hij aan het werk gegaan
om de uitgave dier correspondentie te bezorgen, en thans
gaat het met de Fransche sweep. Reeds twee bladen sijn
afgedrukt. Ga chard is seer werkzaam en verstaat, vooral
door de studien die hij in Spanje gemaakt (heeft), zijne zaken
regt goed. Hij is met mij zeer communicatief, zelfs ten opzigte van dien arbeid, en daarom heb ik thans de partij
gekozen hem inlichting te geven waar ik het kan, en bijdragen te leveren voor zooveel ik die heb. Het is voor
de wetenschap hetzelfde, door wien het werk tot stand
komt, als het maar goed tot stand komt. Intusschen zal
ook dit weder onvolledig blijven. Gachard geeft alleen
Fransche en Spaansche correspondentie uit, niet wat er
-
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van de Duitsche nog hier of elders in de archieven kan
liggen, — omdat bij geen Duitsch verstaat. Intusschen
vervalt hiermede voor bet oogenblik de door mij gemaakte
aanmerking.
UH.G. heeft de goedheid mij te vragen, wat ik wenschen zou, dat gij en de heer Groen adviseerden 1 ), en of (ik)
ook bij het Instituut om advies gevraagd wenschte ? Gij
hint beter dan ik beoordeelen, of van het laatste stellig
eenig gunstig resultaat te wachten is. Ik laat het daarom
aan uw doorzigt over. Wat mij betreft, ik heb liever alleen
met u beiden, die de zaken grondig kent en waarvan de
een mij hartelijk genegen, de ander jegens mij billijk is, te
doers dan met een uitgebreider ligchaam, waaronder —
het kan niet anders — eenige wijsneuzen en pruiken zijn,
die ook hun woord willen meespreken. Wat ik wenschte,
dat geadviseerd werd ? Mag ik het guluit zeggen ? Mag
ik het in verbinding vragen met hetgeen gij in verband
met die vraag schijnt te schrijven : „Binnenlandsche Zaken
zou wel eene geldelijke ondersteuning daarvoor overhebben" en — „gij zelve moet ondersteund. worden", — welnu
wees dan zoo goed eens te overwegen, wat er van den
volgenden voorslag zou kunnen worden.
Ik heb aanbeveling bij het Casseler archief gevraagd.
lk heb die in voile ruimte bekomen. Het is eene gunst
en het is mij nuttig van die gunst gebruik te maken. Deed
ik het niet, het zou mij kwalijk genomen, het zou voor onverschilligheid gehouden kunnen worden. Maar die reis kost
geld en — hic haeret aqua 2). Zou er nu geen vorm kunnen
uitgedacht worden, waardoor mij voor die reis en die
nasporingen eene gratificatie werd aangewezen, waarvan
ik de hoegrootheid niet bepalen kan of wil? lk laat dit
der billijkheid over. Dat er te Cassel veel te vinden is,
weet de heer Groe n, die het zelf heeft aangewezen en gezegd dat de voorraad, daar aanwezig, was „un champ encore
en friche et qui promet a ceux, qui voudront le cultiver,
1) Dit advies was intusschen door G r o en reeds 16 Juli ingezonden ,
het staat gedrukt bij : Hubrecht, Onclerwijmetten. 5e afd. 11 p. 116.
2) Hier wringt de schoen.
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de tres larges moissons" (Archives. t. IV p. X). Dat er in de
Schwartzburgen iets steekt, vermoed ik, en van het Nassausche ben ik zeker uit hetgeen A r n old i 1 ) daarvan heeft
medegedeeld ; maar omdat Arno ld i de Nederlandsche
zaken niet regt verstond, zijn die mededeelingen onvolkomen en slordig. Tk begrijp, dat het gouvernement voor
zijne gratificatie eenige guarantie moet hebben. Ik kan
sterven, ik kan ziek of gek worden; andere omstandigheden kunnen verhinderen, dat de uitgave niet tot stand
komt, en dan ware het geld verkwist. Mijns inziens zou
die garantie deze kunnen zijn: alles, wat ik afschrijf
en excerpeer, daarvan zend ik, hetzij dadelijk de kopyen,
hetzij de analyse en desverlangd de kopyen, aan het Rijksarchief. Dat komt daardoor in het bezit van de afschriften, en ieder ander heeft gelegenheid, bij ontstentenis van
mij de taak op to vatten. Wanneer ik voor mijzelven dan
ook kopyen behoud, is dit voorzeker dubbele moeite ; maar
ik zie niet tegen arbeid op, wanneer die arbeid tot iets
leidt. Hetzelfde zou zich laten uitbreiden tot de stukken,
welke ik reeds onder mij heb, schoon ik voor het oogenblik opzie tegen het afschrijven van 1500-2000 en daaronder zeer lange stukken en brieveu. Overleg deze zaak
eens bij u zelven en met den heer Groen: aan uwe beslissing onderwerp ik mij met het volkomenste vertrouwen.
Aan M ii I 1 e r heb ik voor de uitgave geene voorwaarden bedongen. Ik heb hem alleenlijk uitgenoodigd van nu
of de uitgave der Correspondance de Marguerite de Parme
als aanstaand te annonceren: er bijvoegende dat hij over
de voorwaarden geene diffieulteit moest makers, daar ik
aan V an Hees overgelaten had te bepalen, wat billijk was.
filler heeft de annonce niet gedaan 2 ), maar door Van
Rees mij laten antwoorden, dat hij met de uitgave van
zoovele werken op het oogenblik bezwaard was, dat hij
zulk eene onderneming niet voor in het aanstaande jaar
1) J. von Arnold i, de schrijver der Geschichte der OranischNassauischen Lander and ihrer Regenten (1799-1816), geb. 1751 oven. 1827.
2) Zoover ik weet, is dit ook later niet geschied ; in ieder geval
is het tot de uitgaaf nooit gekomen.
15
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kon op zich nemen. Hij vroeg, of ik daarmede genoegen
nam, en ik antwoordde ja, mits dat echter de annonce geschiedde ; op het laatste stond ik om geen gevaar te loopen,
dat mij een ander het gras voor de voeten wegmaaide.
Verders is er niets tusschen ons voorgevallen, bepaald of
verhandeld. Zoo de zaak verderen voortgang mogt hebben,
zal Van Hees de vrijheid nemen er u over te raadplegen.
Ik voor mij schat mijn arbeid zoo hoog niet, dat ik
daarvan voor twee jaren middelen van existentie durf
hoopen. Die verwachting is, dunkt mij, wat al te sanguinisch. En wanneer ik in mijn vorigen u schreef over mijn
verlangen naar middelen van bestaan en vestiging, dan was
het mij minder te doen, om voor het oogenblik wat ruimer
bij kas te geraken, dan wel den weg aangewezen te zien,
waarop ik voortgaande eenmaal een meer zekere stelling
kon verwachten. Voor het oogenblik met een schamel deel
tevreden, zou ik toch wenschen, dat ik aan mijn vaderland
dat schamele deel had verdiend. Ik zou dit zoo verdiend
willen hebben, dat men begreep, dat ik in eene of andere
betrekking, voor een of ander doel volstrekt onmisbaar
was, en op die onmisbaarheid zou ik mime verwachtingen
en aanspraken voor de toekomst willen gegrond hebben.
Dat zijn, ik erken het, vage begeerten ; maar mijn toestand
zelf is zoo vaag, dat deze mij niets dan vage wenschen aan
de hand geeft. — Vestiging in Belgie. Ja, misschien bestaat ergens de mogelijkheid, schoon ik niet weet welke.
Er is echter eene groote zwarigheid, welke ik mijnen vrienden in Holland niet genoeg ter overweging kan geven. De
weg om voort te komen is natuurlijk, dat men onderstelt
dat ik bekwaamheden of talenten bezit. Ik wil voor het
oogenblik de zedigheid ter zijde zetten en daaraan gelooven.
Maar hoe meer ik die laat gelden, hoe meer de vraag voor
de hand ligt, waarom ik die niet in mijn vaderland exploiteer. Zelf die verklaring te geven, is gevaarlijk: ik breek
daarmede ligtelijk af, wat ik van de andere zijde trachtte
op te bouwen. Behalve het pijnlijke, dat zulke aveus voor
mij hebben, is het veiliger dat zij van een derden gedaan.
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worden, die mijn welzijn wil en het weinige goede dat ik
heb apprecieert.
Maar ik moet u verschooning vragen, dat ik u zoolang
met mijne eigene nare omstandigheden bezighoude. Ik
wil u iets beters vertellen, dat gij misschien aan den heer
Groeu mede kunt deelen, wien het voorzeker zal interesseren. Er is zooveel over het jaar 1566 geschreven en T e
Water heeft met het Verbond der Edelen vier taaije boekdeelen gevuld, dat men naauwelijks kon hoopen, daarover
een nieuw feit to ontdekken. Men weet iets van enkele
kooplieden, die zich met de zaak ingelaten en van een
request van kooplieden enz., maar volstrekt niets van den
samenhang. Voor een veertien dagen hier op het archief
rondzoekende, vind ik daarover tot mijne verbazing de belangrijkste stukken. Er heeft een verbond van Kooplieden
bestaan, geheel analoog met dat der Edelen: een kompromis,
geheel in den vorm van het compromis der Edelen, heb ik
gevonden: wat Lodewijk van Nassau en Brederode
voor het verbond der Edelen waren, was voor het verbond
der Kooplieden Gilles le Clercq: een man, die(n) men
tot dusverre eigenlijk slechts bij naam kende. Door deze
ontdekking krijgen de gebeurtenissen van 1566 een geheel
ander aanzien. Ik zet mijne navorschingen nog voort, en
wanneer ik ze geeindigd heb, zal ik welligt hier voor de
Commission d' Histoire de stukken gerangschikt en gecommentarieerd in het licht govern Het wordt eene brochure,
hoogstens van een paar vel druks, die ik, omdat de meeste
stukken in het Fransch zijn, om de wille der eenheid wel
in het Fransch zal moeten schrijven: Gilles le Clercq et la

Conf4"ration des Marchands. Voor de Gids maak ik er nog
wel eene Hollandsche omwerking van 1 ).
Door het vertoeven mijner boeken en door mijne
historische studien kijkt het Grieksch mij thans vreemd
1) Van al deze plannen is niets gekomen; alleen heeft B a k h u i z en
van den Brink het compromis der kooplieden vermeld aan het slot
zijner Cartons (Stud ien en Schetsen. I p. 84) en het afgeschreven bij zijn
rapport; het staat thans daarmede afgedrukt in
p. 48 noot 1.

Studien en schetsen .

IV
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aan. Ik moet er weder aan en in, zoodra ik gelegenheid
heb. Daarom waren uwe mededeelingen mij hoogst welkom,
en de belofte waarmede gij die sloot : „hierover nader !"
spant mijn verlangen op het hoogste. Gij hebt over den
Phaedrus gelezen, en de Phaedrus ligt mij nog altoos op
het hart of liever dwars in de maag. Is uwe meening nog
altoos zoo als die van Herrmann, dat de Phaedrus reeds
tot Plato's tweede periode behoort Ik kan er mij niet
van overtuigen, maar wil het mij gaarne laten doen, omdat ik dan eene dwaling minder heb. Mij houdt de traditie,
dat het Plato's eerste boek was, nog altoos gevangen,
niet om hare autoriteit. (Ik geef 1 )) toe, dat de sleutel van
den Phaedrus in zijn tweede gedeelte ligt : dat de dialoog
niet is Tept 706 zaJoi) (of 1 )) 7repi ,.'pcerag 2); — maar dan wordt
hij in mijn oog het program van de schrijvers-carriere van
Plato, en een program zooals het uit ongesloten harsens
en warm bloed kan voortkomen. De philosophische zekerheid van latere dagen mis ik in de redeneering over de
ziel, de kunst van latere dialogen in den zamenhang van
het eerste, tweede en derde bedrijf: tusschen die gaapt eene
klove, welke Plato's kunst en dialektiek niet heeft kunnen
aanvullen. Maar ik zie in den aanvang van den Phaedrus
al de profusie van een jeugdig genie, voor wie geene
rhetorische les weer aantrekkelijkheid, sneer verleidingskracht heeft dan die van Pindarus: xpuTioec zio;),z; i;)
3-poS-6pcp 3 ). Slechts met de beteekenis, die aan de philosophische doctrine van den Phaedrus in den tweeden Platonischen brief gehecht wordt, weet ik geen raad. Ik weet,
die tweede brief is een wonderlijk zamenflansel van later
tijd; maar onder het schuim ligt veel echt goud, en tot op
het oogenblik weet ik het een niet juist van het ander to
scheiden. Daarom, Hooggeleerde Heer, ik houd u aan uw
woord : „Hierover nader".
De boeken, mij uit Holland toegezegd, heb ik nog niet
—

Hier is een gaatje in het handschrift.
2) Over het schoone of over de liefde.
3) Gouden kolommen in een veelbelovenden voorhof. (P in dar,
1)

Olymp. VI 1.)

— 229 —
ontvangen ik beloof mij dus nog altoos het genot uwer
denkbeelden over Universiteit 1 ); intusschen zeg ik u hartelijk
dank voor het ten mijnen behoeve afgezonderde exemplaar.
Zoolang de boeken niet arriveren, kan ik de handschoen
Opzoomer niet toewerpen ; want ik draag geene naauwkeurige kennis van de corpora delicti. Zoo het tot een
strijd komt, wensch ik mij zulke belangstellende en scherpzinnige regters als UH.G.
Zoo Cobet in Leiden is, groet hem hartelijk van mij,
en herinner mij aan prof. Gee 1, wanneer gij hem schrijft.
1k val u reeds met mijne aangelegenheden te lastig, om op
eenig spoedig antwoord te durven aandringen: wees echter
verzekerd, dat het met hartelijke dankbaarheid zal ontvaugen worden van
Tui obsequentissimus
Van den Brink.

N°. 31. BAKIIMEN VAN DEN BRINK AAN C. VOLLENHOvEN 2).

Brussel, 23 December 1846.
(Rue de Flandre, No. 123.)
boog Edel Gestrenge beer !
Eerst voor een paar dagen kwam in mijne handen
de mij door Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken medegedeelde kopy van UH.Ed.Gestrenge
missive van 21 July 11. 3 ) betrekkelijk het verslag, dat ik van
1) Bake's brochure over de Vertegonwoordiging der wetenschap.
(Leiden, 1846.)
2) Mr. ('. V ollenhoven (geb. 1778, oveH. 1849), advocaat te
Amsterdam en te Parijs, later Secretaris•Generaal aan het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken. Tot juiste beoordeeling van dezen brief behoort
men te weten, dat de heer Vollenhoven destijds (1 Juni-12 Oct.
1846) ad interim het Ministerie van Binnenlandsche Zaken beheerde, na
bet aftreden van Schimmelpenninck van der Oye.
3) In dat schrijven berichtte de heer Vollenhoven, dat hij de
van Bakh uizen van den Brink ontvangen stukken ter kennis had
gebracht van den Archivarius van het Rijk en van Groen van Prin-
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mijne nasporingen in het archief van Weenen destijds had
ingezonden. Ik had niet durven verwachten, dat dit verslag dermate de belangstelling van UH.Ed.Gestrenge zou
hebben opgewekt, dat Zijne Excellentie de Minister van
Buitenlandsche Zaken daaruit aanleiding zou hebben genomen, om mij met een nader schrijven te vereeren. Schoon
ik mij bij voortduring te Brussel beyond en aldaar in het
sterer, Archivarius van 's Konings Huis. „Beide die Heeren stellen
hoogen prijs op de resultaten der nasporingen, en zij achten het evenzeer van belang, dat de gevonden stukken her te lade mogen worden
uitgegeven, en dat daartoe, zooveel noodig, eene ondersteuning van 's Rijkswege worde verleend." De heer V ollenhoven „deel(de) in dat gevoelen
en zoude zeer gaarne medewerken tot het verkrijgen zooveel mogelijk
van dusdanige ondersteuning, waarop (hij) vermeen(de) dat de heer B a khuiz en v an den Brink almede bij meer dan eene zinsnede van ziju
verslag (had) gedoeld; (maar) de daartoe gebezigde uitdrukkingen (waren)
zoo algemeen en onbestemd, dat men daaruit niet (kan) opmaken, wat
eigenlijk het bepaald verlangen te dien opzigte zoude zijn." Daarom verzocht Mr. V ollenho ven den Minister „om genoemden Heer te melden,
dat het Departement van Binnenlandsche Zaken, de belangrijkheid der
resultaten van zijne nasporingen ten voile erkennende, zonder in het minst
een bepaald uitzigt op zoodanige ondersteuning to kunnen geven, echter
wel genegen zoude zijn de zaak in nadere overweging to nemen en zoo
mogelijk eene gunstige voordragt aan Z. M. te doen" ; „daartoe (was echter)
in de eerste plaats noodig meer van nabij met de plannen van meergemelden Heer omtrent die uitgave bekend gemaakt te worden en bepaaldelijk te weten welke ondersteuning hij zoude verlangen." Bij de
toezending der stukken was de aandacht van Groen gevestigd op het
verband der nasporingen met de Archives en hem to kennen gegeven, dat
men bereid was om, indien Groan zijne denkbeelden ook aan B a khuiz en van den Brink zelven wilde mededeelen, de goede diensten
van den Minister in te roepen om dit gemakkelijk te maken. Het antwoord van Groen was echter afwijzend: „Wanneer het mij gebeuren
mogt," schreef hij, „na de voltooijing der Eerste serie eene Nalezing op
de reeds uitgegeven deelen in het licht to zeuden, zou ik met erkentelijkheid elke bijdrage, gelijk die waarvan hier spraak is, daarin opnemen ;
doch ik zou ongaarne iemand, die ze mij reeds nu aanbiedt, tot loon zijner
edelmoedigheid aan eenigen band willen leggen, — to minder vermits om
de menigvuldigheid der historische ontdekkingen en de zeldzaamheid van
een dergelijk belangloos aanbod, het niet wel mogelijk is, in verzamelingen
Tan grooten omvang die volledigheid to bereiken, welke ongetwijfeld in
het belang der wetenschap boven verspreiding en versnippering van hetg een tot 66n onderwerp betrekking heeft, de voorkeur verdient."
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archief mij bezig hield, was mijn voortdurend verblijf alhier
bij Zijner Majesteits legatie onbekend, en de brief van Zijne
Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken met
ingeslotene kopy Uwer H.Ed.Gestrenge missive bleef alzoo
op de kanselarij liggen, totdat zij door Zijne Majesteits
legatie teruggezonden was en eerst dezer dagen Tangs eenen
anderen weg mij geworden is.
Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandsche Zaken
bewees mij de eer, bij de mededeeling van UH.Ed.Gestrenge
missive „mij in bedenking te geven, of ik uit derzelver
inhoud geene aanleiding zoude nemen, om de aangelegenheid" mijner historische werkzaamheden „alsnu casu quo
regtstreeks met UH.Ed.Gestrenge Departement te behandelen." Die wenk legt mij de verpligting op, om, hetgeen ik anders welligt niet zou hebben gewaagd, de aandacht van UH.Ed.Gestrenge eenige oogenblikken voor mij
en mijnen arbeid in te roepen.
Eerstelijk dan moet ik UH.Ed.Gestrenge mijnen opregten
dank betuigen voor de belangstelling, waarmede het Haar
behaagd heeft mijn gemeld verslag te lezen, en de toegefelijkheid, waarmede zij dat heeft beoordeeld. Tk had niet
durven verwachten, dat aan dit verslag de eer zou geschieden
in harden van zulke bevoegde beoordeelaars, als de H.Ed.Gestrenge heeren Staatsraden Archivarii te worden gesteld.
Dank zij Uwer H.Ed.Gestrenge welwillendheid is dat geschied,
en thans vergunne UH.Ed.Gestrenge mij de verzekering,
dat het gunstig rapport, door beide heeren over mijne
werkzaamheid uitgebragt, mij daaraan eene waarde doet
hechten, welke ik uit mijzelven daaraan niet zou hebben
toe geken d .
Met alle regt heeft UH.Ed.Gestrenge in hare meergemelde missive aangemerkt, dat ik voor den wetenschappelijken arbeid, dien ik voorhad, de ondersteuning van Zijner
Majesteit's Gouvernement scheen in te roepen, zonder echter
bepaaldelijk aan te geven, hoedanige ondersteuning ik verlangde. UH.Ed.Gestrenge veroorloove mij Kier eenige meerdere uitvoerigheid. Ik heb in ITH.Ed.Gestrenge's welwillende
uitdrukkingen omtrent mijnen arbeid eene persoonlijke
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meening geacht te zien, welke ik op te hoogeren prijs stel
om den iuvloed, welken IM.Ed.Gestrenge bij Zijner Majesteits Gouvernement oefent. TJH.Ed.Gestrenge merke dus
het volgende aan als een eerbiedig inroepen van Haren verlichteren raad en krachtige ondersteuning.
Bij mijn schrijven van Mei 11. had ik inderdaad het
doel niet, eenige bepaalde ondersteuning van Zijne 1Vtajesteit's gouvernement te verzoeken. Ik wenschte alleenlijk
de voorspraak van Z. Maj. legatien bij de respective
Hoven van Duitschland, waar ik de archiven wenschte te
onderzoeken, zooals ik met dezelfde hooge voorspraak bij
het kabinet van Z. K. K. Majesteit te Weenen was begunstigd geworden. Als argument ten mijnen voordeele voerde
ik aan wat ik te Weenen verrigt had, en aldus ontstoud
het verslag, dat ik de vrijheid nam aan Zijne Excellentie
den Minister van Buitenlandsche Zaken in te zenden. Tijdens
die inzending beyond ik mij te Brussel, in dagelijksche en
zeer vriendschappelijke aanraking met den heer archivarius
Gachar d. ZEd. hield zich bezig met de uitgave zijner
ontdekkingen in Spanje, ontdekkingen die echter eerst met
de mijne een geheel kunnen vormen 1 ). Zoowel het vertrouwelijk verkeer met dien heer, als de navorschingen, welke
ik sedert in het Brusselsch archief heb gedaan, en het
uitzigt, dat ITH.Ed.Gestrenge in Haar schrijven bij eene
eventue6le aanvrage mij heeft geopend, vergunnen mij thans
mijne voornemens en wenschen bepaalder te formuleeren,
en ik hoop dit te doen bij eene eerlang in te zenden memorie
aan Z.Excellentie den Minister van Binuenlandsche Zaken.
Van nu of neem ik de vrijheid, die memorie aan UH.Ed.Gestrenge inzage, overweging en, waar mogelijk, ondersteuning
aan te bevelen.
De reden, waarom ik toenmaals niet op eene bepaalde
ondersteuning van Z. M. Gouvernement heb aangedrongen,
was, omdat ik dan van mijzelven had moeten spreken.
Thans echter zou het versmading van ITH.Ed.Gestrenge
persoonlijke welwillendheid en officieele begunstiging zijn,
1) Zie hiervoor p. 210.
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indien ik het niet deed. UH.Ed.Gestrenge vergunne mij
echter liever, mij te beroepen op hetgeen zij van anderen
omtrent mij kan vernemen. Eigenliefde zou mij verleiden
om te verbloemen wat ten mijnen laste ligt; schaamte
zou mij den mond sluiten omtrent hetgeen anderen ten
mijnen voordeele zouden laten gelden. Maar in gemoede
moet ik verzoeken, dat de bezwaren, welke tegen mijne
persoon bestaan, niet terugwerken ten nadeele der wetenschap, en het is daarom, dat ik, zoowel in dezen brief als
in mijne nader in te leveren voordragt, beide van elkander
tracht te scheiden.
Het is mij niet vergund de hooge inzigten van Z. M.
Gouvernement omtrent een wetenschappelijk ondernemen,
als het mijne, te doorgronden. Beschouwt, gelijk het Belgisch Gouvernement dit in vele opzigten schijnt, zoo ook
het onze, de bekendmaking van belangrijke oorkonden der
vaderlandsche geschiedenis als eene verpligting; neemt bet,
als het ware, de voorwaarden en den uitslag dier bekendmaking voor zijne verantwoordelijkheid, dan zou ik het
voorregt verzoeken, naar aanleiding van wat ik in staat
ben te leveren, met de uitgave belast te worden, en, tegen
eene door het Gouvernement te bepalen retributie, dat
leveren, wat mij bij instructie of anderzins zou worden voorgeschreven. Ik herhaal, in dat geval zou ik bejammeren,
dat de bedenkingen, die tegen mijne individualiteit kunnen
iugebragt worden, ter verachtering eener wetenschappelijke
onderneming zouden kunnen strekken.
Plaatst zich echter Z. M. Gouvernement op een ander
standpunt; meent het, dat een wetenschappelijk ondernemen,
als waarvan hier sprake zou kunnen zijn, den Staat misschien tot eere, maar niet tot voordeel kan zijn; beschouwt
het de middelen der staatskasse als te heilig dan om die
to besteden aan de partieele bevordering van eene enkele
tak der wetenschap; oordeelt het, dat de wetenschap haren
eigenen weg zich moet banen en van staatswege slechts
bescherming, Beene positive bevordering eischen mag, dan
mag ik te minder hetzij op blijvende geldelijke ondersteuning, hetzij op eene gratificatie aandringen, omdat ik, vol-
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gens mijn geweten, bekennen moet — die bekentenis moge
ten mijnen voor- of nadeele strekken — dat ik die beschouwingswijze grootendeels tot de mijne maak. Versmaad ik
hiermede de door UH.Ed.Gestrenge mij zoo verpligtend
toegezegde ondersteuning, of de voorspraak van mannen
als de heeren De Jonge en Groen van Prinsterer?
Geenszins! — UH.Ed.Gestrenge veroorlove, dat ik mij duidelijker verklare.
De ondervinding van zeven maanden heeft mij geleerd,
dat naast Weenen, waar ik de grondslag heb gelegd, voor
het verzamelen van oorkonden voor de geschiedenis onzer
onafhankelijkheid geen rijker bron vloeit dan hier in Belgie.
De voortzetting van mijn plan heeft mijn verblijf hier noodig
gemaakt, en zal het, zonder een uitstap naar Parijs, Straatsburg, Kassel en het Nassausche uit te sluiten, nog maanden,
misschien jaren lang noodzakelijk maken. Ik hoop in mijne
in to leveren memorie aan Zijne Excellentie den Minister
van Binnenlandsche zaken de gronden uiteen te zetten,
waarom ik meen, dat, ondanks al de bedrijvigheid, die hier
in Belgie onder de Belgen plaats vindt en van gouvernementswege krachtig aangemoedigd wordt, voor ons Noord-Nederlanders en onze Nederlandsche geschiedenis weinig bevredigends zal geleverd worden, tenzij ook die taak aan een
Noord-Nederlander en — mag ik er zonder onverdraagzaamheid bijvoegen — aan een Protestant worde opgedragen.
Als zoodanig bied ik mij aan om te leveren, wat ik
volgens eer en geweten meen, dat kan en moet geleverd
worden, op de voorwaarde dat het gouvernement mij in de
mogelijkheid om te leveren, dat is: in de mogelijkheid om
bescheiden te leven, behulpzaam zij. Dit verlangen misschien buitensporig? Ik haast mij om mij te verklaren.
Ik zonder, zooveel ik kan, mijne persoon van mijn wetenschappelijk streven af. Het laatste blijft mij geboden en
opgelegd als eene behoefte, als een inspraal: mijner natuur,
als de zedelijke voorwaarde van mijn bestaan. Ik verlang
niet, dat het gouvernement dat als zoodanig aanmoedige
en beloone. Mag ik onbescheiden zijn, hier, waar ik mijn
schrijven meer als eene nederige raadpleging van UH.Ed.
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Gestrenge dan ads eene voordragt aan het Ministerie wensch
beschouwd te hebben Welnu dan ! — In Belgie bestaan
zeker, ook na de scheiding, nog duizend punten van aanraking met mijn vaderland. Die veelvuldige aanraking maakt
welligt, dat het gouvernement van Z. M. in verschillende
betrekkingen hier verschillende dienaars behoeft. Ik geniet
een ijzersterke gezondheid, welke mij zelfs een overmaat
van arbeid mogelijk maakt. Een gedeelte van dien arbeid
zou op eenige wijze aan mijn Vaderland kunnen gewijd
worden ; van de wijze, waarop ik mij van dien arbeid zou
kwijten, zou het afhangen, hoe en hoelang Z. M. gouvernement mij daarvoor zou beloonen. Wat mij aan tijd overschoot zou ik der wetenschap geven, en tot stand brengen,
wat ik Bader aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlaudsche Zaken hoop te onderwerpen. Dat ik in beide
opzigten geen onwaardige dienaar van mijn Vaderland zou
zijn, kan UH.Ed.Gestrenge vernemen van, ik durf bijna
zeggen, ieder (die) mij kent en die UH.Ed.Gestrenge het getuigenis zal geven, dat in mijne ziel liefde voor de wetenschap en liefde voor Holland om den voorrang kampen.
Of zoo ik mij in deze mogelijkheid bedriege, mijn verblijf alhier heeft mij geleerd — UH.Ed.Gestrenge houde
zich overtuigd, dat niets mij vreemder is dan vleijerij —
dat Belgie een groot gedeelte zijner rampspoed aan zich
zelve te danken heeft ; maar het grootste gedeelte van het
goede, dat het geniet, aan de ontwikkeling der grondslagen,
eenmaal door het Hollandsche gouvernement gelegd. Ik
kan mij naauwelijks voorstellen, dat in dezen stand van
zaken het Hollandsche gouvernement zijnen invloed bij de
magtigen en verlichten der Belgische natie zou missen en
dat niet de regtstreeksche of zijdelingsche aanbeveling,
hetzij van Z. M. Gouvernement, hetzij van Zijne Excellentie, Z. M. Vertegenwoordiger alhier, op eene eventueele
vestiging alhier voor mij den belangrijksten invloed zou
kunnen hebben, Ik neem de vrijheid beide voorslagen
aan UH.Ed.Gestrenge overweging aan te bevelen, als
voorslagen waarop ik geene beslissing, maar hoogstens
voorwaardelijke toezeggin gen durf hoopen, — als voor-
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slagen, welke het mogelijk maken, dat UH.Ed.Gestrenge
voor mij zoo welwillende inzigten, als mijne eigene vurige
wenschen, vervuld worden, zonder dat de aanmerking gemaakt worde, alsof er aan mij gunsten verkwist of aan
een enkele tak der wetenschap en aan een partieel onderwerp staatsgelden waren opgeofferd geworden.
Ik heb gewaagd, H.Ed.Gestrenge heer ! deze gedachten,
welke UH.Ed.Gestrenge missive bij mij heeft opgewekt, —
durf ik zoo zeggen vertrouwelijk — aan UH.Ed.Gestrenge
wijzer oordeel te onderwerpen. Ik heb ze mijner bepaalde
aanvrage vooruitgezonden, omdat er mij aan gelegen is
geen inatiatief te nemen, hetwelk bij Z. M. gouvernement
eenen ongunstigeu indruk maken en welligt eene weigering
provoceren konde. Ik zou geschroomd hebben UH.Ed.
Gestrenge zoo Tang met mijne belangen bezig te houden,
indien ik niet wist, dat de wenschen, die ik voor mij zelven
geuit heb, tevens die waren, welke in de wetenschap en in
de maatschappij hooggeplaatste mannen ten mijnen voordeele koesteren. Deze verzekering is niet de uitspraak
mijner ijdelheid, maar gegrond op de deels streelende, deels
beschamende ondervinding van de jaren mijner ballingschap.
Wraarschijnlijk draagt TJH.Ed.Gestrenge hiervan even zeer
kennis als ik, en is het overbodig dat ik de bedoelde mannen aanwijze. Voorzeker is UH.Ed.Gestrenge in de gelegenheid hen omtrent mij te raadplegen, en met nederig vertrouwen onderwerp ik mij aan den uitslag dier raadpleging.
Groot zal ik de guest achten, indien het UH.Ed.Gestrenge
behagen mogt, mij hetzij door hunne bemiddeling, hetzij
regtstreeks aan mijzelven eenen raad te geven, dien ik met
opregte dankbaarheid zal ontvangen en die gewisselijk
zijn zal in het belang der wetenschap, welke ik steeds veel
hooger dan mijne persoonlijke belangen heb leeren te schatten.
Onder betuiging van den opregtsten eerbied heb ik de
eer mij te noemen
Hoog Edel Gestrenge beer!
ITH.Ed.Gestr. zeer onderdanige en gehoorzame dienaar
R. C. Bakhuizen van den Brink.
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N°. 32. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN DEN MINISTER VAN
BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Brussel, 15 Maart 1847.
Naar aanleiding van een hoogstvereerend rapport, door
de Hoog Edel Gestrenge heeren archivarissen De Jonge
en Gr o en van Prinsterer uitgebragt over een door
mij bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken ingezonden
verslag van mijne historische nasporingen in het KeizerlijkKoninklijk Archief te Weenen in den jare 1845-1846, .
heeft het den Hoog Edel Gestrengen Secretaris, toenmaals
waarnemend het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, behaagd, in eene missive aan Zijne Excellentie den Minister
van Buitenlandsche Zaken van 21 Julij 1.1. zijne geneigdheid te betuigen, om, zoo mogelijk, eene gunstige voordragt
aan Zijne Majesteit te doen, bijaldien ik, met duidelijke
uiteenzetting van mijn plan, voor de uitgave en openbaarmaking der resultaten mijner nasporingen van Rijkswege
eenige ondersteuning inriep.
1k heb in een schrijven, zoowel aan Zijne Excellentie
den Minister van Buitenlandsche Zaken, als aan den Hoog
Edel Gestrengen heer Secretaris-generaal, de oorzaken opgegeven, waardoor deze gunstige verklaring eerst op het
einde des vorigen jaars te mijner kennisse is gekomen en
mij tevens verontschuldigd, dat ik zoolang scheen vertraagd
te hebben, eer ik den mij gegevenen, zoo vereerenden als
welwillendell, wenk heb opgevolgd.
1k veroorloof mij thans naar dezelfde aanleiding mij
tot Uwe Excellentie te wenden met de wensch, dat mijn
arbeid bij Uwe Excellentie dezelfde belangstelling moge
ondervinden, als welke mij vroeger ten deele werd, met de
hoop, dat de mededeelingen daartoe betrekkelijk, welke ik
de vrijheid neme Uwer Excellentie te doen, zoo mogelijk
aan de uitspraak van even bevoegde en welwillende regters
mogen worden onderworpen als de beide heeren, wier
rapport vroeger voor mij zoo aanmoedigend is geweest.
Teregt heeft de Hoog Edel Gestrenge heer Secretarisgeneraal in Z.H.E.G. bovengemelde missive aangemerkt,
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dat de uitdrukkingen, waarmede ik in mijn verslag op eene
ondersteuning van Rijkswege scheen te hebben gezinspeeld,
„zoo algemeen en onbestemd waren, dat men daaruit miet
kon opmaken, wat eigenlijk mijn bepaald verlangen zou
zijn." Ik schreef dat verslag, ter naauwernood in Belgie
teruggekeerd, onzeker wat ik daar in de archiven zou
vinden, nog onzekerder in welke betrekking mijn arbeid
zou kunnen worden gebragt met de documenten, door den
archivaris alhier, den heer Gachard, uit Spanje medegebragt en op last van het Belgische Gouvernement uit te
geven. Ik kon geene bepaalde wenschen formuleren, zoolang ik zelf geen bepaald plan had gevormd. Thans eerst
vergunne mij Uwe Excellentie, omtrent dat plan in nadere
bijzonderheden te treden.
In Belgie werd ik door den heer Gachard met welwillendheid ontvangen. Ik meen te kunnen verzekeren, dat
die heer mij zonder eenige terughouding over zijne eigene
planners sprak. Ik moet er bijvoegen, dat hij het zijne
bijdroeg, om mijn besluit tot openbaarmaking der door mij
verzamelde stukken te vestigen. Een plan intusschen, dat
ik in mijn verslag had aangeroerd, en waarop de Hoog
Edel Gestrenge Heer Secretaris-Generaal in het bijzonder
de aandacht des H.E.G.heeren G r o en van Prinsterer
had gelieven te vestigen, het plan namelijk om de door mij
verzamelde brieven van Prins Willem van Or anj e
als toevoegsel tot de uitgegevene Archives de la maison
d'Orange-Nassau in het licht te geven, verviel ten gevolge
der mededeelingen des heeren Gachard. Van mijne ongeveer tachtig brieven des Prinsen had hij grootendeels
insgelijks of kopijen of originelen onder zijne berusting.
Zelf Meld hij zich bezig met eene groote verzameling
nog onuitgegevene (Fransche) brieven des Prinsen, hetzij
hier in het archief voorhanden, hetzij door hem in Spanje
gevonden, te doen drukken. Ik meende dus en in het
belang der wetenschap, welke naar eenheid en volledigheid streeft, en overeenkomstig de erkentelijkheid, waarop
de hulpvaardigheid, mij door den heer Gachard bij mijne
voorgenomene onderzoekingen bewezen, aanspraak had, te
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handelen, wanneer ik hem ongeveer drie en twintig brieven,
welke aan zijne verzameling ontbraken, en die ik gekopijeerd
had, vrijwillig ter uitgave afstond.
Daarentegen kwam het plan om de briefwisseling der
Landvoogdes Margaretha van Parma met Philips II
benevens de daartoe behoorende stukken, te Weenen verzameld, uit to geven, weer en meer tot rijpheid. De bedenking zou kunnen .geopperd worden, of het niet wenschelijker ware die stukken ten grondslag te leggen voor eene
zelfstandige geschiedenis van den Afval der Nederlanden 1).
Wanneer echter een man als de heer Groen v an Pr ins t e r e r, wiens naam met zooveel luister in de wetenschap
schittert, het voor eene aanmatiging en vermetelheid,
waartoe hij zich onbevoegd rekende, verklaard heeft, slechts
de kern en de resultaten der oorkon den liever dan de
oorkonden zelve in het licht te geven, dan past het mij,
die zooveel lager sta, niet te doen wat hij niet waagde,
maar liever in hetgeen hij deed het gezag te zoeken, voor
wat ik mij voorschrijf te doen. Indien zijn uitvoerig
betoog (Amtwoord aan Mr. M. C. van Hall. bl. 59-65)
mijne eigene meening omtrent dit punt niet geheel had
gevestigd, dan zou hetgeen ik in Belgie zag en vernam
mij tot hetzelfde besluit hebben geleid. De uitgave namelijk
der door den heer Ga char d te Simancas en elders verzamelde stukken vordert met rassche schreden. Wat ik
omtrent de verhouding dier stukken tot de mijne vermoedde,
deelde ik in mijn vroeger ingezonden verslag mede, en dat
vermoeden heeft zich bevestigd. Maar wanneer nu door de
hoogstloffelijke zorg van het Belgische gouvernement de
geheime briefwisseling van Philips II en Mar gar et ha
van Parma wordt aan het licht gebragt, dan is daarmede
1) Inderdaad werd dit denkbeeld geopperd door den rijksarchivaris
De Jonge in zijn advies aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
dd. 7 Mei 1847 (gedrukt bij: Hubrecht, Onclerwijszretten. be afd. II p.
124). Groen van Prinsterer bleef echter (5 Juni 1847) bij zijn afwijkend gevoelen (1. c. II p. 127). Zie trouwens wat Bakhuizen van
den Brink zelf vroeger geschreven had aan den Minister van Buitenlandsche Zaken: hiervoor p. 202.
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tevens de behoefte ontstaan en de tijd geboren, om ook de
officiele correspondentie, zooveel mogelijk, in haar geheel
te leeren kennen. Tot waardering der zoo belangrijke gebeurtenissen dier dagen is het onmisbaar te weten, op welke
wijze geheime bedoelingen en openlijke handelingen of
eenigermate officiele verklaringen werden erkend of verdonkerd, en welken invloed zigtbare feiten op individuêle
beschouwingen oefenden. Want de geheime correspondentie
kan alleen en op haar zelve geen volledig beeld van den
tijd leveren. Noodzakelijker wijze is zij afhankelijk van
en beperkt tot hetgeen in den geest der corresponderende
personen allermeest op den voorgrond staat. Pit te weten
is zeker van groot belang, waar die personen zulk een
magtigen invloed oefenen als Philips en Marg ar e th a.
Want wie zal ontkennen, dat b.v. de godsdienstijver, welke
aan het karakter van Philips eigen was ea welke steeds
den toon aangeeft in zijne geheime correspondentie, niet
alleen voor zijne handelingen, maar ook voor de tegenwerking of weerstant, die zij ondervonden, eene krachtige
springveder was? Maar hoe krachtig ook, zij was noch
eenig noch alvermogend: hare werkzaamheid zelve wijzigde
zich naar de eventualiteiten der uit- en inwendige politiek,
en terwijl juist deze in de geheime correspondentie op den
achtergrond treden, worden zij daarentegen in de officiele
correspondentie ordelijk opgegeven, beoordeeld en. gewaardeerd. De officiele correspondentie stelt, om zoo te spreken,
de objectieve zijde der gebeurtenissen in het licht, terwijl
de geheime correspondentie de subjectieve zijde blootlegt.
Voor de noodzakelijkheid eener vereenigde beschouwing
van beide levert het geschiedwerk van Strada De bello
Belgic() het bewijs. Altoos blijft zijn werk, in mijn oog
althans, de hoofdbron voor de geschiedenis van die dagen;
ik moet meer zeggen: zoowel uit de onderzoekingen des
heeren Gach ar d als uit de mijne zal blijken, dat de
meeste zaken, die Strada vermeldt, ook zooals hij ze
vermeldt, door de oorkonden worden gestaafd. Maar juist
daaraan heeft Strada's arbeid zijne waarde en zijne volledigheid te danken, dat hem de toegang openstond, zoowel
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tot de officiêle als tot de geheime correspondentie van.
Philips 1 I met het huis van Parma. Men beschuldigt
Strada van partijdigheid. Het zij zoo ! juist daarin ligt
eene reden te meer voor de openbaarmaking bijzonder der
officiele correspondentie. Want de rigting van zijnen geest,
zijne betrekking in de maatschappij, de orde waartoe hij
behoorde, maakten het voor Strada bijna zedelijk noodzakelijk, dat hij in de voorstelling der feiten en in de
beoordeeling der persoonen zich liever en meermalen liet
geleiden door hetgeen hij in de geheime, dan door hetgene
hij in de officiele briefwisseling aantrof.
De uitgave der officiele briefwisseling van Philips II
met _Margaretha van Parma scheen mij alzoo aan de
orde van den dag. Mijn besluit te dien opzigte was gevestigd, en thans liet zich eerst ook de wijze nader bepalen,
hoe dit besluit nit te voeren. In de eerste plaats meende
ik in den geest der grondregels door den heer Groen
van Prinst e r e r voorgeschreven te handelen, wanneer ik
niet al te karig was in het beoordeelen van wat ter uitgave belangrijk was. Bij de moeijelijkheid, die zelfs de geoefendste geschiedkenner ondervindt bij het schiften van
belangrijk en onbelangrijk, rekende ik dat de bescheidenheid mij gebood liever te veel dan te weinig te leveren.
Slechts het volstrekt nuttelooze heb ik van mijne verzameling uitgesloten. Strikt daarentegen heb ik mij voorgeschreven niets te herdrukken, dat reeds elders behoorlijk
te lezen staat. Daarom leg ik alle Fransche brieven van
Prins Willem I ter zijde. Immers in de verzameling des
heeren Gachard zullen die opgenomen worden. Ik zoek
mij vervolgens naauwkeurig te onderrigten, of er bij geval
onder mijne stukken zich enkele bevinden, waarvan de heer
G achard uit Spanje afschriften heeft medegebragt, welke
hij in zijne verzameling denkt in te lijven. Want het moet
mijn doel zijn en blijven, dat mijne verzameling rijk, niet
dat zij volumineus zij. Om dezelfde reden denk ik of te
wijken van het voorbeeld, door den heer De Weiss in zijne
Papiers d'tat du Cardinal de Granvelle gegeven, hetwelk
door den heer Gach a r d in zijne uitgave der staatspapieren
16
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van Simancas zal gevolgd worden. Van de Spaansche en
Italiaansche stukken namelijk wordt en zal daar nevens het
oorspronkelijke ook de Fransche vertaling geleverd worden.
Ik daarentegen neem mij voor, de officieele stukken alleenlijk in de taal, waarin zij geschreven en uitgevaardigd
werden, mede te deelen. Wie het onderzoek der geschiedenis zoo ernstig drijft, dat hij daarbij eene verzameling
van oude officiele oorkonden raadpleegt, moet zich ook de
moeite getroosten, wakraan ik mij bij het verzamelen moest
onderwerpen, om de taal, waarin zij vervat zijn, te leeren
verstaan. Anderszins zou mij ook meermalen de hoogst
onaangename taak zijn opgelegd, om stukken, in het Hollandsch gesteld, in het Fransch over te zetten. Want zeker
is ooze vaderlandsche taal in Europa nog veel minder verbreid, dan dit met de beide genoemde zuidelijke talen het
geval is.
Terwijl ik op deze wijze mij voorneem den omvang van
mijnen arbeid te beperken, mag ik echter daaraan de volledigheid niet opofferen. Met het oog op die volledigheid
ben ik naar Belgie teruggekeerd; met het doel haar, zooveel mogelijkheid is, te bereiken, ben ik sedert mijne terugkomst onafgebroken werkzaam. Hoe belangrijk ook de
archiven van den Raad van State waren, welke in het jaar
1794 uit Brussel naar Weenen zijn weggevoerd en welke
het mij vergund was aldaar, met betrekking tot het tijdvak
van Margaretha van Parma, te onderzoeken, zij waren
daar niet volledig, ten minste zij kwamen mij niet volledig
onder de oogen. Zoo bejammer ik tot op dit oogenblik eene
gaping in de briefwisseling van Margaretha van Parma
met den Koning, welke zich van 17 October 1565 tot op 24
Maart 1566 uitstrekt en die slechts in karige mate wordt
aangevuld door eenige sedert mij ter hand gekomene brieven. — Bovendien, in de zoogenaamde Lettres en inatil're
critat roeren de briefwisselaars dikwijls slechts met een
enkel woord sommige hoofdpunten van overweging of mededeeling aan en verwijzen overigens naar de den brieven
bijgelegde kopijen of oorspronkelijke stukken. Deze stukken
echter ontbreken voor het grootste gedeelte te Weenen. Ik
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had regt te gissen, dat zij nog to vinden zouden zijn ter
plaatse, waar eenmaal het geheel dier archiven had berust.
Ik heb mij niet bedrogen. Ik meen de verzekering to
kunnen geven, dat mijne verzameling, waarvan de grondslag in het Weener archief werd gelegd, na de uitbreiding,
welke zij hier in het Brusselsche heeft ontvangen, een volledig beeld zal kunnen geven, niet alleen van de hoofdgebeurtenissen der regering van M ar gar et ha van
Parma, maar ook van het inwendig beheer, van de diplomatieke betrekkingen, vau de regtsbediening, van den gang
des koophandels, met een woord van den staatkundigen,
finantieleu, zedelijken en maatschappelijken toestand van
dit zoo hoogst gewigtig tijdperk, waarin de grond gelegd
is voor den lateren bloei en onafhankelijkheid onzes
Vaderlands.
Het zou den kostbaren tijd van Uwe Excellentie misbruiken zijn, indien ik hare aandacht inriep voor alle de
bijzonderheden, waarop zich deze verzekering grondt. Hetgeen ik hier slechts kortelijk durf aanroeren, heb ik in eene
hiernevens gevoegde Memorie 1 ) breedvoeriger ontwikkeld.
Uwe Excellentie vergunne mij hier alleenlijk de opmerking,
dat van de overigens belangrijke verzameling des heeren
Gachard eene dergelijke uitvoerigheid, als ik mij voorstel,
eene dergelijke volledigheid niet kan te wachten zijn. Zijn
arbeid zal den vorm dragen van een rapport aan den
Minister betreffende zijne nasporingen te Madrid en te
Simancas. Die vorm brengt met zich, dat zijne mededeelingen hoofdzakelijk beperkt blijven tot hetgeen hij op die
beide plaatsen heeft ontdekt. Enkele stukken, hier aan het
Brusselsch archief of aan de Bibliotheek te Parijs ontleend,
zullen slechts tot aanvulling of opheldering dienen en als
in het gevolg gaan der documenten, door hem uit Spanje
medegebragt. Mag ik er bijvoegen, dat ten gevolge der
alhier heerschende onbekendheid met de Duitsche taal ook
den veelvoudigen invloed der Duitsche betrekkingen op de
Nederlandsche aangelegendheden veelal miskend wordt, en
1) Zie deze memorie afgedrukt in: Studien en schetsen, IV p. 24 vlg.
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dat ook alzoo bij de door den beer Gachard voorgenomene
uitgave de zoo gewigtige en talrijke archiven der Duitsche
Staatssecretarij alhier ongeraadpleegd zullen blijven
Ik mag Uwer Excellentie hierbij niet verzwijgen, dat
ik bij het mededeelen der stukken, welke als bijlagen tot
de correspondentie van Philips en M a r g, aretha moeten
worden beschouwd, mij geenszins aan die strikte volledigheid meen te binden, welke ik mij met betrekking tot de
depeches dier beide hoofdpersoonen heb voorgeschreven. De
schrijvers en stellers der overige stukken boezemen, reeds
uit den aart hunner ondergeschikte betrekking, dikwijls
minder belangstelling in; een andermaal is de inhoud dier
stukken zelve naauwkeurig genoeg in de brieven der Landvoogdes opgegeven; somtijds staat in verschillende stukken
of brieven hetzelfde, schoon in ietwat anderen vorm; zeer
dikwijls verdienen slechts enkele regels opmerking, terwijl
het geheel voor ons en voor de wetenschap der geschiedenis volkomen overtollig is. Ik moet dus ten gevalle eener
wenschelijke beknoptheid de vrijheid vragen, omtreut het
al of niet mededeelen dier stukken, het maken van uittreksels of het analyseren van den inhoud mijn eigen
oordeel te volgen, eene vrijheid echter, welke ik gaarne
beperk door als maxime aan te nemen, dat het beter, of
liever dat het vergefelijker dwaling is, te veel dan te
weinig, naar het oordeel van bevoegde regters, te hebben
geleverd.
Wat den vorm van mijnen arbeid betreft doet zich de
vraag op, of het niet geschikter ware, de brief wisseling
van Philips en Ma r g a r e t h a geheel tot hoofdzaak en
tot ligchaam des geheels te maken, en de overige stukken,
berigten, brieven, hetzij in hun geheel hetzij bij wijze van
uittreksel, daarom te groeperen naar de orde, waarin zij of
hun inhoud in de brieven der Laudvoogdesse of des Konings
zelve voorkomen. Ads inleidingen of aanteekeningen zouden
zij dan aan de briefwisseling zelve als aangeregen worden.
Na rijp beraad echter en herhaalde proefnemingen heb ik
gemeend van dat plan te moeten afzien. Reeds voor het
uiterlijke zou die vorm doorgaans de wanstaltigheid van
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nooten zonder tekst hebben opgeleverd. In eene aaneengeschakelde geschiedenis voorzeker boeijen eene welbewaarde
eenheid en eene kunstige groepering het welgevallen van
het gros der lezers; maar in eene verzameling van documenten verlangt de man van studie veelzijdigheid en veelvoudigheid. Vele der bedoelde stukken en brieven dragen
bovendien een eigenaardig karakter en den stempel hunner
stellers. Om dien uit te wisschen, schrome ik de hand te
leenen. Ik heb dus verkozen alle stukken, brieven enz.
gelijkelijk naar chronologische orde te rangschikken. Ik
had ook hierbij het gezag des heeren Groen van Pr inst e r e r voor mij, die in zijne Archives de la ruaison d'OrangeNassau denzelfden regel heeft gevolgd.
Ik wensch dat navolgenswaardige voorbeeld ook ten'opzigte mijner inleidingen en aanteekeningen te betrachten.
Beide moeten spaarzaam, kort en door het in den tekst
medegedeelde volstrekt gemotiveerd zijn. Wanneer ik kortheid een vereischte noem, bedoel ik volledigheid. lk zou
mij niet het regt aanmatigen kort te zijn, wanneer ik niet
in mijn geweten de overtuiging had, dat die kortheid
tevens de vorm was van een welgevestigd, zooveel mogelijk
onveranderlijk resultant, door veelzijdig, grondig, naauwkeurig en ernstig onderzoek voorbereid.
Eindelijk, evenals de heer Groen van Prin sterer,
omdat de meeste stukken, die ik mede te deelen heb, in
het Fransch gesteld zijn, daar in die dagen het Fransch,
zoo niet de officiele dan Loch de gebruikelijke taal aan het
hof en in den Raad der Landvoogdesse was, en vooral ook
omdat in onze dagen een werk, in het Fransch geschreven,
ceteris paribus de meeste verbreiding in Europa kan verwachten, zal ik mij ook in mijne aanteekeningen en inleidingen van de Fransche taal, zoo weinig gebrekkelijk
als mij mogelijk is, bedienen.
Toen ik den nog ongevormden omtrek van dit plan
door mijn vroeger ingezonden verslag ter kennisse van
Zijner Majesteit Gouvernement heb gebragt, gaf ik tevens
te kennen, dat het mijn doel was nieuwe bouwstoffen voor
de geschiedenis des vaderlands bijeen te brengen, dat vader-
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landsliefde daarbij mijn drijfveer, vaderlandsche zin mijne
begeleidende gedachte was, en ik ontveinsde de wensch
niet, dat bij de verwezenlijking van dit plan in mijn vaderland eene pers en een uitgever zouden ten dienste staan.
Het was mij eene onschatbare voldoening, dat die wensch
weerklank vond, zoowel bij het hoogloffelijk Ministerie van
Binnenlandsche Zaken als bij de uitstekende mann en, welke
het Ministerie van advijs hebben gediend. De vraag, mij
van wege den Hoog Edel Gestrengen heer Secretaris-generaal, toenmaals waarnemend het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, zoo goedgunstiglijk gedaan: welke ondersteuning ik bij de uitvoering van mijn plan van Rijkswege
meende te mogen verlangen P veroorloove Uwe Excellentie
mij even openhartig als eerbiediglijk te beantwoorden.
Ik heb Uwer Excellentie de omtrekken van mijn plan
voorgelegd. Van de voorwaarden, waarop het uitvoerlijk
is, is de eerste voorwaarde: t ij d. Dien tijd behoef ik, om
de stukken, die mij noodig zijn, te verzamelen. Het eerste
werk is, ze te vinden. Een volkomen geordend archief behoort
hier, zooals overal, tot de vroome wenschen. Zoo al de
stukken gevonden zijn, mijne middelen laten niet toe, dat
ik de hulp van kopyisten inroepe, om, terwijl zij naar mijne
aanwijzing afschrijven, mijne navorschingen voort te zetten.
leder stuk moet ik zelf kopyeren of analyseren of excerperen. Het rangschikken, toelichten, toepassen der stukken
vordert daarna een langdurige, dikwijls moeijelijke studie.
Ik beroep mij op den tijd, door den heer Groen van
Prinster er aan het uitgeven zijuer Archives ten koste
gelegd, en op het getuigenis, door Z.H.E.G. gegeven omtrent den arbeid, welken dikwijls enkele aanteekeningen
van hem hebben gevorderd. Ik beroep mij op den heer
Gachard, die, schoon reeds in 1844 uit Spanje met
zijnen rijken oogst teruggekeerd, thans eerst bijna gereed
is het eerste deel zijner analyses in het licht te zenden; ja
ik mag er bijvoegen, dat de heer Gachard zich nu zelfs
beklaagt, dat hij zich te zeer heeft gehaast, en dat de
vrucht van een nieuw uitstapje, in het einde des vorigen
jaars naar Simancas gemaakt, deze is geweest, dat hij zich
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op het oogenblik bezighoudt met zijne reeds geheel afgedrukte inleiding op nieuw om te werken. Ik kan wel op
mij nemen, om aanhoudend en onafgebroken te arbeiden ;
ik kan wel verzekeren alien spoed te zullen aanwenden,
welke met eene naauwgezette studie vereenigbaar is ; maar
des ondanks moet ik bekennen, dat ik wel eens huiver bij
de gedachte, hoeveel tijds de geheele voltooijing van mijn
plan nog kan vorderen.
Het tweede hulpmiddel, dat mij onontbeerlijk is, zijn
boeken ter studie. Mijne middelen vergunnen mij even
weinig, alle de bij mijnen arbeid benoodigde werken aan
te schaffen Ik moet derhalve tot de openbare Bibliotheek
mijne toevlugt nemen ; maar de uren, waarop ik haar kan
raadplegen, zijn dezelfde, waarop het Archief voor mij
openstaat. De eene wordt dus ten koste van het andere
bezocht. Met erkentelijkheid vermeld ik, dat Zijne Excellentie, Zijner Majesteit gevolmagtigde Minister alhier, mij
goedgunstiglijk vergund heeft, zich op Haar te beroepen
bij de eventuele aanvrage van boeken uit de Soninklijke
Bibliotheek, welke ik te huis zou wenschen te raadplegen.
Maar niet alle boeken zijn door deze vereerende aanbeveling onder mijn bereik. Volgens het reglement der Bibliotheek mogen onder geene voorwaarden hoegenaamd atlassen,
woordenboeken, verzamelingen, annalen of tijdschriften
worden verplaatst. Buitendien, de Bibliotheek zelve is een
jeugdige scheppiug. Hoe rijk aan werken voor de Nederlandsche geschiedenis de boekerij van Van Hulthem,
welke haren grondslag uitmaakt, ook geweest zij, deze was
eene privaat-bibliotheek en in meer dan een opzigt onvolledig. Met name is de Duitsche literatuur, — eene literatuur,
reeds in vroeger tijden zoo aanzienlijk en in onze dagen
voor ieder vak van studie zoo vruchtbaar en onontbeerlijk, —
hier erger dan karig, ja armoedig vertegenwoordigd.
Beide voorwaarden, tijd zoowel als vereischte boeken,
reduceren zich ten slotte tot een geldelijk vraagpunt.
Zonder belooning te vragen voor mijne studie, die in zich
zelve de eerste en grootste belooning vinden moet, brengt
het gebruik van mijnen tijd mij een negatief, de aankoop
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van boeken mij een positief geldverlies te weeg. Behoef ik
Uwer Excellentie te verzekeren, dat ik zelfs van den bestgezinden uitgever mijner verzameling, althans in Holland,
niet dan eene zeer gebrekkige vergoeding kan verwachten,
vooral wanneer die uitgever voor mijn honorarium zich op
eigene middelen aangewezen ziet I'
Alvorens ik echter tot eene aanvrage overga, die mij
noode uit de pen vloeit, waag ik het Uwer Excellentie
aan te wijzen, in welk ander opzigt hare ondersteuning en
die van Zijner Majesteit Gouvernement mij tot verwezenlijking van mijn ontwerp hoogst begeerlijk voorkomt. Ik
kan tot dusverre niet genoeg de toegankelijkheid van het
archief alhier, de welwillendheid van den archivaris ten
mijnen opzigte en de hulpvaardigheid der ondergeschikte
beambten roemen. Ik hoop steeds hetzelfde ten opzigte
van de Koninklijke Bibliotheek en van haren chef, den
baron R e if fen b er g, te zullen kunnen getuigen. Maar ik
kan mijzelven de schroom niet verheelen, dat op den duur
nog minder verschil van inzigten, dan wel rivaliteit van
werkzaamheid, de goede verstandhouding zou kunnen verkoelen. Ik kan de vrees niet ontveinzeu, dat voor mij,
Protestant en Hollander, zonder titel, zonder vermaardheid,
zonder aanbeveling, met der tijd de toegang tot enkele
gedeelten des archiefs moeijelijk zou kunnen gemaakt
worden. Ik weet voorts, dat ook elders, op plaatsen aan
en over de grenzen, to Doornik, Bergen, Rijssel, Valenciennes, Douai, stukken voorhanden zijn, aan welker inzage
mij veel gelegen is. Zullen zij, wier ondersteuning ik hier
geniet, ook daar door aanbeveling mijne oogmerken bevorderen Voor een en ander ware het wenschelijk, dat het
der regeering Zijner Majesteit mogt behagen, mijne werkzaamheden als Naar aangenaam te avoueren, en op zulk
eene wijze, als met Hare hooge inzigten bestaanbaar is, in
bescherming te nemen. Ik waag het niet, daaromtrent
Uwer Excellentie eenige aanwijzing te geven. Maar ik vleije
dat het gezag van Zijner Majesteit Gouvernement hier,
zelfs bij hooggeplaatste fonctionnaires, voor mij een afdoend
middel zoude zijn om zwarigheden te overwinnen, waarop
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de uitvoering van mijn voornemen wel geen schipbreuk
lijden, maar waardoor het toch belemmerd of vertraagd zou
kunnen worden.
Wat eene weer materiele ondersteuning van Rijkswege
betreft, ik kau noch mag Uwer Excellentie ontveinzen, dat
die in mijne omstandigheden mij hoogst welkom zoude zijn.
En toch zou ik mate en wijze dier ondersteuning het liefst
aan de grootmoedigheid van Zijner Majesteit Gouvernement
overgelaten hebben, indien ik niet te vrezen had, die grootmoedigheid te hebben verbeurd. De aanmoediging evenwel,
de gunstige welwillendheid, welke mij steeds ten deele viel,
zoo dikwijls ik mij veroorloofde mij met Zijner Majesteit
Gouvernement in aauraking te stellen, verzekert mij van
eene belangstelling, waaraan ik niet anders dan door levenslange dankbaarheid kan beantwoorden. Maar welke ook die
welwillendheid zij, ik mag mij daarop niet voor mijzelven
en in mijnen naam, maar alleen ten voordeele en in naam
der wetenschap beroepen. Evenmin zou ik op mij willen
laden, mijne bescheidene bijdragen voor de vordering der
wetenschap zoo hoog op te vijzelen, dat daaraan gelden
werden bewilligd, aan waardiger vertegenwoordigers der
wetenschap dan ik ben, of aan vakken van meer regtstreeksche nuttigheid dan mijne studien, verschuldigd.
In deze aarzeling vergunne Uwe Excellentie mij eene
nederige bede. Uwe Excellentie kept of kan door navraag
ligtelijk kennen de oorzaken, die mij van mijn vaderland
verwijderd houden ; door navraag kan Uwe Excellentie vernemen, dat ik dat vaderland hartelijk liefheb en dat geese
wenseh bij mij vuriger is dan aan dat vaderland mijne
krachten te wijden. De waardering dier krachten moet ik
aan anderen overlaten. Ik kan slechts mijnerzijds de verzekering van een goeden wil en van een aan Bien wil
g/eeveuredigden physischen welstand geven. Indien het zijn
kon, dat ik nog op eene andere w ij z e dan door mijne
historische studien hier in Belgie, waaraan mij mijne omstandigheden vooreerst verbinden, mijn vaderland dienstbaar
ware, zou mijn lot onder de mogelijke wendingen die hebben
gen omen, welke mij het begeerlijkste is. In de vervulling
.
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dezer wensch zou ik de stelligste verpligting erkennen, al
den tijd en kracht, die mij zou overschieten, aan de volvoering te wijden van dat wetenschappelijk (werk), waarop
het Gouvernement van Zijne Majesteit Zijn hooge goedkeuring zou hebben gedrukt. Ik zou tevens in de retributie,
welke het hooggemeld Gouvernement zou behagen aan
mijne meer regtstreeksche diensten toe te kennen, ten
minste voor een gedeelte het levensonderhoud verzekerd
zien, dat mij de gestadige, de geregelde, de bedaarde voortzetting mijner historische studien zou mogelijk maken.
Met eerbied en vertrouwen heb ik het gewaagd, deze
overwegingen aan Uwer Excellentie hoogwijs oordeel te
onderwerpen; met eerbied en vertrouwen zal ik in Hare
beslissing berusten. Mij schiet niet over, dan Uwer Excellentie verschooning te vragen, dat ik Hare aandacht zoo
lang voor mij zelven, voor mijne aangelegenheden, voor
mijne werkzaamheden heb verlangd. Ik eindig dezen met
-Uwe Excellentie te verzekeren van den innigen eerbied,
waarmede ik de eer heb mij te onderschrijven,
Uwer Excellentie
Zeer gehoorzame en onderdanige dienaar
R. 0. Bakhuizen van den Brink.

N°. 33. C. G. COBET AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINE.

Leyden, den .. July 1847.
Amicissime Van den Brink!
Ik kan mij naauwelijks bewegen op mijne kamer zonder
gevaar te lopen van een paar bloempotten omver te gooijen
of eene vaas met bloemen te breken 1 ). Rondom mijne pijp
am? das EIGI apcizcoy (.;; 2) eene vlecht van bloemen en linten,
die het stoppen bemoeijelijkt. Onder de gevolgen van dit
,

1) Cobet huwde in Juli 1847 met mej. J. M. Oliphant.
2) Slingert zich als eene slang. (Hesiod. ap. Strabon. IX p. 424
de Cephiso.)
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alles (want ik moet kort zijn) behoort, dat ik aanstaanden
Vrijdag of Zaturdag in Brussel zal zijn, 01.'dx orn maar met
mijne zoupiahl 2i2,,ov; 2 ) ; ik moet u zien en spreken en daarom
schrijf ik u. Indien gij te Brussel zijt, zal ik u mijn adres
komen brengen en wij zullen een geruimen tijd moeten
vrijmaken en houden, om over allerlei dingen te praten;
indien gij niet thuis zijt, schrijf mij met een woord, waar ik
u kan vinden te Luik ; dat briefje zal ik bij uwe hospita
vinden of poste restante te Brussel. Ik ga naar Chaufontaine en z66 naar het staats-examen te Zwolle. her is
alles wel. Bake en Geel groeten u, candida anima.
Vliegend moet ik u nog eene correctie vertellen uit
y sia s. Er staat in de oratie tegen Andocides in 't
is geen
zai OuTrio ei zai E6xac
begin I%
woord, dat Lysias gebruiken kon, en de uitdrukking xco.E6Et.
Er staat N.B. in al de oude codices OucrtiToucri, id est
-

OTEIAEOTEEI 3).

Men laat Sophocles nog spreken van een aixa

;

—

50 loy m;2; voor aerov 4 ), en bij Antiphon zegt een choragus,
in plaats van „ik vroeg ter leen" (v,To4L.41)), in alle codices
-

en uitgaven ;7,706124:d 5 ).
Tx

,Y

r)

i7.1-;:TOrxt.tat (3).

Tot wederziens
t.t.
C. G. Cobet.

1) Niet al]een.
2) Echte vrouw.
3) Lysias c. Andocid. § 4. (Deze correctie behaagde Cobet
ongemeen: hij heeft haar herhaaldelijk behandeld en aanbevolen.)
4) Het fragment, vroeger aan Sophocles toegekend, staat thane
bij Nano': onder de adespota n. 500; Cobet behandelt het:

Var. Lect.

p. 9.
5) Antiph. T. T. zop. § 11. (Over deze emendatie heeft Cob
later niet gehandeld; hij zal bespeurd hebben, dat Bekker hem voorwa3
geweest.)
Waar dwaal ik been? (Theocr. II 19.)
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N. 34. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Brussel, 4 October 1847.
Hooggeleerde Heer!
Aan vele teleurstellingen ben ik vooral in het laatste
jaar gewoon geworden ; maar eene der treffendste was het
mij toch, het aangekondigd bezoek van Cobet to moeten
missen. Gij weet waarschijnlijk door hem zelven, wat ooze
ontmoeting heeft verhinderd en ons wederzijds beperkt heeft
tot de wisseling van eenige vlugtige briefjes. Hij beloofde
mij honderde(n) mededeelingen over de kritische ervaringen op zijne reizen opgedaan; hij beloofde mij schaamrood
to maken over mijn bijgeloof aan Byzantijnsche codices;
ik had hem vurig willen dauken voor de verkwikking, die
mij zijne fraaije oratie 1 ) of liever de geniale annotationes
daarachter hadden verschaft: kortom al de oude philologische
zuurdeesem raakte bij mij aan het gisten op de voorstelling,
dat ik hem zien zou. En echter, ware mijn wensch verwezenlijkt, het onderwerp van ons gesprek ware welligt
noch het Grieksch, noch de parallel tusschen A r ist o ph an es
en PI a t o , waarmede hij mij bedreigde, geworden. Ik hadde hem vooral de taak opgedragen, mij bij u en bij prof.
Geel to verontschaldigen, in de overtuiging dat hij u de
liefste bemiddelaar zou zijn; ik zou hem mijn hart, mijn
lijden en mijne zorgen hebben blootgelegd en hem hebben
gezegd: deel eens aan prof. Bake en prof. Geel mede,
hoe ongelukkig ik ben: misscbien zullen zij mij beklagen
en de traagheid mijner correspondentie noch aan ondankbaarheid noch aan ligtzinnigheid, maar aan de ware oorzaak,
aan mismoedigheid, toeschrijven.
Ik moet van hooger ophalen. Ik gevoel zoo diep de
verpligting, die ik aan u wegens uwe onbezweken en onverdiende trouw en belangstelling heb, dat ik het mij nooit
zou mogen vergeven, wanneer ik jegens u onopregt ware.
Aan de andere zijde zou het mijn gevoel van erkentelijkheid
aan u hebben gestreeld, wanneer ik u iets verheugends had
1) Zie hiervoor p. 216 noot

.
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mogen mededeelen, of Bleats de blijken van wetenschappelijke(n) vooruitgang ten gevolge van strenge studie doen
toekomen. Helaas mijne wensch en mijne verpligting lieten
zich niet vereenigen ! Wanneer ik u bezig gehouden had,
hetzij met mijne oude Grieksche studien of met de nieuwe
historische onderzoekingen, waaraan ik mij als een daglooner
(eheu!) toewijdde, zou ik u beter behaagd, zou ik zelfs geene
onwaarheid geschreven hebben; maar na het verzenden van
zulk een brief zou ik mij verweten hebben, dat ik u, mijnen
opregtsten vriend en meest geachten raadsman, verzwegen
had, wat meer dan Plat o, meer dan W ill e m I of Margaretha van Parma mij n hoofd en hart vervulde. Er
kwam eene omstandigheid bij, die mij de pli`gt der oprechtheid zuur maakte. De heer G r o en van Prinsterer
had u gevraagd naar een ongunstig gerucht, dat hem omtrent mijn gedrag in Belgie ter ooren was gekomen. Volgens
het schrijven van mijn vriend Van H e e s, waart gij welwillend genoeg daaraan geen geloof te hechten. En teregt : het gerucht was een schandelijke onverdiende laster.
1VIisschien had ik u van toen af in uwe gunstige meening
behooren te bevestigen ; maar ik zag er tegen op: ik wenschte,
dat anderen het voor mij deden ; want het bewijs, dat ik
niet schuldig kon zijn, zou u welligt niet minder het voorhoofd hebben doen fronsen dan eene bekentenis mijner
schuld. Op de laatste had de belofte van beterschap kunnen
volgen : het eerste zou tevens bewezen hebben, dat mijne
dwaling, zoo zij er eene is, zedelijk onherroepelijk is. Thans
moet het hoop woord er uit.
Ik mag haast zeggen, van het begin mijner ballingschap
af hadden mij stille deugden, eenvoudige vroomheid, een
rein onschuldig hart, gepaard aan eene frisch en bloeijend
ontwikkelde natuur gekluisterd. lk mogt niet verlieven:
ik wist, ik zeide het mij dikwijls ; maar, adres aan Goethes
Wahlverwandschaften, zedelijke betoogen banners niet altijd
den kleinen daemon. Mijn liefde was ten minste geen
-,Luvg GXOÂZCO(7',1; TJiaO; 1 ); want nimmer was mijn hoofd
1) Eene aandoening van een werkeloos gemoed.
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beziger dan in de eerste tijden mijner omzwerving; dat
mijne werkzaamheid den hartstogt niet verdoofde, was wel
het bewijs dat die sterk was. Ik kon vergelijkingen maken,
en ondervond juist op het oogenblik dat gij mij daarover
eenmaal vertrouwelijk schreeft, hoezeer het eener vroegere
verbindtenis aan den echten grondslag mangelde. Vergeef
mij, dat ik u toen niet met meer opregtheid antwoordde :
ik hield mijn geheim nog in mijn hart besloten en had
zelfs aan vrienden, die mij reader in jaren waren, aan Van
Hees b.v., niets van hetgeen in mij woelde medegedeeld.
Wat werkzaamheid niet vermogt, vermogt evenmin eene
tweejarige afwezigheid. Integendeel, wat aanvankelijk een
vlasdraad was is tot een ankertouw gegroeid, waardoor ik
aan den Belgischen bodem vastgesjord. ligge. Vergeef mij,
dat ik onder de vele redenen, waarom ik naar Belgie terug
wenschte te keeren, die individuele reden niet opgaf, welke
het overwigt gaf aan de overige consideration. Sedert is,
zooals gij weet, mijne vroegere verbindtenis (den Hemel zij
dank, zonder eclat !) afgebroken. Of ik sedert in mijne liefde
gelukkig geweest ben ') Innerlijk zoozeer als slechts iemand
het zijn kon : want ik heb reiner deugd en verhevener
karakter aangetroffen, dan ik zelfs in de verliefdste dweeperij
mij had verbeeld. Uiterlijk is daarentegen een Ilias van
plagen over mijn hoofd uitgestort. Alle rampen, die slechts
denkbaar zijn, hebben mijne verloofde getroffen: achteruitgang, sterfgevallen der haren, krankte : ik, die zelf hulp en
troost behoefde, moest helpen en troosten. En nog is het
einde niet : op het oogenblik is mijne dierbaarste als zonder
huisdak, aan de genade van vreemden overgeleverd. Ik
moet tot een besluit komen, dat ik zelf niet wenschelijk
acht en waarvan ik zeker ben dat het in Holland met
schouderophalen of luide afkeuring zal vernomen worden.
Ik heb er niets tegen te stellen dan main : nil conscire
mihi 1 ). Zoo het in dergelijke gevallen formuliere woord
„in de vreeze Gods" eenige beteekenis heeft, dan durf ik
zeggen, dat het op ons aanstaand huwelijk toepasselijk
zal zijn.
1)

Alij van goen kwaad bewust te zijn. (IIurat. Epist. I 1, 61.)
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Misschien is u van hetgeen ik thans mededeel reeds
lets ter ooren gekomen: Van Hees en een paar leden
mijner familie wisten alles, maar zij maakten er het grootste
geheim van. Ik geloof zelfs niet, dat men het tot dusverre
uwen zwager Santhagens heeft medegedeeld. Dien os
heb ik hun echter niet op den tong gelegd; integendeel
ik vrees, dat dit strikte stilzwijgen eene onvermoedde uitkomst aan oorzaken zal doen toeschrijven, die het voorwerp
mijner liefde onwaardig zijn. Met de verdere details der
geschiedenis mijner liefde zal u Van Hees, zoo gij het
verlangt, bekend maken. Ik vrees u reeds met het verhaal
verveeld te hebben eener hartstogt, waarover men tegenover
een ouderen in jaren altijd met zekere schaamachtigheid
spreekt, omdat eene iuwendige stem ons zegt, dat die
gewaarwording zeer na aan eene zwakheid grenst.
Inderdaad, ik wil mijzelven niet vrijpleiten, wanneer
het u toeschijnt dat ik kinderachtiger ben dan aan mijne
thans 36 jaren voegt. Zoo het zamenwoonen met eene frissche jonkvrouw koning David door de corruption van den
ouden dag geholpen heeft, ik heb de ondervinding dat de
morele invloed, welke eene reine eenvoudige maagdelijke
natuur op een helaas ! ouden zondaar oefent, nog sterker
is. Ik ben zedelijk, zooals ik dunkt mij op mijn twee of
drie-en-twintigste jaar was. De verandering in mijn gedrag,
waarover MI.G. en mijne andere ware vrienden zich zoozeer hebben verheugd, is aan haar te danken. Zij heeft mij
voor wanhoop bewaard; zij heeft mij tot nieuwe werkzaamheid geprikkeld ; zij heeft mij een paar deugden geleerd,
die de tegenspoeden mij niet hadden kunnen inprenten
matigheid en kuischheid. Maar dit gunstige tafereel heeft
zijne keerzijde: na vier jaren smachtens kwijn en mijmer
ik als een jongen van 22, 23 jaren. Mijn hoofd is niet
altoos over het boek, waarin ik lees, of bij het document,
dat ik copieer ; ik voel eene gejaagdheid en onrust, die
vermeerdert met iedere nieuwe zorg die het lot ons op
de schouders werpt; de treurige omstandigheden, waarin
mijne uitverkorene verkeerde, riepen mij herhaaldelijk dagen
en weken lang uit Brussel; geldverspillingen, die mijner
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goede moeder te laste kwamen, waren het gevolg van dat
heen en wedertrekken ; de oogenblikken van moedeloosheid
vermeerderen sedert het ouafgebroken leed ook het physiek gestel mijner geliefde hevig heeft 1 ) geschokt. 1k beschuldig mij, niet die vorderingen gemaakt te hebben, die
ik had wenschen en. behooren te maken. En aan al dat
lijden is de liefde schuld,•
6'; 1.4E XCITIXT146XWV ;Sal dixpi; 2).
Wanneer ik in de haven des huwelijks vlugt, geschiedt
het in de overtuiging, dat ik zoo niet alleen mijne uitgaven
het best zal kunnen regelen, maar ook tevens mijnen tijd
en krachten zoo zal organiseeren, dat mijne werkzaamheid
voortaan aanhoudender en vruchtbaarder zal zijn.
Mijne familie verzet zich niet tegen mijn besluit ; mijne
moeder zal hare toestemming geven ; maar beide hadden
gewenscht, dat het mogelijk ware geweest de volvoering
van mijn voornemen nog wat uit te stellen. 1k beken
openhartig, dat ik die wensch had gedeeld en naar die
mogelijkheid heb gestreefd ; maar omstandigheden, geheel
van mijnen wil onafhankelijk en te luid sprekend om hare
beteekenis te miskennen, hebben mij tot pligt gemaakt niet
langer te aarzelen. Hoe ongunstig en onzeker mijn tegenwoordige toestand is, weet mijn meisje ; ik heb haar niets
verzwegen, en toch die onzekerheid zelve heeft hare begeerte versterkt, reeds nu haar lot aan het mijne te verbinden. Zoo dit een krachtig bewijs harer genegenheid is,
het is tevens een bewijs, hoe bitter haar haar tegenwoordige toestand valt. Zoo wij dus onzes ondanks door de
stroom der gebeurtenissen worden voortgesleept, staat echter
het voornemen bij mij vast, om het hoofd bijeen te houden
en alle krachten in te spannen om zelf koers te houden.
1k houde dus de goede zijde van de zaak vast en deze is,
dat het voorgenomen huwelijk mij bevrijdt van den voor
mijnen geest doodenden invloed van het alleen zijn, van
een rusteloos heen en weder trekken, dat mijne gedachten
zoowel als mijne penningen verstrooit, dat eindelijk het
1)

In het handeehrift gnat : hebben.

2)

Die mij tot op het gebeente doorgloeit. (Theocr. III 17.)
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voorgenomen huwelijk mij een stap nader brengt tot jets,
dat ik lang gezocht heb: eene bestemming.
Welligt zijt gij zoo goed u te herinneren, wat ik u
over dit punt vroeger heb geschreven. Ik verbond toen,
schoon ik het niet zeide, aan de begeerte naar eene bestemming de perspective van mijn huwelijk ; maar ik
maakte toen, zooals het in den regel is, het laatste afhankelijk van de eerste. Thans dwingen mij de omstandigheden
die orde om te keeren. Toen wenschte ik, dat die bestemming mij van buiten gegeven werd; in dien zin waren alle
mijne pogingen om ondersteuning te bekomen ingerigt en
tot op heden
rusticus expecto dum defluat amnis 1
Thans rust de verpligting op mij, mijzelven nit mijzelven
die bestemming te vinden en te geven.
Ik heb lang genoeg op gunstige omstandigheden buiten
mij gerekend, om daarop het vertrouwen te hebben verloren ; maar bij het maken van planners voor de toekomst
wil en kan ik de vraag niet onderdrukken, of er nog
eenige gun stige kansen voor mij overig zijn. Ik rigt die
vraag allereerst tot UH.G., omdat ik weet dat niemand
ijveriger geweest is om jets goeds voor mij te bewerken.
De dankbaarheid mijns geheelen levens zij u daarvoor verzekerd. Gij weet welke pogingen er van mijne zijde zijn.
aangewend. Een gunstig, zeer gunstig schrijven van het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken, in July van het voorleden jaar, maar dat mij door het verzuim van den Legatiesecretaris alhier eerst in December ter hand kwam, gaf
mij den moed om mij aan het gouvernement met verzoek
om ondersteuning te wenden. Ik schreef aan den heer
Secretaris-generaal V ollenh o v en, om hem te raadplegen
in welken vorm zulk eene aanvrage het gunstigste zou
worden opgenomen 2). Hij heeft mij niet geantwoord noch
door anderen doen antwoorden. Sedert vernam ik, dat hij
gemeend had, dat ik bedoeld had in eenige betrekking bij
).

1)

Wacht ik als de boer totdat de rivier leegloopt. (H o r a t. Epist.

12, 42.)
2) Zie dezen brief hiervoor No. 31.
17
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de diplomatie geplaatst te worden 1 ). Dit was echter noch
door mij geformuleerd noch bedoeld. Ik had alleen gevraagd of bij de naauwe verbindtenis, die er tusschen nabuurstaten bestaat, er her in Belgi8 voor mij geene betrekkingen waren, waarin ik voor mijn vaderland en, hetgeen op
vreemden bodem eon is, voor mijn gouvernement kon werkzaam zijn. Ware dit het geval, dan wenschte ik daarin
geplaatst te worden. Ik zou dan de zelfvoldoening hebben
niet louter genadebrood te eten, en schoon ik mij verbond,
mijnen voorgenomen wetenschappelijken arbeid te voltooijen, het gouvernement zou in zulk geval niet de budgetbeknibbelaars te vrezen hebben, die gelden, voor een wetenschappelijk doel aangewend, verkwist rekenen. Na maanden
op het antwoord van den heer Voll enho v en gewacht
te hebben, leverde ik eene uitvoerige memorie over mijne
onderzoekingen alhier bij den Minister van Binnenlandsche
Zaken in 2 ); ik voegde daarbij een brief, waarin ik verzocht
dat die memorie in handen van de heeren Groen en D e
Jong e mogt worden gesteld, ten einde bij de voortzetting
mijner werkzaamheden door hun advys te worden voorgelicht ; ik verzocht van den Minister zelve twee zaken :
1° geldelijke ondersteuning in den vorm, dien Z.Exc. zou goedvinden, 2° erkende en geavoueerde bescherming van mijn
gouvernement bij het voortzetten mijner navorschingen
(een officieuse brief van den Minister aan den gezant alhier
in den vorm van den brief, dien de Minister van Buitenlandsche Zaken voorleden jaar ten mijnen voordeele aan
onzen gezant bij den Duitschen Bond schreef, zou geloof
ik reeds veel hebben uitgewerkt; een directe aanvraag bij
het Ministerie alhier waarschijnlijk nog weer). Tot heden
ontving ik noch mededeeling van het advies der heeren
1) Inderdaad had de rijksarchiTaris De Jonge dit gegist (zie zijn
rapport van 7 Mei 1847, bij Hubrecht, Onder4swetten. 5e afd. II p.
125). Groen had (1. c. p. 128) 5 Juni 1847 reeds opgemerkt, dat Bakhuiz en van den Brink dit niet bedoeld kon hebben. Het moet echter
erkend worden, dat diens wensch zeer onduidelijk geformuleerd was en tot
de iergissing wel aanleiding gaf (zie hiervoor p. 235).
2) Zie deze memorie d.d. 15 Maart 1847 gedrukt: StudiOn en
schetsen. IV p. 24 vlg.
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archivarissen, noch antwoord op mijne aanvrage om geldelijke ondersteuning of opentlijk geavoueerde protectie. Op
eene der drie punten had men, dunkt mij, toch kunnen
antwoorden, zelfs al werden de andere afgeslagen. In den
tusschentijd heeft mij Van Hees geschreven, wat hij, zoo
ik wel heb, van u vernomen had: dat ik eene som moest
specificeeren, waarmede ik ondersteund wenschte te worden.
Ik heb toen aan Van Hees gevraagd, of ik dit nieuwe
verzoek doen moest, eer ik antwoord op het vorige had?
of ik mij aan den Koning of aan den Minister te wenden
had ? eindelijk welke som hij raamde dat ik vragen kon,
zonder door eene te hooge eisch de bewilliging of te
schrikken ? Maar mijn goede Van Hees is niet meer zoo
vlug met de pen als vroeger : ook op die vragen heb ik
geen bepaald antwoord bekomen. Waarschijnlijk zou hij ze
toch niet beantwoord hebben, dan na raadpleging met
u. Mag ik ze dus direktelijk aan u herhalen ? Vooral is
er mij aangelegen te weten, wat het lot mijner memorie
geworden is. De on zekerheid daaromtrent draagt ook iets
bij om mijne veerkracht te verlammen.
Een woord over de eventuele vernieuwing mijner aanvrage in verband tot mijn huwelijk. Voor mij subjectiet
bestaat er geen verband : als een „foenerator Al fiu s" 1 )
heb ik mijn budget gemaakt en berekend, dat de echte staat
mij niet meer zou kosten dan mijn vie de garcon, zoo het,
als that's, onder reizen en trekken gesleten werd. De aanvrage geschiedt dus in het tegenwoordige oogenblik niet
zoozeer om een ruimere beurs dan thans te hebben, maar
om mijne goede moeder van de subsidien, die zij mij toedenkt, te ontlasten. Al waren er geene huwelijksplannen
in mijn hoofd, zou ik toch de aanvrage gedaan hebben. Nu
zij er echter zijn, is het meer dan ooit tijd, dat ik wete wat
mij te wachten staat, ten einde mij daarnaar te regelen bij
verbindingen, die ik anders hier welligt zou aanknoopen.
Wat ik in mijn schrijven aan den Minister beloofde, vlijtig
te zullen zijn in het volbrengen mijner taak, durf ik thans
1) De woekeraar A 1 fiu s. (Zie Hor a t. Epod. 2 vs. 67,)
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met dubbelde overtuiging verzekeren. Gehuwd zal ik rust
van het heen en weder trekken hebben, en mijne gedachten
zullen niet telkens door heterogene voorstellingen van mijne
bezigheid worden afgeleid. Aan de andere zijde vreze men
niet, dat ik door mijn huwelijk minder disponibel zal worden :
zoo het gouvernement of liever deszelfs raadgevers oordeelen, dat het wenschelijk is elders mijn arbeid te completeren, ik sta ter beschikking. Mijne vrouw zal mij volgen
werwaarts ik ga: in huisselijkheid en zuinigheid opgevoed
kosten ontberingen haar noch minder dan mij. Zij is eene
Katholijke — en zoo het bij geval, b.v. met den heer
Groen, ter sprake mogt komen, zeg hem, dat ik geene de
minste poging doen zal om haar van belijdenis te doen
veranderen, juist omdat ik voor m ij z elv en de vr ij heid
handhave, bij de mijne te blijven.
Verbonden ben ik hier te Brussel om zoo te zeggen
aan nets, noeh aan niemand, en die losheid van alles maakt
mij het verblijf hier niet aangenaam. Ik kwam in Belgie
zonder eenige aanbeveling, minder nog dan ik in Duitschland had, waar de eene philoloog mij den anderen toekaatste. Hoe weinig ingenomenheid ik ook over het geheel
met de Duitschers op mijne reize heb opgedaan, de kennismaking met Duitsche geleerden was mij te aangenamer,
omdat ik hunne wetenschappelijke strekking begreep, dat
de methode en voorwerpen der studien met die in Holland
overeenstemden. Zulke geestverwantschap vond ik hier in
Belgie niet. De eerste, tot wien het lot mij voerde, was de
archivaris G a chard, die mij met Fransche vriendelijkheid
ontving, d. i. met eene hoffelijkheid, die te overdreven was
om duurzame vriendschap te worden. Het is tusschen ons
zoo drok niet meer als vroeger. Ik misken allerminst
Gachard's wezenlijke verdiensten ; zijn ijver is voorbeeldeloos, en voor iemand, die geen wetenschappelijke opleiding
genoot maar als letterzetter zijn loopbaan begon, is hetgeen
hij tot stand gebragt heeft, bewonderenswaardig. Maar zooals alle parvenus, is hij intriguant en ijdel. Hij heeft mij
eerst geexploiteerd in al, wat ik meer gezien had dan hij
of wat ik het geluk had beter te verstaan. Ik stond hem
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zonder eenige terughouding ten dienste: deels omdat alie
wetenschappelijke jaloezy volstrekt aan mijn karakter vreemd
is, deels omdat ik hoopte dat hij op zijne beurt mij zou
ten dienste staan. Wat het laatste betreft : Gachard
heeft van zijne zijde mij niets geweigerd wat ik vroeg;
maar de tijd is voorbij, dat hij mij aanbood zonder dat ik
vroeg. Baron Bentinck heeft mij, dank zij uwer tusschenkomst, aan Gachard voor eenige maanden aanbevolen;
maar ik vrees dat de wijze, waarop hij het gedaan heeft,
voor mij niet de vruchtbaarste zal zijn. Gachard heeft
iets gerept van mij te gebruiken bij onderzoekingen, die
hier het Hessische gouvernement verlangde te doen. Ik
heb tegen den arbeid niets; maar ik ken het karakter van
Gachard te zeer, om juist h e m gaarne als mijn beschermer te zien optreden. Baron Bentinck zeide mij verder
opgemerkt te hebben, dat Gachard zich eenigzins door
mij gekrenkt gevoelde en dat het in mijn belang was hem
een weinig te flikflooijen. Ik betuig op mijne eer niet te
weten, dat ik imnier jegens hem anders dan voorkomend
geweest ben : maar dat ik hem, wanneer hij mij raadpleegde,
zooals dikwijls gebeurt, te regt wees, wanneer hij eene
Latijnsche phrase niet begreep of doorslaande blijken van
onkunde in de geschiedenis van Duitschland gaf, dat was
mijn pligt. UH.G. kept mij beter dan ik mijzelven; maar ik
geloof niet den naam van pedant ooit te hebben verdiend
of jegens anderen eene andere meening dan in de meest
mogelijk beleefde vormen te hebben uitgesproken. Gij kunt
dus uit dezen trek Gachard waarderen. Hem te flikflooijen
gaat mij moeijelijk van de hand; want ik ben verzekerd
dat, zoo ik daarmede zijne gunst won, ik aan hem tevens
een ijverzuchtigen en bij gelegenheid zeer tyrannieken
meester zou vinden. Maar juist om zijne ijdelheid is met
Gachard iets aan te vangen. Voor eenige maanden heeft
hij het lintje van den Leeuw gekregen; hij is er zeer op
gesteld, dat men in Holland een hoogen dunk van hem
hebbe, en als hij wist dat hij er in Holland dank mede
zou behalen mij voort te helpen, zou hij het op de meest
kiesche wijze doen. Een weer officieel aveu van het gouver-
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nement ten mijnen voordeele, misschien eene voorspraak
van den heer Groen, waaruit bleek dat mannen van gezag
in Holland groot belang in mij stelden, zou wonderen doers 1 ):
Want Gachard is schrander genoeg om te doorzien, dat
mijne positie hier iets scheefs heeft en dat dit scheve to
dank- en moet zijn aan antecedenten, waarop ik liefst niet
terugkom.
Een ander persoon, met wien ik op zeer goeden, veel
guller voet ben dan met Gachard, is professor Borgne t
te Luik 2), onbetwistbaar den besten historicus, dien Belgill
op dit oogenblik bezit. Maar al had hij den besten wil om
mij voort to helpers, hij bezit den invloed niet, dien Gachard
heeft. Het is een ronde guile Waal van het echte bloed,
die brutale brieven aan S. A. R. le Due de Brabant
drukken laat en de Fransquillons en wetenschappelijke
charlatans zonder genade vervolgt. Er is mij echter veel
aan gelegen bij hem goed aangeschreven te staan, want
om zijn eerlijk karakter en zijne erkende kunde geldt de
getuigenis van Borgnet zelfs bij zijne vijanden veel. Daar
ik toch van Luikenaars spreek, mag ik u wel eons herinneren, wat gij vroeger de goedheid hadt mij omtrent den
heer Grandgagnage aldaar 3 ) te sehrijven. Ik was toen
pas nit Holland geweken en ondanks uwe aansporing hield
de schaamte mij terug, zonder een aanbevelingsbrief mij
tot dien heer, die in Luik vrij hooggeplaatst staat, te
wenden. Buitendien beschouwde ik toen mijn oponthoud
in Belgie als voorbijgaand. Thans is er mij aan gelegen
hier iets te zijn, en ik moot dus zoeken er zooveel mogelijk bekend te worden en zooveel mogelijk verbin.dtenissen
aan te knoopen. Nu is het mij vooral later gebleken, dat
1) Bake was reeds 1 Juni 1847 geheel in dezen geest werkzaaui
geweest: zie zijn brief aan Gro en bij Hubrecht, Onderwid'sWetten. 5e
afd. II p. 129, en Green's brief van 5 Juni 1847, naar aanleiding daar•
van aan den Minister van Binnenlandsche Zaken geschreven: 1. c. p. 127.
2) Ad. Borgnet, hoogleeraar in de geschiedenis te Luik (geb.
1804, overt. 1875).
3) F. C. J. Grandgagnage, voorzitter van het Gerechtshof te
Luik, beoefenaar der geschiedenis van het oud-Nederlandsche recht (geb.
1797, overt. 1877).
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de heer Grandgagnage een man van invloed is en dat
die invloed, omdat hij tot de liberale partij behoort, zeker
na de verandering van het Ministerie is gestegen; hij staat
als de beste keener van het eigenlijke „Wallonische Wesen"
bekend en is als zoodanig lid van de Academie, van de
Commission d'Histoire en andere wetenschappelijke dingen.
Maar ik schroom tot hem te gaan ; ik schroom het vooral
na reeds meer dan een jaar in Belgie en vooral zoo dikwerf
en lang te Luik te zijn geweest. Ik neem mijne toevlugt
tot uwe scherpzinnigheid, hoe ik casu quo mijne introductie
bij hem te maken zal hebben.
Diezelfde schroomvalligheid is mij in vele andere opzigten noodlottig. Ik heb van nature de gaaf niet, mijzelven
importantie te geven. Ik heb er ook geen het minste regt
toe. En daarenboven :
patriae quis exul
se quoque fugit 1-)?
Bitter wordt ik voor, ik erken het, zware overtredingen
gestraft. Want ik vrees, ook waar ik het konde, mijzelven
in het licht te stellen, omdat ik vreze dat dan een achtergrond aan den dag komt, die(n) ik liefst in schaduw gelaten
zag. Wilt gij eene proeve van zulk eene bittere ondervinding ? Een jong Duitscher, die over Middeleeuwsch
volksbijgeloof, volkslegenden en volkspoezy eenige goede
werken geschreven heeft, die hier te Brussel gevestigd een
tijdschrift uitgaf, dat ter bevordering van verbroedering
tusschen Duitsche, Vlaamsche en Hollandsche letterkunde
strekken moest, Dr. Wolff 2 ), werkte nevens mij in het
archief. Het gesprek komt van Hollandsche literatuur op
Jufvrouw Toussaint en hij vertelt mij, dat hij van haar
eenige novellen voor Duitsche jaarboekjes had vertaald en
1) Geen balling, uit bet vaderland ontvlucht, kan ook zichzelven
ontvluchten.
o r a t. Odar. II 16, 19.)
2) J. W. W. Wolf (geb. 1817, overl. 1855), die van 1842-1846 in
Belgie en Nederland verechillende werken in het Hollandsch over folklore
uitgaf, bevorderaar der Vlaamsche beweging, sedert 1847 te Darmstadt.
Het hier bedoelde tijdschrift heette Wodana, Museum van Ned. Oudheidskuud( . (Gent 1843.)
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nog met haar in briefwisseling was. Al voortsprekende
wendt hij zich tot mij met de vraag, of Jufvr. Toussaint
niet getrouwd was ? En op mijne ontkenning antwoordt
hij „Ik meende toch voorzeker van Serrure te Gent te
hebben gehoord, dat zij met den redacteur van de Gids (s i c)
geengageerd was." Ik weet niet meer wat ik repliceerde,
maar wel dat ik voor goed noch goud gewenscht had, dat
hij had kunnen lezen wat in mi.in binnenste omging.
Zulke dingen zijn afschrikkend ; ik zou b.v. wel met
prof. Ahrens 1 ) kennis willen maken ; maar ik vrees, dat
hij zich den naam zou herinneren van wie eens voor den
Leidschen katheder als zijn mededinger was gedoodverwd.
En dan waren er explicatien noodig, die mij pijn zouden
doen. — Een toeval bragt mij met Will e m s 2) in aanraking,
die mij dadelijk met opgetogenheid ontving, neen opzocht ;
want uit mij zelven zou ik het hem niet gedaan hebben.
Hij zelf was overigens wel een man van een achtenswaardig
karakter ; maar uit innige antipathie zou ik mij zelven
liefst vreemd gehouden hebben aan de Vlaamsche partij,
waarvan hij het hoofd was. Overigens heeft ons de tijd tot
nadere kennismaking ontbroken. Weinige weken nadat hij
mij dringend bij zich te Gent had genoodigd, overleed
hij en eene algemeene rouw huldigde hem bij zijn overlijden.
Voor klassieke studie is het hier de bodem niet en
mijne liefde daarvoor vindt noch sympathie noch voedsel.
In Oostenrijk is het niet te verwonderen, dat alles traag
gaat ; het was mij dus naauwelijks eene teleurstelling, dat
ik den weergevonden B a b r i u s 3 ) aldaar niet op de bibliotheek vond. Waarschijnlijk moest hij nog de censuur pas1) H. Ahrens (geb. 1808, overl. 1874), sedert 1839 hoogleeraar in
de philosophie te Brussel, bedankte voor benoemingen te Utrecht (1843)
en te Leiden (1845). In de Leidsche vacature werd St u f f k en ten slotte
benoemd : zie boven p. 36 noot 2.
2) J. F. Will em s: zie hiervoor p. 120 noot 1.
3) De Fabelen van B a b r ius waren door den Griek Minas op den
berg Athos in een perkamenten handschrift ontdekt en in 1844 voor het
eerst door Bois sonade uitgegeven.
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seren. Maar tot op heden heeft de Baron Reif fe nberg 1 )
(een kwakzalver zonder wederga) hem op de Brusseler
bibliotheek nog geene plaats ingeruimd. Verbeeld u dus,
dat ik B a b r i u s nog niet gezien heb, maar ken tevens
de Belgische philologie : ex ungue leonem 2 ) ! Voor de beste
Graeci gelden hier de Inspecteur des etudes Bernard 3) en
een Duitsche professor Bock 4 ), die bij den Pruissischen
gezant voorleden winter voorlezingen hield over — het
Corpus Byzantinorum! Maar denzelfden roem hebben Roulez
to Gent 5) en Baguet to Leuven 6 ). Van den eersten had
ik zeer magere gedachten om zijne uitgave van Ptolemaeus
Hephaestionis 7 ); later heeft hij zich bitter aan de kaak gesteld, toen hij bij een jury-examen in plaats van een fragment uit een Grieksch auteur op te geven, den candidaat
Grieksch van zijn eigen maaksel voorlegde, dat van lompe
fouten wemelde. En Baguet heb ik voor zes jaren eens
bezocht. De uitgever van Chrysippus en Dio Chrysostomus wist toen niet zeker, of de Placita philosophorum
van den Pseudo-Plutarchus gedrukt waren of niet !! De
verklaring van het raadsel is mij toen daarmede gegeven,
dat B a gu e t niet anders gedaan had dan de collectanea van
zijnen leermeester Becker 8 ) naar de drukpers te zenden.
Als dus Bernard en Bock niet zwaarder wegen, dan
geloof ik tot mijne eigene verbazing, dat ik mij de kleine
ijdelheid veroorloven kan het best in Belgiê Grieksch te
1) F. A. F, T. de Reiffenberg (geb. 1795, oven. 1850), hoogleeraar
te Leuven, later bibliothecaris der Koninklijke bibliotheek te Brussel.
2) Herken den leeuw aan zijnen klauw.
3) Phil. Bernard, inspecteur van het Middelbaar onderwijs (geb.
1797, oven. 1853).
4) C. P. B. Bock, later hoogleeraar te Freiburg, archeoloog (geb.
1804, oven. 1870).
5) J. E. G. Roulez, hoogleeraar te Gent, Latinist (geb. 1806,
oven. 1878).
6) F. N. J. G. Baguet, hoogleeraar te Leuven, Latinist (geb.1801,
oven. 1867).
7) Ptolemaeus Hephaestionis f. Chennus leefdeindentijdder
Antonijnen. Photius gaf excerpten uit zijne onbetrouwbare xousi isopice
(Nieuwe geschiedenis). De uitgave van Boulez verseheen te Aken in 1834.
8) Denkelijk W. A. B. Becker, hoogleeraar te Leipzig(over1.1846).
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verstaan. Hoe het zij, verbinding met die mannen wenschte
ik wel, maar ik schuw de vraag: waarom laat gij uwe
kundigheden her niet Belden?
In waarheid, mijn geest om niet te verstompen heeft
behoefte aan weer wrijving dan mij hier tot dusverre te
beurt viel; mijn belang vordert bovendien, dat ik mij niet
te zeer schuil houde; maar helaas! een bezwaard geweten
is mijn ergste vijand, en dat spook staat voor elke deur,
waar ik aankloppen wil. Wil men mij, heb ik dikwijls bij
mij zelven geroepen, in Holland niet een handje helpers om
over den drempel te geraken? Ik geloof dat ik voor u,
die mij eene zoo vaderlijke genegenheid toedraagt, die verzuchting niet te vergeefs zal hebben geslaakt. De een
mijner vrienden en begunstigers kept dezen, de ander genen
in Belgie; zoo ieder tot de zijne mij eene schriftelijke aanbeveling of op andere wijze toegang verschafte, zou ik zelf
mijnen weg wel vinden, en misschien eindelijk een hart,
dat mij vertrouwen genoeg inboezemt om door eene
volkomene biecht mijn gemoed te ontlasten. Hoe meer
onderhandsche aanbeveling hoe beter: naar omstandigheden
zal ik er gebruik van makers. Vraagt men mij namen van
persoonen: Gachard, Reiffenberg, Grandgagnage,
prof. Serrure te Gent'), Altmeyer 2), Ahrens, Bock
alhier, ziedaar eenige. Misschien weten mijne vrienden in
Holland meer en betere. Door die betrekkingen hoop ik
werk en door werk brood te vinden. "Eprov c:.;ai;) 5:ieta; 3 ), de
oude Hesiodische spreuk, neem ik tot mijne leuze. `Vat ik
wilde? vroeg mij de baron B en t i n ck, toen ik hem over
mijne aangelegenheden sprak, en ik heb hem geantwoord,
dat ik nets zou afslaan wat mij aangeboden werd en waartoe ik mijzelven eenigermate bekwaam kende.
Het spreekt echter wel van zelven, dat ik aan den
eenen arbeid boven den anderen de voorkeuze geef. De
1) C. P. Serrure, hoogleeraar te Gent, uitgever van Middelnederlandsche handschriften en penningkundige (geb. 1805, overt. 1872).
2) J. J. Altmeyer, hoogleeraar te Brussel, historicus (geb. 1804,
overt. 1877).
3) In het werk is geene schande. (lesiod. Op. et D. vs. 311.)
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liefste is mij 1°. die welke mij het engst met mijn vaderland
en de mannen van de wetenschap daar in verbinding houdt.
Het is daarom, dat ik nog eens aandring op eenige inlichting omtrent mijne memorie. In de tweede plaats is mij
die arbeid het liefste, welke de meeste inspanning van geest
vordert en den geest het meest ontwikkelt. In den derden
rang zou ik gaarne den arbeid stellen, die het meeste eer
oplevert, omdat ik gaarne blijf gelooven dat de eer een
kapitaal voor de toekomst is. Maar ik vrees dat dit zoete
0-e1 oof eene beo-oochelino.b is en ik word ondanks mijzelven
gedwongen in den derden rang den arbeid te plaatsen, waaraan het meeste geldelijke voordeel verbonden is. Bavaeur,-/xc4 !
niet waar ? Ik doe mijzelven het verwijt en het brandt mij
gloeijend op het hart. Maar dit echter zij ter mijner ver
ontschuldiging gezegd, dat ik vooreerst geen arbeid zou
willen die ik niet go ed zou kunnen volbrengen, omdat
het mij daartoe hetzij aan voorbereiding, hetzij aan zin,
hetzij aan roeping mogt falen.
Ik ben aan het einde van het eerste halfvel schrifts
en ik schaam mij, u over niets dan over mijzelven en wel
over mijne meest materiele belangen te hebben geschreven.
1k heb mijn hart gelucht door het uit te storten in den
boezem eens zoo achteuswaardigen en tevens zoo belangeloozen vriends als UH.G.; maar de overtuiging pijnigt mij,
dat ik daardoor de pligt der dankbaarheid jegens een zoo
goeden leermeester, jegens een zoo uitmuntend voorbeeld
als UH.G. heb verzaakt. Gij waart het, die mijne liefde
voor studie leiddet, koesterdet, bevestigdet, en als loon voor
dit alles ontvangt (gij) van mij jammerklagten, die in mijn
persoon eene wederlegging zijn van het : rebus adversis
solatium praebent 2). 1k had het in betere dagen tot de
idealen mijns levens gemaakt, dat mijne vorderingen in
wetenschap geeveuredigd zouden zijn aan mijne vordering
in levensgeluk ; dat ik in den dienst der wetenschap mijnen
vrede, mijnen zegen zou vinden, en thans, door den keer
der omstandigheden, door mijne schuld, helaas, ontheilig
,

1) Ploertig !
2) In tegenspoed geven zij troost. (C i c e r. pr. Arch. poets. 7, 16.)
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ik de goddelijke door haar ten dienste te maken van mijne
tijdelijke belangen ! De strijd, die daardoor in mijn binnenste
ontstaat, behoort tot de pijnlijkste gewaarwordingen, vooral
wanneer ik dien voor u moet blootleggen, die liberale
wetenschap en liefde tot de wetenschap om haar zelver
wille door leer en voorbeeld prediktet. Vergeef het mij,
uwen leerling van wien gij zoovele verwachting hadt, indien hij die verwachting bedrogen heeft: vergeef het mij,
om mijns lijden, om mijns berouws wille. Zoo er een enkele
straal van een beter dageraad voor mij schemerde, zou ik
mij herstellen en zijn, wat ik in vroegere dagen niet genoeg
was. Nu reeds zie ik in de nieuwe phase mijns levens, de
verpligting tot verdubbelde werkzaamheid, en zij ook eenigermate magister artis ingenique largitor Venter I), zoodra ik
met mijne rust mijne energie heb wedergevonden, zal ik
dier schoole ontloopen.
Gij verlangt misschien iets van mijne studien te weten :
ik zal u zeggen, dat ik mijne historische studien met zooveel ijver als een gebroken geest en zorgen voor mijzelven
en anderen toelieten, heb voortgezet. Dikwijls echter heb
ik mij over het gemis van boeken beklaagd, welke ik noodig
had, vooral over de onbekendheid met hetgeen in Holland
dikwijls in regtstreeks(ch) verband met mijne navorschingen
verscheen. Het is een der punten, waarop ik in mijne
memorie vooral heb gedrukt. Het is ongeloofelijk, hoe groot
eene kloove alle wetenschappelijke verkeer tusschen Holland
en Belgie verbiedt, en hoe geheel de vroegere verwantschap
vergeten is. Boeken, door mij herhaaldelijk aan boekverkoopers hier opgegeven, zijn mij nog niet geworden en zelfs
de Europesche boekhandel van J o h. M ii 11 e r schijnt hier
niet de minste verbinding te hebben, om mij au courant te
houden van wat mij onontbeerlijk is. Het meeste komt mij
nog ter hand door de redactie van de Gids ; maar a titre
on6reux. En wat ik op deze wijze ontvang, is juist niet
wat het mij het meest opvrolijkt. Het zijn b.v. de tallooze
schriften over de Opzoomer-Oosterzee-Scholten1) De honger is de bron ook van iederen wetenschappelijken arbeid.
(P er s i i Prolog. vs. 10.)
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sche quaestie 1 ). Ik heb op mij genomen er mijn woord over
te zeggen ik zal het gestand doen, maar ik doe het met
weerzin . Ik zou van nature alle sympathie voor Op z o om e r hebben, omdat hij tot mijne academische tijdgenooten
behoort, omdat hij jong en vurig is, omdat hij de zaak der
wijsbegeerte in ons land zich heeft aangetrokken, omdat
hij vooruitgang in zijne bather heeft geschreven. Ik zou
hem vergeven hebben, dat ik zijne wijze van zien niet voor
de regte en zijne wijsbegeerte niet voor de beste houde ;
maar wat ik hem niet vergeven kan, wat zelfs, zoo dikwijls.
ik iets van hem lees, mijne animositeit meer opwekt dan
de kalmte van een gezond oordeel veroorlooft, is zijne
geme en e, allergemeenste wijze van krijgvoeren, en het
volslagen gebrek aan humaniteit, dat in zijn schrijven doorstraalt. Ik houd nog wel van theologanten, maar in het
geheel niet van dominees, qua tales; en toch wanneer men
een domine met een boerenklomp in het aangezicht slaat,
zal ik voor hem partij nemen, omdat zulk een handelwijze
mijn gevoel van humaniteit grievend beleedigt. Welk een
thou van dien Op z oomer! Wanneer 0 o st erz ee klaagt,
dat hij van hem woorden aanhaalt, die hij niet heeft laten
drukken, dan antwoordt de onbeschofte vlegel: dat woorden
bij eene predikatie uitgesproken communis juris zijn, alsof er
geene vergrijpen tegen de humaniteit bestonden, die niet in
het wetboek geschreven staan ! Mij dunkt, uw welbekende
vriend T(h or beck e) zou in staat zijn een dergelijk antwoord
te geven, en misschien is Op zo om er xaexo() z6 pax(); xazav
c;;6;.) 2 ). En welk een stijl ! Als de stijl de mensch is en de
Ouden ons de leer prediken oratorem virum bonum etc. 3),
dan moet zeker de redekunst ons leeren, hoe wij van ons
de voorstelling te geven hebben, dat wij go e d zijn. Maar
welke voorstelling geeft ons Op zoom er in 's hemels naam
van zich zelven ? Telkens verontschuldigt hij zich, dat hij
geene complimenten maakt ; en dan weder verzekert hij, dat
zijn lezer geene geestigheid bij hem moet zoeken of schoon1)

Zie hiervoor p. 216 vlg.

2) Het jong van een leelijken raaf.
3) Dat een redenaar een braaf man moet zijn, enz.
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heid van stijl, die het tegenwoordig onderwerp niet toelaat.
Alsof het niet van alle tijden her de verontschuldiging
van alle bekkesnijders geweest zij, dat zij rondborstige lieden
zijn, die warm worden voor hunne waarheid en daaraan de
vormen opofferen ! Alsof Op z oomer ergens geestig was
geweest zonder grof te zijn ! En wat de schoonheid van zijn
stijl betreft, vergeef mij dat ik openhartig ben : ik heb wel
eens gedroomd, dat wanneer zich zekere wenschen hadden
verwezenlijkt, ik de roeping had de wijsbegeerte in een
Nederlandsch gewaad te kleeden; dat die poging moest
uitgaan van grondige studie onzer taal, van het schiften
der begrippen daarin, zoo als Pr odicus het met de Grieksche taal deed, eindelijk van het proeven of onze woordvormen niet te verdunnen waren tot de uitdrukking van
abstracte gedachten. Dit ideaal, dat ik mijzelven had geschetst, heeft Opzoomer niet verwezenlijkt. De Nederlandsche taal is dunkt mij door hem nog niet in het minste
verrijkt geworden (Brill b.v. in zijne wijsgeerige essais
toonde daartoe veel meer aanleg); germanismen zijn ontweken, maar vrij wat beeldspraak daarvoor in de plaats
gesteld. Ik geloof niet, dat men in onze taal van beeldspraak
zich onthouden kan: beeldrijkheid ligt in het karakter
onzer taal.; maar onze beelden zijn ontleend van scherp
afgeteekende en zeer praktische voorwerpen, van wat in
ons huis is en ons dagelijks omgeeft; de beeldspraak daarentegen van Opzoomer is eene poetische en bij grooten
klank heeft de poky weinig eigenaardig karakter. Van
daar holt Opzoomer op zijn beeldspraak voort, wordt
onjuist en onduidelijk, en hij heeft groot onregt zijne lezers
te beschuldigen, wanneer zij zijne declamatie verkeerd verstaan hebben. Om zich uit de dorheid der wijsgeerige
dialektiek te redden, neemt hij tot declamatie zijne toevlugt ; want wat is zijne oratie, wat is b.v. het begin
van zijn boek over De leer van God volgens Krause 1 )
anders ?
Ik weet niet wat het is, maar alles mishaagt mij in
1) Opzoomer, De leer van God bij Schelling, Hegel en Krause.

1 Leiden 1846.
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Opzoome r. Als hij over Plato redeneert en diens leer
omtrent het doel der goddelijke straffen ontwikkelt, dan
baseert (hij) zich op een ter loops voorkomende plaats in de
Republiek en denkt niet, dat de theorie veel ontwikkelder
in den Gorgias te lezen staat, en nog elders in de Leges
tot het T. po)ip.to:■ 1 ) zijner wetten behoort. Als hij Plato's
meening omtrent het verband tusschen de zedelijkheid des
menschen en zijne kennis en denkbeelden van God ontwikkelt, vergeet hij niets dan — den geheelen Euthyphro.
En zoo gaat het, want hij praat over alles, zoo dikwijls hij
buiten het gebied van zijn onderzoek treedt. Ik weet niets
misselijkers dan zijn betoog in de Wederlegging der beschuldigingen van Scholten, ten betooge dat het anthropomorphisme niet van ouden datum, maar eene verbastering
van het Heidendom is. Heeft dan de oudste oorkonde niet:
God schiep den mensch naar zijn beeld Leeren ons niet
alle tradition omtrent wetgevers als Zoroaster en anderen,
dat zij de verbasterde overblijfselen van een vroegeren
godsdienst, waarin het anthropomorphisme aanwezig was,
hebben hervorind7 En is in het algemeen anthropomorphisme een zoo lage trap van godsdienstige beschaving
Als Opzoomer den os en de krokodil der Egyptenaren
pleizieriger vindt dan den Zeus van Phi di a s, is het mij
wel: Creuzer en de Symbolici hebben ook M it hr as en
den phallus en Zeus Sabazius en al dat Phrygisch KleinAziatisch gebroedsel liever; ik voor mij ben van de leer
van S c hiller en Goethe; ik voor mij geloof, dat het
anthropomorphisme heerlijke scheppingen in de poezy geleverd en heerlijke harmonie in het dagelijksch leven en
drijven der Grieken heeft te voorschijn geroepen.
Gij denkt misschien, B.00ggeleerde Beer! dat bijzaken
en uiterlijke vormen mij zoo tegen Opzoomer hebben
verbitterd, en zegt mij dat het onregtvaardig zou zijn
daarom zijne theologie en philosophie te veroordeelen. Maar
ook in deze beide opzigten ben ik zijn verklaarde tegenstander. In de theologie heeft (hij) mij op mijn zeer getrapt
1) Inleiding.
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door zijne herhaalde uitvallen tegen Schl e i ermache r,
wiens aanbidder ik langen tijd geweest ben. En zoo Opzoomer misschien S c hl ei ermac he r gelezen heeft, bestudeerd en begrepen heeft hij hem zeker niet. Ik wenschte,
dat ik het laatste ook met voile overtuiging van Opzo om er s tegenstanders kon zeggen; maar naar mijn inzien is
het hoog noodig, het systeem van den grooten Berlijnschen
meester eens beter in het Licht te stellen, om aan alle
onregtvaardige aanvallen zoowel als aan onjuiste verdedigingen een einde te maken. In de philosophie — maar dit
zou mij te verre voeren. Slechts dit weinige. Ik kan mij
met 0 p zoom er s philosophie niet vereenigen, omdat hij
alle weten eerst in en door het denken laat worden. Het
weten is volgens mij in het zijn, en van het zijn is het
denken eene der vele vormen. Er kleeft aan Opzoomers
voorstelling een Hegelsche zuurdeesem; maar bij dezen is
de vergoding van het denken consequent, omdat het eeuwig
denkende zich zelven steeds als gedachte opheft en nimmer
buiten zijne eenheid des denkens treedt. Opzoomer
neemt teregt een z ij n buiten het denken aan: een vorm
van God die natuur is, analoog met een vorm die geest is.
Zoo beiden al elkander doordringen — gij ziet, ik ben voor
het Krausisch pantheisme niet zoo bang als de dominees —
dan volgt er uit, dat er in elk gegeven oogenblik eene
natuur, of wilt gij eene stoffe, is die zich bewust wordt, dus
een weten, waarmede het denken aanvangt en dat dus niet
nit het denken ontstaat, maar aan het denken zelf de wet
schrijft. Op deze wijze wordt God, niet gelijk Op z o om er
wil, in het denken g e v on d en: dit is een g e d a c h t e God,
die niet anders clan een beeld is, maar is on midde lij k
en o or spronkelij k — ik versta de onderscheiding van
Opzoomer en den jongeren Fichte niet — in en met
het denken, d. i. in het bewustzijn voor het denken. Met
andere woorden: zoo God, gelijk Opzoomer wil en te
regt aanneemt, in de natuur is, dam is hij (dat volgt uit
het begrip van God) daarin al en geheel God, en dus daarin
zichzelven om zoo te spreken tot denkenden geest verheffend
in ieder oogenblik des bewustzijns.
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Maar ik verveel u, en tot eene wijsgeerige ontwikkeling laat deze brief geen plaats over. Gij ziet er uit, dat
ik, indien ik aan de verpligting mij door den Gids opgelegd,
wil voldoen, mij tegen Opzoomer zal moeten aangorden.
Dit nu is niet pleizierig, ten eersten omdat de strijd tot
dusverre zoo inhumaan met stokken en steenen gevoerd is,
wapens die ik niet versta te hanteeren; ten tweeden omdat
ik als partijganger aan de zijde verschijn van eene partij,
die waarlijk uit sympathie niet de mijne is. Met het
Christendom b.v. heb ik veel meer op dan Opzoomer;
maar wanneer ik dat luide zeg, zullen sommigen glimlachen
en het er voor houden, dat B a k h u i z en zijne fortuin
zoekt door transigeren! En voor den naam daarvan ben
ik zoo bang als voor den dood: want ik heb te veel wetenschappelijk geweten, om die rol, wanneer het een rol ware,
tot het uiterste toe te spelen. Ik zie wel dat het weer als
altoos voor mij de beste en eerlijkste politiek zal zijn, het
met niemand geheel eens te zijn.
Maar om nu iets goeds te leveren, iets wezenlijks bij
te dragen tot beslissing van den strijd, ben ik daartoe in
staat Ik weet het niet; maar ik weet zeker, dat ik het
niet ben midden onder gedurige zorgen, onder herhaald
afgebrokene werkzaamheid. Ik moet de rust hebben, die
een onherroepelijk besluit geeft ; ik moet een veertien dagen,
drie weken, stille winteravonden aan de bedaarde kalme
nuchtere uitwerking dier quaestien wijden. En ziedaar voor
u opgelost, waarom ik, schoon ik mij dagelijks met de
kwestie heb bezig gehouden en op de mij toegezonden
boeken marginale annotation bij de vleet gemaakt heb,
niets ordelijks en geleidelijks, dat mijzelven bevredigen zou,
heb kunnen stellen.
En nu mijne Grieksche studien? Gij zoudt mij hierin
eenige achterlijkheid vergeven, indien gij wist hoe onvruchtbaar hier de bodem is. Ik heb veel in Plato gelezen
en mij veel met Plato opgebeurd, maar aan een geregelde
commentatie heb ik niet kunnen denken. Mijne Rhetorica
van Dionysius Halicarnassensis, waarvoor ik, te
Wolfenbuttel vooral, onschatbare subsidign (zoo Cobet
18
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het mij veroorlooft !) heb opgedaan, zijn weinig gevorderd.
Slechts heb ik mij in tusschenuren bezig gehouden met de
Rhetorica van Aristoteles te lezen en te bestuderen. Maar
Cobet heeft mij uitgenoodigd hem over Grieksche zaken
te schrijven, en ik zal aan die uitnoodiging voldoen, zoodra
ik ook wat weer rust heb. Ik stel hoogen prijs op zijne
raadgevingen en inlichtingen, dubbeld na de lezing zijner
bewonderenswaardige oratie. Het is een meesterstuk om
voor te knielen ! Het kwam mij ter handen op een oogenblik, dat ik convalescent was van de mazelen, die bij al
mijne andere rampen hare plagerij kwamen voegen; ik was
zeer zwak en neergedrukt, maar Cobets oratie heeft mij
de werking eener krachtige bouillon gedaan. Welk een
schat van meesterlijke en zekere conjecturer, waarvan
H o m erns zelfs niet vrijloopt met Cobets elegant via;
xuavorpcoipou;! En dan zijne heerlijke en eenvoudige emendatie bij St obaeus: oti aso-7r6rEco voor o:daft.ors! En dan zijne
aanvulling in het fragment van Philodemus 'Acr7rxo-lx
xxi 16xothoivp zwxpcino.! En zijne fraaije ontdekking van ivx
met den indicatief achter 640.01, etc.! — Zonder hem had ik
bij Plato in Republica reeds dat lelijke a tov ro alo06 4 p.a uitgeworpen ; maar ik had mij wel voor het hoofd willen
slaan, omdat ik bij herhaalde lezingen in den Gorgias
het ondragelijke LTspocii.tEv had geslikt zonder een zuur
gezicht te zetten 1 ) !
Al was het daarom alleen en niet uit dankbaarheid
voor zijne hartelijke deelneming in mijn lot bij zijn voorgenomen bezoek, zal ik Cobet spoedig schrijven ; maar
het moet een brief zijn, zooals hij er een van mij wenscht.
Ik begeer veel van hem te weten en veel van hem te leeren.
Wanneer er uit de Leidsche school emendatièn tot mij
komen, is het mij als hoorde ik de oude zweep weder
klappen; ik denk mij in gelukkiger dagen terug en mijne
ambitie wordt weldadig geprikkeld om met nieuwe lust
mijne Grieken te doorlezen. Daarom, Hooggeleerde Ileer !
1) De bedoelde plaatsen staan: zuxvoTpa:ipous, p. 150, — at, aS67T6TECtl
p. 61, — d's 'Ao'n- cecsix p. 102, — et':CPEA0v p. 101, — Oq:1O11 TO alxvo 4t.,..
p. 138, — CicepoiiihEv p. 141.
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wanneer gij zoo welwillend zijt mijnen brief te beantwoorden,
onthoud mij zulke mededeelingen niet. Hoe staat (het) met
uwen Apsines? hoe met Cobets AthenaeusP metPluyg e r s Scholia Veneta 1 ) 1' Prof. G eels Phoenissae heb ik hier
nog niet te zien gekregen ; maar ik hoop dat, wanneer na
de vacantie de bibliotheek hier geopend wordt, ik het boek
zal te zien krijgen. Ik stel er veel belang in, temeer omdat het boek mij bijna spijt als een strijdschrift tegen den
ouden Hermann: niet omdat deze het niet verdiend heeft
voor zijne zonde aan de nagedachtenis van V al c k en a er
te boeten ; maar omdat Hermann persoonlijk zulk een
beminnenswaardige grijsaard is en omdat de Duitsche philologen uit zijne school, Ritschl, Bergk, Schneidewin,
S c h n eide r zulke opregte vrienden der Leidsche philologie
bleken te zijn 2)! Maar het is een boek van prof. G eel, en
daarachter staan de scholia op Euripides van Cobet!
en dat is genoeg om mijne verwachting ten hoogste te
spanners.
Nu is het toch waarlijk tijd dezen brief te besluiten,
waarin zooveel staat dat mij onaangenaam is. Een volgende
brief zal beter zijn. Dezen schreef ik in de voor mij zoo
troostrijke overtuiging, dat gij steeds in mij eene waarlijk
vaderlijke belangstelling hebt getoond. Deel prof. G e el
veel, of zoo gij wilt alles, uit mijnen brief mede; verzeker
hem van mijne hoogachting, van mijne duurzame gehechtheid, al heeft zich die om dezelfde redenen als aan u, aan
hem schaarsch in woorden geuit. Een kleine lichtstraal van
voorspoed en alles zal beter gaan!
lk heb het naauwelijks aan u verdiend, maar toch bid
ik om een vriendelijk antwoord. Met innige hoogachting,
met duurzame dankbaarheid blijve ik, Hooggeleerde neer!
Tui obsequentissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink.
1) De Apsines van Bake is in 1849 te Oxford verschenen. De
Athenaeus van Cobet en de Scholia Veneta van Plnygers zijn
nooit voltooid.
2) VgI. hiervoor p. 219.
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N°. 35. BAKHIJIZEN VAN DEN BRINK AAN

J.

BAKE.

Brussel, 18 November 1847.
Hooggeleerde }leer
Reeds lang zit ik met de pen in de hand, zander te
weten wat in uw jongste schrijven het meest mijne opregte
dankbaarheid opwekt. De welwillendheid, waarmede gij mijn
langdurig stilzwijgen vergeeft, de werkzame ijver, waarmede
gij mijne belangen behartigt, de goede en welgemeende
raad mij gegeven, de verzekering dat uwe hooggewaardeerde
vriendschap mij nimmer zal ontbreken, alles heeft evenzeer
op mijne erkentelijkheid aanspraak. Maar vergeef den bijnabruidegom zijne opregtheid. Van alles verheugde hem het
meest de „beraden goedkeuring" van u en prof. G e el op
mijn genomen besluit. Eer het bij mijzelven gevestigd was
heeft het mij strijd gekost, en nadat het genomen was, heb
ik (het) met alle wapenen tegen anderen moeten verdedigen.
Eigentlijk bestond er voor mij slechts een wapen : de zedelijke verpligting, waarin ik mij beyond ten opzigte eener
deugdzame, trouwe, liefdevolle vriendin, die tevens eene
verlatene weze was. Eene ondergeschikte drangrede was
gelegen in de behoefte, die ik gevoelde eindelijk uit de
slingeringen der onzekerheid, uit de angsten en verlangens,
de zorgen en hartstogten eener innige diepgaande Heide te
geraken. Aphrodite, de barenstillende, roep ik aan, om
eerlang die rust en kalmte te vinden, welke voor mijne
studie en mijne verdere geestontwikkeling onmisbaar geworden is. Dat gij en prof. G e el mijnen toestand begrepen
en mijne beslissing goed geheten hebt, heeft mij een weldadig vertrouwen in mijzelven geschonken. Die goedkeuring
is mij van dubbelde waarde, omdat ik zeker in het vaderland nog een tijd lang zal te kampen hebben met vooroordeelen en onverdiende vermoedens, die zich aan mijn
onverwacht huwelijk zullen hechten. Ik verlaat thans dit
onderwerp na bijvoeging alleen van het berigt : dat aanstaande(n) Zondag te Luik mijne eerste afkondiging zal
plaats hebben.
Al had zich uw raad ten opzigte der regeling mijner
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inkomsten niet daardoor aanbevolen, dat het een uitvloeisel
uwer welwillendheid jegens mij was, dan had ik dien omhelsd op grond der uitvoerige uiteenzetting, waarmede gij
dien hebt aangedrongen. Ik heb inijner moeder mijne
wensch te kennen gegeven op de eenige wijze die mij
mogelijk scheen, door aan Van Hees de bevordering der
zaak op te dragen. Mijne goede moeder is namelijk zeer
zwak van gezicht. Zij kan niet meer zien te schrijven en
naauwelijks te lezen. Alles moet haar door anderen worden
medegedeeld, en wat mijne zaken betreft, zijn die anderen
Van Hees en mijn neef de notaris S an thagen s. Ik
achtte den eersten verkiesselijk om redenen, die ik, g e h e el
onder ons gebleven en gezwegen, u ga ontwikkelen.
Mijne neven S an thagens, uw zwager en de notaris,
bezitten vele goede hoedanigheden, maar tusschen beide
heeft meermalen een kleine animositeit en nu en dan
botsing plaats gevonden, ter oorzake van den invloed die(n)
beide in familieaangelegenheden oefenden. Ik haast mij er
bij te voegen, — maar ook dit zij gezwegen, — dat zoowel
mama als ik meer vertrouwen in de edelmoedigheid van
uwen zwager dan in die van zijnen broeder hadden. Maar
de notaris was eenigermate de protégé van mijnen vader,
en men hecht zich aan wien men beschermt. Zoo is het
gebeurd, dat na het overlijden des braven mans het beheer
onzer zaken geheel aan den notaris werd opgedragen, deels
omdat mijn vader zelf hem daarin reeds had ingewijd, deels
om een eigenhandig schrijven na mijns vaders dood gev onden, waarin hij die(n) wensch aan mijne moeder had te
kennen gegeven. Ik weet niet, in hoeverre mijn neef Jan
reeds vroeger met zijnen broeder over een dergelijken voorslag als den uwen mag gesproken hebben. Zoo hij het
niet gedaan heeft, is er veel diplomatie noodig, om dien
voorsiag bij mama aan te dringen, zonder de gevoeligheid
van den notaris op te wekken. Een strijd tusschen de
broeders zou voor hen onaangenaam, voor mama en voor
mij heilloos zijn. Ik heb dus de taak der onderhandeling
aan het overleg van Van He es opgedragen: ik heb hem
verzocht voorloopig uwen zwager daarover te spreken, en
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hem mijn scrupule bekend te maken en aan dezen voor te
slaan, met den notaris en mama eene soort van coinparitie
te beleggen, waarin de voorslag ter tafel gebragt en door
Van Hees zou ondersteund worden.
Ik heb nog eene bedenking, die ik u uiteen moet
zetten. Ik begrijp met u, dat het kleine vermogen dat mijne
moeder te eeniger tijd zal nalaten, zoo het aan mij vervalt,
de prooi mijner schuldeischers zal worden. Minder om
mijzelven, dan om mijne aanstaande heb ik in der tijd
voorgeslagen, dat mama de helft van hare successie zou
beschikken aan mijne aanstaande, met wie ik buiten gemeenschap van goederen huwe. 1k weet het niet zeker,
maar ik geloof dat er in dien geest eene uiterste wil bestaat.
Wordt nu de levensverzekering op mijn hoofd genomen ten
koste van de geheele bezitting van mama, dan gaat bij
mijn overlijden voor mijne weduwe en kinderen het weinige
verloren, dat hun anders uit moeders nalatenschap zou
toevloeijen. 1k heb dus voorgeslagen, dat men de levensverzekering op het hoofd mijner aanstaande zou nemen. Zij
is slechts vijf en twintig jaren en ik doorzie dat dit eene
vermindering van inkomsten ten gevolge moet hebben ;
maar voor haar • is het, mijus inziens, wenschelijker iets
minder, maar dat mindere zeker.
Ik hoop dat een en ander een gewenscht resultaat
mag hebben, en zie met ongeduld van mijnen vriend Van
Hees eenige berigten omtrent de gevoerde onderhandelingen te gemoet. Verzeker intusschen mijnen neef San thagens dat het niet aan mij zal liggen, zoo zijn raad niet
wordt gevolgd, welken ik voor mij als den veiligsten en
besten erken. Misschien schrijf ik hemzelven daarover wel
een woord.
Ik moet UH.G. mijnen dank betuigen voor uwe cordate
en werkzame voorspraak bij het gouvernement. Ik hoop
en vertrouw, dat de Minister de zaak niet zal laten insluimeren. Mijne omstandigheden maken voorzeker de mime
toelage, door u en den heer Groen opgegeven, voor mij
wenschelijk, maar een klein gedeelte zal mij welkom en
eene aanmoediging zijn, waaraan ik behoefte gevoel. Zelf(s)
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een officieel of officieus aveu van het gouvernement ten
behoeve van mij en van mijne werkzaamheden zou mij hier
al aanstonds gelegenheden en betrekkingen verschaffen, die
ik thans mis, en voor eene latere vestiging te exploicteren
zijn. Ik geloof dit ten minste eenigzins aan het gouvernement te hebben verdiend door de gereedheid, waarmede
ik mijn arbeid ter beschikking van het vaderland heb gesteld, en het zou zelfs eenigermate de consequentie zijn van
de gunstige gezindheden ten mijnen opzigte, in de brieven
zoowel van den Minister van Buitenlandsche Zaken als van
den ad interim-Minister Vollenho v en betuigd. Maar
nogmaals, ik dank a opregtelijk voor wat UH.G. voor mij
gedaan heeft. Mijn gezonken moed is daardoor hersteld
en ik verwacht jets van de toekomst, waaraan ik begon te
wanhoopen.
Er wordt voor wetenschappelijke ondernemingen hier
geld in menigte weggesmeten en bij voorkeur aan Franschen. De Minister Rogier is zelf Franschman, en zoo
ik uit het land van Outre-Qui4vrain afkomstig ware, zou
dit eene aanbeveling voor mij zijn. Hoe hij met de Hollanders staat weet ik niet ; ik vermoed b.v. dat de baron
B en tinck beter vriend was met de barons en graven, die
onder het Katholieke Ministerie aan het roer zaten dan —
met de parvenu's. Gij kept buitendien het ongelukkige
stelsel onzer diplomatic en regeering, om bij voorkeur aan
de zijde der absolutisten zich te scharen. Er is eene zwakke
zijde, waaraan het Ministerie en zijne partij te vatten is:
de Franc-maconnerie, maar ongelukkig ben ik geen Francmacon. R ogier belooft veel voor het onderwijs in liberalen
zin te doen ; maar of klassieke literatuur, wijsbegeerte,
historic bij voorkeur de vakken zullen zijn, waarop hij zijne
aandacht zal vestiges, durf ik mij naauwelijks belooven.
Vraagt gij mij, of het mij voordeelig zou kunn en zijn,
zoo iemand van uwe autoriteit R o gi er ten mijnen voordeele aanklampte, dan geloof ik j a te moeten antwoorden.
In mijne omstandigheden kan geene aanbeveling mij nadeelig, maar slechts voordeelig zijn. Dit is de reden, waarom
ik op eene vermenigvuldiging van aanbevelingen bij u en
-
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andere mijner vrienden aandrong : en tot hoe hooger persoonen die gerigt zijn, des te meer kans bestaat er dat die
aanbevelingen eenige vrucht voor mij dragen. Geen arbeid,
dien ik kan doen, wijs ik van de hand. Want met mijn
aanstaand huwelijk voor oogen, is vestiging voor mij de
conditio sine qua non dier geestelijke en zedelijke ontwikkeling, waartoe mij de Voorzienigheid heeft bestemd.
Ik schaam mij u eenen brief over zaken geschreven
te hebben ; maar alleen het vertrouwen in uwe alzijdige
belangstelling in mij stelt mij gerust. Voor het oogenblik
is mijn hoofd vol van allerlei andere bedenkingen dan van
wetenschap en studie. Dezer dagen zijn mij Groen's
voorlezingen over Ongeloof en Revolutie ter hand gekomen.
Ik heb het boek vlugtig doorloopen en niet gedigereerd.
De eerste indruk was pijnlijk; want bij alle achting, die ik
voor den schrijver heb, is er slechts 44n punt in het gansche
boek, waarin ik het met hem eens ben : de afzonderlijkheid
namelijk van Hervorming en Revolutie. Het verheugt mij
dat hij het positieve karakter van het Protestantisme, dat
op het gebied van staatkunde en wijsbegeerte wordt uitgewischt, historisch gevindiceerd heeft. Voor bet overige
zou ik voor de toepassing zijner leer huiveren, indien zij
mij niet zoo onzinnig, zoo gratuit, zoo willekeurig in haar
beginsel scheen. Contrat-socialist ben ik niet : ik geloof
met Groen dat de historie daarmede in strijd is ; maar ik
geloof aan voortgang en ontwikkeling des menschdoms, en
ik geloof dat staatsregt en sociale begrippen zich daarnaar
moeten wijzigen. Ik kan niet gelooven, dat het Christendom of de Hervorming alle tijdens hare invoering bestaande
regeringsvormen daardoor als zoodanig hebbe gelegitimeerd, en ik begreep niet hoe iemand als G roen blind
kan zijn voor alle de buitensporige gevolgtrekkingen zijner
theorie du droit divin.
Doch over studiezaken, flooggeleerde Heer ! schrijf ik
u eerlang reader. Dat ik thans afbreek, zult gij mij vergeven, zoo gij verneemt, dat ik na het sluiten dezes gereed
sta naar mijne bruid te vertrekken. 1k ben niet van de
sterkte van Cobet, die op zijn voyage de noces in een
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klein billet mij twee mooije conjecturen op Lysias toeduwde 1 ). Ik wil echter niet eindigen zonder mijne hartelijke
groeten aan mijne Leidsche vrienden, aan prof. Geel inzonderheid, te hebben verzocht, zonder u nogmaals gedankt
te hebben voor uwe vele proeven van vriendschap jegens
mij en u verzekerd te hebben, dat ik steeds blijve
Tui obsequentissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink.
P.S. Ik hoop, maar ik durf naauwelijks verwachten,
van u voor 1° December eenig schrijven te ontvangen. Na
dien datum zal ik van wooning veranderd zijn. Mijn adres
zal dan zijn Bruxelles, Faubourg S. Josse ten Noode,
Rue des arts 23.

N°. 36. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J.

BAKE.

Brussel, 26 November 1847.
Hooggeleerde Heer !
Door een onvergefelijk verzuim van mijnen hospes is
mij uw billet van 20 November eerst gisteren avond bij
mijne terugkomst uit Luik overhandigd. geworden. Hoezeer
mij de inhoud verheugde kan ik u niet zeggen, evenmin
als de dankbaarheid in woorden brengen voor de waarlijk

vaderlijke voiharding, waarmede gij mijne belangen voorstaat.
Niet om mij zelven alleen, ook om uwentwille verheugt
het mij, dat uwe pogingen met eenen gunstigen uitslag zijn
bekroond. Wat mij betreft gij gelooft niet, hoezeer ik aan
eene aanmoediging behoefte had, en de mij bijna toegezegde
gratificatie was mij een welkom bewijs, dat het gouvernement van een vaderland, dat ik (in) mijn hart draag en
werwaarts ik steeds met verlangen mijne blikken rigt, mij
niet als een onwaardigen noon buitensluit. In mijne
kommerlijke omstandigheden verschaft eene bijdrage als de
mij toegezegde mij voor mijne ondernomene studien zelve
1)

Zie den brief No. 33 hiervoor.
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gewigtige hulpmiddelen, en ik verzoek UH.G. daarom bij
Z.Exc. den Minister wel de tolk te willen zijn mijner
dankbare gevoelens voor Zijne gunstige dispositie en der
verzekering, dat ik op eene waardige wijze aan de mij
verleende bescherming en ondersteuning zal trachten te beantwoorden 1 ).
Gij kent de omstandigheden, die mij in dit jaar te
midden mijner werkzaamheden verstoorden en nit Brussel
joegen. Otium divos rogo 2), en ik hoop dat met een paar
weken die bede zal verhoord zijn. Er bestaat dus geene
de minste reden om te aarzelen, de mij door het gouvernement opgelegde voorwaarden aan te nemen. Ik meen
van nu of te kunnen berekenen, dat hetgeen het Brusselsch
archief en dat van eenige andere steden van Belgie bevat,
voor mij bijna zal zijn uitgeput. Ik beloof dus voor of in
het begin van November 1848 een rapport van mijne werkzaamheden en van de inrigting, die ik mijner uitgave denk
te geven aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in
te zenden 3 ). Misschien zal daaruit kunnen beoordeeld worden,
of het noodig is nog elders dan in Belgie onderzoekingen
in het werk te stellen en of mijn arbeid eene verdere ondersteuning van het gouvernement verdient.
Ik dank UH.G., dat gij ook in het bijzonder op eene
moreele ondersteuning voor mij hebt aangedrongen. Wie
Belgie en Belgien's (sit venia verbo) parvenus kent, weet
hoe toegankelijk die heeren zijn voor elke aanvrage, die
een eenigermate officieel karakter draagt. Bij vroegere gelegenheden heeft het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
mij eene onverpligte welwillendheid betoond 4) en ik verlaat
mij dus met onbepaald vertrouwen op de toezegging van
Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat hij de
medewerking van zijnen ambtgenoot zal inroepen. Op welke
1)

Bake voldeed aan deze opdracht 2 December 1847. (Hubrecht,

Onderwijswettep. 5e afd. II p. 132.)
2)
3)

a vraag de goden om rust. (Horat. Odar. II 16, 1.)
Dit rapport is intusschen wel gesteld, maar niet verzonden: zie
de redenen daarvan hierna in den brief No. 44.
4) Zie hiervoor p. 222.
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wijze die medewerking voor mij het vruchtbaarste zijn zou,
zou ik zelf niet weten te bepalen, maar casu quo de vrijheid semen daaromtrent den Minister alhier te raadplegen.
Een tweede vraag, die ik gaarne zou wenschen te doen,
is deze, dat het mij bij voorkomende gelegenheden bij de
bewerking van mijne verzameling vergund moge zijn inlichtingen te verlangen van de archivarissen in het vaderland,
en dat zoo noodig ik mij op de voorspraak van het gouvernement zal molten beroepen. Ik geloof dat b.v. de
heeren De Jonge en Groen van Prinsterer, de Amsterdamsche archivaris S cheltema en de Friesche V an
L eeu wen mij bij tijd en wijze inlichtingen zouden kunnen
verschaffen, die mij onmisbaar zijn.
Ik heb in mijue ingezondene memorie herhaaldelijk
verklaard, dat niet alleen de goedkeuring der geachte rapporteurs door mij gewenscht werd, maar meer nog hunne
teregtwijzingen op de onderscheidene punten daarin voorkomend, hunne inlichtingen, de mededeeling hunner inzigten
omtrent mijne taak en de wijze om die af te werken. Het
is mij ernst nogmaals op die mededeelingen aan te dringen,
omdat ik ze voor mij van het hoogste gewigt rekene.
Eindelijk, schoon ik nog jeugdig, gezond en krachtvol
ben, summa vitae brevis etc. I). Wanneer ik met de ondersteuning en bescherming mijns vaderlands voor mijn vaderland arbeide, gevoel ik de verpligting, wat ik op deze wijze
heb opgezameld van nu af mijn vaderland te wijden. Ik
wilde niet, dat mijne verzameling verloren ging of verstrooid raakte, maar kwam a qui de droit. Ik verlang, wat
mij daarin raden zal, te vernemen.
Door mijne afwezigheid is reeds mijn antwoord op uw
voor mij zoo pregnant billet vertraagd; ik mag het niet
langer verschuiven door dit schrijven te rekken, ofschoon
mijn hoofd en hart vol zijn van allerlei dingen, die ik u
wenschte mede te deelen. Ik zal dit uitvoeriger doen in
de volgende week; want denkelijk zal ik den l ee December
nog niet verhuisd zijn, maar mij bij gepakte koffers ver1) ()ns leven is te korstondig om groote plannen te maken.
(Hor a t. Odar. I 4, 15.)
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veelen. Over de bewuste zaak verwacht ik nog steeds antwoord van huis. Komt dat, dan zal ik nog te weer stoffe
hebben om u te schrijven. Thans moge de vernieuwde
verzekering mijner meest hartelijke dankbaarheid, innige
verknochtheid en opregte hoogachting volstaan. Groet
toch bartelijk de heeren Ge el en Co bet van mij en verzeker beide van mij ne dankbaarheid voor hunne onafgebrokene deelneming. Hoe maakt het toch Hecker? en
hoe komt dat hij geen professor te Groningen is geworden 1 ),
zooals ik hem had toegedacht ?
Bij een volgend schrijven komt welligt de philoloog
bij mij weder te voorschijn uit de korst van materiele beslommeringen, waaronder ik mij tot mijne schaamte in
mijne laatste brieven aan u heb vertoond. Nog moet ik u
verzoeken, den heer Gr o en voor zijne welwillende medewerking namens mij te danken. Ik heb mij gestreeld
gevoeld door het compliment, dat hij mij in het VIIPte
deel zijner Archives wel heeft willen maken 2 ). Zeg hem, dat
ik dezer dagen een gedeelte der verhooren van de gevangenen te Vilvoorden (Mei, Juny, July 1567) heb gevonden
en dat daaruit een nieuw licht over Br eder ode's handelingen te Amsterdam opgaat. 1k had er niet aan gedacht,
toen ik over die kwestie schreef, en schoon het bock (mij)
nog niet onder de oogen is gekomen, ik geloof niet, dat
in den arbeid van Scheltema 3 ) de zaak regt zal doorgrond zijn.
Nogmaals vaarwel, Hooggeleerde Heer ! met de verzekering der innige achting en liefde van
Uwen dankbaren
R. C. Bakhuizen van den Brink.

1) A 1 p h. Hecker, broeder van den lateren Groningschen hoogleeraar, krankzinnig gestorven, die then te Leiden woonde (zie p. 288).
In de bedoelde vacature was J. A. C. van H eu s d e benoemd.
2) Archives. VIII p. LXXXV. („personne ne revoquera en doute
son erudition et sa rare sagacite.")
3) P. Scheltema, Hendrik
(Amsterdam 1846.)

van Brederode te Amsterdam in 1567.
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N°. 37. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN

J.

BAKE.

S. fosse ten, Noode bij Brussel 27 Mei 1848.
(Rue des arts 23.)
Hooggeleerde Beer !
Heden zendt mij Van Hees het mandaat met aanwijzing 1 ) om het aan UH.G. onmiddelijk geteekend terug
te zenden.
Welken indruk de zending op mij maakte ? Om den
schijn van pligtpleging, van vleijerij, vrees ik in woorden
uit te drukken, al wat mijn hart dankbaarheid voor u
gevoelt. Ook wilt gij het minst van alle van mij, woorde n.
Daden moeten het zijn, en die zijn u uit het volst gevoel
van erkentelijkheid toegezegd : daden, die u regtvaardigen
bij ieder, bij welken gij met onverdroten volharding, met
onbezweken trouw mijne in zoovele opzigten ondankbare
zaak hebt voorgestaan. Gij zijt geslaagd, en met de vreugde
eens belangloozen weldoeners verheugt gij u over dien uitslag; maar nog grootere vreugde zal het u zijn, wanneer
gij door uwe pogingen iets hebt te weeg gebragt, dat ons
vaderland, en in uwen leerling IT tot eere strekt. Die
vreugde ben ik u schuldig, van die schuld beloof ik u, op
mijne eere, mij te zullen kwijten.
Naast de gewaarwording van dankbaarheid is eene
andere bij mij levendig : die van verrassing. Ik had in
een tijd van zoovele teleurstelling er op gerekend, in de
verwachting, welke UH.G. mij in het begin des jaars te
koesteren gaf, teleurgesteld te worden. Sedert 24 Februarij
schreef ik u niet 2), om niet in de verzoeking te komen van
mijne aangelegenheid te reppen. Van de ministerieele verandering verwachtte ik voor eene wetenschappelijke, geene
tastbare voordeelen opleverende zaak, geene largesse. Ik
zou er zelfs in de omstandigheden, zooals zij zijn, gewetenszaak van hebben gemaakt op de nakoming der mij gedane
belofte aan to dringen. Ik herinnerde mij van vroeger al
1) Vgl. Hubrecht, Ondenvijswetten. 5e afd. II p. 133.
2) 24 Februari 1848 is de datum der omwenteling te Parijs.
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wat mij van de bezuinigingsijver van den heer Luz ac 1 ) was
ter ooren gekomen, en, mits het vaderland er wel bij voer,
zou ik mij getroost hebben, daarvan het eerste slagtoffer
te zijn 2 ). Hoe zou ik anders Ik geef mij met geen politiek
of en wensch er buiten te blijven; maar mijne antecedenten,
mijne vroegere relatien behooren aan de partij der vooruitgang en der beweging. Zonder consequentie voor wat er
elders geschied is, geschiedt of nog geschieden kan, juichte
ik der verandering van systeem in ons vaderland toe, en
om aan mijne overtuiging genoegen te doen, wenschte ik
dat mijn hart vrij bleve van hartstogt of eigenbaat. Ik
schreef daarom niet nader, zelfs aan U niet, over hetgeen
persoonlijk mijn belang was. Ik verheug mij des te meer,
dat hetgeen ik eenmaal hoopte, thans ondanks alle slechte
vooruitzigten vervuld is. De weldaad mij bewezen is een
nieuwe band, welke mij aan het vaderland hecht. De eerste
pligt, die op mij rust, is aan de bedoeling te beantwoorden,
waarom mij die guest bewezen is; maar zoo er een opus
supererogationis in dezen mogelijk is, dan verbind
ik mij nu althans jegens het bestaande gouvernement,
buiten 's lands alles te doen, niet slechts wat men van een
getrouw onderdaan vorderen, maar wat men van een getrouw
onderdaan hoopen of wenschen kan.
Vergun mij nog eens u om raad te vragen. Is het
noodig, is het behoorlijk, is het in mijn belang dat ik na
de ontvangen dispositie, hetzij bij adres hetzij bij een brief,
daarvoor mijnen dank betuige 1) en aan wien
Baron B en tin ck is van her vertrokken zonder dat
ik de gelegenheid had Z.E. nader te spreken. Het deed
mij leed; want juist op den dag van zijn vertrek vernam
ik van den archivist G a chard, dat hij een officieelen
brief ontvangen had, ten einde mij in mijne historische
nasporingen bevorderlijk te zijn. Zoo ik den heer Bent in c k
1) Minister van Binnenlandsche Zaken in het Ministerie Schimmelpenninck.
2) Dit was zeer ernstig gemeend: zie hoe Bakhuizen van den
Brink zich over deze zaak uitlaat in zijn brief aan den Secretaris-Generaal Vollenhoven d.d. 23 December 1846: hiervoor p. 233.
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hier had kunnen treffen, ik zou hem eenige aanwijzigingen
hebben gegeven, hoe hij zijne voorspraak het meest ten
mijnen voordeele zou hebben kunnen aanwenden. Ik hoop
echter van hetgeen hij reeds gedaan heeft de meest mogelijke
partij te zullen trekken en beloof mij den besten uitslag.
Na de jongste gunstige dispositie zal het mij, vertrouw ik,
ten minste altoos vrij staan mij tot het Ministerie te wenden,
om daar waar het noodig zij, aanbeveling en moreele ondersteuning te erlangen.
Ben ik nog nadere mededeeling te wachten van de
aanmerkingen, die op mijne vroeger ingeleverde memorie
gevallen zijn? Het is geene valsche zedigheid ; het is opregte
waarheid, dat ik op die aanmerkingen hoogen prijs stel.
Zelf met een dergelijken arbeid bezig, leer ik dagelijksch
meer die des heeren Groen waardeeren. Zijne gevoelens
en zijne historische beschouwingen zijn de mijne niet en
zullen nooit de mijne worden; maar de wijze, waarop hij
zich van de uitgave der Archives heeft gekweten, is in vele
opzigten onverbeterlijk. Aanmerkingen derhalve en wenken
van hem zullen mij hoogst welkom zijn 1 ).
Onzeker wat er van mijne verwachtingen worden zou,
heb ik ondertusschen mijne onderzoekingen hier vlijtig
voortgezet. Wat zal men ook beter doen, in een tijd,
waarin alles het onderst boven gekeerd is en niemand
weet quid serus vesper vehat 2 ), dan zich in het verledene
te begraven 1) De gunstige beschikking verlevendigt werkelijk mijnen moed en lust tot den arbeid. Van de toegestane
penningen zal ik dadelijk gebruik maken, om eens te Doornik
en te Mons de archives te gaan bekijken. lk zou er
Vallenciennes en Arras bijvoegen, zoo op het oogenblik het
Departement du nord rustiger was. Maar ik vrees, dat men
thans wijsselijk zijne beste documenten ergens zal weggeborgen hebben, waar de peuple souverain ze niet zoeken
zal, en dat men den toegang daartoe voor geene vreemdeling zal openstellen.
1) G r o en zelf dacht er anders over: zie zijne zeer ruime beschouwingen
aan den Minister van 5 Juni 1847 bij Hubrecht, 1. c. p. 128/9.
2) Wat de avond geven zal. (V arro ap. Gell. XIII 11.)
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In dezen of den volgenden maand zal ik UH.G. een
brochure over den Tienden penning zenden, welke ik hier
in eene revue heb doers drukken 1 ). Het is sedert de dagen
dat ik school ging, mijn eerste essai in het Fransch. Gij
zult alle regt en vrijheid hebben, het erbarmelijk te vinden.
Mijne vrouw is zeer ernstig ongesteld geweest, zoo
zelfs dat er voor haar leven zorg bestond. De hemel heeft
dien slag afgewend. In plaats van eene doode te betreuren,
hoop ik thans tegen het einde des jaars eenen geborenen
in het leven welkom te heeten.
Ware het niet, dat Van Hees bij mij aangedrongen
had, dat ik u het mandaat onmiddelijk zou toezenden, ik
zou u over andere zaken dan over mijzelven hebben geschreven. Thans stel ik dat tot eene volgende gelegenheid
uit. Intusschen draag ik u op, prof. Geel en Cobet,
Pluygers en He cker hartelijk van mij te groeten en
mij aan de gedachtenis dier goede en getrouwe vrienden
aan te bevelen.
Ontvang nogmaals, Hooggeleerde Heer ! de betuigingen
mijner vurige dankbaarheid en der opregte vereering, waarmede ik steeds blijve
Tui observantissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 38. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.
S. Josse ten Noode, 4 Juny 1848.
Hooggeleerde Heer !
Deze weinige regels om u mijnen opregten dank te
betuigen voor de in ontvangname der mij aangewezen subsidie 2). Waarlijk, ik schaam mij zoo dikwijls met woorden u
van mijne erkentelijkheid te verzekeren en zoo weinig daden
1) In het handschrift staat: inrukken. — Het bedoelde stuk is
de Notice sur le dixieine denier. (Messager des sciences historiques,
1848/9. Herdrukt: Studien en schetsen. I p. 381.)
2) Zie hiervoor p. 285. VgI. Hubrecht, De onderwijszcetten in
Nederland. 5e aid. II p. 133.
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als proeven daarvan te kunnen leveren. Toch hoop ik, dat
mij nog eenmaal het geluk zal te beurt vallen, dat ik
mondeling zal kunnen zeggen al hetgeen, waarvan de herhaling schriftelijk u eentoonig moet voorkomen. Zoo dikwijls
de zomerzon doorbreekt vlei ik mij met de hoop, dat ik u,
zij het dan al niet in het vaderland, ten minste in den
vreemde op een uwer jaarlijksche uitstapjes zal ontmoeten.
En dit jaar ! Ik zou alle revoluties naar den duivel wenschen, alleen daarom dat zij u misschien aan huis verbinden
en uwe reisplannen verstoren kunnen 1 ).
Wat het punt overmaken van geld betreft, ik ben in
alle pecuniele zaken het domste wezen, dat immer eene
quitantie schreef. Ik heb dus het advies van mijn hospes
ingeroepen, die medechef is van een aanzienlijk handelshuis
hier ter stede. Hij heeft mij het model eener traitte geschreven en voorts aangeboden, die door zijn bankier te
laten incasseren. Op dien bankier Tiberg hi en heb ik
van huis wissels ontvangen. Deze waren getrokken door
Nij pels en Cie te Amsterdam. Ik vermoed dus, dat de
zijue denzelfden weg zouden gaan : en dit maakt mij eenigzins huiverig. Mijn naam zou onder de traitte moeten
paraisseren en men zou al ligt te Amsterdam of a costi
commentaires en gissingen maken, die niet noodig zijn.
Misschien ware het beter, indien het u niet te veel moeite
is, dat gij uwen makelaar, of wie uw minister van financien
is, last gaaft voor f 498.04 wissel te nemen op zicht aan
een bankiershuis te Brussel, aan uw e orde(r). Dien wissel
ontvang ik dan geendosseerd aan mij of in blanco van u.
Zoo handelen S an t hag ens en Van He e s, wanneer zij
mij geld zenden. De bankier verdient er minder bij dan
langs een anderen weg. De Leidsche bankiers Pottum
of Lezwijn zullen waarschijnlijk wel correspondenten te
Brussel hebben. Indien u dit echter de minste moeite of
omslag oplevert, zou ik voorslaan de gelden eenvoudig door
Van G en d en Cie te Leiden bij u te laten ontvangen
1) Zooals uit den brief No. 43 blijkt, heeft Bake werkelijk in den
zomer van 1848 aan Bakhuizen van den Brink in Belgid een bezoek
gebracht.
19
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tegen door hen of te geven bewijs. Verplaatsing van numerair is daarbij niet noodig. Hollandsch bankpapier heb ik
zelfs met eenig voordeel of zeer weinig nadeel hier kunnen
wisselen. Wanneer ge dus f 500 bankpapier gaaft, zou ik
den in ontvangnemer last geven u daarvan terug te geven
zooveel als de leges en uwe verdere mogelijke onkosten
bedragen. Of wilt gij mij directelijk de som in bankpapier
onder recommandatie aan post of diligence toezenden, ik
zal dan aan Van Hee s opdragen, om u de leges en verdere
onkosten dadelijk te rembourseren. Voor alle die mogelijke
gevallen zend ik u ingesloten quitantie, ten einde herhaaldelijk heen en terug schrijven onnoodig te makers. Verlangt
gij echter, dat ik een anderen weg insla of u eene traitte
toezende, wees dan zoo goed mij zulks ten spoedigste te
berigten.
Ik kan denken, hoe warm uw hoofd is van de politieke
gebeurtenissen van den dag. Het mijne raakt er geheel
door van den koers, en ik zou in de nabijheid van u, van
mijne Leidsche leermeesters en vrienden, moeten zijn om
uit de Ouden die kalmte van geest te vinden, welke gij
met uw voorbeeld mij aanprijst. Zal ik het opregt zeggen,
zoo als ik het meen ? Met al den eerbied, dien ik hen
toedraag: tegen de barensween, die Europa thans folteren,
leveren zij in mijn oog geen genoegzame hulp. Hun (3aTiAs69 1 ),
waar is hij op het oogenblik ? Wat is aan dien voedsterling van Zeus gelijk dan het droombeeld der Theocraten ?
En toch, al wat in mij is, mijne natuur, mijne rationale
herinneringen, mijne vorming en de begrippen van mijnen
tijd, die ik heb ingezogen, repousseren alle ten sterkste
die regeringen bij de gratie Gods en door de inspiratie
Gods. Ter andere zijde de republiek : ik schrei er bij,
wanneer ik zie hoe die staatsvorm door Fransche en Duitsche anarchisten wordt ontheiligd. Eene andere quaestie,
die mij de Ouden niet oplossen, is het proletariaat ; het
ruime begrip van humaniteit toch vind ik bij hen niet :
het is de schepping des Christendoms, en ik voor mij zou
1) Vorst.
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wauhoopig hetgeen thans gebeurt moeten aanstaren, zoo ik
de overtuiging verliezen moest, dat aan de woeling onzer
dagen een humanistisch begrip ten grondslag ligt en een
voortgang der humaniteit daarvan de ontknooping zijn zal.
Zoo er eene gedachte is, waarom ik de nieuwe republiek
(die ik alles behalve genegen ben) zou hebben toegejuicht,
het was de ter loops aangekondigde eeuw des vredes.
Het is er verre van, dat ik aan de verwezenlijking geloof;
maar toch was de drown mij zoet. Maar ook hier laten
mij de Ouden in de steek, die geen staat kennen zonder
oorlog en zonder weerstand : Plat o vooral, die eene gansche
bevoorregte klassen van soldaten schept. Hoe gaarne zoude
ik van u leeren, hoe uit de groote Ouden de problemen
van onzen tijd to verstaan. Maar ook dit behoort tot mijne
boete, dat ik veel aan het vaderland denk, veel om het
vaderland lijd, zonder dat ik voor het vaderland kan arbeiden of in vertrouwelijke mededeeling met landgenooten
troost kan vinden !
De plaatsing van mijn Fransch opstel 2) is mij door den
32essager voor de aanstaande maand toegezegd. Zoodra ik
overdrukken magtig ben, zend ik er u eenige voor Leiden.
Eerlang schrijf ik uitvoeriger. Thans slechts dit weinige,
in afwachting uwer nadere beslissino.b omtrent het financiele punt.
Met opregte dankbaarheid en hoogachting blijve ik
als altoos
Tui obsequentissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 39. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

S. Josse ten Noode, 19 Juny 1848.
Hooggeleerde Heer !
Op het oogenblik dat uw laatste schrijven to Brussel
1) In het handschrift staat: geen humanistisch begrip, geen voortgang der humaniteit.
2) Zie hiervoor p. 288.
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kwam, beyond ik mij te Gent. Eerst gisteren keerde ik
terug en to laat om onmiddelijk te antwoorden. Het spijt
mij, dat gij daardoor nog een dag langer in onzekerheid
hebt verkeerd : eene onzekerheid welke ik mij te verwijten
heb. Maar na den ontvangst der gelden had ik naar huis
geschreven en Van He es verzocht u den ontvangst te
communiceren en tevens het uitgeschotene te restitueren.
Hij schijnt het niet gedaan te hebben en ik moet een goed
woord voor hem doers. Hij heeft zich tete baiss4e in de
politieke beweging geworpen ; hij is een ultra voor het
grondwets-project en om den wille van zijn staatkundigen
ijver heb ik hem al dikwijls moeten vergeven, dat hij onderscheidene punten in mijn schrijven of hoogst tragelijk beantwoordde of geheel onbeantwoord liet. Intusschen om
tot 'de hoofdzaak te komen, de f 200 en f 300 bankpapier
zijn mij in de beste orde geworden en voor de vriendelijke
bezorging betuig ik u nogmaals mijnen hartelijken dank.
Een en ander heeft mijn lust tot den arbeid zeer opgewekt. Ik heb mij reeds eenige boeken, die onmisbaar
waren, aangeschaft 1 ) en ik hoop in de studie een toevlugt te
vinden voor den daemon der politiek, die mij zelfs in mijne
ballingschap niet ongekweld laat. Ik moet u zeggen, dat
ik ook op mijne wijze mijne betrachtingen heb gemaakt
over het grondwets-project en dat ik mij boos heb geergerd
aan hetzelfde artikel, dat u gerevolteerd heeft: de uitsluiting
der geestelijken buiten de vertegenwoordiging. De ergste
Jacobijnen zijn zoo intolerant niet geweest en ik had zulk
eene beginsellooze uitsluiting aan een oppervlakkigen liberaal, maar niet aan een man kunnen toeschrijven, in wiens
hoofd ik vertrouwde dat ten minste eene degelijke philosophie was gezeteld. Juist dit is het, dat mij te midden
der revolutionaire verschijnselen onzer dagen voor de toekomst zoo ongerust maakt, dat ik zoo weinig systematische
consequentie, zooveel hartstogt en personele questign in
het spel zie.
Vrees niet, Hooggeleerde Heer ! dat ik aan het politi1) In het handschrift staat: afgeschaft.
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seren rake en daarvoor de naauwkeurige collatie van H e rmogenes, welke gij mij opgedragen hebt, verwaarlooze.
Het eerste politieke enthousiasmus, dat 24 February bij mij
had opgewekt, is langzamerhand bezweken onder de vele,
de dagelijksche teleurstellingen mijner utopische verwachtingen. Zoo ik u nog niets van Hermogenes kan schrijven,
het is omdat de bibliotheek ten gevolge der Pinxtervacantie gesloten is. Morgen ga ik derwaarts om te zoeken
en te onderzoeken, wat er van de Grieksche rhetores daar
schuilen mag. Heel veel verwacht ik er niet, of het moesten
Spaansche codices van Auger de Busbeke — laat
Cobet mij vrij uitlagchen ! — zijn.
Ik heb de aanschrijving van ons gouvernement aan
het Ministerie van B(innenlandsche) Zaken alhier geexploiteerd. De Minister heeft op de aanvrage van ons gouvernement (die in parenthesi uitm un tend ingerigt was)
geantwoord, dat hij alle conservateurs en archivisten van
staatswege had aangeschreven, mij alle toegang en mededeeling der door mij verlangde documenten te verschaffen
— sauf les reglements qui soot en vigueur;
dat stedelijke en privaatinrigtingen echter niet onder zijn
ressort vielen, maar dat desvereischt van zijnentwege eene
aanbeveling ter mijner dispositie was. De clausule „sauf les
reglements etc." ontrustte mij een weinig; want die reglementen zijn in het liberale Belgie zeer illiberaal: nergens
kijkt men jaloerscher op elke communicatie. lntusschen
ik heb reden tevreden te zijn. Want ik ben er in geslaagd,
de zaak met den Opperbibliothekaris Reiffenberg op een
goeden voet te brengen. Ik had van natuur eene repulsie
van dat heer, die belagchelijk van ijdelheid is, eigentlijk
nooit iets degelijks heeft geleverd, en in mijne oogen niets
meer is dan een literarische hansworst. 1k was dus blijde,
dat ik een ministeriele aanschrijving in mijn voordeel had,
en deze heeft de uitwerking gehad, dat ik alle boeken en
manuscripten die ik verlang te huis bekomen Ian. Ik heb
heden van hem verlangd, dat hij mij de Goettingische Anzeige*, die ik sinds lang niet onder de oogen had gehad,
zou toezenden ; hij heeft mij die bijzondere gunst voor
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hedenavond beloofd: als hij woord houdt, zal ik het genot
hebben de door u mij aangewezene recensie 1 ) te lezen; het
genot, schrijf ik, niet omdat ik het van de lezing verwacht
of van den auteur C. F. Hermann, dien ik nimmer en
na persoonlijke ontmoeting nog minder heb mogen lijden 2)
— ik zag hem onder den indruk van de lectuur van
Plat o's Hip pia s en ik heb nooit iemand gezien die
weer op Hippias leek, — maar wanneer ik mij aan die
lectuur zet, zal ik mij voorstellen te zijn in het beste gezelschap, dat ik mij herinner, dat ik mij wensche, in het
gezelschap van u, van prof. G e el, van Cobet enz. en ik
zal, zooals gij mij aanbeveelt (helaas alleen in den geest!)
met u leven en lagchen.
Ik durve u niet langer laten wachten op mijn schrijven,
en daarom breek ik hier Uitvoeriger en omstandiger zal
ik in een volgenden zijn, wanneer ik u mededeele wat hier
van de rhetores te vinden of voor hen te verwachten is 3).
Na hartelijke groeten aan u en alien, die daar ginds
in rnij belang blijven stellen, blijve ik als altoos
Uw innig erkentelijke
R. C. Bakhuizen van den Brink.

N°. 40. BAKHITIZEN VAN DEN BRINK AAN H. C. MIDDIES 4 ).

St. fosse ten Noode lez-Bruxelles, 5 July 1848.
(Rue des Arts. 23.)
Amicissime!
Uw brief van den 25en Mei is mij eerst gisteren 4 July
door Van He es gezonden. Hij vreesde mij met porto te
1)

Nam. eene recensie van C. F. Hermann over J. de W a l's

Mythologiae septentrionalis monumenta epigraphica Latina. (GOO. gelehrte
Anzeigen van 15 April 1848, p. 591.)
2)
3)
4)

Zie hiervoor p. 60,
Die „volgende" brief is blijkbaar niet gevolgd.
H. C. Millies, een studievriend van Bakhuizen an den
Brink (geb. 1810, overl. 1868), was in 1847 benoemd tot hoogleeraar in
de theologie aan het Luthersche seminarie te Amsterdam. In 1856 vex.trok hij als hoogleeraar in de Oostersche talen naar Utrecht.
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bezwaren. Ik huldig die schroomvalligheid; maar sunt
certi denique fines 1 ). 1k ben altijd zeer begerig om iets van
zulke beproefde, zulke bekwame vrienden als u te vernemen : en voor eenige regels van uwe hand pas ik met
vreugde mijne centimes aan den briefbesteller af.
Een uitvoerig antwoord zal ik u ditmaal niet zenden.
Ik heb er op het oogenblik geen tijd toe, maar ik haast
mij te herstellen wat buiten mijne schuld verzuimd is. Ik
ken mij niet meer de Latijnsche vaardigheid toe, die ik
voor vier a vijf jaren mag gehad hebben. Waagt gij het
echter mij de herziening uwer oratie toe te vertrouwen, ik
zal mij met vreugde aan dien arbeid zetten. Want reeds
aanstonds verheug ik mij, dat de aanleiding tot die oratie
bestaat. 1k heb Van Hees destijds opgedragen om u
namens mij hartelijk met uwe professuur geluk te wenschen.
Onder ons, het had mij reeds geOrgerd dat N(ieuwenhuis 2))
u was voorgegaan, en naast de benoeming van Cobet is de
uwe onder alle benoemingen, waarmede het Handelsblad mij
bekend maakte, is de uwe diegene, welke ik het meest uit
den grond van mijn hart beaamde. Behalve het genot, dat
de nauwkeurige lezing van uwen arbeid mij zal verschaffen,
zal het mij eene nuttige oefening zijn. De stof vind ik voortreffelijk gekozen, maar comparativum religionum
studium is geen Latijn. Schrijf liever: de div er s arum
religionum inter se comparatione, insigni ad
Theologiae studium adjumento, of iets dergelijks 3 ).
Over het eerste punt van uw brief behoud ik mij voor
nader te schrijven. Ik heb mijne moeder teederlijk lief en
toch is er een radicaal misverstand tusschen ons beide.
Sinds onheugelijke jaren heb ik mij in hare denkvormen
noch heeft zij in de mijne zich kunnen vinden. Wanneer
wij met elkander redeneren, begrijpen wij elkander niet.
Wanneer ik haar zoo schrijven zou, als gij het wenscht en
1)

Er is eene zekere grens. (Ho r. Sat. I 1, 106.)

2)

F. J. D om els Ni euwenhui s, benoemd tot hoogleeraar aan

bet Luthersche seminarie te Amsterdam in 1845.
3) Mi I lie s' oratie (6 Nov. 1848) draagt den titel: De

exterarton
religionum comparatione, theologo Christian° rahle commendanda.
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als haar volkomen zou geruststellen, zou ik dingen moeten
schrijven, waardoor ik aan mijzelven zou derogeren en
welke in strijd zijn met wat in mijn hoofd en mijn hart
leeft en werkt. Ik heb geene smijdigheid genoeg om eene
Ausgleichung te beproeven, die zeker zou mislukken. Laat
daarom liever de zaak op den voet rusten, waarop zij thans
is. Doch in een volgenden brief daarover nader.
Met verlangen zie ik naar nader schrijven en naar de
toezending van uw manuscript uit. Ik roer thans in mijnen
brief geene andere punten aan, schoon ik stof te over heb
om mij met u te onderhouden. Maar ik wilde u niet langer
laten wachten op antwoord op een verzoek, dat mij het
meest daarom vereert, omdat het mij een bewijs is, dat gij
mijner in vriendschap gedenkt. Ik doe hetzelfde met warmte
en hartelijkheid. Schrijf mij spoedig en ter voorkoming
van vertraging directelijk aan het adres van
t.t.
Van den Brink.

N°. 41. BAKHITIZEN VAN DEN BRINK AAN H. C. MIDDIES.

Brussel, 30 Augustus 1848.
Amicissime !
Ik heb u vele verontschuldigingen te maken over de
vertraging van de aanmerkingen, welke gij met den te
hoogen dunk, dien gij van mijne latiniteit en oordeel
koestert, van mij verlangd hebt. Maar daar gij u voorsteldet nog veertien dagen te Creuznach te vertoeven, dacht
ik bij mij zelven : de zaak heeft nog zoo veel haast niet, en
als de tijd daAr is, is in een verloren uur of twee alles
afgedaan. Ik bedroog mij : de verlorene uren, die mij overschoten, waren minder dan ik gedacht en de taak moeijelijker dan ik mij voorgesteld had. Met het vervolg echter,
zoo mijne aanmerkingen u ten minste niet afgeschrikt of
het vertrouwen op mijne redactie hebben benomen, zal ik
terstond na ontvang van uwen tekst een aanvang maken
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en dus ook met de terugzending van uw manuscript vlugger zijn 1 ).
De aanmerkingen, die ik gemaakt (heb), zijn vele; maar
gij wist dat gij aan mij een welwillenden maar geen
toegeeflijken beoordeelaar zoudt vinden. Ik ben uw vriend
en mogt u dus niet vleijen: gij hebt verdiensten te over,
then ik op hooger prijs stel, en solide kundigheden. Non
amnia possumus omnes en gij weegt er in niemands schatting te minder om, dat gij van het Latijn schrijven den
slag niet hebt. Ik heb betreurd, dat men in mijn vaderland
nog niet het middeleeuwsche overblijfsel heeft op zijde
gezet, om wetenschappen, die een aan de kiassieke oudheid
geheel vreemden kring van gedachten vorderen, in de taal
van Cicero te willen keurslijven. Hopen wij intusschen,
dat bij de vorderingen van onzen revolutionnairen tijd, die
reeds de poging heeft opgegeven republieken op Griekschen
en Romeinschen leest daar te stellen, ook het houden van
Latijnsche oratien eindelijk moge worden afgeschaft.
Intusschen een woord meet mij van het hart, dat gij
u ook wel een weinig kunt aantrekken. Ik herinner mij,
dat in den tijd, waarin ik het genot van uwen omgang
had 3 ), gij, terwijl gij u in de wijsheid van oud-Hindostan
of Aegypten dompeldet, voor Plat o, voor Soph °cies
etc. als voor iets afgesletens als iets curiis maribus et
decantata camillis 4) de schouders optrokt. 1k geef u toe:
de aauwinst van positive wetenschap nit die auteurs kan
in onze tijden niet meer groot zijn ; maar voor formele
wetenschap blijven zij een onuitputtelijke bron. Onze Leidsche school drijft vooral uit dit oogpunt de beoefening der
ouden: zij beweert, dat door hunne beoefening de geest gescherpt, het oordeel gezuiverd, die nuchterheid van waarnemen en gevoelen onderhouden, welke voor zuivere redenering zoo onmisbaar is, en eindelijk de noodzakelijke
1) Vgl. over het hier volgende Potgieter, in: I3akhuizen van
den Brink's Studien en schetsen. II p. LXII vlg.
2)
3)
4)

Het handsehrift laseht hier in: een.
Het handschrift heeft: hebt.
Uit de oude door. (Herat. Bpist. I p. 64.)
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harmonie tusschen gedachten en uitdrukkingen op waren
prijs geschat wordt. Van daar (dat) die Leidsche school, waartoe ik mij met hart en ziel bekenne, zich aan de berisping
blootstelt zooveel stoffe ongebruikt te laten, die in andere
oude schrijvers dan welke tot de eeuw van Caesar en
Pericles behooren verscholen ligt, en steeds tot A r i s t ophanes en Demosthenes, Cicero en Virgilius
terug te keeren. Maar waar dwaal ik heen: de oratie van
C o bet zal u welsprekender dan ik het kan gezegd hebben,
wat men te Leiden van een criticus verlangt.
De grond en reden van bovenstaanden uitval is deze.
De kunst van Latijnschrijven bestaat minder in de oneindige copia verborum, dan in het telkens wikken en wegen,
of de uitdrukking voor de gedachten past en of de onderscheidene uitdrukkingen onderling passen om zich tot een
goeden zin te laten zamenschakelen. Nergens sterker dan
bij de ouden geeft de uitdrukking de maat van de gedachte
en de gedachte de maat van de uitdrukking uit. De levensregel ut sit mens sana in corpore sano is ook hun eerste
stijlregel. Gij zult zien 1 ), mijne meeste aanmerkingen
komen daarop neder : 1°. dat uwe uitdrukking niet op
de gedachte past, of liever dat in uwe uitdrukking de gedachte onjuist wordt en 2°. dat het gedachtenbeeld, hetwelk uwe uitdrukking behelst, niet overeenstemt met de
qualification, de handelingen en eigenschappen, die gij
daaraan in het vervolg uwer phrases toekent.
Nog iets: wij weten het, de Latijnsche taal is op zich
zelve arm, en de wetenschap van Rome in zijnen bloei
was noch veelzijdig noch diep. Het is dus te verwachten,
dat die taal te kort zal schieten bij de extensive en intensive vorderiugen der wetenschap in onze dagen. Mag men
der oude taal geweld aandoen, om haar tot de uitdrukking
van nieuwe denkbeelden te kneden? Ik geloof, dat het even
onmogelijk als ongeoorloofd is. De oude taal verliest er
gewis bij in hare reinheid en de wetenschap wint er niets
bij : ten minste weinig in vergelijking van wat zij winners
1) Het handschrift lasoht hier in : dat daarop.
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zou, indien zij in een volkomen passenden vorm was voorgesteld. In de toepassing heet dit: waag u aan geene
kunststukken om eene gedachte, die geheel aan de moderne
wetenschap ontleend is, in het Latijn uit te drukken; offer
liever de eerste op : het is nuttiger, dat gij het 1 ) in het
Hollandsch aan uwe leerlingen inprent dan in het Latijn
voor uw gehoor in het Athenaeum ophangt. Is echter de
gedachte volstrekt onmisbaar in den gang uwer redenering,
onthoud u dan voor alle dingen haar met een half ligt
barbaarsch woord of vlugtigen tusschenzin in te smokkelen : zoek liever door de inlassching van een twee drie volzinnen, of door eene klare omschrijving tot de approximative voorstelling uwer gedachten te geraken, daar
toch de adaequate nooit bereiken kunt.
Mijn Latijn is zeer verre van zuiver of elegant te zijn ;
maar dit zeg ik u op mijn geweten: het is mij onmogelijk
geweest iets in het Latijn te stellen, wanneer ik niet de
zaak in het Latijn gedacht had en zelfs in mijn hoofd de
zainenhang der verschillende volzinnen in Latijnschen vorm
had geschematiseerd. Vandaar raakten van zelve buitengesloten of ten minste ontweken alle gedachten, die niet
voor Latijnsche uitdrukking vatbaar waren, en ik stond dus
zelden voor de moeijelijkheden, waarvoor gij staat en waarvoor ik zeer dikwijls met u sta, omdat uit de gansche gang
uwer redeneering duidelijk is, dat zij in het Hollandsch is
geconcipieerd. Ik erken het, ik weet dikwijls evenmin als
gij, hoe in het Latijn uit te drukken wat gij bedoelt :
daarom ziju alle mijne veranderingen nog slechts ellendig
lapwerk. Om vele redenen heb ik u dikwijls in de laatste
dagen aan mime zijde gewenscht ; maar vooral omdat ik
u dan zou gezegd hebben: beste jongen, geef het op om
uwe gedachte op die wijze te willen voordragen en laat
ons eens zien, of wij door het voorafgaande en volgende dus
en dus te veranderen er niet fangs een anderen weg komen.
Nog iets moet ik u op het hart drukken : bevlijtig u
vooral op korte volzinnen. Liever drie korte volzinnen dan
1) Het handsehrift heeft: het is het nuttiger dat gij enz.

300 —
een tusschenzin. In goed Latijn is er een tastbaar evenwigt
tusschen protasis en apodosis. Hoe ingewikkelder de inslag
van uwe Vorsatz is, des te moeilijker de Nachsatz behoorlijk of te weven. In het Latijn (heeft men) zoo goed het
regt als in iedere andere taal korte zinnen te schrijven.
Cicero schreef er lange; maar Cicero was Cicero en
Livius en Seneca schreven korte. Het is Ciceroniaanscher lang to zijn in het zamenstel zijner phrases, en van
de nieuweren hebben Muret us en Wyttenbach hem
mooi nagedaan. Lipsius en Van Heusde hebben er
korte geschreven, en wij brekebeenen mogen ons gelukkig
achten, indien wij het in het Latijn schrijven zoo goed
maken als die twee.
Om tot mijzelven terug te keeren. In mijne aanmerkingen op uw handschrift heb ik mijzelven geenszins voldaan. Ik heb meermalen gehaperd en tot mijn leedwezen
bespeurd, hoe zeer mij de behandeling van het Latijn
vreemd was geworden. Bovendien bezit ik hier noch clavis
Ciceronianus noch Latijnsch lexicon, die ik in mijne verlegenheid kon raadplegen. Zie het daarom door de vingers,
indien ik hier of daar een bok schoot.
Ik heb de opgave van het argument 1 ) onveranderd gelaten : ik sta er echter op, dat het comparativum studium
verdwijne. Ik heb een voorslag te doen, die u misschien
op den weg helpt. Ik lees bladz. 4 olim sufficiebat aliarum religionum placita abunda et monstrosa
c ora ment a dictitare. Dit is niet volstrekt waar. De
praeparatione Evangelica 2 ), Clemens en Origenes, in
latere tijden V o s siu s De tlieologia gentili, de schriften van
A. van Dale, gedeeltelijk Warburton, en op zeker
standpunt zelfs Dupuis bewijzen het tegendeel. Als inleiding voor uw stuk ware het misschien den hoorder niet
ongevallig geweest in korte omtrekken de geschiedenis te
vernemen, op welke wijze men het verband en de overeenstemming van de Christelijke godsdienst met de godsdiensten der heidenen had beschouwd. Zulk een historisch ver1)
2)

Nam. den titel der oratie: zie hiervoor p. 295 noot 3.
Bedoeld werd: Eusebius, De praeparatione Evangelica.
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slag boeit nog meer dan wanneer de hoorder de 13cepgap4cevoi 1 )
kianken verneemt van Bundehesch en Des'at tr. De
gevolgtrekking wordt dan : op dien en dien tijd had men
van de heidensche godsdiensten die en die kennis : op dien
en dien tijd vatte men het Christendom dus en dus op :
van die kennis van die opvatting was die beschouwing en
wijze van behandeling het gevolg. In onzen tijd is die
kennis zoo en zoo uitgebreid : die opvatting zoo en zoo
gewijzigd. Volgens eene noodzakelijke analogie kunnen en
moeten wij het argument in quaestie dus beschouwen 2) en
behandelen. Als argument stellt zich dan bijna heraus :
de ratione qua praeparationis Evangelicae disciplina a Theologo nostra aetate excoli potest atque debet. — Het is
eene vlugtige gedachte, die ik u in overweging geve, en de
eenige aanmerking, welke ik tegen uwe zaken heb. In allen
gevalle verschoon mij van uw comparativum studium.
Over andere zaken schrijf ik u in een volgenden
nader 3 ). Het spijt mij dat gij te Kreuznach geweest zijt,
eensdeels omdat uwe gezondheid het vereischte, anderdeels
omdat Kreuznach in Duitschland is. Sedert te Frankfort de
Germaansche propaganda wordt gepredikt, doe ik mijn best
mijzelven en alle Hollanders, waarmede ik in aanraking kom,
zooveel mogelijk van de laatste overblijfselen te ontduitschen.
Zoo gij mij spoedig terugschrijft en gij gelegenheid
hebt om het te vernemen, meld mij dan, of er in de Haagsche of Leidsche bibliotheken of elders in Holland handschriften voorhanden zijn van de Summa ruralis van B o ut elier 4 ). Iemand heeft er hier bij mij op aangedrongen
om het te vernemen.
Nees hartelijk gegroet van
t.t.
Bakker.

1)
2)

Barbaarseh klinkende.
In het handschrift staat: besehouwing.

3)

Deze brief is blijkbaar weder in de pen gebleven.

4) La somine rurale van J e h an Bo uti 11 i e r, een handboek der
middeleeuwsche rechtspraktijk.
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N°. 42. BAKRUIZEN VAN DEN BRINK AAN H. C. MILLIES.

Uccle, 25 October 1850.
Amicissime!
Lange dagen heb ik op u gewacht, omdat mijne moeder
mij hoop gegeven had, dat uw bezoek mijner ballingschap
een vrolijken dag zou hebben aangebragt. Thans zijn de
korte dagen daar, en ik heb die verwachting bij de vele
teleurstellingen gerekend, welke mij sedert jaren ten deele
werden. De treurigste gedachte is voor mij, dat uwe ongesteldheid u teruggehouden heeft, mij door een bezoek
een nieuw bewijs te schenken van die vriendschap, waarop
ik steeds prijs stel.
Schrijf ik nu om vroegere traagheid in het corresponderen goed te maken ? Neen: ik ben de slechtst mogelijke
correspondent, maar tevens de regtvaardigste: ik maak
geen onderscheid, ik schrijf aan niemand mijner vrienden,
tenzij wanneer ik ze noodig heb. Eerlang hoop ik, zal de
tijd daar zijn om hen te bewijzen, dat dit meer eene ziekelijke idiosyncrasie van mij is, dan dat of mijn hoofd ze
vergeten of mijn hart ze verloochend. heeft.
Nu heb ik u noodig. — Over uw Hollandschen martelaar — ik zeg den uwen omdat de Lutherschen zich dien
aanmatigen, hoewel ik v66r de Augsburgsche confessie
geen eigentlijke Lutherschen ken — over uw Hollandschen martelaar Jan Pistorius of De Bakker, heeft
Ds. R e udler een artikel geschreven in het tijdschrift van
Nieuwenhuis en Schultz Jacobil). Behelst dat artikel
meer dan wij uit G-napheu s leeren? Waarschijnlijk : ten
minste ik hoop het. Wat de brave man geloofd of gemeend
heeft, zijne laatste woorden euz., dit alles kan mij voor het
oogenblik minder schelen ; het is mij vooral to doen om
den vorm van zijn regtsgeding en regtspleging naauwkeurig
te kennen. Ik heb dat noodig voor eene geschiedenis der
1) J. G. H. Reudler, Geschiedenis van Joh. Pistorius en der Ear.
Lath. gemeente te Woerden, in: Bijdragen tot de geschiedenis der Ey.
Luthersche kerk in de Nederlanden, verz. door J. C. Schultz Jacobi
en F, J. Domela Nieuwenhuis. III p. 1.
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lnquisitie in de Nederlanden, waarvan ik zwanger ga, en
waarvan ik, omine fausto, ten gevalle van het Archief van
Kist en Rooyaards hoop te bevallen.
Ik ben zeker dat dit stuk, hetzij als gedeelte des geheelen werks hetzij als afzonderlijke brochure, uw eigendom
is. Hier is het niet te vinden, en ik heb er belang bij.
Zend het mij dus s.v.p. per eerste gelegenheid over (de) post
of per diligence, in zijn compactsten vorm. Ik zal het u
zelf in Holland komen weerbrengen. Want al mogten ook
niet de laatste dagen mijner ballingschap zijn aangebroken,
toch hoop ik spoedig naar Amsterdam over te vliegen 1 ).
Dan zullen wij vertrouwelijker en inniger spreken, dan
ooit in brieven kan geschieden. Gij vooral hebt regt op
zulk een onderhoud. Mijne mama heeft mij met dankbaarheid verhaald, hoeveel genoegen en opbeuring haar van
tijd tot tijd uwe bezoeken verschaften. Ik druk u ook
daarvoor hartelijker dan ooit de hand als
t.t.
Van den Brink.
P.S. Mijn adres is : Uccle lez-Bruxelles chez Mons.
Arthan.

N°. 43. BAKRUIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Uccle, 21) October 1850.
Hooggeleerde Heer !
UH.G. had de goedheid bij, naijn laatste afscheid 2) van
mij de belofte te vorderen, dat ik iets van mij zou laten
hooren. Ik voldoe aan die belofte gaarne, omdat het ten
1)
2)

Zie hierover meer in den volgenden brief.
Blijkbaar was Bakhuizen van den Brink, zooals uit het
vervolg van dezen brief blijkt, in 1850 weer dan eens in Noord-Nederland
geweest; toch werd het accoord met zijne schuldeischers eerst 6 Januari
1851 door de Amsterdamsche rechtbank gehomologeerd. — Het bezoek van
Bake in Belgie in 1848 en de herhaalde bezoeken van Bakhuizen van
den Brink aan Nederland in 1850 verklaren eenigszins de lange pauze
van 2 1/:: jaar in de correspondentie met Bake.
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hoogste ondaukbaar zou zijn, zoovele belangstelling en zoovele trouwe ondersteuning, als die welke ik bij vernieuwing
van u ondervond, niet te beantwoorden door mijnerzijds
gretig aan uwe wenschen te voldoen. Bij dezelfde gelegenheid ontvangt gij eene brochure, die niet veel om het lijf
heeft, en die ik daarom aan de Commission d'histoire alhier
ten beste gaf, uit wier Bulletins het overgedrukt is 1 ). Het
beste aan het gansche stuk is, dat het mij later als bewijs
zal dienen, dat K a r el d e v ij fd e door en door katholijk
was, en dat heb ik noodig voor de geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden, waarvan ik, zooals ik u zeide, ten
behoeve van het Archief uwer collega's zwanger ga. Aan
deze taak ben ik met ijver bezig; om er de laatste hand
aan te leggen, zal misschien een uitstap naar Holland
noodig zijn. De heer L. P. C. v an d en Bergh, die
thans, geloof ik, uw stadgenoot is, heeft te Rijssel van
gouvernementswege de correspondentie van Keizer K are l
met zijne tante Margaretha van Oostenrijk gecopieerd ; maar de uitgave dier correspondentie gaat langzaam 2 ).
Bij gelegenheid zou ik die bij hemzelven wel eens willen
inzien, of zij ook van de jaren 1521-1530 iets bevat, dat
de vraag omtrent de inquisitie kan ophelderen.
Ik heb hoop, dat de gelegenheid daartoe zich weldra
zal opdoen, 's Jacob 3 ) drukte, bij ons laatste onderhoud,
de wensch uit, dat wanneer de afdoening mijner zaken in
trein gebragt was, ik naar Holland zou komen. Ik heb
sedert een week of drie van hem geen nader berigt ; maar
door mijnen advocaat alhier weet ik, dat de eerste stap
gedaan is. Thans zit ik nadere instructie of te wachten,
hoe ik te handelen heb. De gevaren, waaraan ik te Brussel
blootgesteld was, zijn, dank zij ook de tusschenkomst van
1) Het artikel over La retraite de Charles Quint. (Compte rendu
de la commission royale d'histoire. 1851 p. 57.)
2) De Gedenkschriften tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezaineld uit de archiven te Rijssel, verschenen in 2 deelen in
1842 en 1845.
3) Mr. M. H. 's Jacob, advocaat te Amsterdam, later vice-president van het gerechtshof aldaar.
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onzen Go udsmit afgedreven. Toch zal het wel dienen,
dat ik eens weder naar 's Hage of Leiden kom. Als het
einde mijner ballingschap aanstaande is, is het noodig dat
ik mij ergens in den omtrek dier steden order dak breng:
is het vooral noodig, dat ik eenige demarches voor mijne
toekomst doe en b.v. eens bij prof. Thor bec k e ga aankloppen. Voor ik echter tot eenig besluit kom, stel ik
mij voor den raad mijner Leidsche vrienden, voor alle den
uwen, in te nemen en onderscheidene zaken of te handelen,
welke zich het best mondeling laten bespreken.
Ik kan u niet genoeg uitdrukken, hoe voldaan ik de
laatste reize uit Holland ben teruggekeerd. Die voldoening
ben ik grootendeels aan u verschuldigd. Ik zeg u regt
hartelijk dank voor uwe welwillende ontvangst en voor den
invioed, dien gij op mijnen neef, uwen zwager 2), hebt geoefend
om hem te bewegen zoo fiksch en krachtig voor mij op te
treden. Nu reikhals ik slechts naar de gelegenheid, met
woorden en daden in het vaderland in uwe tegenwoordigheid te bewijzen, hoezeer ik u verbonden ben. Zoo ik
Holland verliet met een vol gemoed over den ontvangst,
Bien ik bij het meerendeel mijner familie, bij mijne moeder,
bij vele mijner oude vrienden, zelfs bij enkele persoonen
die ik er voor het eerst sprak, ondervonden heb, juist dit
verlevendigt mijn ongeduld om weder daar mijn te huis (te)
hebben, waar ik de menschen versta en de menschen mij
verstaan, waar ik gelijkheid van belangen en gelijkheid van
genegenheden ontmoet. Alles drijft mij naar Holland: zelfs
de liefde voor het Grieksch vlamde weder op, toen ik de
Wittepoort 3 ) binnentrad. Ik verlang niets liever dan bij
Cobet school te gaan. Maar hoe aangenamer mijne jongste
herinneringen uit Holland zijn, des te onverdragelijker
wordt mij wat mij hier to Brussel omgeeft ; nimmer misschien is mij het heimwee nader geweest, dan sedert mij
de hoop gegeven is eerlang in het vaderland terug te zijn.
1) Gewis de latere Leidsohe hoogleeraar Mr. J. E.Goudsmit, destilde advocaat to Leiden.
2) De heer Jan Santhagens, zie hiervoor p. 277.
2) Te Leiden.
20
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Ik heb heden onder anderen ook eene brochure aan
prof. Tydeman afgezonden. Mag ik u wel met eene
commissie aan Z.H.G. belasten Het is, dat, zoo ik nog
niet aan zijn verzoek heb voldaan, om hem eene lijst te
zenden der in Belgie sedert 1830 in het licht verschenen
werken met betrekking tot de Nederlaudsche geschiedenis,
de oorzaak deze is, dat de Koninklijke bibliotheek te Brussel
gesloten is gebleven, eerst ten gevolge der vacantie, later
om den dood der koningin. De stichter dier bibliotheek had
wel al zijn best voor ieder zijner boekdeelen laten drukken:
adversis rebus perfugium et solatium praebent 1 ):
het Ministerie heeft geoordeeld, dat de Belgische natie tot
nader orde(r) ontroostbaar blijven moest en met andere
publieke vermakelijkheden (sic) is op zijn orde(r) de
bibliotheek gesloten. De koningin was inderdaad zeer bemind en boezemde algemeene belangstelling in: zij had den
roem van eene voortreffelijke vrouw en moeder; maar het
alarm, dat na haren dood gemaakt is, is tot in het belagchelijke overdreven. Het liberale ministerie en de katholijke
oppositie hebben geharddraafd om de algemeene droefheid
te exploiteren. Het eerste heeft aan al zijne geemployeerden en de geemployeerden van zijn geemployeerden het
voorschrift eener algemeene zware rouw gegeven. De zaak
mousseert bij uitnemendheid : want nu er van de winter
bals noch concerten zijn, is de rouw over de koningin une
raison comme une autre de faire toilette. Ten slotte zal
toch de geestelijkheid het wel winners; want iedereen verwacht niet anders dan dat de koningin binnen kort een
mirakeltje doen zal en alzoo ten slotte Belgiês kalender
met eene nieuwe heilige verrijken.
Aan prof. Geel, Cobet, Pluygers verzoek ik u
wel de betuigingen mijner vriendschap te willen overbrengen. Aan Goudsm it zal ik eerstdaags zelf schrijven
om hem voor zijne tusschenkomst te bedanken en te verzoeken, waar hij kan, 's Jacob tot de afdoening aan te
1) Woorden ontleend aan C i e. pr. Archia poeta. o. i § 16 : in
tegenspoed bieden zij toevlucht en troost.
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sporen. Is onze arme Hecker weder hersteld 1 ) De ontmoeting met hem is de eenige onaangename indruk, welken
mijn jongste reis bij mij heeft achtergelaten. Zijne Epistola
critica 2) gelezen te hebben en den auteur van zooveel schoons
in een zoo niet deerniswaardigen dan toch hoogst dubbelzinnigen toestand te zien, trof mij diep; maar vooral vergeet ik niet ligt het gedwongen wantrouwen, waarmede hij
miju bezoek ontving, alsof ik afgezonden was om hem te
bespieden of te vervoeren. Die herinnering zal slechts dan
zijn uitgewischt, wanneer ik hem eerlang wederzie, vrolijk
en opgewonden voor zijn studie als van ouds.
Mijne vrouw, die zich steeds met voldoening het bezoek
lierinnert, dat gij ons voor twee jaren bragt, voegt hare
groeten aan u bij de mijne, en reikhalst naar het oogenblik,
dat zij u persoonlijk zal danken voor de belangstelling, die
gij ons lot hebt getoond. Zij blijft mij steeds eene trouwe
opgebeurde liefhebbende echtgenoote, en voor onze kinderen
die regt tierig opgroeijen de teederste moeder. Ik hoop nu
slechts, dat zij mijn vaderland zoo aangenaam zal vinden,
als ik het hare (de fraaije pro vincie Luik) vond.
Ik dank mevrouw Bake nogmaals voor hare gulle
receptie en verzoek aan Naar de verzekering van mijnen
eerbied en hoogachting. Bij mijne eigene traagheid in het
schrijven schaam ik mij bijna iemand anders om een regeltje
schrijvens lastig te vallen. Maar ik heb onregt uwe edelmoedigheid naar mijn bekrompen maatstaf te meten. Ik
behoef intusschen u niet te verzekeren, hoe aangenaam
eenige letteren van u mij zijn.
Met opregte dankbaarheid en hoogachting blijve ik
als altijd
Tibi addictissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink.
P.S. Mijn adres is : Uccle lez-Bruxelles chez Mr.
Arthan.
1) Zie hiervoor p. 284 noot 1.
2) Alph. Hecker, Epistola criticc'
logus 1850, p. 478.)

ad Schneidetvinum. (Zie:Philo-
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N°. 44. BAKRIIIZEN VAN DEN BRINK AAN J. BAKE.

Uccle, 21 February 1851.
Hooggeleerde Heer !
Hartelijk zeg ik u dank voor uw welmeenend vriendschappelijk en bemoedigend schrijven. Eindelijk zet ik mij
om het uitvoerig te beantwoorden. De vertraging is niet
mijne schuld, maar van een wezen, dat nog niet bestaat.
UH.G. weet: mijne vrouw is in eene — interessante positie,
maar die bij elke herhaling iets van haar interest verliest.
Gedurende eenige dagen scheen hare verlossing telken
reize op handen : al de apprets werden in der haast gemaakt. Intusschen, de aanstaande wereldburger schijnt
een vrolijke gast te willen worden, die met alle methode
den draak steekt. Na driftig zijne komst te hebben aangekondigd, heeft hij tegen alle voorteekenen aan, nog
eenige dagen uitstel genomen. Ik ben even wel nog niet
zeker, dat dit schrijven niet door zijne eerste levenskreten
zal worden afgebroken.
Ten eerste dan, opdat ik tot de beantwoording uwer
letteren overga ik heb slechts een wil en eene wensch:
die van in Holland terug te zijn. Ik draag die vurige
begeerte niet als patriotismus te koop; ik geloof veeleer,
dat het eene zwakheid van mij is, een gebrek aan vie 1seitige ontwikkeling; maar het is nu eenmaal zoo. Eenmaal in het vaderland terug, is het overige voor mij van
latere zorg. Ik heb moed en veerkracht genoeg om er,
ware het noodig, een geheel nieuw leven te beginnen en
een nieuwen loopbaan van meet of in te slaan: ik heb
misschien fonds genoeg in hoofd en gemoed, om ook in de
betrekking waartoe ik geroepen mogt worden voor anderen
nuttig te zijn. Eene zaak echter is er, waarop ik sta: eene
zaak, welker ontbreken mij mijne ballingschap
noemt gij haar, Alas, Ln oxopecixervc I)) op den duur ondragelijk
maakt. Het is deze, dat ik in Holland teruggekeerd mij
zooveel mogelijk in onmiddelijk verkeer bevinde met die-

1) Afwezigheid — al te vergoelijkend.
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genes, aan wier geest de mijne gewoon was zich te wrijven,
naar welke ik de mijne trachtte te vormen, of wie ik mij
voor inijn wetenschappelijk levee ten voorbeeld stelde. De
korte uitstapjes, die ik twee of drie keeren naar Holland
maakte, hebben, dank zij uw aller vriendelijke en deelnemende ontvangst, dat gevoel en die behoefte verlevendigd.
Om daaraan voldoening te verschaffen, stelde ik mij Leiden
of zijn omtrek als mijn toevlugt voor, zoodra ik naar mijn
vaderland mogt terugkeeren en tot op het oogenblik, dat
eene gebiedende roeping mij ergens eene bepaalde werkkring zou openers.
Behalve deze algemeene beweegreden, welke mij naar
Leiden dreef, waren er een paar bijzondere en persoonlijke.
De eerste was deze. Ik heb velerlei arbeid op stapel staan,
die ik alleen op vaderlandschen bodem met voldoening kan
laten afloopen. Het verst afgewerkt is mijne geschiedenis
der Inquisitie in de Nederlanden. Ik ben thans geene
bibliotheek rijk en ik heb voor de voortzetting en voltooijing van mijnen arbeid verzamelingen noodig, zooals de
welvoorziene Bibliotheque royale hier. Leiden, Utrecht of
's Rage moeten de plaatsen zijn, waar die behoefte bevrediging kon erlangen. Ik zet Leiden niet bovenaan uit
eerbied voor zijne bibliotheek. Integendeel, dicam pace
optimi G eelii 1 ), de laatste onderzoekingen, die ik daar heb
gedaan, hebben mij alles behalve gesticht. 's Hage staat
onbetwistbaar bovenaan ; maar
hier volgt de tweede reden en die is eene geheel
huishouclelijle. Ik heb een groot huishouden, dat zich,
helaas, al te spoedig uitbreidt. Lucht en ruimte hebben
mijne lieve kleinen, heeft mijne vrouw, heb ik zelf noodig.
Te Utrecht, te 's Rage, te Amsterdam zijn die peperduur :
te Leiden zijn zij in verhouding tot matigen prijs verkrijgbaar. Er is meer. Dadelijk tot goede vaste verdiensten
to geraken, zou al te stout gewenscht zijn : ik maak daaromtrent mijzelven geene illusie ; maar er zijn misschien
enkele bijvalletjes voor mij mogelijk: het houden b.v. van
1) Ik zal het zeggen ondanks onzen waarden G e el.
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een cursus, het geven van eenige lessen, het nazien van
eene enkele dissertatie, het zamenwerken tot eene voordeelige letterkundige onderneming. Daarvoor, scheen het
mij, hood Leiden de beste uitzigten aan. Ik zou Amsterdam
genoemd hebben, zoo ik niet 1° daar nog sterker dan
elders tegen de opinie zou hebben te worstelen en 2° zoo
daar niet het leven veel duurder was.
Die beschouwingen zijn echter geenszins tot een systeem
bij mij vastgevroren. Gedurende mijn vertoeven in Holland
zijn mij twee voorslagen voorgekomen, waarop ik een outwijkend en een in den grond weigerend antwoord heb
gegeven. De eerste deze: zoudt gij buiten Leiden eene
betrekking aannemen, niet vreemd aan uwe studien en die
u f 1000 of f 1200 opbragt ? Ik heb geantwoord, dat, wanneer zulk eene betrekking mij buiten het centrum van
wetenschappelijk verkeer bragt, ik liever verkoos de zekerheid van het oogenblik aan de toekomst op te offeren. De
tweede voorslag was de oprigting van een dagblad, waarvan
mij als redacteur groote voordeelen werden toegezegd. Ik
moet erkennen, dat het geld, door mijn langdurig geldgebrek, voor mij veel hooger waarde heeft gekregen. Maar
ik kan mij niet overtuigen, dat het 11.61 des vaderlands aan
een dagblad hangt. En nu al wat ik gestudeerd heb, al
wat ik door studie heb willen bereiken aan een geldspeculatie op te offeren, — daartoe heb ik te veel met de wetenschap en hare waarachtige vertegenwoordigers omgegaan.
Ik zeg: Neen.
Van een gansch anderen aard was, Hooggeleerde Heer!
uwe welwillende voorstelling mij aan het Koninklijk archief
te verbinden. De eenige bedenking, die ik er tegen heb,
zet ik op den voorgrond: het dure leven te 's Hage. Kon
ik des ondanks te Leiden woonen en met den spoorweg
daar dagelijks heengaan ; kon ik op een der dorpen in den
omtrek, Rijswijk, Voorburg of elders, tot matigen prijs een
onderkomen vinden, die bedenking ware grootendeels vervallen. Slechts de vraag omtrent de mogelijkheid van
enkele kleine voortdeeltjes blijft overig.
Als ware die vraag voldoende opgelost, ga ik nu over
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om over de voorgestelde eventuele positie aan het archief
te spreken. De Minister vraagt een 4tat de services, waaruit blijkt dat ik niet in specialiteiten ben ondergegaan,
maar dat mijne werkzaamheid tot een groot doel kan
voeren. Eer ik tot mijne eigene verontschuldiging een
weinig ga haarkloven, zal ik u mededeelen, volgens uwe
begeerte, wat er van mij sedert mijne afwezigheid gedrukt
is. Het eerste was in den Gids van 1844 een stuk van
ongeveer tachtig bladzijden : A n d r ies Bourlet t e, een
hoofdstuk uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Het had
tot aanleiding de indruk, die de stad Luik met zijne
historische omgeving, met zijne omstreken, aan natuurschoonheden even rijk als aan herinneringen, op mij maakte.
Ik recenseer mij zelven niet ; maar bij wijze van een gunstig
diploma voer ik aan, dat mijn stuk in 1847 of 1848 in de
Revue nationale door prof. Borgnet van Luik, die hier te
laude te regt voor den besten historicus geldt, vertaald is
medegedeeld. — Het tweede, wat ik leverde, was de recensie
over de kwestie tusschen de heeren Van Hall en G-r o en
v an Prinsterer. UH.G. kent daarvan het lot. Be Bosch
Kemper heeft mij over de peroratie van dat stuk op mijn
kop gegeven 1 ). Verdiend of niet, in lucrum depono 2 ). Want
het heeft mij aan eene gezetter bestudering van Kluits
Flollandsche staatsregering gebragt, dan ik tot dusverre
gedaan had. Al ben daardoor geenszins een der aanhangers van dien grooten man geworden, ik heb er veel uit
geleerd. Het aangenaamste aan de zaak is voor mij geweest de redelijke lof, die Groen van Prinsterer 3) in
het laatste deel zijner Archives mij wel heeft willen geven.
Groen was eigentlijk mijne partij; want de Brederodequaestie was voor mij posterioris curae : ik geloof, dat
ik iets gedaan heb om de betrekking, waarin Willem
v an ()r an j e tot de onafhankelijkheids-sympt6mes van
1566 en 1567 stond, in het licht te stellen. De bedoelde
1)

In een voortreffelhk artikel over

genoot van 22 Julij 1845, p. 441).
2)

Volkssouvereiniteit (De tijd-

Dat reken ik tot mijn voordeel.
3) Het handschrift lascht bier in: aan mijnen arbeid.
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recensie is verspreid over vier nommers van de Gids in het
jaar 1845. — 3°. In 1846 heb ik in den Gids begonnen :
Cartons uit de geschiedenis van den vrijheidsoorlog. Drie
stukken zijn er toen verschenen, alle getiteld : de Adel.
Mijn doel met dit stuk was te bewijzen, dat de adel onbekwaam en onmagtig was om de herschepping te weeg te
brengen, waaruit de republiek der Zeven provincien ontstaan
was ; dat als integrerend gedeelte van het toenmalig staatsligchaam, die adel hoe Langer hoe meer onmogelijk werd;
dat niet de republiek den adel gedood heeft, maar dat deze
door eigen schuld en eigen onvermogen zich ontbond, maar
in die ontbinding zelve tot de revolutie van 1566 en 1568
aanleiding gaf. Ik had voor mijn stuk de Adel getiteld
het cijfer I geplaatst, omdat ik voornemens was toen :
II de Tabbaard, III de Burger en de Koopman, IV de Geestelijkheid te geven. Dat dit niet is uitgevoerd, daaraan heeft
gedeeltelijk de verandering in het cadre van den Gids 1

),

1) Vgl. over deze verandering thans het opstel van Mej. M. J. Ha m aker in de Augustus- en September-nummers van de Gids (1906). Ik
geloof niet, dat de hier door Bakhuizen van den Brink opgegeven
reden voor het niet vervolgen der eerie ernstig is. Ale kenmerken van de
veranderde richting der Gids-redactie, waarmede hij zich niet kon vereenigen, noemt Bakhuizen van den Brink zelf: le minder wetenschappelijke, meer pietistische neigingen (hiervoor p. 8) en 2e de vervanging van de persoonlijke kritieken door meer algemeene overzichten
(StudiCn on schetsen. III p. 476). Juist deze twee redenen worden ook
opgegeven door Geel (hiervoor p. 18), die zijne berichten van Potgieter
zelven had. Het getuigenis der twistenden is due geheel eenstemmig; er
is geene aanleiding het to betwijfelen. Dergelijke verschillen behoeven
echter niet van dien aard to zijn, dat het samenzijn in Celle redactie
daardoor onmogelijk wordt: trouwens, met Gerrit de Clercq zelf, die
de verandering van het kader doorzette, was Bakhuizen van den
Brink allerminst gebrouilleerd (zie hiervoor p. 137 noot 1 en p. 204).
Ik houd het er dan ook voor, dat persoonlijke onaangenaamheden, — de
wrijving van twee zoo ongelijksoortige karakters, als die van Bakhuiz en
van den Brink en Potgieter, meer schuld hebben gehad aan de
breuk dan de twee geschilpunten. Zoo oordeelde bepaaldelijk Geel,
die als arbiter werd gewenscht: hij schreef aan Bakhuizen van den
Brink (hiervoor p. 18), dat „er (bij Potgieters bezoek) bezwaren tegen
u op het tapijt kwamen, die mij niet naauw genoeg in verband voorkwamen met uwe betrekking tot den Gids." Bakhuizen van den
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die zeer tegen mijn zin was, gedeeltelijk mijn huwelijk en
de evenementen, die het laatste voorafgingen, schuld. Nu is
dat stuk, zoo als het daar ligt, zeer onvolkomen : om aan
alle kanten de gedachte, die daaraan ten grondslag lag, te
ontwikkelen, is de geheele Tetralogie noodzakelijk. De
kerkelijke heeren zouden int usschen geenszins te vrezen
hebben gehad, dat ik voor hen een drama satyricum zou
hebben bewaard. Wat niet is, kan nog worden. Mijne
cartons zijn nog niet opgegeven en zoodra ik niet meer
medio prensus Aegeo 1) ben, ga ik aan het afwerken. Over
die plannen later. — 4°. In 1848 schreef ik mijne Notice
seer le dixiique denier, die in de Gendsche Illessager des Arts
et Sciences van dat en het volgende jaar werd opgenomen.
Ik ben daarover in Belgie nog al scheel aangezien, en
te regt ; want mijn stuk keek de Belgen nog al scheel
aan. Vraag het hier liberaal of katholijk, het antwoord
zal eenstemmig zijn, dat hetgeen den opstand tegen Spanje
het meest motiveerde de invordering van den Tienden
Brink zelf was ook van die meening: immers na de verzoening met
Po t g i e t e r schrijft hij (hiervoor p. 113), dat over „hun verschil nimmermeer moet gesproken worden." Persoonlijke grieven derhalve, die de niet
geheel onbeduidende verschillen vergiftigden! Laat mij nogmaals Geel
citeeren: als hij in het geschil tusschen de beide redacteurs met beslistbeid voor Bakhuizen van den Brink partijtrekt (zie zijn brief in
den Gids van September 1906), dan doet hij dit ook wel op grond van
zijne ingenomenheid met diens etandpunt met betrekking tot de genoemde
geschilpunten (zie hiervoor p. 18), rimer toch vooral om zijn vast vertrouwen iu den persoon van Bakhuizen van den Brink, die, naar
hij overtuigd is, een beslist goeden invloed hebben zal op de algemeene
richting van het tijdschrift, waarvan hij (Bakhuizen van den Brink,
en niet Po tgieter!) de ziel was geweest en dien men daarom niet ter
wille van betrekkelijk onbeduidende verschillen buiten de redactie houden
mag. Is deze beschouwing juist, dan kan het verschil van inzicht Bakhuiz en van den Brink ook niet belet hebben, geregeld aan den Gids
made te werken, nadat Potgieter hem ridderlijk (zooais Bakhuizen
van den Brink zelf erkent) de hand geboden had. Trouwens wij weten,
dat hij reeds voor de verzoening (zie hiervoor p. 8) en sedert meer
dan eens zonder bezwaar omvangrijke stukken aan den Gids geleverd
had en daarbij door Potgieter op alle wijzen aangemoedigd was (zie
hiervoor p. 112).
1) Hor. Odar. II 16, 2 (in voile zee rondgedreven).
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penning geweest is. Hetgeen de ultramontaan De Ge rlache daarover in de merkwaardige voorrede zijner Histoire du, royaume des Pays Bas geschreven heeft 1 ), is door
liberale pennen herhaald. En zeker om den wille hunner
nationaliteit, ligt den Belgen er aan gelegen dit standpunt
vol te houden. Men behoeft niet zoo ultra-Calvinist als
de heer G r o en te zijn, om te erkennen, dat godsdienst en
gewetensvrijheid de schijf geweest is, waarop de omwenteling van de zestiende eeuw draaide. Men kan toegeven,
dat de Hervorming de vorm was, waarin de geestelijke en
zedelijke ontwikkeling des yolks zich kleedde, het punt,
waarop het zich zelve bewust werd wat aan zijne regten
ontbrak, en hoe die behoefte moest vervuld worden. Meer
verg ik niet. Maar de Belg geeft als Belg dat niet eens
toe : hij is 2 ) liberaal, uit indifferentismus, en vooral uit haat
tegen al wat naar fanatisme zweemt, — kwaal, waaraan onze
eerste hervormde bewegingen niet vreemd waren. Met den
katholiek kan men nog minder teregt komen: indien hij
consequent is, vindt hij den ijver van Philips II voor
de voorvaderlijke godsdienst prijsselijk, zelfs wanneer brandstapels daarover hunnen akeligen schijn werpen. Voor beide
is dus de opstand van 1566 en 1568 jets wederregtelijks :
eene demagogische opbruising. Zij nemen beide hunnen toevlugt tot het oogenblik, waarop de heeren van den tabbaard
(het akeligste gespuis dat onze geschiedenis oplevert) de
regten en vorderingen van Philips beginnen te beknibbelen,
en dat is met de invoering van den Tienden penning. Zoo
wordt de eer van Viglius en Hopperus gered; zoo
krijgt de verbasterde adel der Croys en der M e 1 un s zijn
aandeel aan de edele zaak der onafhankelijkheid; zoo
worden de ingedrongen bisschoppen en de verhardste prelaten zelve vrienden des yolks en des vaderlands. Zoo wordt
voor de haat tegen de Spaansche heerschappij, die in het
jaar 1576 in de Zuidelijke provincien zelve losbarstte, een
plausible beweegreden gevonden, evenzeer als voor hare
latere hereeniging met Spanje; zoo wordt eindelijk de vraag
1)
2)

In het handsehrift staat: is.
In het handsehrift staat: is hij.
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nieder ge s c h 1 a g e n (zouden de Daitschers zeggen) : waarom
heeft zich Belgiê geene gewetensvrijheid verworven, waarom
is voor het yolk aldaar de zeventiende eeuw eene eeuw
van zedelijke en intellectuele achteruitgang geweest Om
deze redenen wenschte ik dien Belgischen beweeggrond
eens op de keper te beschouwen ; de auspicia waren goed :
H u i g de Groot zelf had er in der tijd een vinnigheid
tegen gezegd. Hoe ik geslaagd ben, weet ik niet ; maar
ik heb trachten te betoogen : dat de Belgische hommes de
longue robe, die in den naam van den Tienden penning
tegen Filips en Alva hunne stem verhieven, met hun
verleden evenzeer als met hunne latere bedrijven in strijd
handelden : dat op het standpunt, dat zij in de andere
vragen tegen de oppositie van 1566 hadden aangenomen,
hunne beweegredenen zwak waren en onteerd door den
invloed van eigenbelang en volksvrees, en dat de Belgische
geschiedschrijvers liever clan daarmede te pralen hun prepostere en in den grond krachteloos protest tegen de
Spaansche dwingelandij onder stoelen en bankers hadden
moeten steken. — 5°. Op het laatst van het voorleden jaar
deelde ik mijne Retraite de Charles-Quint mede,
welke de Commission d'histoire voor hare rekening in hare
verslagen liet drukken. Het was een uittreksel uit een
onuitgegeven handschrift, dat niemand v66r mij gezien had.
Dit is de eenige waarde van het stuk : om met prof. G eel
te spreken : het is „eene wetenschappelijke mededeeling,
waarop men niet anders zeggen kan dan : Ei! E i !"
Zie bier, Hooggeleerde Heer ! mijne curta supellex 1 ),
waarvan ik u niet eens de pieces justificatives kan leveren.
Want op N°. 5 na bezit ik voor mijzelven van al die
stukken op het oogenblik geen enkelen afdruk. Die er
geen heeft, verliest er niets aan. Tot aanvulling van die
curta supellex, waarvoor ik mijzelven schame, diene het
rapport, dat ik destijds iugezonden heb en wat UH.G. bij
den heer V ollenho v en heeft opgevraagd ; diene het
rapport, dat ik ten vervolge van mijn eerste nog dezen week,
1)

Curta supellex =- mijne armoedige bagage. (Eene uitdrukking

aan P e r slue ontleend.)
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of zoo huisselijke omstandigheden tusschen beide komen
in het begin der aanstaande, aan UH.G. zal toezenden.
Omtrent dat rapport 1 ) het volgende : het was grootendeels in het jaar 1848 geschreven ; thans, dat wil zeggen
van heden of morgen af, maak ik er slechts eene staart aan.
Waarom heb ik hetgeen ik thans doe, niet in 1848 gedaan ?
Omdat ik ontmoedigd was. Ik rekende op geene verdere
toelagen bij de bezuinigingskreet, die er van alle kan ten
opging, en — ik zeg het met de hand op het hart — ik
had te veel patriotismus om te verlangen, dat er ten mijnen
opzigte, dubbelzinnig en bijna geheel exotiek lid der Nederlandsche maatschappij, eene uitzondering gemaakt werd.
Ik vroeg mij hetzelfde af, wat prof. Thorbecke — vergeef mij, de Minister van Binnenlandsche Zaken — mij thans
afvraagt : tot welk groot doel leidt uwe werkzaamheid ?
— en ik sloeg de armen beschaamd en moedeloos over
elkander.
Intusschen, er zijn van die dingen, qu'on se dit a soimeme, maar waarop, wanneer ze u in het publiek en officieel
worden afgevraagd, men zich op een solemneel en deftig
antwoord voorbereidt. De Minister vraagt naar een groot
doel, als het resultaat mijner werkzaamheden, en wenscht
dat hetgeen ik gedaan heb, zich niet tot specialiteiten
bepale. Ik moet antwoorden, dat ik mij met eene specialiteit hebbe bezig gehouden. Die specialiteit is de geschiedenis van onzen opstand tegen Spanje. Maar terwijl
ik deze bekentenis afleg, stelt het wetenschappelijk karakter
van den Minister, welke mij die afvergt, gerust.
Hij toch kan niet door een groot doel den omvang van
het onderwerp zelf verstaan. Van Kampen heeft eene
1) Het bedoelde rapport was door Bakhuizen van den Brink
reeds in November 1847 toegezegd: zie hiervoor p. 282. Hoe vreemdhetin
deze omstandigheden schijnen moge, het schijnt ook thans niet verzonden
te zijn; het is althans, zoover ik heb kunnen nagaan, niet uitgegeven en
de correspondentie met Bake uit Brussel sluit met dezen brief. Denkelijk
heeft de geboorte van zijn derde kind Bakhuizen van den Brink
aanvankelijk opgehouden, en is de zaak daarna, zooals meer geschiedde,
op den achtergrond geraakt.
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Geschiedenis des vaderlands en de Geschiedenis der Nederlandsche kolonién ; Scheltema een Staatkundig Nederland
geschreven, en toch zal niemand zeggen, dat zij een groot
doel hebben bereikt. Van de Spiegel daarentegen heeft
het speciaalste aller specialiteiten : de Gesehiedenis der
satisfactie van de stall Goes in 1576 geschreven, en ik geloof
dat er weinig boeken bestaan, waarin de hoofdkvrestien van
het oude Hollandsche staatsregt en de grondslagen onzer
Republiek in een zoo helder licht worden gesteld (sauf de
politieke partijdigheid, die aan de orde van den dag was)
als in dat werkje.
Ik laat daar, dat het misschien een lofwaardig doel
kon heeten, wanneer ik er eens in mogt slagen eene geschiedenis van de Nederlandsche beroerten, al ware het niet
verder dan tot de afzwering van Filips 11, te schrijven:
ik kom slechts hierop, dat zelfs kleine gebeurtenissen,
wanneer zij in verband tot het geheel worden gebragt, de
stof kunnen zijn van belangrijken arbeid. Hier mag en
inoet ik wel een weinig van mijzelven spreken. Het is
geene deugd van mij, het is, ik geef het u toe, eene ongelukkige toevalligheid, dat ik altoos een weinig aan alles
heb gedaan. Theologant ben ik ten halve door een jaar
of wat studie ; aan Hollandsche literatuur heb ik wat gedaan door den kring, waarin ik ben rondgesleept ; dat ik
een kwart humanist ben is de schuld van u en de uwen;
abstraheren van, Illosoferen over hetgeen ik wist lag misschien in mijne natuur ; de nood heeft mij aan de studie
der geschiedenis gejaagd; het beste dat mijn verblijf in
den vreemde mij heeft opgeleverd is misschien, dat ik
Hollandsche zaken uit andere bronnen dan Hollandsche
bestudeerd, uit een ander standpunt dan het Hollandsche
heb leeren beschouwen. Ik durf betuigen, dat alle die
elementen bij mijne studie onzer geschiedenis een weinig
hebben medegewerkt. 1k was juist zooveel theologant om
met eerbied het godsdienstig beginsel, dat er achter onze
staatsomwenteling school, te behandelen : ik druk mij verkeerd uit, ik sta hier geheel op de zijde van Groen en
erken, dat het de werkzaamste, de duurzaamste oorzaak dier
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staatsomwenteling was. Ik had zooveel zin voor Hollandsche
literatuur, dat ik met zekere voorliefde de brochures en
de rederijkerspelen, de volkzangen en de paskwillen bestudeerd heb, omdat — ik moet het wel zeggen diezelfde
omwenteling onze literatuur heeft doen geboren worden,
terwijl die in Belgie tegelijk met de omwenteling verstikt
werd. Ik was voor mijn deel humanist om vrijheid van
denken en schrijven te waarderen, om waar te nemen wat
de beoefening der oudheid bij de zich toen ontwikkelende
beschaving uitwerkte, eindelijk om objectief de vormen
waar ik die vond hoog te schatten — hoe kan iemand als
Groen op dat punt zoo'n round-head wezen — en wanneer ik zelf aan het schrijven ging zou ik ze subjectief
niet verzuimen. Eindelijk mijne filozofie was in waarheid
dikwijls met mijne historie in strijd. Waar ik algemeene
regels had aangenomen, schoten de details als kaboutermanuekens uit den grond om mijne pedanterie te beschamen.
Maar met alien eerbied, die men gedwongen is voor positive
en materiele exception te hebben, geloof ik dat mijn geest
zijns ondanks de schaal naar de zijde van de theorie zal
doen overhellen.
Eene zaak ontbrak mij en met innig leedwezen voel
ik nog herhaaldelijk mijne tekortkoming. Het is regtsstudie,
studie vooral van het positieve staats- en administrative
regt. Ik heb het gebrek, dat ik erken, een weinig zoeken
te verhelpen door B ort, Id sin g a, Boey en K luit met
de dissertaties uit diens school ijverig te bestudeeren. Of
ik er in geslaagd ben, weet ik niet; maar dat ik mijzelven
als beslagen gevoeld heb, zal ik u straks vertellen, wanneer
ik spreeken zal over hetgeen ik op touw gezet heb. Eerst
nog dit : dat niets mij voor die — zeer bepaalde — regtsstudie meer geholpen heeft, dan juist het rondschommelen
in Belgische archieven; ik leerde toch daaruit kennen, hoe
de geregtihoven over de regtsvragen van onze omwenteling
oordeelden, wat het jus constitutum over de verschillende
punten was, wat het gevoelen (was) van Hopperu s, van
Vigliu s, van Damhouder niet alleen, maar ook van
pedante en vervelende Duitsche rijkskanseliers. Ik mag hier
-
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wel met een woord zeggen, dat wij veel meer van onze
geschiedenis weten dan zij : dat zelfs de Hooge raad van
Mechelen en de Geheime raad historische antecedenten
ignoreerden of miskenden, die echter onmiskenbaar en
onwederlegbaar waren. Dergelijke ondervindingen hebben
mij mijns ondanks op de studie van charterboeken terug
geworpen en — ik moet het wel zeggen — zelfs meermalen
aan de uitspraken van Klui t, die geen ander regt aanneemt dan het jus constitutum van het Bourgondische hof
of ten minste de ultra-autocratische voorschriften van
Philips a Leydis, doen twijfelen.
UH.G. is meester in de regten en de Minister brilleert
er in ; maar ik moet betuigen dat ik meermalen, zoo niet
aan de moraliteit van het regt, dan toch aan de toepassing
van het regtsbegrip ter juiste beoordeeling van de wereldgebeurtenissen heb getwijfeld. Ik zal met een voorbeeld
uit mijn onderwerp gegrepen mijne meening ophelderen.
De vrede van Augsburg wordt in 1555 gesloten en belooft
den Protestanten zekere godsdienst- en gewetensvrijheid.
In 1563 verschijnt een Januarij-edict van Karel IX in
Frankrijk, dat denzelfden in het Fransche rijk de kleinere
helft van het gemeengoed en de gemeene vrijheden der
natie toestaat. Verdraagzaamheid is dus als een erkend
beginsel in de Europesche staatsstelsels ingetreden. `Vat
gebeurt Onze, ik zeg niet Protestanten maar liberalen,
vragen dezelfde vrijheid. Philips weigert die halstarrig:
de anderen klagen over verongelijking. Te onregt, zegt
Kluit; want het traktaat van 1548 had de Nederlanden
van alle leen- en regtsverwantschap met het Duitsche rijk
los gemaakt. A plus forte raison hadden zij niets met
Frankrijk to maken, waaraan Karel V, ten gevolge zijner gelukkige oorlogen met Frans den I, Doornik, Artois en alle
souverainiteit over Vlaanderen en Henegouwen had ontrukt.
Ik kan Kluit met geene mogelijkheid betwisten, dat hetgeen
in Duitschland en Frankrijk als regtsbeginsel geproclameerd
was, niet geldig was voor de Nederlanden, en dat de Nederlanders, die ter bereiking van hun doel naar den Rijksdag
liepen of met de Franschen heulden en hunne zendelingen
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opnamen en voorthielpen, regtens welligt zelfs aan gekwetste majesteit schuldig waren. Maar ter andere zijde
is er iets non scriptum sed natum ad quod non instituti
sed imbuti sumus 1 ), dat ons leert dat wanneer een beginsel,
dat in de behoeften onzer natuur gegrond is, waarvan het
niet voldoen op eene zekere trap van ontwikkeling de verkorting onzer vermogens en daarmede onzer regten is, bij
aanverwante stammen, op dezelfde hoogte van ontwikkeling
staande als wij, wier geschiedenis in zekere opzigten de
onze is, wordt erkend en geproclameerd en aan ons geweigerd, wij reden tot klagen hebben en dat wij eene
regeering, die ons die voorregten onthoudt, te beschouwen
hebben als eene regering, die kwalijk aan hare verhevene
roeping beantwoordt. In specie moest dat misnoegen te
sterker zijn bij eene natie, die voor een gedeelte aan Duitschland, voor een gedeelte aan Frankrijk had behoord, die
daarvan afgescheurd was door de arbitraire beslissing zijns
souvereins : eene natie, die uit verschillende elementen bestolid en voor wie het centraliseren, zoo als Karel V het
invoerde, iets nieuws was, dat niet geschieden kon zonder
verkrachten van individuele regten en privilegien.
Zoo aan de eene zijde het afscheiden onzer Provincien
van alle verwantschap met Duitschland en Frankrijk, die
ook uitsloot van de voorregten, welke die rijken genooten,
ter andere zijde (strekte) de innige vereeniging, waarin Karel
onze gewesten onderling zocht te brengen, om verwachtingen
en behoeften op te wekken, die zonder dat zich niet zoo of
niet zoo sterk zouden hebben uitgedrukt. Dat de vrijheid
van Holland en Zeeland niet bijzonder groot was, geef ik
K 1 u it gaarne toe ; maar Braband bezat zeer uitgestrekte
voorregten : Vriesland behoorde den keizer alleen titulo
oneroso : in Vlaanderen was de onderworpenheid nieuw, de
vrijheid oud, die vrijheid was daar in den letterlijken zin
des woords geconfisqueerd geworden : Gelderland en Doornik
hadden hunne constitution in de verdragen, waarbij zij aan
1) Niet beschreven, maar one ingeschapen, waartoe wij niet opgeleid, maar dat wij geheel in ons hebben opgenomen. (C i c. pr. Milone
IV § 10.)
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voor dat bij eene centralisatie, zoo als Karel V die voorhad, de minst bevoorregten natuurlijk moesten verlangen
op den voet der meest bevoorregten te staan. Of het regt
was of niet, vraag ik voor ditmaal (niet); maar dit is zeker,
dat ooze ouden het zoo begrepen. Het Brabandsche regt
was de grond der eischen, die Holland en Zeeland na
hunnen opstand bij de onderhandelingen van Breda en later
deden ; het Brabandsche regt was de leus, waaronder zich
alle provinciên vereenigden, toen zij eenstemmig in 1576
van den koning afvielen, — doch daarover wel eens nader.
Kluit — want Kluit is de Minotaurus, welke mij in
het labyrinth onzer geschiedenis aan den uitgang van elk
slingerlaantje schijnt te staan — heeft een boek geschreven
over het regt der Nederlanders om Philips of te zweren.
Juister had hij misschien gesproken over het regt der
Hollanders en Zeeuwen — maar dit laatste zij aangenomen
als zijne bedoeling. De slotsom van dit boek (is), dat alle
gronden voor die daad aangevoerd vervolging der Hervormden, schending van privilegien enz. enz., die niet
regtens verdedigen kunnen; dat de eenige aannemelijke
regtsgrond het jus inculpatae tutelae is. Te regt heeft
toen ter tijd reeds Pieter Paulus gezegd, dat op het
oogenblik der afzwering het geval van noodweer niet meer
bestond. Ik zou nog verder willen gaan en met de stukken
bewijzen: dat de oorlog tegen Spanje aangevangen is voordat het geval van noodweer bestond ; dat het opvatten
der wapenen door Willem I in 1568 eene voortzetting
was van den opstand van 1566; dat order de verschillende
voorwendselen voor dien inval geene enkele geldig is; dat
zijne magtiging ontleend was aan het drijven eener partij
van uitgewekenen en misnoegden; dat later Willem I
den oorlog niet voerde alleen als stadhouder van Holland
en Zeeland — in welke betrekking de verontschuldiging
van regtvaardige noodweer had kunnen gelden — maar
ook als persoonlijke vijand der Spanjaarden, voor eigene
rekening en als hoofd aller ontevredenen, zelfs in de getrouw geblevene gewesten ; dat de afval van Spanje lang
21
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voor 1581 zijn streven en 1 ) dat zijner vertrouwdste medestanders geweest is, en dat die zeker luider en vroeger
zou zijn geproclameerd, ware de kortstondige vereeniging
met de Brabandsche gewesten ten gevolge hunner onverwachte opstand in 1576 niet tusschenbeide gekomen.
Het resultaat van dat alles is, dat dus ook de regtsgrond
voor onze onafhankelijkheid (waartoe K 1 u i t) zijne toevlugt
genomen had, in. duigen valt en dat wij wanhoopen moeten
iets ten voordeele van ons volksbestaan te zeggen, wanneer
het geschreven regt de eenige maatstaf van onze beoordeeling blijven moet.
Maar ik vergeet, Hooggeleerde Heer ! dat mijn brief
in geene verhandeling mag ontaarden ; ik liet mij onwillekeurig medeslepen om te redeneren: gij zult er ten minste
dit uit zien, dat ik mijne specialiteit niet zoo speciaal
behandel of ik doe een uitstap op hetgeen het feit, waarmede ik mij bezig houde, voorafgaat, omgeeft en volgt.
Ik durf van mij zelven verzekeren, dat ik die dingen even
vlijtig in de bijzonderheden en naar de bronnen bestudere
als de zaak zelve, TO flip rcipspyoy tpyov c`6; 2). Geve de hemel
dat het volgende vers niet evenzeer op mij toepasselijk worde !
Tevens dient al het gewaauwel, waarmede ik u welligt
verveeld heb, tot inleiding voor de taak, die ik mijzelven
heb voorgeschreven. Mijne Cartons moeten te eeniger tijde
in de wereld en ik heb er stukken en brokken voor
verzameld, zonder mij voorshands om de eenheid van doel
te bekommeren : liefst zonder mij voor te stellen welk
resultaat ik voor mijne studien zou verlangen. Mijn reeds
uitgegeven Adel zou ik dan omwerken en de Tetralogie,
zoo als ik u die voorstelde, voltooijen. Ik heb buitendien
noten verzameld voor eene beschouwing der staatkunde van
1)
2)

Het handschrift voegt hier in: van.
Toespeling op de beide versregels van Agatho bij Athenaeus

V p. 185B:

ra pay 7rapsprop i'prov c;:,c 71 0106ptEaiX,
ra a' tprov Cic rapsprov igrovazip.sact.
-

d.i. wij houden de bijzaak voor de hoofdzaak en behandelen de hoofdzaak
alsof het eene bijzaak ware.
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Gran v ell e, hoofdzakelijk gerigt tegen de apologien van
die beroemde persoon, zoo als zij algemeen aan de orde
van den dag zijn. 1k wensch geenszins van hem een
wreedaard of een dweepzieken priester te maken; ik heb
alleen met den staatsman te doen, en clan bedoelt mijn
betoog aau te wijzen, dat hij de navolger en voortzetter
van de staatkunde van K are 1 V was, dat de stelselmatige
doorzetting van dit stelsel eene grove font was na den
vrede van Augsburg en van Cateau Cambresis, onder een
worst die noch het talent noch de magt van Karel V
bezat; dat zijne binnenlandsche politiek wel van geleerdheid en handigheid getuigde, maar niet van het doorzigt
dat men hem toeschrijft, en dat de bewijzen voor het laatste
beweren ontleend worden uit eigene verklaringen van G r any ell e, waarbij (hij) apres coup maatregelen afkeurde, die
een ongelukkigen uitslag hadden gehad en waartoe hij ondertusschen te zijnen tijde zelf de hand had geleend; dat
zijne buitenlandsche politiek eindelijk strekken moest om
Spanje bij de naburen gehaat te maken en den misnoegden
bij dezen toevlugt en ondersteuning moest bezorgen. —
II. Over den invloed van Ma c h i a v el 1 i op het Nederlandsch e staatsbestuur onder Margaretha en zijn gezag
bij de hoofden der twistende partijen. Aan Willem I
wordt namelijk reeds door Strada verweten dat hij diens
boek El principe onder zijn hoofdkussen had, en anderen
hebben voor en na hem hetzelfde gezegd. Van de andere
zijde kaatst men hetzelfde aan Gr anv elle, Margaretha
en Philips toe. Mijn onderzoek gaat alleen van officiele
brieven, instruction en memorien uit; want het is ongeloofelijk, hoe dikwijls het boek of regels daaruit door beide
partijen worden aangehaald. Zoo ik er gelegenheid voor
vied, zou ik datzelfde onderzoek willen uitbreiden om te
spreken over den invloed, die de schriften van Bodin,
Lan gu et en II ot om an op de staatsregtelijke begrippen
in ons vaderland hebben gehad. III. Onderzoek naar
1) Tiele veranderde in zijn afdruk van een deal van dozen brief:

principe, — natuurlijk juist, maar er staat duidelijk: El principe, wat
tnij voor de beoordeeling van den briefschrijver van eenig belang schijnt.
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Frankrijk en Vlaanderen, waar thans de hechting aan het
katholicisme het onwankelbaarste is, de eerste en hevigste
bewegingen der Hervorming zich hebben vertoond ? Die
vraag vindt zijne oplossing in een ander onderzoek: over
den oorsprong en de geschiedenis der Doopsgezinden en
Wederdoopers in de Zuidelijke Nederlanden en hunne verwantschap met de Hervormden. Ik geloof, dat onderwerp
en oogpunt tamelijk nieuw zijn omdat men ten onzent bij
de behandeling der geschiedenis van dit oud en uitgebreid
kerkligchaam to veel de oogen naar onze noordoostelijke
provincien heeft gewend. Van mijn standpunt geraak ik
eer in het schuitje van H al bertsma dan in dat van
prof. Muller 2 ). Ik weet over dit punt uit archieven heel
veel. — IV. Over Gilles de Clercq en den invloed der
consistorikt op de omwenteling van 1566. Gilles de
Clercq is eene persoon, die tot dusverre in onze geschiedenis
naauwelijks genoemd is, maar op wien alle latere onderzoekingen, zoo mijne eigene als die van anderen, als eene
der werkzaamste, magtigste en bekwaamste agenten der
omwenteling wijzen. Misschien was hij de opsteller van,
zeker de vertrouwde raadsman bij het verbond der Edelen;
zeker was hij het hoofd van het verbond der Kooplieden,
waarvan ik in mijn vorig rapport het officieel document
heb medegedeeld 3). Jammer dat ik tot op heden hem niet
tot het einde zijns levens volgen kan. In 1569 zit hij in
de gevangenis van den keurvorst van Maintz en dan verdwijnt hij uit mijne oogen. De consistori8n, waarbij (hij)
doorgaans woordvoeder en raddraaijer was, moeten meer
gekend worden als het eigentlijke middelpunt van het verIn het handschrift staat: is.
J. H. Halbertsm a gaf in 1843 uit: De Doopsgezinden en hunne
herkomst. Prof. S. Muller leverde van dit boek eene zeer ongunstige
recensie in de Vaderlandsche letteroefeningen van Nov. en Dec. 1843, Jan.
en Febr. 1844. (Vgl. ook: Boeke en Cram er, Twee brieven ter toelichting en toetsing der schets van J. H. Halbertsma. Amsterdam 1844.)
3) Nam. in zijn hiervoor vermeld rapport aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken van 1847. (Herdrukt: Studien en schetsen. IV 1)

2)

eie

ald. p. 48 noot.)
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zet tegen Spanje, als de steun van voortdurenden tegenstand, als de ware aanvoerders van den gewapenden opstand.
Ik weet omtrent deze heel veel uit de justification der
steden. In Holland, bepaaldelijk te Amsterdam, moet ook
nog wel iets te vinden zijn. Maar ik krijg het zeker met
Groen aan de stok, die maar niet wil toegeven dat het
Calvinismus uit zijnen aard democratisch is. — V. Over
het verbond der Edelen. Ik zou daarvoor het gedeelte van
mijne recensie van Van Hall en Groen willen omwerken,
waarin ik over de betrekking van Prins Willem tot de
eedgenooten (heb) gesproken. De behandeling van dit onderwerp is vooral noodig, omdat het werk van Te Wat er
even eenzijdig is als onvolledig in plan en bewerking. Mijn
stuk moet een doorgaande kritiek worden van lien arbeid,
welke helaas bij ons publiek, zelfs bij de geleerden, een
onverdiend gezag heeft. Ik heb bovendien vele onuitgegeven stukken als bijlagen aan den man te brengen. —
VI. 1k zou dan welligt nog eens aan het omwerken van
Andries Bourlette en mijne Tiende penning gaan, en in Holland zijnde eens nagaan, wat er daar over die zaak is te
koop geweest, waartoe mij Kier de gelegenheid ontbrak. —
Eindelijk zou ik gaarne onder die Cartons eene historia
literaria opnemen van de vlugschriften, memorien, paskwillen uit den tijd van Margaretha van Parma en
Alva, zoowel nit een geschied- als letterkundig oogpunt.
zal zeggen, dat dit kader nog al uitgebreid is;
maar als gij mijn rapport, dat ik aanstaande week zenden
zal, eens inziet, zult gij zien dat de meeste materialen voor
die onderwerpen voor de hand zijn, en ik kan er bijvoegen
dat de bewerking van enkele gedeelten reeds begonnen is.
Ik ga tot iets anders over; want ik hoor a dunkt mij
vragen, waar mijne geschiedenis der Inquisitie blijft, die ik
laatst onder handen had. Het is een Lang verhaal en ik
vrees reeds al te zeer uw geduld te hebben vermoeid.
Laat het u eens om het even zijn, hoe ik er aan
kwam. Maar voor een groot jaar had ik iets 1 ) na te kijken
1) In het handschrift ataat : niets.
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over een enkel, een klein feit van het jaar 1577. ik keek
daarvoor hier de archieven na en ik vond veel, dat mij
onbekend was en ik ook bij anderen niet geboekt vond. De
onderhandelingen met Don J an hebben dit eigenaardig(e),
dat de hitte der hartstogten ietwat bekoeld was : dat men
politiseerde en reflecteerde over hetgeen vroeger met
hartstogt gedreven of in de verbijstering van den krijg
gedaan was. Men gaf zich zelven en anderen rekenschap
van zijne grieven, van zijne verlangens, van zijne bedoelingen. Ik voor mij houd van nature niets van den oorlog :
ik ben bijna een man van het vredecongres. Ik vond er
genoegen in, de diplomatische siuipgangen dier tijden na
te gaan, Bever dan mij in het gedruisch van oproeren,
slagen en stadsplunderingen te begeven. Zoo kwam de gedachte bij mij ep eens naar de bronnen de geschiedenis
van de onderhandelingen met D on Jan (d.i. de pacificatie
van Gend, de unie van Brussel, den vrede van Marche) tot
de uitbarsting van den nieuwen oorlog na to gaan : de
geschiedenis in het kort van den g e z amenlij ken opstand
der Nederlanden. Voor mijne inleiding had ik al spoedig
noodig vroeger en hooger op te klimmen: ik bestudeerde
dus de geschiedenis van de vredehandeling van Breda in
in 1575. Ik heb daarvoor twee lijvige folianten met mannscript-stukken over de onderhandelingen van Breda doorplozen. Ik begon mijne inleiding, en thans stootte ik juist
op die beschouwingen van Kluit, waarover ik hierboven
sprak. Ik werkte op mijne wijze mijn gevoelen uit over
de beweegredenen van onzen opstand en de redenen, die
daarvoor door de daarin betrokkenen aangenomen of voorgewend werden. (En passant, ik maakte hier kennis met
een Nederlandschen publicist, die zoowel uit een wetenschappelijk als letterkundig oogpunt wel eene monographie
verdiende: jonkheer Junius de Jonge, gouverneur van
Veere: ik zou er bijna toe kunnen komen, hem nog boven
Marnix van St. Aldegonde te stellen.) Onder die redenen
behoorde ook de Spaansche inquisitie. Die Spaansche inquisitie nu werd door partijen dan geloochend dan vergoelijkt,
dan afgeschaft dan gewijzigd. Prof. Borgnet kwam er
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onlangs in zijn uitmuntend werk Philippe II et les PaysBas voor uit, dat hij niet wist, hoe op dat punt de vork in
de steel zat. 1k ging aan het werk, geholpen door een
groot manuscript-register met meestal onuitgegevene stukken daartoe betrekkelijk, en ik vond dat werkelijk vroegere
schrijvers op vele punten den bal missloegen en dat de
tijdgenooten zelve moedwillig de feiten hadden gealtereerd.
Om mij nader te verklaren, diene het volgende. Men
onderscheidt gewoonlijk drie soorten van Inquisitie : de
Bisschoppelijke, de Pauselijke, de Spaansche. De eigentlijke Spaansche was die, waartegen de volkskreet opging :
het hof ontkende die ooit bedoeld te hebben, en in zijne
officiele oppositie berustte Prins Willem bij dat desaveu
om zich tegen de Pauselijke to keeren. Intusschen had
het yolk goede reuk gehad. Schoon eigentlijk gezegde
Spaansche Inquisitie nimmer in ons land ingevoerd is, was
het toch zeker de bedoeling van Karel V, die in te voeren
of, kon hij dat niet, daarvoor een equivalent te vin den.
Men zou eene vierde soort moeten aannemen: de Keizerlijke
Inquisitie, die zeker naar de Spaansche Inquisitie meer
zweemde dan naar eene der beide anderen. Immers die
Pauselijke Inquisitie was zeer beperkt door de instruction
des Keizers, en het hoofd der Kerk is meer de handlanger
van dezen dan de persoon, van wien het ketteronderzoek.
uitgaat. Andere vraag : in den tijd der onlusten beweerden
de Brabanders, dat er in hun land nimmer inquisitie (d. i.
Pauselijke) had bestaan. De raad van Brabant leverde zijne
memorie in ; de Geheime raad adviseerde daarop ; men begreep dat de Brabanders gelijk hadden en besliste diensvolgens. Intusschen was de waarheid met de onbeschaamdste moedwil verdonkerd. De stukken liggen daar om te
bewijzen, dat onder de ijzeren regering van Karel V die
inquisitie ook wel degelijk in Braband was geoefend geworden. Ik kwam nog tot een ander resultaat. Bij het
onderzoek naar de aard en werking der venchillende inquisition beyond ik, dat de Pauselijke, waartegen Willem
en anderen met hem het luidste hunne stem verhieven,
verreweg de zachtmoedigste en meest geregelde was. Wij

— 328 —
lijden niet minder dan Engeland onder de No-popery-cry.
Zoodra wij een Pauselijken mijter in het verschiet zien,
meenen wij de zeven hoornen van het Beest te ontwaren.
Onze kerkhistorieschrijvers — ik zonder de heeren Kist
en Royaards niet uit — zouden vorsten of bisschoppen
laten hangen, branden en verdrinken, mits slechts geene
Pauselijke breve tusschen beide kwam. — Ik ben te goed
Protestant om ooit verdediger der Pauselijke hierarchie te
worden ; maar ik moet erkennen, dat moraliteit en humaniteit dikwerf op hunne zijde zijn geweest. Een kettergerigt,
een gewetensonderzoek is voor mij het aanstootelijkste wat
er zijn kan ; doch ik moet erkennen, dat de Pausen die
zaken georganiseerd hebben. Ik zeg niet, dat een georganiseerd kwaad verschoonlijk werd ; maar ik zeg, dat het
organiseren zelf iets goeds is, en ik moet erkennen, dat
de Pausen dit ten opzigte der Inquisitie gedaan hebben.
Zoozeer ik de inmenging van Rome afkeur in de wereldlijke aangelegenheden der Europesche staten, zoo openhartig moet ik erkennen, dat die inmenging doorgaans in
het voordeel van het regt, van de menschelijkheid, van —
zonder L am ennai s na te schrijven — van de vrijheid
geweest is. Op het onderhavige punt der Inquisitie ging
het mij evenzoo. De som der door de Inquisiteurs veroordeelden is niet grooter dan de som der slagtoffers, door
keizerlijke plakkaten en door landsregtbanken ten brandstapel of ter galg gedoemd : zij zou nog minder geweest
zijn, indien de Pauselijke Inquisiteurs geene uitgebreider
en bepaalder volmagt van den Keizer hadden ontvangen.
Zoo ik verder in de geschiedenis opklim en vraag of de
Bisschoppelijke Inquisitie, die ooze revolutionnairen destijds toestonden, gematigder was dan de Pauselijke, dan
moet ik met de stukken in de hand antwoorden: neen !
Bij de eerste gelegenheid dat zich de bisschoppelijke inkwisitie krachtig werkzaam in ons land vertoont, is het ondanks
den Paus on orius III) dat zij tot uitersten korai ; het
is de aartsbisschop van Reims, de koning van Frankrijk,
de graaf van Vlaanderen, die den Paus de uiterste maatregelen afdwingen. En dit is een geval, dat van het jaar
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1180 doorloopt tot op de regering van Karel V. In oude
tijden verontschuldigden de bisschoppen zich, wanneer
ketters ten vure gedoemd of wredelijk vermoord werden,
daarmede, dat het yolk door eenen ijver Gods (zelo Dei)
ontbrand was. Men late hunne verontschuldiging gelden;
maar dan geldt zij ook voor den bisschop aller bisschoppen,
en de tegenwerping is misplaatst, waarom zij niet het
ketterdooden, de ketter- en de hexenprocessen hebben
gestuit Zij hadden evenzeer tegen zich overstaan eene
menigte en eene reeks van bisschoppen, die zich achter
hunnen „zelus Dei" verscholen. Zij waren zelve kinderen
van huunen tijd, en deelden daarvan de vooroordeelen of
moesten zich daaraan onderwerpen. Het was reeds veel,
dat zij de ongeregelde regtspleging organiseerden, en organiseerden doorgaans in clementiorem partem. Wat ik hierover beredeneer, is zoowat schering en in slag van hetgeen
ik u te Leiden zijnde voor de maand Mei of Junij beloofde:
eene inleiding of eerste hoofdstuk van mijne Geschiedenis
der Inlovisitie in de Yederlanden, v6Or de tijden van kerizer
Karel V. Die inleiding zal mij misschien kwalijk worden

genOmen; maar de waarheid is mij liever dan de populariteit — bij Domin4's.
En nu over 't geen mijn eerste plan was, of liever over
hetgeen men het eerst van mij verwacht: de uitgave der
officiele correspondentie van Margar et ha v an Parma
met Philips II. Ik heb die uit het archief van Weenen
geput ; maar toen ik daar den toegang verkreeg, had ik
een ander plan in het hoofd dan ik sedert heb opgevat.
Ik meende toen, dat het voldoende was de geschiedenis
onzer Beroerten met den val van G r an v elle te beginnen.
Ik ving dus mijne copien met het jaar 1563 aan. Diepere
studie heeft mij tot de overtuiging (gebracht), dat ik hooger
moest opklimmen, ten minsten tot 1559, waarop Philips II
van de Nederlanden afscheid nam. Dit is te noodzakelijker,
omdat Gachard daarmede de uitgave zijner Correspondance secrete, volgens de archiven van Simancas begonnen
is en dat mijne Correspondance officielle daarvan de tegen-
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hanger en de aanvulling worden moet 1 ). Van 1563 of tot
de komst van Alva zijn mijne copien in de beste orde,
en ik heb ze zelfs met bijlage(n) verrijkt, om de bijzonderheden, in de correspondence ter loops aangestipt, vooral
de betrekkingen van Nederland met het buitenland, op te
helderen. Maar 1559 tot 1562 ontbreekt mij. Het is niet
veel: ware ik vier weeken te Weenen — niet weer maar
ook niet minder — het ware alles geanalyseerd of gekopieerd. Daartoe echter ontbreken mij de middelen; thans is
het minder dan ooit (de tijd om) daarom aan te komen;
ik moet dus in Holland zijnde eene gelegenheid afwachten
om dat, hetzij zelf hetzij door anderen, te doen.
— —
De brief is waarlijk lang en vervelend genoeg, en
UH.G. moet schrikken, wanneer zij bovenstaande streepjes
ziet. Vergeef mij echter mijne praatzucht : het geldt ditmaal de betrekking, waarvoor gij mij bestemt.
Geraak ik eenmaal aan het archief, dan moet ik vrijheid hebben daar revolutie te maken. Voor eenigen tijd
heeft Schotel een brief aan De Wall geschreven 2 ),
volgens welke daar alles is pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Ik heb Weenen en Brussel gezien; ik onderschrijf die uitspraak niet. Door eene zekere intimiteit met
Gachard heb ik een zeker inzigt in zijne wijze van
administreren gekregen: hoe laag ik hem, onder ons, als
geleerde schat, als directeur van archiven staat hij veel
hooger dan maar nomina sunt odiosa 3 ). Hij heeft de
onmiskenbare verdienste van het uitgebreide Brusselsche
archief dus te hebben gerangschikt, dat het waarlijk een
bureau de consultation voor geheel Europa is geworden.
Dagelijks vindt gij er drie of vier bezoekers ; gedurig nemen
de verschillende ministeriele departementen tot zijne in1)

Vgl, hiervoor p. 210.

2) Brief van G. D. J. Schotel aan J. de TVal over 's Rijks archief
Gravenhage 1850.)
te 's Hage.
3) Dat Bakhuiz en van den Brink hier den toenmaligen Nederlandschen rijksarchivaris 7hr. Mr. J. C. de Jonge bedoelt, blijkt echter
nit het vervolg van den brief duidelijk.
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lichtingen de toevlugt. Welk voordeel dit aan het binnenlandsch beheer van Belgie oplevert, kan ik niet waardeeren ;
maar wel kan ik verzekeren, dat de studie der rationale
geschiedenis in Belgie veel aan die openbaarheid en toegankelijkheid der archiven te danken heeft : dat geen
schrijver over een gewigtig punt der geschiedenis alhier
zou durven scbrijven, zonder ten minste voor te geven, dat
hij de archiven geraadpleegd had. Op zeer weinige schrijvers
na ben ik juist niet met die Belgische produkten ingenomen ; alle Belgen missen de wetenschappelijke opleiding
en methode, die wij genoten hebben; maar zij zullen er
wel komen, al is het langs eenen anderen weg dan wij. Als
ik nareken, hoeveel knappe 1u4 er sedert vijftig jaren aan
ooze historie hebben gewerkt, hoe wetenschappelijk zij
zelve gevormd waren en hoe wetenschappelijk zij te werk
gingen, dan moet ik vragen hoeveel meer zouden zij hebben
geleverd, wanneer de openbare depots voor hen hadden
opengestaan. Opengestaan ? UH.G. legge mij eens bij gelegenheid 1 ) de geschiedenis onzer decadence op het punt
van historieschrijven uit. Toen Kluit met zijn stelsel
voor den dag kwam — ik spreek niet van hemzelven en
zijne voortreffelijke Historia comitatus
werd er geene
dissertatie bijna onder hem verdedigd, of zij had copiers
uit de Hollandsche leen- en rekenkamer tot belangrijke
bijlagen. Kluit was voorzeker niet in de gratie van het
gouvernement, dat toen volgde ; maar de Bataafsche republiek gaf aan IT an W ij n de speciale missie de archiven
voor de kennis onzer geschiedenis dienstbaar te maken 2 ).
Wat heeft hij gedaan ? Het archief verrijken — ik erken
het — en voor zich zelven exploiteren. Sedert komt de
kwestie van den Landshistorieschrijver 3). Die post wordt
afgeschaft, teregt en plaudentibus bonis omnibus; maar
tevens wordt, alsof men er nooit vroeger aan gedacht had,
—

1) Het handechrift herhaalt hier: uit.
2) Vgl. Hubrecht, De Onderw.Usteetten
II p. 28 (1802).
3) Zie ald. II p. 31 (1826).

in Nederland,

5e afd.
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het archief ten algemeenen gebruike gesteld. Wat heeft
Belgie, wat hebben wij gedaan ?
Belgie heeft geen anderen grondslag dan wij voor de
administratie en de exploitatie zijner archives : het Koninklijk
besluit van 1829 1 ). Maar Ga chard, het is zijne verdienste,
heeft het an grieux genomen. De organisatie der archiven
ten algemeenen nutte heeft misschien zijdelings bijgedragen
tot het verlevendigen van de studie der nationale geschiedenis, tot de uitgaven, mildelijk door het Belgisch gouvernement toegestaan aan de Commission d'histoire, tot het
aanschaffen van een bibliotheek der archiven, tot — Het
is van zooveel belang, dat ik er eene nieuwe regel voor
overheb.
Men heeft voor twee jaren een Bureau de paleogrdphie
opgerigt. Alle de documenten, die de Commission d'histoire
of de Academie in het licht zendt, worden daar geredigeerd. Oude stukken, die door de Belgische historici gebruikt worden, ondergaan daar hunne verificatie. Misschien
is het een luxe, op zich zelve beschouwd ; maar het is het
niet in specie, omdat aan het hoofd dier instelling een
allerknapst en allerwerkzaamst man staat, de heer G a c h e t,
een Franschman uit Rijssel 2). Wat de Commission d'histoire
goed uitvoert en goed uitvoeren zal, mag wel aan zijne
medewerking worden toegeschreven.
Van de andere zijde is het ongelooflijk, hoe gunstig
die openbaarheid der archiven op den staat dier archiven
zelve terugwerkt. Men heeft to Brussel zijne pedanterie,
zooals bij elke 3) openbare instelling ; maar men vertoont
die ten minste niet, wanneer Franschen, Duitschers, Hollanders, zelfs Poolen en Hongaren hier ophelderingen
komen vragen. Men opent hen de algemeene schatkamer,
en daardoor leert men eerst de intrinsique waarde van
ieder stuk waarderen. Ik geloof van mijzelven — en ik
geloof, dat G a chard gaarne die verzekering zal onder1) Ald. II p. 77 (4 Augustus 1829).
2) Zie over E. L. J. B. Gaehet het artikel van Bakhuiz en van
den Brink in: Studios en schetsen. IV p. 298.
3) Het handschrift heeft: enkele.
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schrijven — dat ik in dit opzigt, gedurende mijn vierjarig
verblijf, van groot nut voor het Belgische archief geweest
ben ; niernand heeft er mij voor te bedanken. Ik daarentegen blijf oneindigen dank schuldig aan de Belgische
hospitaliteit. Wat zij geprofiteerd hebben, niet van mij —
dat is onbeduidend — maar van Rank e, van Lan z, van
Bethman, van Leon de Laborde, van Mignet, van
Lelewe 1, dat hebben zij aan hunzelven en hun liberaal
systeem te danken.
Ik kan den brief van Schot el aan De Wal niet
anders beschouwen dan als hetgeen men hier eene reclame
pleegt te noemen. Het scheelt, geloof ik, minder aan onze
schrijvers dan aan het archief zelf, dat zij geen kennis
gemaakt hebben. Nadat Kluit zoozeer tot de studie der
diplomatiek had aangeprikkeld, nadat het besluit der
Bataafsche republiek gepubliceerd, nadat dat door Koning
Willem I hernieuwd en bevestigd was, sta ik verbaasd,
niet over de schrijvers en schrijvertjes die het archief volgens de lijst van Schotel hebben geraadpleegd, maar over
degeenen, die er aan ontbreken. Van de ouderen vind ik
er niet Meyer, Tydeman, Van Spaen, Ypey.
Scheltema bezocht het archief voor zijn Rusland en de
Nederlanden, waarom niet voor zijn Staatkundig Nederlaad?
Van Kampen bezocht het voor zijne biografie van Willem Lodew ij k; waarom niet voor zijne Nederlanders
buiten Europa? Onder de nieuwere bezoekers ontbreken
mij Groen, Bosscha, Lulofs, Nijhoff, Arend en
hoevele anderen niet ?
Waaraan dit toe te schrijven? Voor een gedeelte aan
de onbekendheid van ons archief. En die onbekendheid
waaraan Voor een gedeelte aan de administratie. Het
personeel is ten eerste te gering 1 ). Het Belgische bureau telt
buiten den archiviste g6ner4. zeven employ4s. Het Haag-.
sche bezit alleen den Commis-archivist of Chartermeester
De Zwaan en een klerk, die geen enkel afschrift op het
1) De rijksarchivaris zelf dacht daarover anders, blijkens zijn rapport
aan den Minister, vermeld bij : H ubrech t, 1. c. II p. 134.
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oogenblik bezorgen kan, omdat hij aan de Leering ziek ligt.
De bezoeker vindt dus in de twaalf holle zalen van het
Binnenhof niemand dan den gedienstigen heer De Z w a a n.
Niemand, die met dien man in aanraking geweest is, heeft
zich over hem te beklagen. Hij is de vriendelijkheid, de
voorkomendheid, de bescheidenheid zelve. 14 is de levende
klapper van al, wat in zijn depot voorhanden is; maar hij
is niet meer dan een ijverige commies. Onze Commies- e h a rt ermeest er verstaat geen woord Latijn, en er is, wanneer
de heer Be Jong e, zooals gewoonlijk, afwezig is, niemand
die dat gebrek suppleren kan. Een Bureau des archives
bestaat er niet ; De Zwaan wandelt in zijne eenzaamheid
van tien tot drie uren tusschen de perkamenten en de
registers rond ; de vreemdeling wordt in een hokje geplakt
voor een tafel, waarop hij geen twee folianten naast elkander
leggen kan, zonder vuur, maar niet zonder licht, want
gedurende de bepaalde uren staat de middagzon onophoudelijk op de zoogenaamde werkkamer.
Over de toegankelijkheid en de bruikbaarheid onzer
archiven het volgende. De heer De Zwaan communiceert
niets zonder speciale autorisatie van den heer De Jonge
dan het geheim om papiermerken te onderscheiden en
onuitwischbare inkt te fabriceren. Toen ik in de maand
September 1.1. het archief bezocht, had ik vergelijkenderwijze over niets te klagen. De heer Be Jon ge communiceerde mij wat ik vroeg, en de heer Be Zwaan stond
met alle bereidwilligheid tot mijne dienst. Twee trekkers
mag ik echter niet verzwijgen. Jufvrouw Toussaint
zocht bij het archief bouwstoffen voor haren Leicester in de
Nederlanden. Ik heb het uit de mond van den heer D e
Jonge zelven, dat men door een evasief antwoord die
aanvrage ontdoken heeft; ik meet er bijvoegen, dat de heer
De Jonge er naderhand berouw over gevoeld heeft. Hij
had met de romanschrijverij in het algemeen niet veel op.
Dit staat nu aan hem : niemand kan hem bevelen daar genoegen in te vinden ; maar het is geene reden om het depot,
dat hem toevertrouwd (is), voor het onderzoek te sluiten. —
Voor eenige maanden werd door de Belgische Commission
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d'histoire de heer Gachet naar Holland gezonden, bepaaldelijk met last de handschriften der Brabandsche kronijk
van D e D ij n t e r op de Haagsche bibliotheek voorhanden
te onderzoeken 1 ). Zelf 2 ) bezig met een (zeer belangrijk) werk
over de tijdrekening der middeleeuwen, zocht hij zijn verblijf in ons land daartoe ten nutte te maken. Hij wenschte
ooze middeleeuwsche chartes op het archief te zien. De
heer De Jonge is begonnen met hem of te schepen : hij
wilde, dat de aanvrage langs den diplomatieken weg zou
worden gedaan enz. enz. Eindelijk na lang aanhouden
heeft hij een en ander te zien gekregen, maar is toch
eigentlijk met een kluitje in het riet gestuurd. Over het
geheel is hij zeer ontevreden over de ontoegankelijkheid
onzer inrigtingen teruggekeerd en hij heeft 3 ) die ontevredenheid in zijn rapport lucht gegeven. Dat rapport, dat over
eenige dagen in het licht zal komen 4 ), is een zonderling
dementi voor de lofrede van Schot el.
Het gewoone fin de non recevoir is in dit en andere
gevallen, dat bij de aanvrage niet bepaald genoeg aangewezen is, van welke stukken men de mededeeling verlangt.
Dit nu is een zeggen om uit het vel te springen. De
vreemde geleerde weet zelf niet aan te wijzen, wat hem in
een gesloten depot van dienst kan zijn. Slechts nu en dan
kept hij het een of ander bepaald stuk uit eene aanhaling.
Maar leg hem uw inventaris voor ; laat hem daar behoorlijk geclasseerd vinden, wat tot zijn onderwerp betrekking
heeft, en gij zult hem zijn arbeid gemakkelijk en zijne nasporingen ongetwijfeld vruchtbaar maken. Ik weet niet, of
er goede inventarissen bestaan ; maar ik weet zeker, dat men
ze) te 's Hage niet te zien krijgt. Te Weenen, te Hanover,
te Hessen Kassel heeft men hetzelfde stelsel. her te Brussel,
1) De kroniek van Edm. de Dynter (Chronique des dues de
Brabant) is uitgegeven door P. F. X. de Ram (Bruxelles, 1854-1860).
2)
3)
4)

Het handschrift heeft: Zelfs.
Het handschrift herhaalt hier: hij.
Zie bet bedoelde rapport in de Comae

rendu de la Comm. royale
d'histoire. 1851 II p. 0. (Vgl. ald. p. 70, 78: „Aux archives du royaume
les facilites ne aunt pas les mêmes: le depot n'est pas public.")
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te Rijssel, te Dusseldorf heeft het omgekeerde plaats, en
ik wenschte voor de eer van mijn land, dat ons Rijksarchief
meer op de laatst- dan op de eerstgenoemde geleek.
In Belgie en gedeeltelijk ook in Frankrijk (b.v. te
Amiens, te Douai, te Reims) houdt men zich met het
openbaar maken der inventarissen bezig. Zoo zijn in twee
folio deelen hier de inventaris van de registers der Rekenkamer, en de inventaris van alle kaarten en plattegronden
in het licht gegeven Aan een inventaris van de registers
en liassen van den Geheimen raad zal men nog in dit of
in het volgende jaar beginnen. Die inventarissen hebben
groot nut : zij werken mede om den orde, waarin het archief
gebragt is, in stand te houden ; zij maken het verloren gaan
van stukken onmogelijk en strekken ten bewijze voor reclames bij mogelijke ontvreemding. Men leert zelf kennen wat
aan ooze verzamelingen ontbreekt, en in Belgie zijn ten
gevolge dier inventarissen aan het archief stukken teruggegeven geworden, die sedert jaren onder de familiepapieren
van particulieren berustten.
Ik geloof dat, wat de lucidus ordo en de kennis zijner
schatten aangaat, de provincials archiven het het Rijksarchief afwinnen. N ij h off b.v. heeft voor Gelderland goed
gewerkt ; A sch van IV ij c k schijnt voor Utrecht hetzelfde
te doen 2). Aan eene vereeniging van provinciale- en gemeente-archiven met het rijks-archief is voorzeker niet te
denken ; maar het ware wenschelijk, dat, zooals dit in
Frankrijk (Departement du Nord) het geval is, op het hoofdarchief de inventarissen aanwezig waren van hetgeen zich
in de bijzondere archiven bevindt. Ook in Belgie zijn de
provinciale archiven aan de contrOle van den generaal1) De inventaris van het archief der Rekenkamer verscheen in
1837-1851 (3 deelen), die van de kaarten en plattegronden in 1848. De
inventaris van het archief van den Conseil prive is niet verschenen.
2) Bakhuiz en van den Brink vergist zich hier. Jhr. Mr. A.
M. C. van Asch van Wijck, de uitgever van het ,archief voor kerkeke en wereldWce geschiedenis (Utrecht 1850-1853, 3 dln.), heeft zich
met de inrichting van het Utrechtsche provinciaal archief, aan welkshoofd
Dr. P. J. Vermeulen geplaatst was, nooit beziggehouden.
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archivist onderworpen. Men weet op die wijze, waar te
vinden is hetgeen men zoekt; men gaat het verdonkeren
en vernietigen van belangrijke stukken in de particuliere
verzamelingen te keer. Een paar voorbeelden, wat er in
Holland plaats heeft. Voor jaren heeft de heer Riendsm a,
commis van de Rekenkamer, op last van ik weet niet welken
Minister, het grootste getal der registers van de Rekenkamer vernield. Het is aan hem te danken, dat er nog
eenige tiend- en cijnsboeken aan de algemeene verwoesting
onttrokken zijn. Wat er nog van rekeningen op het archief
zelf aanwezig is, weet ik niet: Schotel schijnt van eene
groote menigte te spreken ; maar ik weet wel, dat de heer
Riendsm a u als eene curiositeit het vernielingswerktuig
(een monsterachtige schaar) zien laat, waarmede hij zijne
slagtoffers voor de papiermolen heeft toebereid. — Voorleden jaar is O'Oollaghan 1 ) voor zijne onderzoekingen
omtrent de geschiedenis van New-York naar Amsterdam
getogen. Hij hoopte met refit aldaar de archiven der beroemde Admiraliteit te vinden en this inlichting voor de
togten van Hudson, van Stuyvesand, van anderen. De
man heeft gestaan, alsof hij door den grond zou zinken,
toen men hem durfde antwoorden, dat dit alles niet meer
aanwezig, was. Ziet ge, dergelijke dingen worden onmogelijk,
wanneer de bijzondere archiven met het hoofd-archief in
verband worden gebragt en daardoor gecontroleerd. Indien
men er niet haastig bij is, zal hetzelfde het geval zijn met
de archiven der geregtshoven. Ik heb nu reeds hooren
zeggen, dat de belangrijkste processes, die van B arneveld
en vau Cornelis de Witt bijv., reeds lang uit de archiven van het Hof van Holland verdwenen zijn. Doch de
Hoven van appel zijn in Belgi8 even terughoudend als bij
ons, en de wanorde is er misschien grooter. Van d en
Bergh (L. P h. C. te Leiden) kan u daarvan eene geschiedenis vertellen. Hij heeft destijds aan den Minister
1) E. B. O'Callaghan, de sehrijver der bekende History of New
Xetherland (1848), — The documentary history of the state of New York
(1849-1851), — Documents relative to the colonial history of the state o
Xew-York, procured in Holland, England and France (1856-1858).
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Van Hall toegang tot de archiven van het Hof van appel
gevraagd voor eene geschiedenis van het Romeinsche regt
in de Nederlanden. Van Hall stemde daarin toe, maar
hij had zonder den procureur-generaal gerekend, en de
vergunning aan Van den Berg(h) werd sedert onder een
onbeduidend voorwendsel ingetrokken. Prof. M oll heeft
eene dergelijke ondervinding gemaakt 1 ), en ik wapen mij
tegen mijne terugkomst tot eene nieuwe kamp. Voor de
geschiedenis der Inkwisitie heb ik volstrektelijk inzage
noodig van de papieren van bet Hof van Holland.
UH.G. ziet uit mijn verhaal, hoeveel er aan ons archief
to doen is, eer het op de hoogte van het Belgische of van
dat van Rijssel is. Ik hob een weinig ondervinding opgedaan, die mij casu quo te stade zal kunnen komen, en ik
zou, ware ik in eene officiele betrekking aan het archief
verbonden, wel lust en moed hebben de hervormingen te
ondernemen. Ik beveel mij daartoe aan de gunstige gedachtenis van u en van den Minister van Binnenlandsche
Zaken aan. Ik heb UH.G. zoo uitvoerig geschreven, omdat
gij het misschien oorbaar zoudt kunnen achten hem iets
van een en ander mede te deelen. Thans keer ik tot
mijzelven en mijne naaste belangen terug.
Ik ontving gisteren uwe beide brieven, juist toen ik
zoo wat te midden van mijn derde halfvelletje was. Ik
dank u zeer voor de ijverige waarneming mijner zaken.
Met het huis op de Heerengracht echter was ik maar half
tevreden. Een tuin is voor mij een sine qua non, niet uit
luxe, want ik verlang niet meer dan een flunk bleekveld.
Maar om den wille mijner lieve kinderen. Zij zijn beide
thans van een bloeijende gezondheid, die ik daaraan toeschrijve dat zij bijna altijd in de vrije lucht geleefd hebben.
Hen daarvan to berooven bij de verplaatsing in een vreemd
en niet zeer gezond klimaat, ware dunkt mij hun Leven en
ontwikkeling in de waagschaal stellen. Daarom had ik zoo1) Gewis bij zijne studie over iNgehts Merula (Amsterdam 1851),
wiens proces hij uitvoerig behandelde. Op p. 139 vermeldt Mo 11, dat
„men" voor hem „in de archieven van het Hof van Holland gezocht
heeft, maar niet gevonden" heeft wat men zocht.
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veel met het huis aan Spanjaardsbrug op; maar misschien
stelt men steeds de prijs te hoog en is het wat afgelegen.
Het laatste zou vooral een bezwaar zijn, wanneer ik mijne
toevlugt nam tot het geven van lessen. Wat de huurprijs
betreft, die maakt misschien minder verschil, wanneer men
de lagere regten, die ik te betalen heb, in aanmerking neme
en den vrijdom van stedelijke accijnsen. Overleg dat eens,
s.v.p.; UH.G. ziet daarin veel scherper dan ik. Bovendien
die wooning schjnt mij geene andere reparatie noodig te
hebben dan het maken van een gat in de muur op eene
der bovenkamers.
Uw tweede brief, dien ik een uur of vier later ontving, verb eugde mij regt. Het huis op de Hooigracht heeft
eene goede, namelijk een dubbelde tuin. Het heeft ruimte
in overvloed ; mooi is het niet, maar dat behoeft ook niet.
Het ergste is, dat het zeer uitgewoond en verwaarloosd is,
en ten tweede scheen het mij nog al vochtig toe. Uw
timmerman is intusschen daarover de bevoegdste regter.
Ik heb 1 ) omtrent reparation geene bijzondere verlangens.
Mij dunkt het ware het best, de opgave daarvan insgelijks
aan uwen timmerman op te dragen. Die lieden zijn de
beste beoordeelaars van hetgeen noodig en doenlijk is. Ik
verzoek dus UH.G., zoo de gedachte aan de wooning bij
Spanjaardsbrug u niet aan het wankelen brengt, waaromtrent ik de beslissing geheel aan u overlaat, — met den
eigenaar van het huis op de Hooigracht in schikking te
treden. Hoe eer het klaar is hoe beter ; want onze tegenwoordige hospes zou ons met genoegen zelfs vroeger zien
vertrekken, ten einde voor onze opvolgers de kamers te
approprieren.
Nu dud ik waarlijk aan eenen zoo langen en vervelenden brief geen enkele regel toevoegen. Maar ik mag niet
eindigen zonder u nogmaals mijne oneindige en onwankelbare (dankbaarheid) betuigd te hebben voor al hetgeen gij
voor mij doet. De verkoudheid, waaronder gij lijdt, zal
hoop ik met de verzachting van het weder geweken zijn
1) In het handschrift staat: ben.
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en geene gevolgen achtergelaten hebben. Ik verzoek zeer
mijne groeten en betuiging van hoogachting aan Mevrouw
Bake, aan prof. Gee l en de andere vrienden. Bij de toezending van mijn vervolg-rapport 1 ) schrijf ik UH.G. nader.
loud u intusschen overtuigd, dat ik steeds blijve
Tibi devinctissimus
R. C. Bakhuizen van den Brink 2).
1) Dit rapport is niet verzonden: zie hiervoor p. 316 noot 1.
2) Den 22 Juni 1851 werd Bakhuizen van den Brink, teen
reeds to Leiden gevestigd, benoemd tot tijdelijk ambtenaar bij het Rijksarehief met ingang van 1 Januari 1852 op eene jaarwedde van / 1000.
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P. 10 r. 10 v. o. bij te voegen eene noot : Zie Geel's meening
over Bakhuizen van den Brink en over zijue omstandigheden
uitvoerig gesehetst in zijn brief aan Potgieter dd. 29 October
1843, in : Gids September 1906.
P. 18 r. 9 v. o. bij te voegen eene noot : Zie thans dezen ger
ernstigen brief van Geel aan Potgieter afgedrukt door Mej.
Hamaker in : Gids September 1906, Nr. XVII.
P. 20 r. 4 v. o. bij te voegen eene noot : Zie over E. M. Arndt:

Bakhuizen van den Brink in Studien en schetsen. III p. 484.
P. 49 noot 2 r. 1 v. o. bij te voegen : Zie over Schneidewin:
Bakhuizen van den Brink in Studien en schetsen. III p. 458.
P. 69 noot 1 r. 1 v. o. bij te voegen : Zie over Schultz : Bakhuizen van den Brink in Konst- en Letterbode 1854 p. 74.
P. 100 noot 3 bij te voegen : Vgl. thans den brief van Geel
aan Bakhuizen van den Brink dd. 5 November 1841, in Gids
September 1906.
P. 112 noot 1 te lezen : Mr. W. J. C. van Hasselt, redacteur
van den Gids.
P. 124 noot 3 te lezen : H. Pol, redacteur van den Gids.
P. 125 noot 3 bij te voegen : Het bezorgde Bakhuizen van den
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Brink trouwens eene zeer juiste wederlegging door J. de Bosch
Kemper in den Tijdgenoot van 22 Julij 1845 p. 441. (Zie
hierna p. 182.)
P. 129 r. 17 v. o. bij te voegen eene noot : Inderdaad had
de Minister van Binnenlandsche Zaken geadviseerd , dat hij
w het niet raadzaam achtte , aan het aanzoek 'gevolg te geven".
Bake's tusschenkomst , gesteund door Groen, heeft de zaak
gered. (Zie Hubrecht, Onderwijswetten. 5e afd. II p. 112.)
P. 137 noot 3 te lezen : De Amsterdamsche hoogleeraar Jan
van Geuns , studievrieml van Bakhuizen van den Brink en
redacteur van den Gids.
P. 156 noot 2 bij te voegen : Zie over E. M. Arndt de
woorden van Bakhuizen van den Brink in Studien en schetsen.
III p. 484.
P. 159 r. 1 v. o. Essai's lees : essais.
P. 170 r. 11 bij te voegen eene noot : Vgl. Brieven aan
Da Costa (ed. Groen). I p. 231.
P. 172 r. 16 bij te voegen eerie noot : Zie meer daarover
bij Hubrecht, Onderwijswetten. 5e afd. II p. 112.
P. 182 r. 13 bij te voegen eene noot : In den Tijdgenoot
van 22 Julij 1845. (Over volkssouvereiniteit.)
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